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Editorial do
presidente
Não basta fazer coisas boas,
é preciso fazê-las bem.
– Santo Agostinho

Maria Tereza de Souza
Lima Uchôa
Presidente do Instituto
Credicitrus

O Instituto Credicitrus é a materialização de muitos propósitos,
construídos ao longo dos mais
de 30 anos da cooperativa e
de todos que edificaram essa
história com a gente.
Pessoalmente falando, o Instituto é ainda mais especial: ele é a
continuidade do legado deixado pelo meu pai, Leopoldo Pinto
Uchôa, presidente da Coopercitrus, Credicitrus e Cooperfértil,
e uma referência em Cooperativismo. Foi ele quem inspirou,
em mim e em todos que conviveram com ele, a convicção de
que a responsabilidade social e
a presença na sociedade, são
capazes de mudar o mundo.
Com o Instituto Credicitrus, nossa cooperativa está mudando

para uma faixa mais elevada
de possibilidades de atuação.
Ele representa mais parcerias,
mais projetos, mais oportunidades para os nossos associados
e novas perspectivas para as
mais de 58 comunidades em
que estamos presentes.
O Instituto Credicitrus é uma
página em branco na história
da nossa cooperativa, mas, por
todas as possibilidades que
abre, certamente inicia hoje
uma trajetória da qual nossos
cooperados vão se orgulhar e
nossa sociedade vai se lembrar.
Esse é só o começo, de uma
história que promete ser longa,
forte e marcante. Obrigada por
dividir seu entusiasmo conosco,
vai valer a pena!

História
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História

História

Construir oportunidades,
transformar vidas

Nossos pilares

A fundação da Credicitrus, em
1983, Bebedouro, SP, uma das
cooperativas de crédito mais importantes do Brasil; é o primeiro
capítulo dessa história.
Durante anos, liderou ações de
apoio através da Ação Social
Cooperada, em parceria com
a Coopercitrus, que destinava
anualmente 1% das sobras para
iniciativas das organizações da
sociedade civil.
Em quase 15 anos, foram investidos R$19.450.753,96 milhões

milhões, beneficiando mais de 330
instituições sociais de 89 municípios de São Paulo e Minas Gerais.
Com o tempo, os propósitos
e a vontade de fazer o bem
foram aumentando. Assim nasceu, no dia 28 de agosto de
2019, o Instituto Credicitrus para
materializar a evolução da política de responsabilidade social
e ambiental da cooperativa,
desenvolvendo e apoiando
ações de impacto em diversos
segmentos da sociedade.

O propósito do Instituto Credicitrus é ampliar a capacidade
de fazer o bem, desenvolver o
senso de pertencimento nos
cooperados, solidificar o envolvimento do nosso corpo de
colaboradores e atuar diretamente nas comunidades onde
estamos presentes.
O Instituto Credicitrus é jovem
em idade, mas convicto em
ideais. E vem muito mais por aí!

Ambiental

Educacional

Cultural

Social

Esses são os pilares que sustentam uma sociedade e esses são
os eixos que orientam o trabalho
do Instituto Credicitrus.
Com foco Social, contribuímos
para uma sociedade mais forte
e igualitária, construindo oportunidades para transformar vidas.

A partir da Educação, pretendemos criar oportunidades e
firmar parcerias de referência
para fomentar uma educação
transformadora.
Através da Cultura, visamos
tornar a arte, a música, o teatro e a literatura acessíveis

a todas as pessoas e todas
as comunidades. Com ideias
inovadoras, nosso objetivo é impactar no Meio Ambiente, possibilitando alternativas inteligentes
para promover uma sociedade
mais sustentável.
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Marca

O Instituto

Um conceito
diz tudo

Conselho
Deliberativo
e fiscal
Maria Tereza de Souza Lima Uchôa

As cores turquesa, verde-petróleo e verde-lima, herdadas da cooperativa, são contemporâneas, alegres e atemporais, reforçando
o ideal inovador das ações realizadas. Já o símbolo, transmite a
importância da conexão entre pessoas, para fomentar atitudes
de real impacto na comunidade.

Pessoas

+

Conexões

=

Presidente do Conselho Deliberativo

Walmir Fernandes Segatto

Vice-presidente do Conselho Deliberativo

Membros do Conselho Deliberativo:
Adriano Avanço
Denise Tereza da Silva de Almeida
Marcelo Antonio Soares
Maria Aurea Trindade Lopes Poleselli
Charles Alecsander Henrique Teixeira
Membros do Conselho Fiscal

Contemporaneidade
Atemporalidade
Alegria

Anadir Ribeiro Junior
Claudemir Strachicini
Natalia Medeiros Bocato Vaz da Costa
Wagner Aparecido Alquas
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Recursos

Faz sentido
ser mais
Além do orçamento da Credicitrus, incluindo valores destinados
ao Fundo de Investimento Social (FIS), o Instituto Credicitrus
conta, para promover suas ações, com contribuições e legados
de associados e parceiros; valores resultantes de convênios com
órgãos públicos e privados, do Brasil e do exterior; receitas decorrentes de campanhas, promoções ou projetos específicos; e
ainda rendimentos de aplicações.
Outra fonte de recursos é uma parceria com o FATES – Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social, que configura a verdadeira expressão econômica da essência cooperativa, servindo à
promoção do crescimento pessoal e social dos associados, seus
familiares e até dos colaboradores da cooperativa, mediante
autorização estatutária.
A administração destes recursos tem por intuito:

Assistência técnica

Destina à prestação de orientação e
serviços variados ao corpo associativo,
tanto operacional como executiva.

Educacional

Para treinamentos diversos, cursos específicos aos
cooperados, seus familiares, dirigentes e, quando
previsto no Estatuto Social, colaboradores.

Social

Constituição e manutenção de programas na área
social, através de intercâmbio entre cooperativas,
atividades coletivas que visem a melhorar a integração entre dirigentes e cooperados.

Ações
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Ações

Ações

Grandes ações começam
com grandes parcerias

Uma boa gestão
muda tudo

Partilhar ideias, planos e ações de impacto, depende das parcerias certas.
Para isso, o Instituto Credicitrus somou atua em sinergia com as
principais organizações do Brasil, a começar pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo
(Sescoop/SP) e pelaa Fundação Getúlio Vargas (FGV).
O objetivo é oferecer aos cooperados um MBA Executivo em
Administração em parceria com uma das mais renomadas instituições de ensino superior do Brasil. Dessa forma, a Credicitrus e
o Sescoop/SP subsidiaram 73,3% do valor das 24 mensalidades.
Assim, o Instituto Credicitrus marca sua primeira importante parceria,
e leva novas perspectivas de desenvolvimento profissional a dezenas de cooperados do Estado de São Paulo e do Triângulo Mineiro.

O Instituto Credicitrus conta com uma empresa especializada
para a realização de sua contabilidade. Dentre as funções dessa
gestão, estão:
• Escrituração dos documentos contábeis em nosso sistema,
com emissão de balancetes mensais;
• Elaboração do Balanço Anual e Demonstrativo de Resultados
(Superávit/Déficit);
• Demonstrativo das Mutações, Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas;
• Obrigações Acessórias: Envio das declarações correlatas: ECD
(Escrituração Contábil Digital com a inclusão das demonstrações
no Bloco J210 e J800), ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e DCTF
mensais;
• Emissão das guias de impostos federais sobre rendimentos
financeiros e não relacionados às atividades isentas e ISS retido
na fonte sobre os serviços tomados;
• Admissões e rescisões do funcionário, processamento da folha
de pagamento, holerites, emissão de férias, 13º salário;
• Emissão das guias de INSS, FGTS, PIS s/ folha, contribuições
sindicais necessárias e envio das declarações correspondentes: Sefip, Caged, RAIS, DIRF, e-Social, EFD-Reinf e DCTF Web;
• Orientação tributária e trabalhista nas áreas acima, a
pedido do cliente.
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Ações

Ações

Um modelo de
negócio sólido

Os resultados

Os dirigentes e a equipe do Instituto Credicitrus dedicaram-se
à elaboração do Business Model Canvas ou Quadro de Modelo
de Negócios, uma ferramenta que permite desenvolver e esboçar
modelos de negócios novos ou existentes.
É um mapa visual pré-formatado, contendo nove blocos do modelo de negócios. Com a utilização do Canvas, a modelagem se
tornou muito mais colaborativa e o resultado foi um modelo de
negócios mais sólido, encaixando-se perfeitamente nos propósitos
do Instituto Credicitrus.

Depois de um projeto estruturado, chegou-se a definições que
nortearão o trabalho do Instituto Credicitrus, com base nos quartro pilares primordiais: Social, Educacional, Cultural e Ambiental.
O objetivo, por fim, é desenvolver o cooperativismo e o senso de
pertencimento dos nossos cooperados e colaboradores, propor
formas de gerar sustentabilidade e oferecer educação cooperativista e financeira às comunidades em que estamos inseridos.
Essa história se torna cada dia mais importante quando contamos com pessoas que compartilham os mesmos ideais do
Instituto Credicitrus.
E esse cuidado aparece na escolha e definição de uma assessoria
especializada para construir o estudo de caso e o planejamento
organizacional do Instituto.
Além desse passo, também nos preocupamos em deixar a marca
do Instituto Credicitrus em duas atitudes simples, mas essenciais:
a criação da Conta-Corrente na Credicitrus, tornando o Instituto
um associado ativo nas iniciativas da cooperativa; e a aquisição
de um domínio na internet, por meio do qual a iniciativa será
registrada dia a dia, crescendo e chegando a todas as pessoas
e localidades.
Algumas ações se transformaram em um instituto. Pequenas ideias
geraram impactos em dezenas de vidas. Alguns detalhes podem
mudar tudo. E assim, com pequenos passos, registramos essa
história, que só está começando, mas já promete um rico legado.
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Relatório Contábil
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Balanço Patrimonial
Instituto Credicitrus
CNPJ nº 35.231.921/0001-40

Fluxo de Caixa Originados de

ATIVO

31/12/2019

PASSIVO

Circulante
Banco

R$ 5.020,53
R$ 5.020,53

Circulante
Contas a Pagar

Não-Circulante

R$ 1.001,25

Investimentos
Quotas Capital
Credicitrus

R$ 1.001,25

Total do Ativo

R$ 6.021,78

Patrimônio Líquido
Superávit/Déficit
do Exercício

31/12/2019

Receitas Opercionais
Doação Credicitrus

Redução Variações nos ativos e passivos
Aumento em Contas a Pagar

R$ 5.026,78
R$ 5.026,78

Disponibilidades líquidas geradas pelas
atividades operacionais

Total do Passivo

R$ 6.021,78

R$ 995,00
R$ 6.021,78

R$ 1.001,25

Disponibilidades líquidas aplicadas
nas atividades de investimentos

R$ 1.001,25

AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES
No início do período
No final do período

R$ 5.020,53
R$ 0,00
R$ 5.020,53

2019
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
R$ 303,57
R$ 303,57

Receitas Não Operacionais
Financeiras (aplicações/dividendos)

R$ 1,78
R$ 1,78

TOTAL DAS DESPESAS
Superávit do Exercício

R$ 5.026,78

Fluxos de caixa das atividades
de investimentos
Aquisição de ações/quotas

Outras Doações de Pessoa Juridicas
Reemb. Despesas Credicitrus

RECEITA BRUTA
Despesas
Despesas Administrativas
Desp. Cartorariais/Constituição
/Contabilidade

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superavit do período

R$ 995,00
R$ 995,00

Demonstração do Resultado do Exercício
RECEITAS

2019

R$ 10.305,35
2019
R$ 5.278,57
R$ 5.278,57

R$ 5.278,57
R$ 5.026,78

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL
Patrimônio
Social
Saldo em 18/09/2019
Movimento do Período
Superávit / Déficit do Período
Ajustes da Avaliação Patrimonial
Recursos de Superávit com Restrição
Transf. Superávit de Recursos s/ Restrição
Saldos Finais

Bebedouro (SP), 31 de dezembro de 2019.
Maria Tereza de Souza Lima Uchoa – Presidente

Outras
Reservas

Superávit
/ Déficit

Total do
Patrimônio
Líquido

R$ 5.026,78

R$ 5.026,78

R$ 5.026,78

R$ 5.026,78

Marcos A. Mutton Júnior
Contador – CRC 1SP 232131/O-1
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Instituto Credicitrus
Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31/12/2019
1. Contexto operacional
Nota 01:
O INSTITUTO CREDICITRUS (“Instituto”), instituído com sede, foro e domicílio na cidade de Bebedouro, estado de São Paulo, é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos ou
econômicos, com prazo de duração indeterminado. O Instituto foi constituído em 28 de agosto de
2019 em Assembleia Geral de Constituição e iniciou suas operações em 19 de setembro de 2019.
O INSTITUTO tem por finalidades:
- Promover ações de natureza social, educacional e cultura, bem como ações relativas à preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável;
- Promover a cultura como instrumento de transformação e evolução social;
- Contribuir para o desenvolvimento do ser humano por meio das artes, da cultura da educação
e da ciência;
- Contribuir para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia;
- Buscar, como entidade, os ideais da dignidade humana e da justiça social;
- Contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, pacifica e respeitadora dos direitos
humanos de crianças, mulheres, idosos e homens por meio de projetos e atividades artísticas,
educacionais e culturais;
- Estimular a geração de renda por meio da experimentação, não lucrativa, de novos modelos
socioprodutivos e sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;
- Desenvolver ações de estímulo ao voluntariado;
- Apoiar a busca de soluções inovadoras, colaborativas com a sociedade em geral;
- Desenvolver ações que estimulem a cooperação e a economia compartilhada entre organizações da sociedade civil, seus dirigentes, funcionários e voluntários;
- Promover projetos ou ações voltadas a educação básica, complementar, artística, cultural,
profissionalizante, ambiental, cooperativista e financeira como fonte de desenvolvimento econômico e social;
- Promover projetos, ações e parcerias que fomentem o cooperativismo, especialmente o de crédito;
- Promover projetos ou ações direcionadas a qualidade de vida de pessoas com necessidades
especiais, idosos e populações carentes infantis e juvenis, buscando a inserção social de crianças
e jovens vulneráveis;
- Promover projetos e ações que contribuam direta ou indiretamente para a agricultura sustentável, o consumo e a produção responsáveis, a geração de limpa e renovável, bem como a defesa,
preservação e conservação do meio ambiente;
- Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores universais.

Constituem fontes de recursos do Instituto Credicitrus, para manutenção e desenvolvimento de
suas atividades:
- As contribuições financeiras dos Associados e Parceiros;
- Heranças, legados, direitos, créditos e/ou quaisquer contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, associadas ou não;
- O usufruto instituído em seu favor;
- Os valores recebidos de auxílios, subvenções e contribuições ou resultantes de convênios, contratos, colaborações, acordos de cooperação e parcerias firmadas com o Poder Público ou entidades privadas, nacionais ou estrangeiras, destinados ou não à incorporação em seu patrimônio;
- As doações ou auxílios que lhe sejam destinados por quaisquer pessoas físicas ou jurídicas,
de direito público ou privado, nacional ou internacional, quando realizadas para fim específico
ou não, e as subvenções recebidas diretamente da União, dos estados e dos municípios ou por
intermédio de órgãos públicos da administração direta ou indireta;
- Os bens e valores que lhe sejam destinados, na forma da lei, pela extinção de instituições similares;
- As rendas em seu favor constituídas por terceiros;
- As receitas decorrentes de campanhas, programas e/ou projetos específicos;
- Rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros, pertinentes ao patrimônio sob
a sua administração; e
- Rendimentos produzidos por todos os seus direitos e atividades realizadas para a consecução
dos seus objetivos sociais, tais como, mas não se limitando, a prestação de serviços, comercialização de produtos, rendas oriundas de direitos autorais e/ou propriedade industrial.

2. Apresentação das demonstrações
Nota 02:
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76,
11.638/2007 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.2.5 e 10.19.2.6 e ITG 2002
(itens 10,13, 24 e 26)

3. Resumo das práticas contábeis
Nota 03:
As receitas e as despesas são reconhecidas, respeitando-se o princípio da Competência.
O caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de
caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins, e incluem caixa e contas bancárias.
O INSTITUTO considera como caixa e equivalentes de caixa o montante conhecido de caixa e
estando sujeito a um insignificante risco de mudança de valor, com liquidez imediata, mantidos
na Credicitrus.
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Os valores de investimentos não circulante são representados por quotas de participação no
capital da Credicitrus.
As doações e contribuições espontâneas e sem destinação específica para programas e projetos são reconhecidas como receitas quando recebidas. As verbas recebidas com destinação
específica, conforme finalidades descritas na Nota 1, além da receita financeira incorrida a partir
do investimento dos recursos ainda não utilizados, são reconhecidas no passivo, e apropriadas
ao resultado à medida que os gastos relacionados aos projetos são incorridos.
Nota 04:
As receitas do INSTITUTO se constituem em receitas de doações e contribuições de empresas.
O INSTITUTO recebeu no ano de 2.019 as seguintes doações e contribuições:

Doações Credicitrus
R$ 10.000,00
Adicionalmente, o INSTITUTO obteve o reembolso de despesas junto à Credicitrus no período, no
montante de R$ 303,57, referente às despesas cartorárias para fins de seu registro.

Relatório Anual 2019

Parecer do
conselho fiscal
Nós os membros do Conselho Fiscal, nos termos do Estatuto Social,
tendo examinado as contas e demais documentos, declaramos
que o balanço reflete a escrituração das operações realizadas
até 31 de Dezembro de 2.019 e, somos parecer de que o mesmo
seja aprovado.
Bebedouro (SP), 31 de dezembro de 2.019.

Nota 05:
ANADIR RIBEIRO JUNIOR
Os recursos recebidos do ano de 2019 não são vinculados a execução de projetos específicos e
não estão sujeitos a qualquer restrição ou vinculação por parte do doador.

CLAUDEMIR STRACHICINI

Nota 06:

NATALIA MEDEIROS B. VAZ DA COSTA

No ano de 2.019 o somatório de todos os custos e despesas necessárias à realização das atividades do INSTITUTO, que constam analiticamente das Demonstrações Financeiras apresentadas,
foram em resumo:

Despesas Administrativas
Desp. Cartorárias/Autent/Rec. de Firmas
Serviços Constituição/Contabilidade
Total
Nota 07:

R$ 303,57
R$ 4.975,00
R$ 5.278,57

Não há seguros contratados no ano de 2019.

Bebedouro (SP), 31 de dezembro de 2019.
Maria Tereza de Souza Lima Uchoa – Presidente

Marcos A. Mutton Júnior
Contador – CRC 1SP 232131/O-1
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Relatório do auditor
independente sobre as
demonstrações financeiras
Aos Conselheiros e Administradores do
Instituto Credicitrus - Bebedouro - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Credicitrus (“Instituto”), que compreendem
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 19 de setembro de
2019 (data de início de suas atividades) a 31 de dezembro de 2019, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Credicitrus em 31 de
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o
período de 19 de setembro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros (ITG 2002 (R1)).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação ao Instituto, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem
finalidade de lucros (ITG 2002 (R1)) e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de o Instituto continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar o Instituto ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Instituto são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expre
sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos doInstituto.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Instituto. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas.
- Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Instituto a não mais se
manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.
São Paulo, 26 de junho de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Marcos A. Mutton Júnior
Contador – CRC 1SP 232131/O-1
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