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soil'e as demonstrag6es./inanceil'as

Aos Administradores e ao Conselho de Administragao
Fundagao Amazonas Sustentgvel

Opiniao

Examinamos as demonstrag6es financeiras da Fundagao Amazonas Sustentgvel ("Fundagao"), que
compreendem o balango patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrag6es do
resultado,.do resultado abrangente, das mutag6es do patrim6nio liquids 8 dos fluxos de caixa para o
exercicio linda nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais politicas contfbeis.

Em nossa opiniao, as demonstragaes linanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posigao patrimonial e financeira da Fundagao Amazonas Sustentivel em 3i de
dezembro de 20i7, o desempenho de suas operag6es e os deus fluxos de caixa para o exercicio linda nessa
data, de acordo com as prfticas contfbeis adotadas no Brasil.

Baseparaopiniao

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normal brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estio descritas na segal a seguir, intitulada
"Respons2bilidades do auditor pda auditoria das demonstragdes financeiraf". Somos independentes em
rela$ao a Fundagao, de acordo com os principios 6ticos relevantes previstos no C6digo de utica
Professional do Contador e nas normas profissionais emitidas pele Conselho Federal'de Contabilidade, e
cumppmos com. qs demgis responsabilidades 6ticas conforme essay normas. Acreditamos que a evid6ncia
de auditoria obtida 6 suficiente e apropriada para fundamentar nossa opiniao.

R$gponsabilldade!..da..qdipipiltlai$aq. e .dB..ggy$mtanSg p1las...demonltrg.Sgls..finan(l$iras

A administr?gao da.Fundagao 6 responsave] pda elaboragao e adequada apresentagao das demonstrag6es
financeiras de acordo com as praticas contgbeis adotadas no Brasile pelos' controles intemos que ela
determinou coma necessfrios para pemlitir a elaboragao de demonstrag6es financeiras livres de distorgao
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elabojlagao das demonstrag6es Hnanceiras, a administragao 6 responsavel pda avaliagao da capacidade
de a Fundagao continual operandi, divulgando, quando aplicavel, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base cont4bil na elaboragao das demonstrag6es financeiras, a ngo
ser que a administragao pretenda liquidar a Fundagao ou cessar suas operag6es, ou n5o tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operaQ6es.

Os responsaveis pda governanga da Fundagao sio aqueles com responsabilidade pda supervis5o do
processo de elaboragao das demonstrag6es financeiras.

RSsponsabjlidadls.dg.auditor pda guditoria das demonstra$q$s fingnceirgs

Nossos objetivos sgo obter seguranga razofvel de que as demonstrag6es financeiras, tomadas em conjunto,
estio livres de distorgao relevante, independentemente se causada por fraude ou euro, e emitir relat6rio de
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auditoria contends nossa opiniao. Seguranga razofvel 6 um alto navel de seguranga, mas n5o uma garantia
.que a au(Htoria realizada de acordo com as normal brasileiras e internacionais de auditoria sempre

detectam as eventuais distorg6es relevantes existentes. As distorg6es podem ser decorrentes de fraude ou
euro e sio consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar. dentro
de uma perspectiva razoavel, as decis6es econ6micas dos usufrios tomadas com base nas referidas
demonstrag6es financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo professional ao longo da auditoria. A16m disco:

Identificamos e avaliamos os discos de distorgao relevante nas demonstragi5es financeiras,
independentemente se causada por fraude ou ergo, planelamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tail discos, bem coma obtemos evid6ncia de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opiniao. O risco de n5o detecgao de distorgao relevante resultante de fraude 6
maier do que o proveniente de euro, ja que a fraude pode envolver o ato de burlap os controles intends
conluio, falsificagao, omiss5o ou representag6es falsas intencionais.

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para plandarmos
procedimentos de auditoria apropriados is circunstancias, mas ngo com o objetivo de expressarmos
opiniao sabre a eticfcia dos controles internos da Fundagao.

Avaliamos a adequagao das political contfbeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contgbeis e
respectivas divulgag6es feitas pda administragao.

Concluimos sabre a adequagao do uso, pda administragao, da base contfbil de continuidade
operational e, com base nas evid6ncias de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relaQao a
eventos.ou condig6es que possam levantar d6vida significativa em relagao a capacidade de
contiluidade operacional da Fundagao. Se concluirmos que existe incerteza reievante, devemos chamar
atengao em nosso relat6rio de auditoria para as respectivas divulgag6es nas demonstrag6es financeiras
ou incluir.modificagao em nossa opiniao, se as divulgag6es forem inadequadas. Nossas conclus6es
est3o fundamentadas nas evid6ncias de auditoria obtidas at6 a data de nosso relat6rio. Todavia.
eventos ou condig6es futuras modem levar a FundaQao a n5o maid se manter em continuidade
operacional.

Avahamos a apresentagao gerd, a estrutura e o conteQdo das demonstrag6es financeiras, inclusive as
divulgag6es e se essas demonstragaes financeiras representam as correspondentes transag6es e os
eventos de maneira compadvel com o objetivo de apresentagao adequada.

Comunicamo-nos com os responsaveis pda governanQa a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planqado, da.6pofa da auditoria e das constatag6es significativas de auditoria, inclusive as eventuais
defici6ncias significadvas nos controles internos que identificamos durante nossos tr4balha$./

Sgo Paulo, 29 de margo de 2018

Marc($Bo RibardgMQuadros Cioffi
Contad(ii'CRC ISP213ii3/0-o
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Fundagao Amazonas Sustentivel

Demonstragao do resultado
Exercicios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

2017 2016

Receitas com parcerias. contribuig6es e fundos(Nota ll)
Despesas com Programas (Nota 12)

29.225
'18.697:

l0.528

36.629
'16.938

19.691Superavit Brute

Despesas operacionais(Nota 13)
Gerais e administrativas
Impostor e taxas
Outras receitas e despesas operacionais liquidas

(9.510)
(94)
.(a

(6.273)
(78)

42

Superavit operacional antes do resultado financeiro 921

425

13.382

688Receitas financeiras, liquidas (Nota 14)

Superavit do exercicio 1.346 14.070



Fundagao Amazonas Sustentivel

Demonstragao do resultado abrangente
Exercicios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

2017

1.346

1.346

2016

14.070Superavitdo exercicio

Outros componentes do resultado abrangente

Total do resultado abrangente do exercicio 14.070

As notas explicativas da administragao sio parte integrante das demonstrag6es financeiras
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Fundagao Amazonas Sustentivel

Demonstragao das mutag6es do patrim6nio liquids
Em milhares de reais

Patrim6nio
social

Superavit
acumulado Total

Em 31 de dezembro de 2015

Super6vit do exercicio. sem restriQ6es

Em 31 de dezembro de 201 6

Superavit do exercicio. sem restrig6es

40.000 39.493

14.070

53.563

1.346

79.493

14.070

93.563

1.346

40.000

Em 31 de dezembro de 2017 40.000 54.909 94.909

Nio ha superavit no exercicio com restrig6es

As notas explicativas da administragao sio parte integrante das demonstrag6es financeiras
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Fundagao Amazonas Sustentivel

Demonstragao dos fluxos de caixa - indireto
Exercicios findos em 3't de dezembro
Em milhares de reals

2017 2016

Superavit do exercicio 1.346 14.070

Ajustes e despesas nio envolvendo caixa
Reversdo de perda estimada em imobilizado
Rendimento de aplicag6es financeiras, exceto Fundo Federally(Nora 5 iii)
Depreciagao e amortizagao
Intangivel recebido como doagao

(12.718)
639

'1.229

(34)
(15.132)

404

(11.962)

Variag6es no capital circulante
Valores a receber
Outros ativos
Fornecedores e outras contas a pagar
Obrigag6es sociais e tributes a pagar
Conv6nios e programas
Receita diferida

(36)
(109)

25
(246)

(18)
5.603

61

(10)
214
184

(2.240)

Caixa liquids consumido pdas atividades operacionais (6.743) :2.483

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisig6es de imobilizado e intangivel
AplicaQ6es financeiras em titulos e valores mobiligrios
Resgates de titulos e valores mobiligrios

(2.052)
(18.799)

27.700

(274)
(17.484)

20.427

Caixa liquido gerado pdas atividades de investimento 6.849 2.669

186

605

Variagao liquida de caixa e equivalentes de caixa 106

791Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio 897 791

s notas explicativas da administragao sio parte integrante das demonstraQ6es financeiras



Fundagao Amazonas Sustentfvel

Notas explicativas da administragao is demonstrag6es
financeiras em 3t de dezembro de zoi7
Em milhares de reals, cxceto quando indicado de outta forma

l Contexto operacional

A Fundagao Amazonas Sustentfvel ("Fundagao" ou "FAS") 6 uma entidade sem fins lucrativos,
constituida em 8 de fevereiro de 2008, com sede em Manaus, Amazonas. Os objetivos da FAS sio a
promogao da assist6ncia social, poi meir de apoio a proUetos relacionados a geragao de renda, ao
desenvolvimento do saneamento, saade, educagao e turismo; bem como o desenvolvimento e
administragao de programas e proletos de mudangas climaticas, conservagao ambiental e
desenvolvimento sustentfvel. Sua atuagao tem foco na gestao dos servigos ambientais das Unidades de
Conservagao ("UC") sob administraglio do Estado do Amazonas.

(a) Missio

A Fundagao Amazonas Sustentfvel tem a missio de promover o "envolvimento sustentavel", a
conservagao ambiental e a melhoria da qualidade de vida das comunidades moradoras e usufrias das
Unidades de Conservagao no Estado do Amazonas.

As agnes estio voltadas para a erradicagao da pobreza, apoio a organizagao social, melhoria dos
indicadores sociais e geragao de renda e redugao do desmatamento, com base em atividades
sustentgveis.

0) Programa Bolsa Floresta

A FAS tem como prioridade a implementagao do Programa Bolsa Floresta (PBF ou Programa). O
Programa Bolsa Floresta este relacionado ao tema mundial de "mudangas climgticas", sendo o primeiro
proleto no mundo criado para recompensar as populag6es tradicionais pda manutengao dos servigos
ambientais prestados pdas florestas tropicais. Servigos ambientais sgo os beneficios prestados pdas
florestas em p6, homo a estabilidade do clima, manutengao das chuvas, armazenamento de carbono nas
arvores e conservagao das plantas e animais.

O Programa Bolsa Floresta tem origem em uma politica publica de desenvolvimento social e ambiental
do Estado do Amazonas (Lei3.t35, de 5 dejunho de 2.007), que instituiu o Programa Estadual de
Mudangas Climiticas. A FAS executa o Programa Bolsa Floresta, em conv6nio com a Secretaria do Memo
Ambiente e Desenvolvimento Sustentfvel (SDS) do Estado do Amazonas.

(c) Componentes e operagao do
Progrania Bolsa Floresta

O Programa Bolsa Floresta 6 organizado sob quatro componentes: Renda, Social, Associagao, e Familiar

(i) O Bolsa Floresta Renda (BFR) incentiva a insergao das populag6es locais nas cadeias produtivas de
produtos florestais sustentfveis, homo castanhas, madeira mandada, esp6cies frutifems, pesca, entre
varian opg6es, de acordo com a vocagao economicamente vifvel em cada UC. Os beneficios em gerd sga
bens produtivos entregues em forma coletiva, para grupos de produtores locais.

(n) O Bolsa Floresta Social (BFS) 6 destinado a melhoria da qualidade de vida das populag6es que
conservam a floresta, em apoios a educagao, sa6de, comunicagao e transporte. Os beneficios sio em
gerd, entregues na forma de bens coletivos is comunidades assistidas peso PBF

(iii) O Bolsa Floresta Associagao (BFA) 6 destinado is associag6es dos moradores das Unidades de
Conservagao, tendo o objetivo de fortalecer sua organizagao e o controle social do Programa. Os

7



Fundagao Amazonas Sustentfvel

Notas explicativas da administragao is demonstrag6es
financeiras em 3i de dezembro de aol7
Em milhares de rcais, exceto quando indicado de outta forma

(iv)
beneficios sio representados por bens, pequenos servigos e demais apoios is associag6es.
O Bolsa Floresta Familiar (BFF) 6 um pagamento mensal de R$ 5o is maes de familias residentes nas
Unidades de Conservagao. Esse montante 6 depositado em uma conta corrente e resgatado pdas
beneficifrias por meio de um cart5o de d6bito bancirio.

Em 31 de dezembro de 2017, g.6lo familias estavam cadastradas para os citados beneficios do PBF
(g 597 em 2015), exceto o PBF Familiar, cujo n6mero de beneficifrias era de 8.963 (8.65i em 2016)

Os beneficios dos componentes do PBF s:io realizados por meir de projetos locais especificos com as
Associag6es de Moradores das UCs do Estado do Amazonas, compreendendo 583 comunidades
envolvidas. A decis5o sobre os investimentos 6 das comunidades, seguindo diretrizes e orgamento do
Programa, sob a assist6ncia de funcionfrios da FAS, em agnes diretas nas }ocalidades atendidas pda
Fundagao. Estas agnes requerem viagens em miss6es distantes e remotas, envolvendo logistica de
viagens a6reas e fluviais. Em cada missED sio realizadas atividades programadas em oficinas, incluindo
capacitag6es, discussio orgamentfria, integragao sabre projetos locais e demais necessidades.

Cadeias produtivas e Empreendedorismo

A FAS desenvolve agnes especificas com parceiros no fomento e capacitagao local para a produgao e
transporte de produtos de bases sustentfveis. Estas iniciativas sio complementares aos proletos de
geragao de renda, incluindo capacitag6es t6cnicas, agnes de empreendedorismo, comercializagao,
estruturagao de unidades de beneficiamento e logistica.

Em 2016 e 2017, os principais projetos foram a (1) continuidade do desenvolvimento das cadeias
produtivas do agate 61eos vegetais, junta is comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentfvel
(RDS) do Uacari, incluindo os alunos egressos de um curio t6cnico profissionalizante ministrado no
NCS Bauana, na regiao e (2) o desenvolvimento e qualificagao do artesanato em diversas localidades,
com produtos visando mercados externos de alto poder aquisitivo. Demais projetos significativos foram
o apoio ao manejo comunitfrio de madeira certificada e apoio ao turismo comunitirio na RDS do Rio
Negro e a comercializagao do pescado comunitirio de Pirarucu em Manaus.

Em relagao aos proletos voltados ao empreendedorismo ribeirinho, a 6nfase das ag6es este na
valorizagao das cadeias produtivas locais com capacitagao de empreendedores, atividades de novak
iniciativas, e promogao da comercializagao dos produtos.

At6 2015, a maior conte de recursos anuais da Fundagao foi do Banco Bradesco, com usos para diversas
frentes. Em 20i6 e 20i7, o BNDES por meir do Fundo Amaz6nia passou a representar a maier parceria
coma conte de recursos anual da FAS. Os recursos do Fundo Amaz6nia sio majoritariamente dirigidos
ao Programa Bolsa Floresta, nos componentes Renda e Associagao, Empreendedorismo e apoio a
cadeias produtivas, bem como a atividades de comunicagao e gestao do Programa.

Em relagao aos demais recursos financeiros para o Programa Bolsa Floresta, as fontes em 20t7 e 20i6
foram: (i) recursos do British Council - Newton Fund e Instituto Renner para proUetos de cadeias
produtivas; (ii) Coca Cola e TIM Celular, para o componente Social; e (iii) e recursos do Fundo FAS,
para o componente Familiar.

(d) Programa de Educagao e SaQde

Em complements ao Programa Bolsa Floresta, a FAS mant6m o Programa de Educagao e SaQde

As atividades de apoio a educagao e sa6de s5o representadas pecos NQcleos de Conservagao e
8
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Sustentabilidade (NCS ou n6cleos), projetos gerais de educagao e Primeira Infgncia Ribeirinha.
Nos nQcleos sio oferecidos programas de ensino is populag6es locais, residentes nas UCs.
O modelo de ensino nos nQcleos integra os curriculos oficiais de educagao, aulas t6cnicas em campo e
conhecimentos tradicionais, proporcionando o aprendizado de praticas de uso sustentfvel dos recursos
locais. Sio oito localidades com infraestrutura para os alunos e professores residirem por periodos
intercalados entre escola e resid6ncia em suas comunidades de origem, possibilitando a oferta de
estudos de qualidade is populag6es distantes dos centres de educagao. A grade curricular 6 de
responsabilidade da Secretaria de Educag:io do Estado do Amazonas, complementada por curses
especiais pda FAS. Em dezembro de 2017, 622 alunos estavam matriculados nas escolas dos nticleos
(6o3 em dezembro de 2016). Foram oferecidos nove proletos complementares replicados em sein
nQcleos. Em 20i7, o Programa recebeu apoio da Samsung e Natura. Em 2016, da Samsung e Unicef.

As atividades gerais de educagao s5o um conjunto de iniciativas complementares e integradoras aos
curriculos educacionais nos n6cleos. Os temas principais incluem projetos de "Bases do Aprendizado",
Intercimbio de Saberes", "Mediagao Tecno16gica", "Observat6rio da Educagao" e diversas iniciativas de

integragao e disseminagao de programas de educagao orientados a populag6es residentes em UCs.

O Programa Primeira Infincia Ribeirinha 6 orientado a melhoria das condigdes das criangas de o a 7
anon de idade, residentes nas UCs assistidas pda Fundagao. Este programa envolve agnes de
estruturagao e treinamento de equipes para o atendimento a Primeira Infancia, em municipios do
Amazonas, envolvendo parcerias com governos estadual, federal e municipals. Em 20i7 nio houve
novos recursos. Anteriormente foram recebidos da Fundagao Bernard Van Leer e Resource Foundation

(e) Programa de Solug6es Inovadoras

Este terceiro programa da FAS tem como foco o desenvolvimento de novas iniciativas dentro da miss5o
da FAS, bem como atendimento aos projetos de desenvolvimento cientifico, mudanQas climaticas,
monitoramento, cooperagao international, educagao sobre a Amaz6nia e demais iniciativas.

Desenvolvimento cientifico, mudangas climgticas,
monitoramento e cooperagao internacional

Historicamente, a FAS destinou recursos para o desenvolvimento t6cnico e cientifico de projetos
relacionados ao mecanismo de Redugao de Emiss6es por Degradagao e Desmatamento (REDD) como
meir de recursos para a conservagao de florestas. Em combinagao com os esforgos cientificos, promoveu
a formulagao de poll ticas piblicas e estudos t6cnicos orientados ao beneficio econ6mico de sistemas de
pagamento por servigos ambientais. Estas atividades compreendem o Programa Juma, estudos t6cnicos
cientificos na RDS do Madeira e atividades de cooperagao internacional.

O projeto para REDD da RDS do Juma existe desde 2008, com relevantes investimentos at6j2012. Nos
anos subsequentes, houve atividades mais especificas. Desde 20i4 o proleto tem protocolos de
certificagao sob o selo "Forest Stewardship Council" (FSC), bem como renovagao da certificagao do
protocolo "Alianga para o Clima, Comunidade e Biodiversidade" (CCBA) e certificagao peso protocolo
;Verified Carbon Standard" (VCS). Em 2017 nio houve novos recursos para os proUetos, embora diversas
atividades tenham fido continuadas com recursos de 20i6, principalmente, recebidos da PwC e da
entidade The Guiana Shield Tropical Timber (Tim Van Eldik) para atividades relacionadas a
certificag6es na RDS do Juma.

Em relagao a cooperagao internacional, no periodo, a FAS deu continuidade na implementagao da
9
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plataforma "Sustainable Development Solutions Network" (SDSN), da ONU.
Esta 6 uma plataforma especifica para a Amaz6nia. Nests ambito, organiza a secretaria executiva na

Amaz8nia. bem coma fomentou atividades iniciais para um projeto de apoio a empreendedores nos
parses da bahia Pan Amaz6nica. Os recursos para esta iniciativa foram recebidos em 20i6, do Programa
das Nag6es Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Columbia University e outros aportes menores.

Demais estudos t6cnicos e cientificos envolvem a publicagao de roteiros t6cnicos, levantamento de dados
e indicadores de qualidade de vida e conservagao ambiental em areas sob o Programa Bolsa Floresta.
Para estas iniciativas, a Fundagao recebeu recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
e do Norwegian University of Life Sciences.

Em 2017, as iniciativas de cooperagao internacional e regional foram veiculadas e difundidas por meio
de eventos e seminfrios t6cnicos, incluindo a participag5o da FAS na COP 23 em Paris, Franca. Em
relagao as atividades de monitoramento compreendem um sistema de detecgao de desmatamento nas
UCsatendidas pda FAS, atrav6s do uso de imagens por sat61ite e observagao local em cada comunidade

Em relagao aos programas de difusgo de conhecimentos da Amaz6nia, em 20i7 a FAS organizou a
iniciativa "Amazonia.edu" com objetivo de promover a educagao de alto navel nas modalidades de

programas de ensino "Amazonas Summer School", "Jornada Amaz6nica" e "Amaz6nia Lab", com
conteQdos direcionados a pablicos universitarios, empreendedores, executivos, inclusive estrangeiros

Finalmente, no periods, a houve a continuidade do projeto "Pr6 Fauna", voltado a conservagao da fauna
por meir da difusgo do conhecimento e a fauna amaz6nica pdas comunidades ribeirinhas.

(g) Pr(ljetos sob incentivos fiscais

A FAS mant6m desde 2013 o programa de formagao de jovens arqueiros indigenas com o objetivo de
torni-los competidores de alto rendimento, visando a sua participagao em competig6es mundiais. O
programa ja recebeu enorme visibilidade nas medias local, nacional e intemacional. Os recursos foram,
principalmente, das empresas Bemol e Fogas, sob o incentivo fiscal de lei federal de apoio ao esporte,
complementados por recursos da doagao do Bradesco.

Em 20i6, a Fundag:io deu continuidade ao Programa de Desenvolvimento Integral de Criangas e
Adolescentes Ribeirinhas na Amaz6nia (DICARA), com proletos voltados a garantia dos direitos de
criangas e adolescentes de Unidades de Conservagao (UCs) no Amazonas. As atividades sio desdobradas
em componentes que complementam as iniciativas do Programa de Educagio e Sa6de da FAS, com
atendimento a criangas em idade pr6-escolar, com vistas is garantias bisicas de direitos para essa faixa
etfria. O programa ocorre em parceria com os Conselhos Municipais dos Direitos da Crianga.e do
Adolescente (CMDCA). Em 20i7 houve a continuidade dos proJetos nos municipios de Uarini, Maraa,
Novo Aripuana e ltapiranga. Os projetos ocorrem no imbito do Funds Municipal.dos Direitos da
Crianga e do Adolescente -- FUMCAD em conv6nios com as prefeituras dos municipios,.onde ocorrem as
atividades. Os recursos, recebidos sob incentive fiscal, foram doados aos fundos municipais das
prefeituras citadas, por diversas empresas, principalmente, Bradesco.

n) Recursos Humanos

A FAS implementa seus programas e proDetos com equipe de funcionirios pr6prios, sediada
em Manaus, Amazonas, com bases de apoio em nQcleos no interior do estado, e escrit6rio em
Sio Paulo, capital. Em dezembro de 20i7, o efetivo era de 94 funcion6rios e n estagiarios (2016

88
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funcionfrios e 7 estagiarios). Em relagao aos cursos de capacitagao professional, foram poucas as
atividades em 20i7 devido a restrig6es orgamentarias.

2 Resumo das principais politicas contibeis

As principais politicas contfbeis aplicadas na preparagao destas demonstrag6es financeiras est5o
de6nidas a seguir. Essay political foram aplicadas de modo consistente nos exercicios apresentados,
salvo quando indicado de outta forma.

2.1 Base de preparagao e apresentagao

As demonstrag6es financeiras foram elaboradas e est5o sendo apresentadas de acordo com as praticas
contfbeis adotadas no Brasil, incluindo as disposig6es da Resolugao do Conselho Federal de
Contabilidade Ho i.409/12, que aprovou a interpretagao t6cnica ITG 2002 (RI) -- "Entidades sem
finalidades de lucio. Elas forum preparadas considerando o Gusto hist6rico coma base de valor, exceto as
aplicag6es financeiras, que estio pelo valorjusto.

A preparagao de demonstrag6es.financeir?s em conformidade com as referidas normal requer o uso de
certas estimativas contfbeis criticas e tamb6m o exercicio dejulgamento por parte da administragao da
Fundagao no processo de aplicagao das politicas contfbeis. As areas que requerem maier navel de '
julgamento e possuem maior complexidade, bem como aquelas cujas premissas e estimativas s5o
signiHicativas para as demonstrag6es financeiras, estgo divulgadas na Nota 3.

Estio contabilizados, adicionalmente, os valores de gratuidades (Nota i6) e o valorjusto dos trabalhos
voluntirios (Nota l7), de acordo com a Norma ITG 2002 (RI).

As presentes demonstrag6es financeiras foram aprovadas peso Conselho de administragao da Fundagao
em 23 de margo de 20i8.

Caixaeequivalentesdecaixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, dep6sitos bancarios, outros investimentos de
curto puzo de alta liquidez, com vencimentos originais de at6 tr6s meses, que s5o prontamente
conversiveis em um montante conhecido de caixa e que estio suyeitos a um cisco insignificante de
mudanga de valor. Nio se incluem neste valor os investimentos financeiros no Fundo MM FAS e fundos
com recursos transit6rios: Premium, Federal, Platinum e RF 5oo (Nota 5).

z.3 Ativos Financeiros

Classificagao

Os principais ativos financeiros da Fundagao estio representados pdas aplicag6es financeiras em titulos
e valores mobiliirios (Nota 5). Eases ativos financeiros sio classiHlcados sob a categoria "mensurados ao
valorjusto por meio do resultado". A administragao determina a classificagao de seus ativos financeiros
no reconhecimento inicial. Os fundos de investimento, principalmente o fundo multimercado FAS, dado
o seus objetivos, tem carteira gerenciada e seu desempenho avaliado em base de valorjusto e, por ipso,
qua aplicag6es Hlnanceiras s5o designadas homo peso valorjusto por meir do resultado, apresentando
dessa forma como informagao mais relevante.

Os ativos financeiros ao valorjusto por meio do resultado s5o ativos Hnanceiros mantidos para
negociagao e classificados como ativos circulantes.
1 1
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Reconhecimento e mensuragao

Os ativos financeiros ho valorjusto por meio de resultado sao, inicialmente, reconhecidos pelo valor
justo, sendo os custom da transagao debitados a demonstragao do resultado. Os ativos financeiros
mensurados ao valorjusto por meio do resultado sao, subsequentemente, contabilizados pele valor
justo. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variag6es no valorjusto sio apresentados na demonstragao
do resultado na rubrica "Receitas com parcerias, contribuig6es e fundos" (Nota n) e "Receitas
financeiras liquidas"(Nota l4).

a.4 Imobilizado

Os itens do imobilizado sio demonstrados ao custo hist6rico de aquisigao menos o valor da depreciagao
e de qualquer perda nio recuperfvel acumulada. O custo hist6rico inclui os gastos diretamente
atribuiveis necessfrios para preparar o ativo para o uso pretendido pda administragao.

Os terrenos nio sio depreciados. A depreciagao de outros ativos 6 calculada usando o m6todo linear
para alocar seus custos, menos o valor residual, durante as vedas ateis, que 6 estimada como segue:

Im6veis - 25 anos.
Instalag6es- 4 ands
Maquinas e equipamentos - 4 anos.
M6veis, utensilios e equipamentos - 10 anon.
Veiculos - 4 anos com valor residual, em torno de i/5 do valor original
Equipamentos de telefonia 10 anos.
Embarcag6es - io anos.

Os valores residuais e a vida 6til das linhas acima foram revistos em 20io por ocasigo da adequagao das
demonstrag6es financeiras aos CPCs e se mant6m inalterados conforme revis6es subsequentes.

O valor contibil de um ativo 6 imediatamente reduzido para seu valor recuperavel se o valor contgbil do
ativo for maier que seu valor recuperavel estimado. Os ganhos e as perdas em alienag6es sio
determinados pda comparagao do valor de venda com o valor contfbil e s5o reconhecidos na linha de
Outras receitas e despesas operacionais, liquidas" na demonstragao do resultado.

z.5 Fornecedores e outras contas a pagan

As contas a pagar aos fornecedores sgo mensurados pelo custo amortizado com o uso do m6todo da taxa
de juros efetiva.

z.6 Beneficios a empregados

Os beneficios concedidos aos empregados sio pianos de saQde e odonto16gico, inclusive aos seus
dependentes legais. Os custos dos pianos sio pages integralmelte pda Fundagao. Demais beneflcios
concedidos sio os vales transporte, refeigao/alimentagao e auxilio creche. Adicionalmente a Fundagao
mant6m um seguro de vida em grupo com cobertura para as atividades de campo de seus empregados

A Fundagao n5o faz distribuig5o de recursos oriundos de excedentes superavitarios. Ao Superintendente
Gerd sio concedido dais pianos de previdancia particular, sendo: (i) na modalidade contribuigao
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definida com contribuigao mensal da FAS sabre 4% do valor de seu salfrio bruto, com exig6ncia de igual
valor de sua parte; e (2) contribuigao complementar de R$ io mil mensais na modalidade de
contribuigao definida, sem exig6ncia de contrapartida do Superintendente Gerd.
Conv6nios e programasz.7

As obrigag6es decorrentes dos conv6nios e programas sio reconhecidas quando a Fundagao tem uma
obrigagao presente, legal ou nio formalizada, coma resultado de eventos passados e 6 provgvel que uma
saida de recursos seja necessfria para liquidar a obrigagao.

a.8 Patrim6nio liquido

E representado pelasdoag6es iniciais, acrescidas do superavit acumulado durante os exercicios. O
patrim6nio social inicial da Fundagao foi formado pdas doag6es de R$ 20.000 de cada um de seus
instituidores, Governo do Estado do Amazonas e Banco Bradesco S.A., totalizando R$ 4o.ooo.

z.9 Apuragao do superfvit(deficit)

Receitas com parcerias e contribuig6es

As receitas e despesas sgo apuradas peso regime de compet6ncia.

As receitas de doag6es relativas a parcerias e patrocinios sio reconhecidas mensalmente no resultado a
medida que sio usados para custear as atividades dos programas e atividades da FAS. Tamb6m est5o
incluidos como receita os rendimentos do Funds de Investimento Multimercado Fundagao Amazonas
Sustentfvel (Fundo FAS) (Nota 5), dada a sua natureza provedora de receitas permanentes ao Programa
Bolsa Floresta Familiar.

3 Estimativas ejulgamentos
contfbeis criticos

As estimativas e osjulgamentos contfbeis sgo continuamente avaliados e baseiam-se na experi6ncia
hist6rica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros. As principais estimativas e
julgamentos criticos adotados pda FAS s5o os seguintes:

(a) Vida 6til do imobilizado

A vida 6til dos ativos foi revista e mantida igual ao exercicio anterior, considerando a melhor estimativa
da administragao para cada uma das linhas registradas no imobilizado, em avaliag6es internas.

0) Agente versus principal

A administragao da Fundagao entende que tem diferentes graus de autonomia sabre seus proaetos. No
faso dos conv6nios com associag6es pele Programa Bolsa Floresta, a Fundagio considera ter autonomia
sabre os proDetos. Nesta analyse, considera sua discussgo direta com as comunidades, onde se realizam
reunites para definigao do uso e destino das doag6es para os quatro componentes do Programa Bolsa
Floresta, bem como sua autonomia em incluir ou excluir beneficigrios desses conv6nios. Desta forma, a
Fundagao entende atuar homo principal nestes projetos. Em relagao aos proletos de educagao e primeira
infancia, as agnes sgo apresentadas a entidades parceiras, mas a administragao executa os projetos com
autonomia pr6pria e por isso entende ter atuado como principal em 2017 e 20i6.
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Em relagao aos proJetos t6cnicos e cienti6icos, as agnes tomadas pda Fundagao seguem termos de
refer6ncia previstos em contratos com deus doadores. Mesmo considerando as restrig6es para uso dos
recursos, a administragao tamb6m entende ter atuado coma principal nesses proJetos em 2017 e 20i6.
Em 20i7, a Fundagao recebeu recursos das prefeituras de ltapiranga, no Estado do Amazonas, para a
realizagao de projetos no imbito do Funds Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente --
FUMCAD. Os recursos sio destinados a agnes de apoio a formagao juvenil, em diversas areas de atuagao
em comunidades destes municipios, ja atendidas peta FAS em seus demais programas. Os recursos
foram concedidos sob termos de conv6nio, de acordo com orientag6es t6cnicas normativas do TCE do
Estado do Amazonas, e que seguem a lei 8666/93. E, desta forma, por suas instrug6es e procedimentos
para prestag6es de contas, configuram a FAS como agente nestes projetos.

4 Caixaeequivalentesdecaixa

Sgo os dep6sitos em conta corrente bancfria. Do saldo de RS 897 em 3i de dezembro de 20i7, R$ 835
referem-se a valores disponiveis para saque das familias beneficifrias do Programa Bolsa Floresta
Familiar (em 20J6, R$ 79i total e R$ 732 disponivel para saque).

5 Titulos e valores mobilifrios - classificados
como ativo financeiro mensurado ao valor
juste por meio do resultado

Referem-se aos fundos de investimentos mantidos sob a administragao do Bradesco Asset
Management (BRAM) e do Banco do Brasil, distribuidos de acordo com a tabela a seguir.

(a) Fundos de investimento
aot7 zoi6

Fundo de Investimentos Multimercado FAS (i)
Funds Bradesco de Investimento Referenciado DI Premium (ii)
Fundo Bradesco Referenciado DI Federal (iii)
Fundo Bradesco Platinum de Investimentos (iv)
Fundo Banco do Brasil -- RF 5oo (v)

86.o78
2.412
6.933
i.o3i

96.498

83.603
3.28o
4.596

947
42

i2.468

0) Rendimentos das aplicag6es financeiras
zoiZ aoi6

Fundo de Investimentos Multimercado FAS (i) (Nota n)
Fundo Premium (ii) (Nota i4)
Fundo Federal (iii) (Nota 8)
Fundo Platinum (iv) (Nota l4)
Funds BB RF 5oo (v) (Nota i4)

i2.293
339
212

84
2

i4.444
576
45i
io7

5
t2.93o i5.583

(i) O Fundo de Investimentos Multimercado Fundagao Amazonas Sustentfvel (FI MM FAS) 6 exclusivo da
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Fundagao. Suas aplicag6es est5o alocadas em Rendas Fixa e Varifvel (agnes em carteira pr6pria).
Estas aplicag6es sio monitoradas pelo Comity Financeiro que df as diretrizes para a atuagao do gestor
(BRAM) e tem a autorizagao do Conselho de Administragao para alocar at6 33% dos recursos em Renda
Variavel, permitindo-se o crescimento organico destes recursos at6 4o% do patrim6nio total do fundo.
A politica financeira da Fundagao 6 proteger seu valor principal como conte continua de pagamento de
beneficios do Programa Bolsa Floresta e demais iniciativas, com autorizagao de seu Conselho de
Administragao. O rendimento do fundo foi de i5,48% em 2017 (20,16% em 2016). A carteira de
investimentos do fundo apresentava a seguinte composigao ao final de 2016 e 20i7:

201'

%s/RV

zoi6

%s/RV
Valor'de
Mei cado
Liquido

Valorde
Mercado
Liquids

9 s/
Total

Renda Varifvel
% s/ Total

Alupai '

AmbexON

B3 (BMF Bo\ espa) ON

Bradespar PN

B. Bi'asia Seguridade ON
Banco do Brasil ON

CCR Rodovias ON

Certif ON, PN

Cetip ON, PN
Cia Hering ON
CieloON
Coelce PN

CPFL Energia NM
CSNON

Energisa UNT

Equatorial ON
IRBrasil ON

rau Unibanco PN
hausa PN

Tractebel ON
Transmiss:io Paulista PN

Vivo0N

458

476

2,02%

2,10%

o,53%

o,55%

25t
435

5o9

1,45%

2,52%
2,95%

o,3o%

o,52%

o,6i%

i.862 8,i9% 2,i6%

o,53%

i,44%
3,oo%

953
375

5,52% I,i4%
2,i7% o,45%

456

t.242
z.584

2,00%
5,46%
ii,38%

i.238

2.039

22.734

5,44%
8,97%

100%

i,44%

z,37%

26,4i% ioo.oo% 20.66%

AZugueJ de .4g6es:' 2.386

RendaFixa--Fundosde
Investimento

Chem Vlll FDIC Sr

Valor
Liquido

69

% s/ FI

12,66%

9 s/ ]])!a!
o,o7%

Valor
Liquido

7o

% s/ FI
i8,64%

9 s/

o,o8%

FDC Driv BR Two VW S
FDIC LRenllSr
Drive BR THR Sn
FDICCIELO
FDIC Stone Sr.

t8,53%
2,67%

3i,93%
34,2i%

0,12%
0,02%
0,20%
0.22%

11

102

77

3,09%

27,2i%
20,67%

0,02%

0,12%
o,09%

101

i5
i74
i86

15

467 z,o5% o,54%
86o 3,78% I,oo%

i.865 8,20% 2,179

3.320 l4,6o% 3,86%

744 3,279 o,86%
z.329 i0,25% 2,7i%
i.883 8,z8% z,l9%

9n 4,01% I,o6%

6oo 3,48% o,72%

i.Ol5 5,88% 1,21%

1.332 7,71% i,59%

543 3,l5% o,65%

2.056 n,9i% z,46%
9o4 5,23% i,o8%
78i 4,52% o,93%
968 5,6o% i,l6%

987 5,72% i,i8%
i.944 ti,25% z,32%

6i6 3,579 o,74%

1.200 6,95% 1,44%
i.802 i0,42% a,i6%
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FDIC Cedae za. SE Sr

545 ioo,oo% o,63%

]!4.. 3o,39%

374 ioo,oo%
o,i4%

o,45%

201' zoi6

Renda Fixa -- Titulos Di\ ersos
Valor

Liquido s/FI $/ 1121a!

o,89%
3,95%

3,22%
2,09%

i4,t5%

Valor
Liquido 1 % s/ FI

9 s/
Total

Certific. Dep. Bancfrios - CDB o-,bt-)

Debentures (a vista)

766

3.4o4

2.772

i.8o3

i2.i69

i,23%

5,45%

4,44%

2,88%

i9,47%

4.49i

8.678

5.7o3

'7.:N'z

i6.883

7,io%

i3,7i%
9,0i%

i2,28%

5,379

to,38%
6,82%

9,3o%

20,19%

Letras Financeiras (p6s z5z, a vista)

Letras Financeiras(sub, a vista)

LF Elegivel N ll
Letras ];in. do Tesouro (LFT) a
vista 9.283

2.021

30.28t

i4,85%

3,23%

48,45%

io,78%

2,35%

35,i8%

26,69%

Notas Comerciais Promiss6rias

Op. Compromissadas -LFT -- o

Op. Compromissadas - NTN -- B !9:749 31:gl2

62.499 100% 72,6i% 63.a76 ioo,oo% 75,68%

Demais
Contas a Receber e Pagar,
liquido
Tesouraria

Valor

2.68o
2

2.682

%s/
Total

3,21%

21%

298

300

o,35%

86.o78 ioo% ioo% 83.6o3 ioo% ioo%

#obser\ ag:io: os valores de aluguel de agnes sio incoiporados no item "Demais Contas a receber e pagar, liquido

(n) O Fundo de Investimentos DI Premium cont6m saldos de valores para manutengao das necessidades de
caixa da Fundagao e recursos recebidos da Samsung, Bradesco, Coca-Cola, BID, Natura, recursos
internos e demais doag6es. O rendimento do fundo foi de lo,35% em 20i7, e i4,25 % em 20t6.

(iii) Esse funds contempla os recursos recebidos do BNDES/Fundo Amaz6nia, destinados ao Programa Bolsa
Floresta, em seus componentes Renda e Associagao. Os rendimentos deste funds, a partir de novo
aporte do Fundo Amaz6nia, recebido em ii dejulho de 20i6, nio sio considerados receitas porque.
existe uma obrigagao contratual junto ao BNDES, de se devolver os rendimentos do valor contratado, ao
final do projeto (no primeiro semestre de 2020). Desta forma, a receita acumulada de R$ 663, auferida
em 2016 e 20i7, este contabilizada como "valores a devolver" no passivo n5o circulante (ver Nota 8). O
rendimento do funds foi de lo,o3% em 2017 e i3,85 % em 20i6 (fundos recebidos em n.7.2016).

(iv) Fundo exclusivo para aplicagao dos recursos destinados aos beneficifrios do Bolsa Floresta Familiar,
com liquidez imediata, para resgates a conta corrente com os valores das bolsas. O rendimento do funds
foi de n,67% em 2017 e 12,24% em 2016. Este funds este atrelado a conta corrente do Programa Bolsa
Floresta Familiar(Banco Bradesco).
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(v) Fundo de aplicagao no Banco do Brasil, dos recursos recebidos do SEBRAE, para execugao do programa
Empreendedorismo Ribeirinho. Rendimento de io,i6% em 20i7 e n,96% em 20i6.

Os fundos (ii), (iii), (iv) e (v), descritos arima, sio fundos de aplicagao em renda 6ua, atrelados a
substancialmente a variag5o do DI. Os valores investidos nestes fundos (exceto os recursos recebidos do
Bradesco e Fundagao Calouste Gulbenkian) sio considerados de uso restrito, de acordo com os objetivos
e atividades previstos nos programas e proletos para os quais foram recebidos, em conformidade com os
contratos da Fundag:io junto aos doadores e parceiros de origem destes recursos.

(c) Movimentagao Financeira dos Fundos de Investimento

zoi6 Fundo MM Fundo
FAS Premium

Fundo
Federalll

Fundo FundoBB
Platinum RF noo

Saldoinicial
74.459

i.8oo

(7.too)

4.492

5.467

(7.255)

84o 37 79.828

Aplicag6es i0.2t7

(6.o72)

i7.484

(20.427)Resgates

AmortizaQ6es

Apropriagao dejuros i4.444

83.6o3

576

.28o

45i

196

i5.583

>a.468
Saldo Final

aoi7 FundoMM Funds Funds Fundo FundoBB
FAS Premium Federalll Platinum RFsoo

Saldoinicial
83.6o3 3.28o

7.95o

(9.157)

4.596 947 42 92.468

Aplicag6es 4.424

(14.242)

6.425

(4.3oi)

i8.799

(27.7oo)Resgates

Amortizag6es

Apropriagao de juros 12.2i

86.o78

2

44

t2.93;

}6.498Saldo Final
6.933 +o3i
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ptra forma

6 Valores a Receber e Outros ativos

Valores a Receber
201 zoi6

Accor Solidarity

Outros Ativos

Adiantamentos
Fornecedoi'es e terceiros (i) 68

3t3
86

F6rias e demais (ii)
Despesas antecipadas (iii)

75

286

39

10

4io

Impostos a recuperar

5i9

(i) Referem-se, em sua maioria, a adiantamentos para compras de equipamentos, insumos e prestag6es
de servigos para execugio dos proDetos e programas da Fundagao.

(ii) Despesas antecipadas de f6rias coletivas, pagas em dezembro, com gozo em janeiro do ano seguinte

(iii) Despesas de seguros e assinaturas

18



''q

3'o q '

8

H
H
3

?
0

!
D
N
0
H

8
H

n
B

g'

$
0

R
cn

0 r+

8:g
0

3
0F

N
D
a-
0

g g'.i

'8 g g '

i'g.#

a
B
E
D

N

0

:

B
0

00
IQI
0

b
H
0

3

gHe

o\
ICO
lc0

00
0

-b

ID

1/--\

13$
l\©
l©

0
E

8
a

€g
100

0
0

lco

o\
IfT ao

= Q.

\.o

00
1~.0

00
\o

0
0

t" o d

a Q.i

N
D

0l©
0

lcn

I,--.
19

f'''\ . lc.o

o\a

1,--\

lc,o

o\a
l£.: (o

% lg%l

             

     0
N   0 Q.n

           t         t #
8         8 8
q         ; G



Fundagao Amazonas Sustentfvel

Notas explicativas da administragao is demonstrag6es
financeiras em 3i de dezembro de 20t7
Em milhares de rcais, exceto quando indicado de outta forma

Intangivel

Direito de Uso
Sofa\ are

Saldos em 31 de dezembro de 20i5 l99
i35

(68)

266

Aquisigao

Alnortizagao

Saldos em 3i de dezembro de 20i6

Aquisigao

Amortizagao

i.233
(329)

Saldos em 31 de dezembro de 2017

Custo total 1787
Depreciagao acumulada

Valor residual 1.17o

O acr6scimo relevante em 2017 refere-se a doagao a FAS de pacotes de softwares diversos pda Microsoft
Philantropies, USA. O valor comercial dos softwares foi declarado pda Microsoft em IJS$ 39o,
reconhecidos como receita de RS 1.229 (Nota u). O periodo de amortizagao destes softwares 6 de dois
anos, conforme instrug6es de doagao da Microsoft. Os valores de amortizagao estio reconhecidos nas
despesas operacionais (Nota i3)
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Notas explicativas da administragao is demonstrag6es
financeii'as em 3i de dezembro de 20i7
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outta forma

8 Obrigag6es socials e tributos a pagan

60
666
7o

zoi6

Impostos e contribuig6es a recolher
Provis6es de f6rias
Salgrios a pagan e obrigag6es trabalhistas
Outras obrigag6es

241
7o6
8o
.H

1.042

Rendimentos a devolved

Valores a Devolver (nota 5 iii) 663

9

(a)

Conv6nios e programas

Saldos

O saldo refere-se is obrigag6es do Programa Bolsa Floresta Familiar

zoi6

Programa Bolsa Floresta Familiar i.o95

Os valores demonstrados sgo obrigag6es da Fundagao com as familias beneficifrias que tenham
recursos a sacar pelo Programa Bolsa Floresta Familiar. Os valores estgo disponiveis em conta corrente
da Fundagao.

0) Compromissos futuros(nao auditado)

Os conv6nios referentes ao Programa Bolsa Floresta, em seus componentes Renda, Social e Associagao,
representam compromissos financeiros da Fundagao com as associag6es representantes das familias
beneficifrias do Programa. Os valores correspondentes a eases compromissos em virtude dos conv6nios
celebrados nio sio obrigag6es presentes da Fundagao, mas compromissos futuros e, portanto, n5o sio
reconhecidos no balango patrimonial neste momento. Em 3 I de dezembro de 2017 e de 2016 estes
compromissos podem ser assim demonstrados:

zoi7 zol6
2.183

i38
i99

2.520

Programa Bolsa Floresta Renda
Programa Bolsa Floresta Social
Programa Bolsa Floresta Associagaa

2.828
i32
4oi

(c) Avaliagao dos repasses is associag6es

A Fundagao efetua repasses de recursos is associag6es, previstos em pianos de trabalho dos conv6nios,
e posteriormente recebe a prestagao de contas dos valores adiantados.
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Fundagao Amazonas Sustentfvel

Notas explicativas da administragao is demonstrag6es
financeiras em 3i de dezembro de zoi7
Em milhares de reals, exceto quando indicado de outta forma

A anglise das prestag6es de contas sobre os repasses realizados considera crit6rios minimos de
aceitabilidade das contas de acordo com os fins destinados nos proUetos bem como os requerimentos
6iscais e contfbeis.

A Fundagao tem homo prftica nio realizar qualquer novo adiantamento para novos proDetos is UCs,
cano a prestagao de contas do projeto anterior ngo tenha side apresentada e/ou aprovada. Na
eventualidade de uma prestagao de contas n5o obedecer aos crit6rios de uso e/ou fiscais e contabeis, sio
tomadas medidas corretivas junto a entidade beneficifria at6 o acerto das pend6ncias observadas.

10 Receita diferida

Os valores recebidos provenientes de determinados contratos com vig6ncias superiores a um m6s sio
diferidos no passivo, segregado entre circulante e n:io circulante. Sio reconhecidos homo receita em
parcelas mensais conforme estabelecido nos contratos com as empresas e entidades patrocinadoras e
doadoras, assim como de acordo com a sua aplicag£io. Abaixo, resumo das fontes e valores diferidos:

zoi7 zoi6

BNDES Fundo Amaz6nia(i) 5.772

6.536

Samsung (ii)

933

(i) Valor diferido da parcela anual recebida do BNDES Fundo Amaz6nia sob contrato de
colaboragao financeira com recursos para o Programa Bolsa Floresta Renda e Associagao, Edital
para apoio a iniciativas de neg6cios sustentaveis, atividades de comunicagao e gestao do proUeto

O contrato tem previs5o de tr6s desembolsos em Ambito anual, com a liberagao das parcelas
condicionada a aprovagao da prestagao de contas da parcela anterior e documentag6es diversas.
Dada as sua natureza de uso conditional dos recursos, as receitas deste contrato sgo contabilizadas
pelo regime de compet6ncia, na medida em que os recursos sio aplicados dentro do escopo do
objeto do contrato, sendo a parcela anual nio utilizada, contabilizada homo passivo diferido.

Valores referentes a doag6es da Samsung para o Programa de Educagao da faz, com vig6ncia at6
junho de 20i8. (Nota n,d).
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Notas explicativas da administragao is demonstrag6es
financeiras em 3i de dezembro de zoi7
Em milhalS

11 Receita com parcerias, contribuig6es e fundos
zoi7 aot6

Receitas com parcerias e contribuig6es

Sem RestriQtio

Banco Bradesco S.A. (a)

Fundagao Calouste Gulbenkian(b)

5.ooo 6.000

868

Com Resp'fgao, Condicionafs

Fundo Amaz6nia (BNDES) (c)
Samsung Eletr6nica da Amaz6nia Ltda (d)

4.59i
2.003

i0.235
2.24o

Com Rasa'indo, Incondfcionais

Microsoft Philanthropies (e)

Instituto Coca Cola Brasil (f)

D. Swarovski KG (g)
Banco Interamericano de Desenvolvimento -- BID (h)

Schutzgmeinschaft Deustcher Wald Bundesverband - SDW (i)
British Council - Newton Fund (j)

Doag6es para a Agenda Urbana, Jornada Amaz6nia e demais (k)
SAP Brasil Ltda., Silicon Valley Foundation e parceiros (1)
Natura Cosm6ticos S.A. (m)

Norwegian University of Life Sciences (n)
Saint Gobain do Brasil Produtos Industrials e para Construgao Ltda. (o)

Diversos(internacionale nacional)(p)
Programa das Nag6es Unidas pain o Meio Ambiente - PNUh'IA, Columbia Univ., SPDA (q)

Marriott Internationale parceiros(r)
The Guiana Shield Tropical Timber (Tim Van Eldik) (s)

Funds das Nag6es Unidas para a Infincia - UNICEF (t)
TIM Celular S.A. (u)

Instituto Renner (v)

i.229

788
302
i62
io8
lo7
io5
95

9o
72
7o
88

35i
3o3

429

226

i8i
428
236
n9
n7

100

92

i4.8io zt.925

26o
Trabalhos Voluntarios(Nota i7)

2.122

Rendimentos do Fundo FAS (x) i2.293

z9.225

i4.444

36.6z9
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Notas explicativas da administragao is demonstrag6es
financeiras em 3t de dezembro de 20t7
Em milharcs d

(a) Parceria entre Bradesco S.A. e FAS, de acordo com contrato anual. Os recursos recebidos do
Bradesco se destinam ao programas da FAS e administragao gerd, sends irrestritos.

(b) Pr6mio vencedor do concurso anual da Fundagao Calouste Gulbenkian, de Portugal, irrestrito

(c) Referente aos recursos utilizados no an0 20i7 para o Programa Bolsa Floresta, nos compon?ntes
Renda, Associagao, apoio para edital de projetos de renda sustentfvel e demais atividades, de
acordo com contrato de colaboragao financeira de 25 de maid de 2016 com o BNDES/Funds .
Amaz6nia, ctUos recursos sio oriundos de cooperagao internacional brasileira com o Governo da
Noruega

(d) Reconhecimento da receita diferida final sobre contrato para apoio ao Programa de Educagao da
FAS assinado com a Samsung Eletr6nica da Amaz6nia Ltda., em junho de 20i4, com duragao at6
junho de 20i8, conforme aditivo contratual assinado em 2017 que prorrogou a wgencia por mats
um ano,

liil£H8f EH:lRHBIE g:n :muir"
Valor para o projeto "Aqua + Acesso", em complemento aos recursos recebidos em anon anteriores
da Recofarma IndQstria do Amazonas Ltda. para atividades na RDS do Rio Negro.

(g) Recursos para o proJeto "Escolas D ' agua ' para apoio a educagao na RDS Piagagu-Purus.

(h) Valores recebidos do BID para formulagao de publicag6es, metodologias e documentag6es t6cnicas
sobre o Programa Bolsa Floresta.

(i) Recursos para projeto de intercimbio de jovens comunitfrios com estudantes da Alemanha.

a) Valor recebido para proUeto de empreendedorismo.e valcinzagao de cadeias produtivas junto a
grupos de produtores beneficiados peta Programa Bolsa Floresta.

&) Doag6es em 20i7, de Instituto Adair Martins, Whirlpool S.A, Denis Benchimol Minev, Shopping
Via Norte. e demais.. Em 20i6, maiores valores recebidos sio Manaus Ambiental S.A. Whirpool
SA., Instituto Alain Martins e demais, em apoio ao evento "Virada Sustentfvel Manaus.

a) Recursos para a implantagao de software de gestao de empresa de produgao de 61eos essenciais e
continuidade de projetos no imbito da encubagao jovens empreendedores na RDS Uacari.

(m) Recursos para o prqeto "Casa Familiar da Floresta" no NCS Campina, RDS Uacari.

(n) Recursos recebidos para execugao de pesquisas relacionadas a comunidades e florestas.

(0) Valores recebidos para construgao ede instalag6es comunitfrias no NCS Assy Manana, na
comunidade 3 Unidos, na RDS Puranga Conquista.

(P) llf& l:EB SBBEMXa:mnfn?l .E=-;"
(q) valores recebidos do PNUMA, Columbia University e Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

para apoio ao Programa SDSN-Amaz6nia.

(r) Receitas ao Programa Juma, de Marriott International, hot6is Renaissance e J.W. Maniott RJ.
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Notas explicativas da administragao is demonstrag6es
financeiras em 3i de dezembro de aoi7
Em milhares de rcais, exceto quando indicado de outta forma

(s) Recursos para pioDeto t6cnico cientifico de certificag6es na RDS do Juma.

(t) Recursos recebidos da UNICEF para realizagao de proJetos e eventos relacionados a educagao em
Unidades de Conservagao e apoio a programas municipais de educagao no Amazonas.

(u)

(v)

(x)

Doagao para apoio ao Bolsa Floresta Social nas UCs Amapa, Madeira, Catua-lpixuna, Uatum5 e
Piagaga-Purus.

Recursos para proUetos de estruturagao da cadeia produtiva do Artesanato na RDS Amana.

Receita auferida dos rendimentos do Funds MM FAS, sendo uma parcela delta utilizada no
Programa Bolsa Floresta Familiar.

As receitas recebidas do Banco Bradesco S.A., Fundagio Calouste Gulbenkian e auferidas dos
rendimentos do Fundo MM FAS, sio consideradas de uso irrestrito pda Fundagao. As demais receitas
recebidas s5o de uso restrito, de acordo com os objetivos e atividades previstos nos programas e .
proUetos para as quais foram recebidas, em conformidade com os contratos da FASjunto aos doadores e
parceiros de origem destes recursos.

12 Despesas com os Programas zoi6

Pessoal(i)
Bolsa Floresta Familiar (ii)
Bolsa Floresta Renda, Associagao e Social Conv6nios (iii)
Educagao, sadde, nQcleos e mobilizagao Bolsa Floresta (iv)
Deslocamentos, viagens, logistica, digrias e estadias (v)
Projetos T6cnicos Cientificos(vi)
Publicag6es, seminfrios e eventos
Trabalhos voluntfrios(Nota l7)

(5.6io)
(4.989)
(3.366)
(2.59t)
(i.395)

(6o7)
(io3)

(5.394)
(4.962)
(i.79t)

(3.035)
(i.o58)

(537)
(i37)

(18.697) (i6:93$)

(i) Despesas de pessoal referem-se aos valores totais e alocagao de acordo com crit6rios estabelecidos pda
administragao com base nas fung6es desempenhadas pecos funcionirios dentro dos programas e
atividades de suporte.

Valores de pessoal: 201'

5.89o
1.333
2.12'

zoi6

5.336
t.95t
1.70

Remuneragfio dos colaboradores
Encargos e obrigag6es
Beneflcios

9:35g
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Notas explicativas da administragao is demonstrag6es
financeiras em 3i de dezembro de zol7
Em milhares de rcais, exceto quando indicado de outta forma

Alocagao

5.6io

aoi6
5.394

8.99o

Despesas de Programas
Despesas Operacionais

(n) O Bolsa Floresta Familiar (BFF) 6 um pagamento mensal de R$ 5o is maes de familias residentes nas
Unidades de Conservagao estaduais no Amazonas. O valor demonstrado na despesa representa o total
anual destinado a todas as familias beneficifrias.

Implantado desde o inicio das operag6es da FAS, em margo de 2008, o acumulado destinado at6
dezembro de 2017 foio montante total de R$ 4i.764 is familias beneficiarias do Programa Bolsa
Floresta Familiar.

(iii) Despesas referentes aos beneficios concedidos por meir de pianos de trabalho junto is associag6es de
moradores das UCs. Os valores de execugao financeira dos programas incluem antecipag6es a
prestadores de servigos, fornecedores e repasses is associag6es? que sujeitos a prestagao de contas, s5o
inicialmente contabilizados em contas de outros ativos (Nota 6).

(iv) Educagao, saade, campo e mobilizagao dos programas

zoi7
844

zoi6
642Mobilizagao Bolsa Floresta e Programas

NQcleos de Conservagao e
Sustentabilidade

Programas Gerais de Educagao
Programa Primeira Infincia

t.o74

6o4
69

2.59i

t.o55

949
389

.o35

(v) As despesas com viagens, deslocamentos, logistica e difrias sio para a execugao das miss6es
relacionadas diretamente aos programas.

(M) As despesas com Projetos T6cnicos e Cientificos sio relacionadas ao apoio a pesquisa e desenvolMmento
de projetos de geragao de renda, nas cadeias produtivas na RDS Uacaii, estudos e inyentarios florestais
na RDS do Madeim e certificag6es na RDS do Juma, no imbito de projetos t6cnico-cientificos,
atividades e projetos relacionados aos programa? de cooperagao international e SDSN-Amaz6nia, e
demais atividades de projetos de geragao de renda.
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t3 Despesas operacionais zoi6
Despesas gerais e administrativas

Pessoal (Nota i2(i))
Viagens, deslocamentos, diarias, estadias
Infraestrutura, logistics gerd e materials (i)
Depreciagao e amortizagao
Demais despesas administrativas e gerais (ii)
Trabalhos voluntarios(Nota i7)
Telecomunicag6es (axa, celular) e Tecnologia da Informagao
Materiais graficos, captagio de recursos e comunicagao social
Treinamento

aot7

(3.74o)
(59i)

(i.4l7)
(639)
(545)

(2.086)
(255)
(l9o)

(3.596)
(7o4)
(658)
(4o4)
(268)
(236)
(t97)
(190)

20

(9:5io) (6.273)

(i) Aumento de despesas principalmente em obras de infraestrutura e seguranga da FAS, em Manaus

(i) Aumento de despesas principalmente relacionado a custos m6dicos com estagiario interno.

Despesas de Impostos e Taxas
IPTIJ. IPVA. licenciamento
ContribuiQao sindical patronal
IRRF, IOlie CIDE sobre determinados pagamentos
Taxas e despesas bancfrias
Despesas financeiras e taxas diversas

201'

(39)

(2)
(38)

.1.

zot6

(17)
(16)
(17)
(i5)

.1

(94)

Outras receitas e despesas operacionais, liquidas 201'

(3)

zot6

(35)
.2=

VariaQ6es monetfrias
Reversio de perda estimada de imobilizado
Resultado liquido na baixa de imobilizado

t4 Receitas Hinanceiras, liquidas

Referem-se is receitas de rendimentos liquidos auferidos dos fundos de investimento contendo recursos
recebidos de doadores, excluidas as do Fundo FAS, conforme abaixo: . ,

Zoi7 20J:$

Fundo Bradesco de Investimentos Referenciado DI Premium
Fundo Bradesco Platinum de Investimentos
Fundo Banco do Brasil RF 5oo

339
84

2

576
to7

5
688
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i5 Imunidade tributiria e obrigag6es de impostos

De acordo com o artigo i5o da Constituigao Federal e legislagao especifica do C6digo Tributfrio
Nacional, a Fundagao Amazonas Sustentfvel 6 considerada imune aos impostos sabre a renda,
patrim6nio e servigos. Os impostos tipicamente abrangidos pda imunidade tributfria, sio: Imposto de
Renda da Pessoa Juridica (IRPJ); Imposto de Renda sabre aplicag6es financeiras; Imposto sobre a
propriedade predial e territorial urbana (IPTU); Imposto sobre operag6es 6lnanceiras (IOF); Imposto
sabre a transmissio causa 7nords ou doagao de bens e direitos (ITCMD); Imposto sabre a transmissio
infer ufuos de bens im6veis(ITBI); e Imposto sobre servigos de qualquer natureza -- ISS. Entretanto,
sob determinados datos geradores, os tributos acima listados nRo s5o de alcance da imunidade prevista
nas legislag6es tributarias, sends desta forma, recolhidos (nota 8).

Em relagao aos encargos sociais sobre a folha de pagamento aos funcionarios, a Fundagao obteve em 29
de junho de 2017 o Certificado de Entidade Beneficente de Assist6ncia Social (CEBAS), que esteve em
pleito junto ao Minist6rio do Desenvolvimento Social, por mais de quatro anon.
A partir da obtengao do CEBAS, a Fundagao estarf isenta de 20% da quota do INGS patronal sobre os
pagamentos a funcionfrios e prestadores de servigos pessoa fisica. Este certificado 6 vflido at6 28 de
junho de 2020, sendo renovfvel mediante novo pleito para a sua continuidade, a ser apresentado,
obrigatoriamente no puzo de at6 um ano antes de seu vencimento.

i6 Beneficios socials concedidos

Sio considerados beneficios concedidos aos beneficiirios da FAS, em atendimento a sua missgo
estatufria, os recursos destinados diretamente is familias beneficifrias do Programa Bolsa Floresta, em
deus componentes diretos - Familiar, Renda, Associagao e Social e dos componentes complementares,
direcionados a 58t comunidades ribeirinhas e nacleos, residentes nas UCs no interior do Estado do
Amazonas. Na terminologia da norma contfbil ITG 2002 (Rx), sgo denominados "gratuidades". Abaixo,
os typos e valores de beneficios socials concedidos, considerados pda Fundagao:

Programa

Programa Bolsa Floresta Diretos
Programas de Educagao, Sa6de e Renda
Projetos Especiais

Assist6ncia social
Educagao e SaQde
T6cnico-cienti6ica

(a) Assist6ncia social

Os valores das gratuidades no componente Familiar estio demonstrados em conta de despesa exclusiva,
e dos componentes Renda, Associagao e Social, pdas despesas dos conv6nios conforme abaixo:

Bolsa Floresta Familiar
Bolsa Floresta Renda, Associagao e Social

zot7
5.i78

8:544

zot6
4.962
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(b) EducagaoeSaade

t.o74
6o4

69

1.747

zoi6
i.o55

949
389

2.393

Despesas de nQcleos
Programas gerais de educagao
Programa Primeira Infincia

(c) T6cnico-cientifico
zoi7

607

zox6

537Projetos T6cnicos e Cientificos

t7 Valor justo dos trabalhos voluntfl'ios

Os trabalhos voluntfrios identificados pda administragao, como tendo sido prestados nos exercicios
de 20i7 e de 20i6, bem como os seus valores justos, sio descritos no quadro a seguir.

Valores dos servigos voluntfrios:

111

t.976
35

2.122

aoi6

Conselheiros e Diretora
Servigos de consultoria, auditoria, curios, diversos
T6cnicos de campo e prob eton

111

i25
24

260

Esses valores foram reconhecidos na demonstragao do superavit, na rubrica de receitas com parcerias,
contribuig6es e fundos, com contrapartida nas Despesas Gerais e Administrativas, no valor de R$ 2.087,
e R$ 336 em Despesas com os Programas (em 20i6, respectivamente, R$ a36 e R$ 24).

O valorjusto dos trabalhos voluntgrios descritos acima foi determinado a partir do valor que a
Fundagao estaria disposta a pagar a um terceiro para que ele.prestasse o mesmo servigo.prestado peso
voluntirio. Nesse sentido a administragao fez sua melhor estimativa de valorjusto com base em
informag6es do pr6prio prestador de servigo, considerando servigos similares e remunerados, por ele
prestados a outras entidades, e/ou com base em informag6es de mercado, especialmente no.cano de
prestag5o de servigos que tenham um mercado ativo e maduro, com informag6es de custos de servigos
amplamente divulgadas ou de ffcil obtengao. Estas informag6es sempre consideram o porte e
complexidade das operag6es da Fundagao.

t8

(a)

Partesrelacionadas

Transag6es e saldos
zoi7

897

aoi6

79i
92.426

Ativo
Caixa e equivalente de caixa (Bradesco) (Nota 4)
Titulos e valores mobilifrios (Bradesco) (Nota 5)
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Notas explicativas da administragao is demonstrag6es
financeiras em 3i de dezembro de 20i7
Em milhares de reais, exceto quando indicado dc outta forma

97:35Q 93.ai7

Receitas (Nota n)

Doag6es Bradesco - contrato de parceria
Fundos (Bradesco) (Nota 5)

i

##
#

201
5.ooo
n.928
i7.928

zoi6
6.ooo

2i.127

0) Remuneragao do pessoal-chave
da administragao

Conforme Nota i7, o Presidente do Conselho de Administragao, membros dos Conselhos de
Administragao, Fiscal e Consultivo, assim como o diretor estatutario, exercem suas atividades de forma
voluntaria, sem receber qualquer remunerag5o nem bene$cios.

Os membros da administrag5o responsaveis pda implementagao das politicas e estrat6gias definidas
pelo Conselho de Administragao, que sio os superintendentes, gerentes e coordenadores seniores,
receberam em 20i7 a remuneragao global de R$ i.945 (2016 - RS i.663), que representa,
substancialmente, despesa com salfrios e encargos.

t9 Coberturadeseguros

Em 3i de dezembro de 20i7, a cobertura de seguros de vida, e contra inc6ndio, roubo, colisgo e discos
diversos sabre os bens da Fundagao este assim representada:

Ranio Cobertura

Seguro devida
Seguro predial (cede)
Seguros deveiculos

447
2.375

200
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