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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos
Diretores e Conselho de Administração do
Instituto Fundo Patrimonial Reditus

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Fundo Patrimonial Reditus (“Instituto”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, 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 em 31 de dezembro de
2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem
finalidades 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.

Outros assuntos

Auditoria dos valores correspondentes

As demonstrações financeiras do Instituto para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
apresentadas para fins de comparação, não foram auditadas por nós ou por outro auditor
independente.
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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
finalidades 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.

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
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Instituto.
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 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 a Companhia 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.

Rio de Janeiro, 28 de julho de 2021.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Marcelo Felipe L. de Sá
Contador CRC-1RJ094644/O-0
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Instituto Fundo Patrimonial Reditus

Balanço patrimonial
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Notas 31/12/2020 31/12/2019
Ativo (não auditado)
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 9 -
Aplicações financeiras 5 922 25
Contas a receber 6 6 -
Total do ativo circulante 937 25

Total do ativo 937 25

Patrimônio líquido
Superávits acumulados 937 25
Total do patrimônio líquido 937 25

Total do passivo e do patrimônio líquido 937 25

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Instituto Fundo Patrimonial Reditus

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Nota 31/12/2020 31/12/2019
(não auditado)

Receita operacional sem restrições
    Contribuições e doações voluntárias 7 921 25
    Trabalho voluntário 9 1.163 782
Custos operacionais com projetos sociais (1) -

Resultado bruto 2.083 807

Despesas operacionais
       Gerais e administrativas 8 (9) -
       Trabalho voluntário 9 (1.163) (782)

Resultado antes das receitas e despesas financeiras 911 25

      Receitas financeiras 1 -

Superávit do exercício 912 25

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



6

Instituto Fundo Patrimonial Reditus

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Superávits
acumulados

Total do
patrimônio

líquido

Saldos em 31 de dezembro 2018 (não auditado) - -

Superávit do exercício (não auditado) 25 25

Saldos em 31 de dezembro 2019 (não auditado) 25 25

Superávit do exercício 912 912

Saldos em 31 de dezembro 2020 937 937

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Instituto Fundo Patrimonial Reditus

Demonstração do fluxo de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

31/12/2020 31/12/2019
(não auditado)

Superávit do exercício 912 25

(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos
Contas a receber (6) -

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais 906 25

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aplicações financeiras (897) (25)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento (897) (25)

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 9 -

    Saldo de caixa e equivalente no início do exercício - -
Saldo de caixa e equivalente no final do exercício 9 -

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 9 -

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Instituto Fundo Patrimonial Reditus

Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)
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1. Objetivos sociais

O Instituto Fundo Patrimonial Reditus, doravante denominado “Instituto Reditus”, é uma pessoa
jurídica de direito privado, associação sem fins lucrativos e sem cunho político-partidário, fundado
em 6 de novembro de 2018 e com prazo de duração indeterminado. O Instituto Reditus tem como
objetivo a promoção, o desenvolvimento e o incentivo à educação, por meio do auxílio financeiro
a discentes de entidades educacionais de nível superior brasileiras e da realização de atividades
que visem colaborar com o desenvolvimento social, acadêmico e profissional dos seus
beneficiários.

Para implementar o seu objetivo, o Instituto Reditus capta e gerencia contribuições e doações de
pessoas físicas e jurídicas que tenham interesse em apoiar financeiramente programas, projetos,
atividades e ações de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento científico e tecnológico, bem
como de estímulo à inovação, voltados para estudantes universitários. Também, conforme
definido pelo Conselho de Administração, o Instituto Reditus poderá para a consecução de seu
objetivo social:

(a) Apoiar projetos que contribuam para o aprimoramento da formação e dos conhecimentos
técnicos de discentes universitários;

(b) Apoiar estudos, pesquisas, competições, produção e divulgação de informações e
conhecimentos técnicos e científicos;

(c) Oferecer bolsas de estudos, auxílios ou empréstimos aos discentes e docentes
universitários;

(d) Impulsionar o voluntariado e a filantropia no meio universitário;
(e) Fomentar ações de empreendedorismo;
(f) Realizar cursos, palestras e seminários;
(g) Praticar quaisquer ações lícitas, mesmo que não descritas acima, desde que sejam

atividades que contribuam para a consecução do objetivo social, mediante aprovação do
Conselho de Administração; e

(h) Aplicar integralmente, no país, os seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos institucionais.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras e políticas contábeis

2.1. Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para entidades sem fins lucrativos, incluindo
as resoluções emitidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, pronunciamentos
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e as disposições aplicáveis às
instituições sem fins lucrativos e às fundações, expedidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC, em especial, resolução CFC 1.409, de 21 de setembro de 2012, que
aprova a ITG 2002 e sua respectiva revisão, expedida pelo CFC em 2 de setembro de 2015
(ITG 2002 (R1)), que visa orientar o atendimento às exigências legais sobre procedimentos
contábeis a serem cumpridos pelas pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de
lucros, especialmente as entidades beneficentes de assistência social.

As demonstrações financeiras do Instituto Reditus são de responsabilidade de sua
Administração, que autorizou a emissão destas demonstrações financeiras em 28 de julho
de 2021.

2.2. Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto as
aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado.

2.3. Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros do Instituto Reditus são representados por caixa e
equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber. Os instrumentos
financeiros são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de
transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto no caso
de ativos e passivos financeiros classificados na categoria ao valor justo por meio do
resultado, quando tais custos são diretamente lançados no resultado do exercício. Sua
mensuração subsequente ocorre a cada data base de fechamento das demonstrações
financeiras, de acordo com a classificação dos instrumentos financeiros nas seguintes
categorias de ativos e passivos financeiros:

2.3.1. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

São reconhecidos pelo valor justo por meio de resultado os ativos que: (i) não se
enquadram na classificação ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de
outros resultados abrangentes, (ii) instrumentos patrimoniais designados ao valor
justo por meio do resultado, e (iii) são gerenciados com o objetivo de obter fluxo de
caixa pela venda de ativos.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras e políticas contábeis--
Continuação

2.3. Instrumentos financeiros--Continuação

2.3.2. Investimentos mensurados pelo custo amortizado

Os investimentos mensurados pelo custo amortizado correspondem a ativos
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e data de
vencimento fixa que o Instituto tem a intenção e a capacidade financeira de manter
até o vencimento. Após o reconhecimento inicial, os investimentos mantidos até o
vencimento são mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros
efetivos, cujos rendimentos auferidos são contabilizados no resultado do período
menos a eventual perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável.

A seguir, demonstramos o resumo das principais práticas contábeis adotadas na
contabilização e apresentação dos ativos e passivos financeiros do Instituto:

Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com finalidade de atender a compromissos
de caixa de curto prazo, e não para investimentos ou outros fins. O Instituto Reditus
considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade
imediata em um montante conhecido de caixa estando sujeita um insignificante risco
de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica
como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, como por
exemplo, três meses ou menos, a contar da data de sua contratação.

Aplicações financeiras

O Instituto Reditus classifica suas aplicações financeiras na categoria valor justo por
meio do resultado, considerando o propósito para o qual as aplicações financeiras
foram adquiridas. As aplicações financeiras mantidas para negociação são
mensuradas pelo seu valor justo, sendo os juros e variações monetárias, quando
aplicável, reconhecidos no resultado quando incorridos.

2.4. Ativos e passivos, circulantes e não circulantes

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando realizáveis ou liquidáveis
dentro dos doze meses seguintes após a data do balanço ou que sejam mantidos
essencialmente com o propósito de serem negociados, incluindo transações com partes
relacionadas no curso normal dos negócios.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras e políticas contábeis--
Continuação

2.4. Ativos e passivos, circulantes e não circulantes--Continuação

Os ativos são reconhecidos nos balanços somente quando for provável que seus
benefícios econômicos futuros serão gerados em favor do Instituto Reditus e seu custo ou
valor puder ser mensurado com segurança.

Os passivos são reconhecidos no balanço quando o Instituto Reditus possui uma obrigação
legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso
econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as
melhores estimativas do risco envolvido.

2.5. Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, moeda funcional do Instituto
Reditus. Todas as informações contábeis apresentadas em milhares de reais foram
arredondadas para o valor mais próximo.

2.6. Reconhecimento de receitas e despesas

O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime
contábil de competência de exercício.

Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. As
despesas são registradas quando incorridas, de acordo com o regime de competência.

O Instituto Reditus possui duas linhas de receita, quais sejam:

(i) Doações diretas: são contribuições feitas diretamente para a conta bancária do
Instituto - via TED ou PIX, por exemplo, contabilizadas no resultado quando
efetivamente recebidas.

(ii) Pagar.me: O Pagar.me é um provedor de serviços de pagamento que auxilia o Instituto
Reditus no recebimento de doações. Os doadores podem fazer contribuições pontuais
usando o cartão de crédito, ou também cadastrá-lo em um modelo de assinatura
mensal para contribuições recorrentes. Após a transferência, são necessários 30 dias
para que o valor seja liberado, sendo contabilizado no resultado contra um contas a
receber. Conforme liberação, é realizada a transferência do Pagar-me para a conta
bancária e, neste momento, a contabilização é transferida para o caixa do Instituto
Reditus.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras e políticas contábeis--
Continuação

2.7. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas

Julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras do Instituto Reditus requer que a
Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores
apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos na data-base das demonstrações
financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a
resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo
afetado em períodos futuros.

Estimativas e premissas

As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras
importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco
significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no
próximo exercício social, são discutidas a seguir:

Valor justo de instrumentos financeiros

Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial
não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação,
incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se
baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for
viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O
julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de
liquidez, risco de crédito e volatilidade.

O Instituto Reditus em 31 de dezembro de 2020 possui premissas simples em virtude do
tamanho de suas operações.

2.8. Obrigações tributárias

O Instituto Reditus na condição de entidade sem fins lucrativos goza da imunidade tributária
e contribuições sociais no que se refere ao seu patrimônio, renda e serviços para o
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, de acordo com o previsto no Código
Tributário Nacional e artigos 150, inciso VI, alínea “c” e 195 da Constituição Federal.
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3. Gerenciamento de risco financeiro

O Instituto Reditus acompanha o risco de escassez de recursos, administrando seu capital
através de um planejamento, monitorando seus recursos financeiros disponíveis, para o devido
cumprimento de suas obrigações.

O Instituto Reditus apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos
financeiros, representado pelo risco de mercado e risco de liquidez. Ambos são mitigados com
aplicação em um fundo de renda fixa de baixíssimo risco e liquidez diária, feito via instituição
financeira de primeira linha.

4. Caixa e equivalentes de caixa

Descrição 31/12/2020 31/12/2019
(não auditado)

Disponibilidades 9 -

Total de caixa e equivalentes de caixa 9 -

5. Aplicações financeiras

Descrição 31/12/2020 31/12/2019
(não auditado)

Aplicações financeiras
–Itaú Renda Fixa Simples 922 25

Total de aplicações financeiras 922 25

As Aplicações financeiras estão aplicadas no fundo de investimento Itaú Renda Fixa Simples, um
fundo de liquidez diária e baixo risco, com sua remuneração calculada pelas variações das cotas
do fundo.

6. Contas a receber

31/12/2020 31/12/2019
(não auditado)

Recebíveis (i) 6 -
6 -
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6. Contas a receber--Continuação

O saldo de contas a receber do Instituto Reditus é composto pelos valores de doações recebidos
a partir da plataforma Pagar.me que ainda não estão disponíveis para resgate.

Vale ressaltar que o Instituto Reditus firmou um contrato de doação no valor de R$ 500 com um
doador, montante a ser repassado em um prazo de até 3 anos. Pelo princípio de competência,
esse valor – bem como quaisquer outros advindos de contratos de doação, prática comum do
Instituto – só será reconhecido no resultado no momento de seu recebimento.

7. Receita operacional sem restrições

31/12/2020 31/12/2019
(não auditado)

Doações diretas 921 25
Pagar.me 21 -

942 25

Devoluções (21) -

921 25

As devoluções que totalizaram R$21 são compostas por duas transferências, quais sejam:

 Doação realizada por engano no valor de R$20, em função do doador ter programado sua
doação duas vezes, sendo referido valor devolvido pelo Instituto Reditus.

 Devolução do saldo de R$ 1 relacionado ao teste realizado pela ferramenta PIX, tendo sido
devolcido pelo Instituto Reditus mediante a conclusão do referido teste.

8. Despesas gerais e administrativas
31/12/2020 31/12/2019

(não auditado)

   Expresse (i) 6 -
   INPI (ii) 1 -
   Marketing (iii) 1 -
   Outros (iv) 1 -

9 -

(i) Expresse: empresa júnior que administrou as redes sociais do Instituto Reditus no período de janeiro a novembro de 2020;
(ii) INPI: pagamento para registro do Instituto Reditus no Instituto Nacional da Propriedade Industrial;
(iii) Marketing: impulsionamento de posts e campanhas no Facebook e Instagram;
(iv) Outros: gastos com um DARJ e gastos de manutenção do site.
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9. Trabalho voluntário

Os trabalhos voluntários reconhecidos tanto na receita quanto na despesa representam os
honorários dos conselhos e dos voluntários, os quais não impactam o caixa da associação. As
receitas com trabalhos voluntários, inclusive de membros integrantes de órgãos da
administração, sendo mensurados ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes
que o Instituto haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar. As receitas
com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício em contrapartida a custos
e despesas operacionais, também no resultado do exercício.

31/12/2020 31/12/2019
(não auditado)

Conselho de Administração 770 420
Conselho Fiscal 20 25
Comitê de Investimentos 30 -
Voluntários 343 337

1.163 782

10. Patrimônio líquido

Representa o patrimônio liquido em 31 de dezembro de 2020 o montante de R$ 937 (R$ 25 em
31 de dezembro de 2019), proveniente dos superávits apurados desde a data de constituição do
Instituto.

11. Seguros

O Instituto Reditus não mantém apólices de seguros para cobrir prejuízos causados por
eventuais sinistros em seu patrimônio, bem como por reparações em que sejam civilmente
responsáveis por danos involuntários, materiais e/ou corporais causados a terceiros decorrentes
de suas operações, considerando a natureza de sua atividade.

12. Eventos subsequentes

Em 2021 o Instituto continuou avançando em suas atividades. Elegeu os membros restantes do
seu Conselho de Administração, fechando as nove cadeiras com Sidney Levy, Carlos Brito,
Bruno Pandolfi, Geraldo Thomaz, Talita Taliberti, Daniel Spilberg, Vanessa Teich, Raphael
Sodero e Paulo Monteiro. Também, formalizou em RCA seu Conselho Fiscal (formado pelo
Rodrigo Petterle, Gabriela Sabino e Natalie Witte) e Comitê de Investimentos (formado pelo
Pedro Batista, Eduardo Cardoso e Fernando Gonçalves).
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12. Eventos subsequentes--Continuação

Além disso, iniciou o seu primeiro Edital de Inovação com o objetivo de apoiar projetos da
comunidade de engenharia da UFRJ através de repasses financeiros. Foram selecionados doze
projetos de onze equipes de competição, as quais receberão cem mil reais a serem divididos
entre todas. A primeira leva de repasses foi feita ao longo do mês de abril, totalizando cerca de
quarenta mil reais já distribuídos.


