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Demonstrações Contábeis

INSTITUTO BKK – BONFARTO KAJ KONSERVADO

13/abril/2022
Aos administradores e associados;
INSTITUTO BKK – BONFARTO KAJ KONSERVADO

Ref.: Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Pelo presente, estamos encaminhando aos cuidados de V.Sª., o Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas encerradas em 31 de dezembro de 2021 do
INSTITUTO BKK – BONFARTO KAJ KONSERVADO.

Atenciosamente,

Audisa Auditores Associados
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Prezados senhores (as),

INSTITUTO BKK – BONFARTO KAJ KONSERVADO.
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INSTITUTO BKK – BONFARTO KAJ KONSERVADO
C.N.P.J – 40.776.946/0001-69

Relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição Patrimonial e Financeira da Entidade, em 31 de dezembro de
2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião sobre as demonstrações contábeis
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 contábeis”. Somos
independentes em relação à Entidade, 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
Início das atividades: Conforme nota explicativa 1, o Instituto BKK – Bonfarto Kaj Konservado foi
fundado em 08/09/2020 e teve seus atos constitutivos registrados em cartório em 18/01/2021 ano
que marca o início das suas atividades financeiras.
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: Não examinamos, nem foram
examinadas por outros auditores independentes, as demonstrações contábeis do exercício findo em
31 de dezembro de 2020, consequentemente, não emitimos opinião sobre elas. Desta forma, não
existem valores para fins comparativos, visto ser o primeiro ano de atividade da Entidade.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
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Opinião sobre as demonstrações contábeis
Examinamos as Demonstrações Contábeis do INSTITUTO BKK – BONFARTO KAJ KONSERVADO que
compreendem o Balanço Patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas Demonstrações
do Resultado do Período, 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.

determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estejam 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 detectam 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 contábeis.
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 contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 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 nas circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.



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 uma incerteza relevante
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis 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 Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.


Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

São Paulo - SP, 13 de abril de 2022

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP 2 SP 024.298/O-3
ALEXANDRE CHIARATTI DO
NASCIMENTO:14782348819

Assinado de forma digital por ALEXANDRE CHIARATTI
DO NASCIMENTO:14782348819
Dados: 2022.04.14 17:31:44 -03'00'

Alexandre Chiaratti do Nascimento
Contador
CRC- SP 187.003/ O- 0
CNAI – SP – 1620
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.
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INSTITUTO BKK - BONFARTO KAJ KONSERVADO
CNPJ:
40.776.946/0001-69
Balanço patrimonial levantados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
ATIVO
(Valores expresssos em reais)
ATIVO

Nota

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de Caixa
Total do ativo circulante

2021
4

Total do ativo

2020

141.403
141.403

-

141.403

-

PASSIVO
CIRCULANTE

2021

Fornecedores
Outras contas a pagar CP
Recursos de Projetos em Execução
Total do Passivo circulante

5
6
7

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Superavit do período
Total do patrimônio líquido

8

Total do Passivo e Patrimônio Líquido

2020

1.100
1.370
137.525
139.995

-

1.407
1.407

-

141.403

-

Administrador: Stefano Adolfo Prado Arnhold
CPF: 950.276.538-91

Contador: Gabriel Mendes Curvelo de Mendonça
CRC: RJ-119574/O-0
CPF: 100.717.117-08
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

INSTITUTO BKK - BONFARTO KAJ KONSERVADO
CNPJ:
40.776.946/0001-69
Demonstração do Resultado do Período
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expresssos em reais)
Descrição
Receita com Doações - Manutenção
Receita de Subvenção - Projeto ISA-Yanomami/Ye´kwana
Receitas Operacionais
Projeto Capacitacao e Treinamento - Acara-Açu
Projeto Cacau Yanomani/ Ye' Kwana
Despesas gerais e administrativas
Resultado financeiro líquido
Despesas Operacionais

Nota
9
9

10

Superavit do período

Administrador: Stefano Adolfo Prado Arnhold
CPF: 950.276.538-91

Contador: Gabriel Mendes Curvelo de Mendonça
CRC: RJ-119574/O-0
CPF: 100.717.117-08

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

2021

2020

30.000
125.580
155.580

-

(598)
(125.580)
(27.972)
(23)
(154.173)

-

1.407

-

INSTITUTO BKK - BONFARTO KAJ KONSERVADO
CNPJ:
40.776.946/0001-69
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expresssos em reais)
Descrição

Patrimônio
Social

Resultado do
Período

Patrimônio
Liquido

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

-

-

-

Superavit do período

-

1.407

1.407

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

-

1.407

1.407

Administrador: Stefano Adolfo Prado Arnhold
CPF: 950.276.538-91

Contador: Gabriel Mendes Curvelo de Mendonça
CRC: RJ-119574/O-0
CPF: 100.717.117-08

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

INSTITUTO BKK - BONFARTO KAJ KONSERVADO
CNPJ:
40.776.946/0001-69
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expresssos em reais)
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS:
Superávit do período
Aumento (redução) do passivo
Fornecedores
Aluguel
Doação Projeto ISA
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais

2021

2020

1.407

-

1.100
1.370
137.525

-

141.403

-

Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes

141.403

-

Caixa e equivalentes no início do período
Caixa e equivalentes no fim do período

141.403

-

Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes

141.403

-

Administrador: Stefano Adolfo Prado Arnhold
CPF: 950.276.538-91

Contador: Gabriel Mendes Curvelo de Mendonça
CRC: RJ-119574/O-0
CPF: 100.717.117-08

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

BKK – BONFARTO KAJ KONSERVADO
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em
31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em Reais R$
1. Contexto Operacional
O Instituto BKK – Bonfarto Kaj Konservado foi fundado em oito de setembro de 2020 e teve
seus atos constitutivos registrados em cartório em dezoito de janeiro de 2021 tendo recebido
o número 40.776.946/0001-69 no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
O ano de 2021 marca o início das atividades financeiras do Instituto que logrou captar cerca
de R$ 280 mil no ano com o objetivo de aplicar R$ 30 mil em suas despesas de manutenção
e R$ 250 mil no Projeto Yanomami-Ye´kwana.
Estas captações foram junto à CBKK, Eagle Brazil e a Cool Earth.
Assim a principal aplicação de recursos no ano de 2021 foi no Projeto Yanomami-Ye´kwana
que visa capacitar estes Povos Indígenas na produção de cacau através de um trabalho
conjunto com o ISA – Instituto Sócio-Ambiental.
O Projeto tem como objetivo atingir a meta de 10 toneladas/ano de amêndoas préprocessadas (fermentação e secagem) em 5 anos.
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no
Brasil, que compreendem as disposições da legislação societária, previstas na Lei nº
6.404/76 com alterações da Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, e os pronunciamentos
contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(“CPC”), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações
financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração
na sua gestão.
A Administração da Instituição aprovou a demonstração financeira referente ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2021.
3. Principais práticas contábeis adotadas
As Demonstrações Financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção
aos instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do
resultado.
Os itens incluídos nas Demonstrações Financeiras são mensurados usando a moeda do
principal ambiente econômico, no qual a Entidade atua ("a moeda funcional”). As
Demonstrações Financeiras estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da
Entidade, com exceção dos centavos, omitidos em sua apresentação.
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Principais fontes de julgamentos e estimativas
As preparações das Demonstrações Financeiras estão de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis a Entidades sem finalidade de lucros, e exigem que a
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e
em quaisquer períodos futuros afetados.
Não há informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que
apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras.
As políticas contábeis descritas em detalhes a seguir foram aplicadas de maneira consistente
ao período apresentado nesta demonstração financeira:
a) Ativos financeiros não derivativos: A Instituição reconhece os recebíveis inicialmente na

data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos
designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da
negociação na qual a Instituição se torna uma das partes das disposições contratuais do
instrumento.
A instituição reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa
do ativo expiram, ou quando a Instituição transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de
caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados, e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, somente quando, a Instituição tenha o direito legal de compensar os
valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o
passivo simultaneamente. A Instituição tem os seguintes ativos financeiros não derivativos:
ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado e recebíveis.
Mensurados ao valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado
como mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento
inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a
Instituição gerencia tais investimentos e toma as decisões de compra e venda baseados em
seus valores justos de acordo com a gestão de risco documentada e a estratégia de
investimento da Instituição. Os custos de transação, após o reconhecimento inicial, são
reconhecidos no resultado quando incorridos.
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Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor
justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício.
Recebíveis
Recebíveis são ativos financeiros reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os recebíveis são
medidos pelo custo amortizado através dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por
redução ao valor recuperável.
b) Passivos financeiros não derivativos: Os passivos financeiros são reconhecidos

inicialmente na data de negociação na qual a Instituição se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Instituição baixa um passivo financeiro quando tem suas
obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas.
Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos
financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. Os
passivos financeiros não derivativos incluem o contas a pagar.
Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, a Instituição possui o direito legal de compensar os
valores e tenham a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o
passivo simultaneamente.
c) Caixa e Equivalentes de Caixa: os valores contabilizados neste subgrupo representam

moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem
as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90
(noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
d) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos

valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
e) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são

demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos incorridos até a data do balanço. Quando aplicável, os passivos
circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo,
a moeda e o risco de cada transação.
f) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício

seguinte são classificados como circulantes.
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g) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
h) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de competência. As

receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato
valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios
econômicos futuros fluam para a Entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados.
Os rendimentos e encargos incidentes sobre os ativos e passivos e suas realizações estão
reconhecidas no resultado.
i) Imposto de Renda: A Entidade, por sua finalidade, objetivos e por atender aos requisitos

da legislação em vigor (Regulamento do Imposto de Renda) aprovado pelo Decreto n° 9.580
de 22 de novembro de 2018, é isenta do imposto de renda. A Entidade apresenta, anualmente,
sua Declaração de Isenção do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, conforme normativos
da Secretaria da Receita Federal.
4.

Caixa e equivalentes de caixa

Do saldo disponível, R$ 138.932 será destinado à doação ao ISA – Instituto Sócio-Ambiental
com previsão de remessa em janeiro de 2022.
2021
Caixa e bancos
Aplicações
Total

5.

2020

139.667
1.736
141.403

-

Fornecedores

Valor mensal correspondentes a assessoria contábil e fiscal.
2021
B4A serviços contábeis S/S
Total

1.100
1.100

2020
-
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6.

Outras contas a pagar

Valor mensal do aluguel e pequenos gastos realizados no mês.

2021
Aluguel
Outras despesas
Total

7.

2020

1.000
370
1.370

-

Recursos de Projetos em Execução

A Entidade adota como prática, o reconhecimento da Receita de subvenção, somente no
momento em que há a remessa da subvenção ao destinatário. Até que a remessa seja
realizada, os recursos ficam na disponibilidade e é reconhecida a provisão para receita de
subvenção.
2021
Provisão para receita de subvenção
Total
8.

2020

137.525
137.525

-

Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio
Social, obtido pelo superávit do período de 2021.
9.

Receitas

Em atendimento a NBC TG 47 as receitas (fontes de recursos) da Entidade são oriundas de
doações nacionais e internacionais, conforme demonstrado no quadro abaixo:
Receita com Doações - Manutenção
CBKK
Total

30.000
30.000

-

Importante informar que os recursos obtidos para remessa de subvenção são
reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com a NBC TG 07 (R2) - Item 12,
onde a subvenção deve ser reconhecida como receita ao longo do período e
5
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confrontada com as despesas que pretende compensar, sempre levando em
consideração a prevalência da essência sobre a forma, no reconhecimento de contratos
ou convênios.
2021
Receitas de projetos
Eagle Brazil Invest. L.P
Cool Earth Limited Trading
CBKK
Total

2020

51.733
62.591
11.256
125.580

-

10. Despesas Operacionais
Das despesas operacionais já demostradas no Demonstrativo de Resultado, apresentamos
abaixo a abertura das despesas gerais e administrativas.
2021
Despesas Gerais e administrativas
Aluguel
Contabilidade
Outros
Total

12.000
11.000
4.972
27.972

2020

-

11. Imunidade tributária
A Entidade é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e
seu parágrafo 4° e artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de
1988.
O Instituto BKK – Bonfarto Kaj Konservado é uma Associação sem fins lucrativos e
econômicos, previsto no artigo 9° do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes
características:
a)

A Instituição é regida pela Constituição Federal;

b)

A imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional; não há

o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
c)

Não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código
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Tributário Nacional (CTN).
O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade
tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento
(operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações
Financeiras, Diário e Razão), no qual transcrevemos:

a)

Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer

título;
b)

Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus

objetivos institucionais.

12. Provisão Passivos e Ativos Contingentes (Resolução CFC No. 1.180/09 NBC
TG 25).
A Administração da Entidade apresentou uma carta assinada pelo Sr. Stefano Adolfo
Prado Arnhold (Presidente do Conselho de Administração) onde consta a informação
que o Instituto não possui ações trabalhistas, cíveis ou tributárias envolvendo risco de
perda classificado como provável ou possível.

Stefano Adolfo Prado Arnhold

Gabriel Mendes Curvelo de Mendonça

Presidente do Conselho de Administração

Contador

CPF: 950.276.538-91

CPF: 100.717.117-08
CRC: RJ 19.574/O-0
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