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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis do
“Determinados Projetos Geridos pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade FUNBIO”
A
Secretaria Executiva e ao Conselho Deliberativo do

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO
Determinados Projetos
Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do Determinados Projetos (“Determinados Projetos” ou
“Projetos”), gerido pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO (“Entidade”), financiado com
recursos de diversos patrocinadores, conforme discriminado na Nota Explicativa no 1, para o período
de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis do Projeto acima referidas para o período de 1º de
janeiro a 31 de dezembro de 2021, foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo
com os contratos firmados entre as partes e com a base contábil de recebimentos e pagamentos
descrita na Nota Explicativa n° 2.
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 contábeis”. Somos
independentes em relação à Entidade, de acordo com 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.
Ênfase - Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis e restrição sobre
distribuição ou uso
Chamamos a atenção para a Nota Explicativa n o 2 às demonstrações contábeis, que descreve a base
contábil dessas demonstrações contábeis, elaboradas para auxiliar a Entidade no cumprimento das
cláusulas para elaboração de relatórios contábeis do contrato acima mencionado.
Consequentemente, as demonstrações contábeis podem não servir para outras finalidades. Nosso
relatório destina-se, exclusivamente, para utilização e informação da Diretoria da Entidade e dos
financiadores do Projeto, e não deve ser distribuído ou utilizado por outras partes que não essas
mencionadas. Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.
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Responsabilidades da Diretoria e da governança pelas demonstrações contábeis
A Diretoria é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com os contratos
firmados entre as partes e com a base contábil de recebimentos e pagamentos descrita na nota
explicativa n° 2. e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração das demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Diretoria é responsável pela avaliação da capacidade
do Projeto 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 Diretoria pretenda encerrar o Projeto, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento do Projeto.
Os responsáveis pela governança do Projeto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livre 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, a garantia de que uma 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 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, e 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.
• Obtemos 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 Diretoria.
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• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Diretoria, 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 Projeto. Se concluirmos que existe incerteza 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 o Projeto a não mais se manter em continuidade
operacional.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 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.
Rio de Janeiro, 30 de maio de 2022.

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

Beatriz Gonçalves de Moraes Nicolaci
Contador CRC-RJ091370/0
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Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Demonstrações contábeis do “Determinados Projetos”
Período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021
(Em milhares reais, exceto quando indicado de outra forma)
A movimentação dos recursos “Determinados Projetos”, ocorrida no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021 está
apresentada abaixo:

Nota
Saldo no início do período
Recursos recebidos
Rendimentos líquidos(*)
Despesas Financeiras
Variação cambial
Recursos executados
Transferências (receita
Funbio)
Desembolsos/
Transferência interna
Saldo no final do período

(*)

4
3
3
3
5
5
4
3

Fundo
Kayapó

Kayapó
Operacional

Adoção
de
Parques

18.838
1.172
(945)
-

793
31
(5)
(1.219)

564
41
(21)
-

(1.137)
17.928

(133)
1.137
604

Carteira
Fundo
Fauna

R20

Acordo de
Cooperação
entre Funbio e
MMA – Probio II

Bolsas Funbio
-Conservando
o Futuro

Exxon
Mobil AMLD

704
36
(8)
-

2
538
1
(1)
(481)

25
1
-

1.303
544
16
(1)
(1.117)

112
1.200
10
(658)

247
333
4
(2)
(568)

-

-

(59)

-

(31)

(120)

(14)

584

732

544

-

-

26

714

Fundo
Amapa
16.065
3.836
(2.777)
743
-

Fundo
Abrolhos
Terra e Mar
(Fundo ATM)
11.234
3.188
(2.465)
533
-

Fundo
Abrolhos
Terra e Mar
(Fundo ATM) Operacional

Consorcio
da
Amazonia
- ICS

328
7
(1)
-

156
5
(1)
(25)

(23)

(15)

-

-

17.867

12.490

477

-

Consorcio
da
Amazonia Embaixada
da França

457
20
-

-

Valor refere-se ao rendimento financeiro, obtido da aplicação financeira, líquido do imposto de renda que será retido quando do resgate pelo Funbio.

As notas explicativas são parte integrante dessas demonstrações contábeis.
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Fundo
Florestal
Amazônico

311

120

REWILD

Total
Determinados
Projetos

2.540
(10)
-

50.344
5.639
8.368
(6.237)
1.276
(4.068)

2.530

(395)
54.927

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO
Demonstrações contábeis do “Determinados Projetos”
Período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021
(Em milhares reais, exceto quando indicado de outra forma)
A movimentação dos recursos “Determinados Projetos”, ocorrida no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020 está
apresentada abaixo:

Nota
Saldo no início do período
Recursos recebidos
Rendimentos líquidos(*)
Despesas Financeiras
Variação cambial
Recursos executados
Transferências (receita Funbio)
Desembolsos/ Transferência
interna
Demais transferências
Saldo no final do período

(*)

4
3
3
3
5
6
4
3

Fundo
Kayapó

Kayapó
Operacional

Adoção
de
Parques

R20

Acordo de
Cooperação
entre Funbio e
MMA – Probio II

19.976
802
(43)
-

18
19
(878)
(267)

551
13
-

688
18
(2)
-

1
403
(1)
(401)
-

31
1
(1)
(6)
-

579
1.153
7
(1)
(435)
-

287
500
4
(1)
(628)
(50)

543
3
(4)
(268)
(27)

12.498
2.050
(252)
1.769
-

564

704

2

25

1.303

112

247

16.065

(1.897)
18.838

1.897
4
793

Carteira
Fundo
Fauna

Exxon
Mobil AMLD

Fundo
Florestal
Amazônico

Valor refere-se ao rendimento financeiro, obtido da aplicação financeira, líquido do imposto de renda que será retido quando do resgate pelo Funbio.

As notas explicativas são parte integrante dessas demonstrações contábeis.
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Bolsas
Funbio Conservando
o Futuro

Fundo
Amapa

Fundo
Abrolhos
Terra e Mar
(Fundo ATM)

Fundo Abrolhos
Terra e Mar
(Fundo ATM) Operacional

9.535
1.429
(146)
1.368
-

1
(353)
(143)

44.164
2.599
4.347
(451)
3.137
(2.969)
(487)

952
457

4
50.344

(952)
11.234

Total
Determinados
Projetos

Fundo Brasileiro para Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas às demonstrações contábeis do “Determinados Projetos”
Período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
O Fundo Brasileiro Para a Biodiversidade (“Entidade” ou “FUNBIO”) é uma Entidade nacional
privada, sem fins lucrativos, que trabalha em parceria com os setores governamental,
empresarial e a sociedade civil para que recursos estratégicos e financeiros sejam destinados a
iniciativas efetivas de conservação da biodiversidade. A sede da entidade está localizada na Rua
Voluntários da Pátria, nº 286, 5º e 6º andares, Botafogo, Rio de Janeiro-RJ e estabelecimento em
Brasília - DF na SHN Quadra 2, Bloco F, Executive Office Tower, salas 1323 a 1326 na Asa
Norte.
Entre as principais atividades realizadas estão a gestão financeira de projetos e fundos de
recursos, o desenho de mecanismos financeiros e estudos de novas fontes de recursos para a
conservação, além de compras e contratações de bens e serviços. O FUNBIO é credenciado
como agência implementadora do GEF - Global Environment Facility e do GCF - Green Climate
Fund.
As demonstrações contábeis Determinados Projetos Geridos pelo Fundo Brasileiro para a
Biodiversidade - FUNBIO, foram preparadas pela Diretoria para o período de 1º de janeiro a 31
de dezembro de 2021 com o objetivo de informar aos patrocinadores quanto à execução
financeira destes projetos, relacionados a seguir:
1.1. Fundo Kayapó e Kayapó operacional
Fundo Kayapó (“FK”) é um fundo patrimonial criado e desenhado pelo FUNBIO para apoiar
organizações Kayapó no longo prazo e aumentar a capacidade das Terras Indígenas
Kayapó de manterem sua integridade física. O FK recebeu doações oriundas do Fundo
Amazônia, por meio do BNDES e da Conservação Internacional (CI-Brasil). O FUNBIO é o
gestor dos recursos que devem ser destinados a projetos formulados por organizações
indígenas vinculadas a essa etnia.
Por sua vez, o Kayapó Operacional é a conta operativa do Projeto que recebe recursos do
Fundo Kayapó através de transferências internas, conforme o Projeto vai avançando de
fase e necessitando de recursos para o atingimento do objetivo proposto de apoiar
organizações Kayapó e aumentar a capacidade das Terras Indígenas Kayapó de manterem
sua integridade física.
1.2. Adoção de Parques
Esta modalidade de apoio, criada em 2011, busca investimentos voluntários privados para
estruturar e promover a manutenção de Unidades de Conservação (UCs) Federais,
Estaduais ou Municipais visando a conservação da Biodiversidade. O contrato vigente foi
uma doação da BP Brasil firmado em 2012 para apoiar ações relacionadas à Administração
e gestão ambiental de UC´s cujo Projeto e território a ser beneficiado ainda não foi definido,
não havendo também nenhuma determinação de alteração da destinação dos recursos.
6

Fundo Brasileiro para Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas às demonstrações contábeis do “Determinados Projetos”--Continuação
Período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional--Continuação
1.3. Carteira Fundo Fauna
A Carteira de Conservação da Fauna e dos Recursos Pesqueiros Brasileiros - Carteira
Fauna Brasil é um mecanismo financeiro que recebe recursos provenientes de sanções
penais, multas administrativas ambientais, doações, patrocínios e outras fontes. Fruto de
uma parceria com o Ibama, o ICMBio e o Ministério Público Federal, tem por objetivo
financiar programas e projetos de conservação da fauna brasileira ameaçada de extinção.
Atualmente, a Carteira não tem recebido recursos, a previsão é destinar os recursos para
projetos com objetivos semelhantes. Isto só poderá ser realizado mediante a recomposição
dos membros representantes da governança do mecanismo.
1.4. Projeto de Suporte e Apoio às atividades da R20 no Brasil
R20 - Regions of Climate Action, é uma organização não governamental fundada em 2010
na Califórnia, Estados Unidos da América que firmou contrato de parceria com o FUNBIO
cujo objeto é o apoio operacional para a gestão de recursos aportados pela e para a R20,
consistindo em gerenciamento de recursos financeiros para viabilização de recebimentos e
pagamentos dos recursos iniciais das atividades da R20 no Brasil.
Em 2021 foi executado o saldo de recursos e, consequentemente, todas as transações
financeiras e as contas bancárias foram encerradas, quando findou a vigência do Projeto.
1.5. Acordo de Cooperação entre Funbio e MMA – Probio II
O Acordo foi concebido para viabilizar o uso de recursos financeiros remanescentes do
Projeto de Ações Integradas Público-Privadas para a Biodiversidade, mediante acordo
efetuado entre a Caixa Econômica Federal, o Banco Mundial e o FUNBIO. Esses recursos
são provenientes de rendimento financeiro da doação do GEF.
Os objetivos do Projeto já foram atingidos e o saldo existente, proveniente de rendimentos
aguarda orientação técnica para uma destinação financeira. Havendo esta deliberação será
feito o termo de encerramento do Projeto.
1.6. Bolsas Funbio – Conservando o Futuro
Fruto da parceria inicial entre o Instituto Humanize e o FUNBIO, o Programa Bolsas
FUNBIO - Conservando o Futuro teve em 2021 além dessas duas instituições o aporte
adicional da empresa Eurofins. O programa tem o objetivo de fornecer apoio financeiro a
pesquisas de campo em conservação ambiental e da biodiversidade, de alunos de cursos
de mestrado e doutorado matriculados em universidades e institutos de ensino superior do
território brasileiro.
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Fundo Brasileiro para Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas às demonstrações contábeis do “Determinados Projetos”--Continuação
Período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional--Continuação
1.7. Exxon Mobil - AMLD
Em 2020 teve início, o Projeto “Parceria para a Implementação do Parque Ecológico MicoLeão-Dourado”, que será executado pela Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD) com
recursos doados pela ExxonMobil, para apoiar a implementação do Parque Ecológico Micoleão-dourado, na Fazenda Igarapé, onde foi executado o processo de restauração florestal
com mudas de espécies da Mata Atlântica, no município de Silva Jardim, no Rio de Janeiro.
Em 2020 foram realizadas a manutenção e monitoramento das mudas das espécies nativas
Mata Atlântica plantadas em 2019, pelo Projeto Restauração Florestal para a Conservação
do Mico-leão-dourado
1.8. Fundo Florestal Amazônico
O Projeto Fundo Florestal Amazônico visa garantir a efetiva coordenação e integração da
iniciativa do Fundo Florestal Amazônico em todo o Brasil, com recursos doados pela Global
Wildlife Conservation ("GWC”), por meio da construção de uma estratégia compartilhada
tanto para o enfrentamento dos impactos já sentidos pelos incêndios florestais de 2019,
quanto para a preparação para a temporada de incêndios florestais de 2020. Ao longo dos
20 meses de execução do Projeto, além do apoio a projetos na Amazônia foram também
desenvolvidas outras ações que se apresentavam como oportunidades no Brasil. Entre
elas, destacamos o desenvolvimento de um novo mecanismo financeiro para apoiar novos
projetos na Amazônia em parceria com a Comissão Europeia - o Rapid Rescue Facility.
Em 2021 foi executado o saldo de recursos e, consequentemente, todas as transações
financeiras e as contas bancárias foram encerradas, quando findou a vigência do Projeto.
1.9. Fundo Amapá
O Fundo Amapá foi desenhado pelo FUNBIO com apoio da Fundação Gordon e Betty
Moore e CI-Brasil e, em estreita articulação com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente
do Amapá, para destinar recursos para a manutenção das áreas protegidas de
biodiversidade do estado, que serão repassados para conta operacional do Fundo, para a
execução através de chamadas de projetos.
Em agosto de 2021 foi aberta chamada para seleção de projetos para apoio a agricultores
familiares, povos e comunidades tradicionais, por meio de ações de fortalecimento das
cadeias de valor da sociobiodiversidade e da bioeconomia em áreas protegidas do Estado
do Amapá.
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Fundo Brasileiro para Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas às demonstrações contábeis do “Determinados Projetos”--Continuação
Período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional--Continuação
1.10. Fundo Abrolhos Terra e Mar (Fundo ATM) e Operacional
O Fundo Abrolhos Terra e Mar, anteriormente conhecido como “Fundo Bahia & ES” é um
fundo patrimonial desenhado pelo FUNBIO com apoio da Fundação Gordon e Betty Moore
e CI-Brasil, e em estreita articulação com a equipe do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), para destinar recursos para garantir a viabilidade
e sustentabilidade de Unidades de Conservação Federais do Território Abrolhos Terra e
Mar.
Em 2021 não ocorreu nenhum desembolso devido ao prolongamento da pandemia de
Covid-19, os processos de construção coletiva foram repensados e replanejados,
resultando na execução de oficinas e mentorias de forma remota. Pelo mesmo motivo, o
FUNBIO não realizou monitoramentos presenciais, tendo acompanhado as atividades por
meio de reuniões virtuais.
A conta operacional do Projeto recebe recursos do Fundo Abrolhos Terra e Mar através de
transferências internas, conforme o Projeto vai avançando de fase e necessitando de
recursos para o atingimento do objetivo proposto de garantir a viabilidade e
sustentabilidade de Unidades de Conservação Federais do Território Abrolhos Terra e Mar.
1.11. Consórcio da Amazônia
Iniciado em 2021, o Consórcio Interestadual da Amazônia Legal é uma autarquia, formada
na modalidade associação pública, com autonomia para captar recursos, promover
investimentos e executar projetos de interesse comum aos nove estados da Amazônia legal
brasileira. Ela integra a administração indireta de todos os estados membros e tem foro no
Distrito Federal, com escritório central em Brasília e núcleos administrativos nos estados
associados. Esse Consórcio possui dois doadores que efetuam os aportes de recursos:
(i)

Instituto Clima e Sociedade (ICS);

(ii) Embaixada da França no Brasil
1.12. REWILD
Iniciado em 2021, o Projeto Articulated strategy to face ethno-enviromental emergencies in
the brazilian amazon é uma iniciativa financiada pela organização ambientalista
internacional ReWild, através do Programa Rapid Rescue Facility, com recursos da União
Européia e tem como principal objetivo apoiar comunidades tradicionais, povos indígenas e
agricultores familiares impactados pela pandemia da COVID-19.
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Fundo Brasileiro para Biodiversidade - FUNBIO
Notas explicativas às demonstrações contábeis do “Determinados Projetos”--Continuação
Período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional--Continuação
1.12. REWILD--Continuação
Impacto COVID-19
Desde o início de janeiro de 2020, foi identificado o surto de um novo vírus denominado
COVID-19. O Ministério da Saúde do Brasil comunicou o primeiro caso registrado no país
em 25 de fevereiro de 2020 na cidade de São Paulo. Devido a velocidade de contaminação
e crescente número de infectados, em 11 de março de 2020, o COVID-19 foi classificado
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma pandemia mundial.
Devido aos impactos da pandemia, desde 18 de março de 2020, foram adotadas uma série
de medidas visando proteger a saúde e a segurança de nossos funcionários. As atividades
de gerenciamento de projetos, gestão financeira e de desembolsos e de aquisições e
contratações foram menos impactadas. Todavia, aquelas ações que dependiam de
mobilidade de pessoal como: viagens, monitoramento de campo e tarefas locais foram
reduzidas quando não adiadas.
O FUNBIO veio monitorando os desenvolvimentos relacionados ao COVID-19 durante 2020
e em 2021 deu continuidade no regime de home office, coordenando suas ações
operacionais com base nos planos de continuidade de negócios existentes e nas
orientações de organizações globais e locais de saúde, Governos Federal, Estadual e
Municipal e melhores práticas gerais de gestão de crises.
O FUNBIO considera que até o momento, não houve mudança significativa no valor justo
de seus ativos e passivos trazidos pelas restrições da COVID-19.

2. Principais práticas contábeis
Base de elaboração e informações gerais
As demonstrações contábeis dos Projetos foram elaboradas sobre a base contábil de
recebimentos e pagamentos, sendo as receitas registradas quando do recebimento dos fundos
(recursos) e as despesas reconhecidas quando estas efetivamente representam despesas pagas
em dinheiro (caixa). Essa prática contábil difere das práticas contábeis aplicáveis no Brasil,
segundo as quais as transações devem ser registradas na medida em que incorrerem, e não
quando de seu pagamento.
Essas Demonstrações contábeis são apresentadas em reais, que é a moeda funcional do
FUNBIO. Todas as informações financeiras apresentadas em milhares de Reais foram
arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
A Diretoria da Entidade aprovou a emissão destas demonstrações contábeis em 30 de maio de
2022.
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3. Fundos disponíveis
No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021 e 2020, os saldos remanescentes,
segregados por projetos, das contas bancárias estão compostos, conforme segue:
3.1. Fundo Kayapó
Descrição
Itaú Private – 013.548-6 - Efficax
Itaú Pragma – 89.239-9 – Renda Fixa e Variável

Tipo
Aplicação financeira
Aplicação financeira

2021

2020

12.916
5.012
17.928

12.563
6.275
18.838

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, os rendimentos líquidos das
aplicações financeiras totalizaram R$1.172 (2020 – R$802) e as despesas financeiras
totalizaram R$945 (2020 – R$43).
As aplicações do Fundo Kaypó, gerido pelo FUNBIO, através da Pragma Patrimônio, são
diversificadas, de curto e longo prazo, variando entre 1 ano e 8 anos, com liquidez variando
de D+1 a D+180 dias. Os recursos estão investidos em Títulos Públicos -NTN-Bs, Renda
variável local e internacional, Equities Hedge Fund, Renda fixa Low Vol e préfixada/inflação.
3.2. Kayapó Operacional
Descrição
Banco do Brasil - CDB 28.686-9

Tipo
Aplicação financeira

2021

2020

604
604

793
793

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, os rendimentos líquidos das
aplicações financeiras totalizaram R$31 (2020 – R$19) e as despesas financeiras
totalizaram R$5.
As aplicações financeiras em certificados de depósitos bancários - CDBs estão
representadas por títulos que garantem de 96% a 97% da variação do CDI, com prazo de
resgate em até 5 anos e risco insignificante de redução de valor. Os investimentos são
mantidos em instituição financeira de 1ª linha.
3.3. Adoção de Parques
Descrição
Banco do Brasil - CDB 28.711-3
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Tipo
Aplicação financeira

2021

2020

584
584

564
564
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3. Fundos disponíveis--Continuação
3.3. Adoção de Parques--Continuação
No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, os rendimentos líquidos das
aplicações financeiras totalizaram R$41 (2020 – R$13) e as despesas financeiras
totalizaram R$21.
As aplicações financeiras em certificados de depósitos bancários - CDBs estão
representadas por títulos que garantem 98,50% da variação do CDI, com prazo de resgate
entre 90 a 180 dias e risco insignificante de redução de valor. Os investimentos são
mantidos em instituição financeira de 1ª linha.
3.4. Carteira Fundo Fauna
Descrição
Itaú - 01677-4 - CDB
Itaú - 01677-4 - Private Exclusive FIC

Tipo
Aplicação financeira
Aplicação financeira

2021

2020

584
148
732

563
141
704

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, os rendimentos líquidos das
aplicações financeiras totalizaram R$36 (2020 – R$18) e as despesas financeiras
totalizaram R$8 (2020 – R$2).
As aplicações financeiras que estão em certificados de depósitos bancários - CDBs estão
representadas por títulos que garantem 97,50% a 101% da variação do CDI, com prazo de
resgate em até 5 anos e risco insignificante de redução de valor. Os investimentos são
mantidos em instituição financeira de 1ª linha.
3.5. Projeto de Suporte e Apoio às atividades da R20 no Brasil
Descrição
Banco do Brasil - 28.950-7

Tipo
Conta Corrente

2021

2020

-

2
2

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, os rendimentos líquidos totalizaram
R$1 e as despesas financeiras totalizaram R$1 (2020 – R$1).
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3. Fundos disponíveis--Continuação
3.6. Acordo de Cooperação entre Funbio e MMA – Probio II
Descrição
Banco do Brasil - CDB 130.239-6

Tipo
Aplicação financeira

2021

2020

26
26

25
25

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, os rendimentos líquidos das
aplicações financeiras totalizaram R$1 (2020 – R$1) e não houve despesa financeira (2020
– R$1).
As aplicações financeiras em certificados de depósitos bancários - CDBs estão
representadas por títulos que garantem 96% da variação do CDI, com prazo de resgate em
até 5 anos e risco insignificante de redução de valor. Os investimentos são mantidos em
instituição financeira de 1ª linha.
3.7. Bolsas Funbio - Conservando o Futuro
Descrição
Banco do Brasil – CDB 24.128-8

Tipo
Aplicação financeira

2021
714
714

2020(*)
1.303
1.303

(*) O valor de R$1.303 é composto por: R$1.153 que estava mantido em aplicações financeiras na conta 24.128-8 do Projeto
em 31 de dezembro de 2020 e R$153 refere-se a uma entrada de recursos oriundos da Eurofins Agrosciences Services
Ltda realizada em 24 de dezembro de 2020 na conta administrativa do Funbio e que foi transferida para conta do Projeto
em 05 de janeiro de 2021. Por ser um saldo do Projeto, consideramos esse valor aportado de recursos no saldo em 31 de
dezembro de 2020.

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, os rendimentos líquidos das
aplicações financeiras totalizaram R$16 (2020 – R$7) e as despesas financeiras totalizaram
R$1 (2020 – R$1).
As aplicações financeiras em certificados de depósitos bancários - CDBs estão
representadas por títulos que garantem 96% da variação do CDI, com prazo de resgate em
até 5 anos e risco insignificante de redução de valor. Os investimentos são mantidos em
instituição financeira de 1ª linha.
3.8. Exxon Mobil – AMLD
Descrição
Banco do Brasil - RF LP Corporate 24.900-9
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Aplicação financeira

2021

2020

543
543

112
112
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3. Fundos disponíveis--Continuação
3.8. Exxon Mobil – AMLD--Continuação
No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, os rendimentos líquidos das
aplicações financeiras totalizaram R$10 (2020 – R$4) e não houve despesas financeiras
(2020 – R$1).
As aplicações financeiras são mantidas em Fundo Renda Fixa LP Corporate que garantiu
112,21% do CDI. As aplicações possuem prazo de resgate de até 5 anos e risco
insignificante de redução de valor. Os investimentos são mantidos em instituição financeira
de 1ª linha.
3.9. Fundo Florestal Amazônico
Descrição
Banco do Brasil - CDB 25.537-8

Tipo
Aplicação financeira

2021

2020

-

247
247

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, os rendimentos líquidos das
aplicações financeiras totalizaram R$4 (2020 – R$3) e as despesas financeiras totalizaram
R$2 (2020 – R$4).
As aplicações financeiras em certificados de depósitos bancários - CDBs estão
representadas por títulos que garantem 97% da variação do CDI, com prazo médio de
resgate em até 6 anos e risco insignificante de redução de valor. Os investimentos são
mantidos em instituição financeira de 1ª linha.
3.10. Fundo Amapá
Descrição
Itaú Private – 17.414-7
Itaú Private – 17.414-7 - Efficax
Itaú Private – 17.414-7 - World Equities FIC
Itaú Pragma – 96.669-8 – Renda Fixa e Variável
BNP Paribas Osmosis Global - 1084425 - Equity
Julius Bär - 0600.6870

Tipo
Conta Corrente
Aplicação financeira
Aplicação financeira
Aplicação financeira
Aplicação financeira
Aplicação financeira

2021

2020

1
350
5.626
914
10.976
17.867

219
1.002
5.697
9.147
16.065

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, os rendimentos líquidos das
aplicações financeiras totalizaram R$3.836 (2020 – R$2.050), as despesas financeiras
totalizaram R$2.777 (2020 – R$252) e a variação cambial totalizou R$743 (2020 –
R$1.769).
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3. Fundos disponíveis--Continuação
3.10. Fundo Amapá--Continuação
As aplicações do Fundo Amapá, gerido pelo FUNBIO, através da Pragma Patrimônio e
Julius Bär, são diversificadas, de curto e longo prazo, variando entre 1 ano e 8 anos, com
liquidez variando de D+1 a D+180 dias. Os recursos estão investidos em Títulos Públicos NTN-Bs, Renda variável local e internacional, Equities Hedge Fund, Renda fixa Low Vol e
pré-fixada/inflação.
3.11. Fundo Abrolhos Terra e Mar (Fundo ATM)
Descrição
Itaú Pragma – 15.874-0
Itaú Private – 02.077-9 - Efficax FI
Itaú Private – 02.077-9 - WORLD EQUITIES FIC
Julius Bär - 0600.6869
BNP Paribas – 1084424 - Osmosis Global
Itaú Miami - 6086720 - UNITS BLACKROCK GLOBAL

Tipo
Conta corrente
Aplicação financeira
Aplicação financeira
Aplicação financeira
Aplicação financeira
Valores em trânsito1

2021

2020

3.474
231
8.218
567
12.490

3.534
166
599
5.384
1.551
11.234

(1) Em 09/11/2020 ocorreu uma transferência da conta Itaú Miami CC 6086720 – Fundo ABROLHOS – UNITS BLACKROCK
GLOBAL no valor de R$ 1.551 para a conta do Julius Bär 0600.6869, porém o valor ficou em trânsito e somente em
05/02/2021 foi regularizado em conta.

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, os rendimentos líquidos das
aplicações financeiras totalizaram R$3.188 (2020 – R$1.429), as despesas financeiras
totalizaram R$2.465 (2020 – R$146) e a variação cambial totalizou R$533 (2020 –
R$1.368).
As aplicações do Fundo Abrolhos Terra e Mar (Fundo ATM), gerido pelo FUNBIO, através
da Pragma Patrimônio e Julius Bär, são diversificadas, de curto e longo prazo, variando
entre 1 ano e 8 anos, com liquidez variando de D+1 a D+180 dias. Os recursos estão
investidos em Títulos Públicos -NTN-Bs, Renda variável local e internacional, Equities
Hedge Fund, Renda fixa Low Vol e pré-fixada/inflação.
3.12. Fundo Abrolhos Terra e Mar (Fundo ATM) – Operacional
Descrição
Banco do Brasil - CDB 130.124-1

Tipo
Aplicação financeira

2021

2020

477
477

457
457

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, os rendimentos líquidos das
aplicações financeiras totalizaram R$20 (2020 – R$1).
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3. Fundos disponíveis--Continuação
3.12. Fundo Abrolhos Terra e Mar (Fundo ATM) – Operacional--Continuação
As aplicações financeiras em certificados de depósitos bancários - CDBs estão
representadas por títulos que garantem 97% da variação do CDI, com prazo de resgate em
até 6 anos e risco insignificante de redução de valor. Os investimentos são mantidos em
instituição financeira de 1ª linha.
3.13. Consorcio da Amazonia – Instituto Clima e Sociedade (ICS)
Descrição
Banco do Brasil - CDB 25.877-6

Tipo
Aplicação financeira

2021
311
311

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, os rendimentos líquidos das
aplicações financeiras totalizaram R$7 e as despesas financeiras totalizaram R$1.
As aplicações financeiras em certificados de depósitos bancários - CDBs estão
representadas por títulos que garantem 96% da variação do CDI, com prazo de resgate em
até 5 anos e risco insignificante de redução de valor. Os investimentos são mantidos em
instituição financeira de 1ª linha.
3.14. Consorcio da Amazonia - Embaixada da França
Descrição
Banco do Brasil - CDB 26.171-8

Tipo
Aplicação financeira

2021
120
120

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, os rendimentos líquidos das
aplicações financeiras totalizaram R$5 e as despesas financeiras totalizaram R$1.
As aplicações financeiras em certificados de depósitos bancários - CDBs estão
representadas por títulos que garantem 96% da variação do CDI, com prazo de resgate em
até 5 anos e risco insignificante de redução de valor. Os investimentos são mantidos em
instituição financeira de 1ª linha.
3.15. REWILD
Descrição
Banco do Brasil - 26.351-6

Tipo

2021

Conta corrente

2.530
2.530

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, as despesas financeiras
totalizaram R$10.
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4. Entradas e transferências internas de recursos durante o período
O total de recursos aportados pelo doador para execução dos projetos e transferências internas
entre os projetos durante o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021 foi o seguinte:

Projeto

Transferências
internas

Datas da entrada
recursos no
Banco

Data da
transferência
interna no
Banco

Fundo Kayapó
Fundo Kayapó
Total Fundo Kayapó

-

(655)
(482)
(1.137)

(655)
(482)
(1.137)

-

22/02/2021
08/09/2021

Kayapó operacional
Kayapó operacional
Total Kayapó operacional

-

655
482
1.137

655
482
1.137

-

22/02/2021
08/09/2021

R20 - CLIMATE ACTION MEMBERSHIP DA
ELETROBRÁS
R20 - MUNICIPIO DE SÃO CARLOS
R20 - PETROBRAS DISBTRIBUIDORA
Total R20

270
8
260
538

-

270
8
260
538

Bolsas Funbio - Instituto Humanize
Bolsas Funbio - Funbio
Total Bolsas Funbio

500
44
544

-

14/10/2021
22/11/2021

-

-

500
44
544

1.200
1.200

-

1.200
1.200

08/10/2021

-

Fundo Florestal Amazônico
Total Fundo Florestal Amazônico

333
333

-

333
333

09/03/2021

-

Consorcio da Amazonia - ICS
Consorcio da Amazonia - ICS
Total Consórcio da Amazônia - ICS

164
164
328

-

164
164
328

13/05/2021
19/10/2021

-

Consorcio da Amazonia - Embaixada da França
Total Consórcio da Amazônia – Embaixada da
França

156

-

156

21/05/2021

-

156

-

156

Rewild
Total Rewild

2.540
2.540

-

2.540
2.540

23/12/2021

-

Total entradas e transferências internas de recursos

5.639

-

5.639

Exxon Mobil - AMLD
Total Exxon Mobil - AMLD
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internas

05/02/2021
07/05/2021
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-
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5. Execução dos recursos e transferências (receita) Funbio
Os recursos executados e as transferências (receita) Funbio, segregados por projetos, ocorrida
no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021 e 2020, estão apresentados abaixo:
5.1. Kayapó Operacional

Projeto AFP Fortalecimento institucional rumo à autonomia
Projeto Instituto Kabu: fortalecimento de atividades de geração de renda
Projeto IR - Mẽ Anodjá - cuidando do nosso povo Kayapó/Metuktire
Projeto IK - Defesa do território Mekrãgnotí no corredor do desmatamento no
Sudoeste do Pará
Projeto CI Brasil – proposta técnica para o acompanhamento das atividades
vinculadas ao 4º ciclo de apoio a projetos do Fundo Kayapó
Outras despesas
Total recursos executados
Outras despesas
Total transferências (receita) Funbio
Total

2021

2020

(655)
(482)
-

(474)

-

(317)

(76)
(6)
(1.219)

(76)
(11)
(878)

(133)
(133)

(267)
(267)

(1.352)

(1.145)

2021

2020

(481)
(481)

(401)
(401)

(59)
(59)

-

(540)

(401)

2021

2020

5.2. R20

Implementação R20 no Brasil
Total recursos executados
Gestão Funbio
Total transferências (receita) Funbio
Total

5.3. Acordo de Cooperação entre Funbio e MMA – Probio II

Execução - saldo MMA
Total recursos executados
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5. Execução dos recursos e transferências (receita) Funbio--Continuação
5.4. Bolsas Funbio - Conservando o Futuro

Bolsa doutorado
Bolsa mestrado
Gerenciamento bolsa Funbio
Total recursos executados
Gestão bolsa Funbio
Total transferências (receita) Funbio
Total

2021

2020

(922)
(122)
(73)
(1.117)

(350)
(76)
(9)
(435)

(31)
(31)

-

(1.148)

(435)

2021

2020

Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD)
Parque Ecológico Mico-Leão Dourado
Parque Ecológico Mico-Leão-Dourado II
Total recursos executados

(112)
(546)
(658)

(289)
(339)
(628)

Gestão Funbio
Total transferências (receita) Funbio

(120)
(120)

(50)
(50)

Total

(778)

(678)

2021

2020

(565)
(3)
(568)

(268)
(268)

(14)
(14)

(27)
(27)

(582)

(295)

5.5. Exxon Mobil – AMLD

5.6. Fundo Florestal Amazônico

Contratação de consultor
Reembolso de viagens
Total recursos executados
Gestão Funbio
Total transferências (receita) Funbio
Total
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5. Execução dos recursos e transferências (receita) Funbio--Continuação
5.7. Fundo Abrolhos Terra e Mar (Fundo ATM) – Operacional
2021

2020

Apoio à Projeto
Secretaria técnica
Total recursos executados

-

187
166
(353)

Gestor Financeiro
Total transferências (receita) Funbio

-

(143)
(143)

Total

-

(496)

5.8. Consorcio da Amazonia – ICS
2021
Gestão financeira Funbio
Total transferências (receita) Funbio

(23)
(23)

5.9. Consorcio da Amazonia - Embaixada da França
2021
Controle de desmatamento
Total recursos executados

(25)
(25)

Outras despesas
Total transferências (receita) Funbio

(15)
(15)

Total

(40)

5.10. Projetos para os quais não houve execução de recursos durante o periodo
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Centro Empresarial PB 370
Praia de Botafogo, 370
8º ao 10º andar - Botafogo
22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3263-7000
ey.com.br

Relatório do auditor independente sobre o cumprimento das cláusulas
contratuais de caráter contábil e financeiro do “Determinados Projetos”
A
Secretaria Executiva e ao Conselho Deliberativo do

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO
Determinados Projetos
Rio de Janeiro - RJ
Procedemos a auditoria das demonstrações contábeis referente ao período de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2021 do Determinados Projetos (“Determinados Projetos” ou “Projetos”), gerido pelo
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO (“Entidade”), financiado com recursos do contrato
de contribuição financeira com diversos patrocinadores e emitimos nosso relatório correspondente ao
mesmo, com data de 30 de maio de 2022.
Nossa auditoria foi direcionada para verificação do adequado cumprimento das cláusulas contratuais
relacionadas diretamente aos assuntos contábeis e financeiros dos Projetos.
Realizamos nossa auditoria em conformidade com as normas internacionais de auditoria e os
requisitos do contrato celebrado entre a Entidade e os diversos patrocinadores. Essas normas exigem
o devido planejamento e realização da auditoria para que possamos obter uma certeza razoável de
que o FUNBIO cumpriu as cláusulas pertinentes ao contrato celebrado entre a Entidade e os diversos
patrocinadores. A auditoria inclui o exame, baseado em amostras, das evidências julgadas por nós
apropriadas. Assim, consideramos que nossa auditoria oferece uma base razoável para nossa
opinião.
Em nossa opinião, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, o FUNBIO cumpriu, em
todos os seus aspectos substanciais, as cláusulas contratuais aplicáveis, de caráter contábil e
financeiro, do contrato celebrado entre a Entidade e os diversos patrocinadores.
Rio de Janeiro, 30 de maio de 2022.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Beatriz Gonçalves de Moraes Nicolaci
Contador CRC-RJ091370/0
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Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited

Centro Empresarial PB 370
Praia de Botafogo, 370
8º ao 10º andar - Botafogo
22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3263-7000
ey.com.br

Relatório do auditor independente sobre a estrutura de controles internos do
“Determinados Projetos”
A
Secretaria Executiva e ao Conselho Deliberativo do

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO
Determinados Projetos
Rio de Janeiro - RJ
Este relatório é complementar ao nosso relatório sobre as demonstrações contábeis do Determinados
Projetos (“Determinados Projetos” ou “Projetos”).
A Diretoria do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO, gestora do Determinados Projetos,
é responsável por manter uma estrutura de controles internos suficiente para mitigar os riscos de
distorção relevante das demonstrações contábeis e proteger os ativos sob a custódia dos Projetos,
incluindo as obras construídas e outros bens adquiridos. Para cumprir com essa responsabilidade, se
requer juízos e estimativas da Diretoria para avaliar os benefícios esperados e os custos relativos às
políticas e procedimentos do sistema de controle interno. Os objetivos de um sistema de controle
interno são fornecer à Diretoria uma segurança razoável, porém não absoluta, de que os ativos estão
protegidos contra perdas decorrentes de usos ou disposições não autorizadas, que as transações são
realizadas de acordo com as autorizações da Diretoria e os termos do contrato e estão
adequadamente registradas para permitir a elaboração das demonstrações contábeis confiáveis.
Devido às limitações inerentes a qualquer sistema de controle interno, podem ocorrer erros ou
irregularidades que não sejam detectados. Além disso, as projeções de qualquer avaliação da
estrutura de períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os procedimentos possam mostrar-se
inadequados devido a mudanças nas condições, ou que a eficácia do desenho e operação das
políticas e procedimentos possa se deteriorar.
Ao planejar e desenvolver nossa auditoria das demonstrações contábeis do Determinados Projetos
referente ao período entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021 obtivemos um entendimento da
estrutura de controles internos e avaliamos o risco de controle para determinar os procedimentos de
auditoria, com o propósito de expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis dos Projetos,
e não para opinar sobre a eficácia da estrutura de controles internos.
A nossa auditoria do Determinados Projetos relativa ao período entre 1º de janeiro a 31 de dezembro
de 2021 não revelou deficiências significativas no desenho ou operação dos controles internos, que,
na nossa opinião, poderiam afetar significativamente a capacidade do FUNBIO para registrar,
processar, resumir e apresentar informações financeiras de forma coerente com as afirmações da
Diretoria nas demonstrações dos fundos recebidos e desembolsos efetuados, assim como de
investimentos acumulados.
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Uma deficiência significativa é a condição na qual o desenho ou operação de um ou mais elementos
da estrutura de controles internos não reduz a um nível relativamente baixo o risco de que possam
ocorrer erros ou irregularidades em valores que poderiam ser significativos em relação as
demonstrações contábeis dos Projetos, e que poderiam não ser detectados oportunamente pelos
funcionários do FUNBIO durante o curso normal das funções que lhes foram atribuídas.
Nossa consideração da estrutura de controles internos não expõe, necessariamente, todos os
assuntos do referido sistema que poderiam ser considerados deficiências significativas e, por
conseguinte, não deve expor, necessariamente, todas as condições a serem informadas que
poderiam ser consideradas deficiências significativas, em conformidade com a definição anterior.
Rio de Janeiro, 30 de maio de 2022.
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