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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE  

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
 
 
Aos 
Associados, Conselhos Fiscal e Deliberativo da  
Associação de Amigos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro  
Rio de Janeiro - RJ  
 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da Associação de Amigos do Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro (“Associação”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as 
respectivas demonstrações do resultado, 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 contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira Associação de Amigos do Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 2020, 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 aplicáveis a entidades sem fins lucrativos, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos ITG 2002 
(R1) a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.  
 
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 “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Associação 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. 
  



 

 

 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
 
A administração da Associação é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as normas 
específicas aplicáveis à Entidades sem Finalidade de Lucros, em especial a ITG 2002 (R1) e a NBC 
TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração dessas 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 Associação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Associação ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Associação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 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, 
aplicáveis às entidades sem fins lucrativos ITG 2002 (R1) e a NBC TG 1000 – Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas, 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. 

  



 

 

 
• Obtemos 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 da Associação. 

 
• 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 
da continuidade operacional da Associação. 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 a Associação 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.  

 
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, 24 de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 
 
Mário Vieira Lopes 
Contador - CRC-RJ-060.611/O-0  
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Ativo Nota 2020 2019 Passivo Nota 2020 2019
Circulante: Circulante:

 Caixa e equivalentes 4 934.786     957.001      Projetos administrados 8 345.509     550.915        
 Contas a receber 5 64.477       150.816      Fornecedores em consignação 54.121       64.837          
 Estoques 6 145.346     251.673      Fornecedores 39.199       135.524        
 Adiantamentos 18.598       13.411        Contas a pagar 20.860       24.434          

1.163.207  1.372.901   Impostos a recolher 16.703       34.954          
 Provisão de férias 43.354       92.334          

Não circulante:  Receita diferida   9 403.305     239.300        
 Imobilizado   7 10.877       10.951       923.051     1.142.298     

Não Circulante:
 Provisão para indenizações 61.868          

-             61.868          

Patrimônio Líquido:
 Patrimônio social 10 59.314       206.277        
 Reserva para contingências 11 120.372     30.183          
Superavit (Déficit) do exercício 71.347       (56.774)         

251.033     179.686        

1.174.084  1.383.852  1.174.084  1.383.852     

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

Balanços Patrimoniais  

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

(Em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



 

 

 
  

Nota 2020 2019
Administração
     Contribuições de associados 647.030     646.325     
     Cursos 20.202       64.472       
     Receitas com trabalho voluntário  13 130.000     130.000     

797.232     840.797     

     Despesas com pessoal  16 (399.406)    (463.416)    
     Despesas com trabalho voluntário 13 (130.000)    (130.000)    
     Despesas gerais 17 (102.221)    (141.539)    

(631.627)    (734.955)    

     Receitas financeiras 6.134         23.753       
     Despesas financeiras  (19.294)      (33.926)      
     Resultado financeiro (13.160)      (10.173)      

Resultado da Administração 152.445     95.669       

Loja
     Vendas 866.128     1.852.571  
     Custo das vendas (323.830)    (718.957)    
     Impostos (142.525)    (302.431)    
     Despesas com pessoal 16 (303.390)    (595.936)    
     Despesas gerais 18 (113.653)    (226.704)    
     Despesas financeiras (16.984)      (30.626)      

Resultado da Loja 15 (34.254)      (22.083)      

Resultado líquido das operações 118.191     73.586       

Aplicação no Jardim Botânico 14 (46.844)      (130.360)    

Superávit do Exercício 71.347       (56.774)      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

Demonstrações dos Resultados

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

(Em reais)



 

 

 
  

Patrimônio Reserva Superávit
Nota  Social Contingência do Exercício Total

Saldo em 01 de janeiro de 2018 551.813     30.183          (345.536)      236.460        

Incorporação do superávit do exercício anterior (345.536)    -               345.536        -               

Déficit do exercício -             -               (56.774)        (56.774)        

Saldo em 31 de dezembro de 2019 206.277     30.183          (56.774)        179.686        

Incorporação do deficit do exercício anterior (56.774)      -               56.774          -               

Reserva para contingências 11 (90.189)      90.189          -               -               

Superavit do exercício -             -               71.347          71.347          

Saldo em 31 de dezembro de 2020 59.314       120.372        71.347          251.033        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

Demonstrações das Mutações no Patrimônio Líquido

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

(Em reais)



 

 

  

2020 2019

71.347              (56.774)        

2.673                6.738           
74.020              (50.036)        

86.338              8.685           
106.327            (38.024)        

(5.187)              2.631           

(205.407)          (967.398)      
 Fornecedores em consignação (10.716)            3.363           
 Fornecedores (96.325)            (38.157)        
 Contas a pagar 9.639                13.345         
 Encargos sociais a pagar (12.892)            
 Impostos a recolher (18.251)            694              
 Adiantamentos de clientes (319)                 25                
 Provisão de férias (48.980)            44.954         

(61.868)            17.917         
164.005            (41.906)        

(19.616)      (1.043.907)   

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Compra de imobilizado (2.599)              (1.994)          

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (2.599)        (1.994)          

Redução do caixa e equivalentes de caixa (22.215)      (1.045.901)   

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 957.001            2.002.902    
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 934.786            957.001       

Redução do caixa e equivalentes de caixa (22.215)      (1.045.901)   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 Estoques 

Acréscimo (decréscimo) em ativos:

Fluxos de caixa das atividades operacionais

 Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades: 
    Depreciação 

Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais

Decréscimo (acréscimo) em passivos:

 Superávit/Déficit do exercício 

 Adiantamento a projetos 

 Receita diferida 

 Projetos administrados  

 Provisão para indenizações 

 Contas a receber 

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

(Em reais)



 

 

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO 
 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
 

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 
 

(Em reais) 
 
 
1 -  Contexto Operacional 
 
A Associação de Amigos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (“Associação” ou “AAJB”) é uma 
entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com duração indeterminada e possui 
aproximadamente 1.836 associados.  Tem como principais objetivos: 
 
I. Contribuir para a conservação, preservação, aprimoramento e ampliação do patrimônio histórico, 

paisagístico, científico e cultural do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 
bem como para o incremento de suas fontes de renda, geração de receita; 
 

II. Apoiar as atividades cientificas, culturais históricas e preservacionista do Instituto de Pesquisas 
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; 

 
III. Firmar convênios em entidades públicas ou privadas, inclusive estrangeiras ou internacionais; 
 
IV. Apoiar e estimular medidas que visem à salvaguarda do espaço físico e adjacências do conjunto 

do Jardim Botânico do Rio de janeiro, bem como à proteção de seu acervo florístico e ecossistema. 
 
 
2 -  Apresentação das Demonstrações Contábeis 
 
As demonstrações contábeis da Associação, inclusive as notas explicativas, estão apresentadas em 
Reais, exceto quando indicado de outra forma. Essas demonstrações contábeis foram elaboradas e 
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
entidades sem fins lucrativos, conforme pronunciamentos NBC TG 1000 “Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas” e ITG 2002 “Entidades sem Finalidade de Lucro”, ambas emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

 
A demonstração dos resultados abrangentes não está sendo apresentada. Pois, a Associação não possui 
outros resultados abrangentes, ou seja, o resultado do exercício é igual ao resultado abrangente total. 

 
A autorização pela diretoria para conclusão da preparação das demonstrações contábeis ocorreu em 
24 de agosto de 2021. 



 

 

.2. 
 

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO 
 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
 
  
3 -  Principais Diretrizes Contábeis 
 
a. Apuração do Resultado - receitas e despesas 
 

As receitas oriundas de contribuições associativas são registradas conforme determina a ITG 2002 
"Entidades sem Finalidade de Lucro" do Conselho Federal de Contabilidade, mediante 
documento hábil, quando da efetiva entrada de recursos. Todas as demais receitas e despesas 
necessárias a manutenção de suas atividades são registradas pelo regime de competência. 

 
b. Caixa e equivalentes de caixa 
 

Incluem o saldo de caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações com liquidez 
imediata, com vencimento inferior a 90 dias da data do balanço e com risco insignificante de 
mudança de seu valor de mercado. Essas aplicações financeiras são classificadas na categoria 
"ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado". 

 
c. Estoques 

 
Os estoques são registrados ao preço do custo médio. 

 
d. Imobilizado 
 

O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da 
depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear. As taxas de depreciação 
utilizadas estão de acordo com a expectativa de vida útil dos bens e estão descritas na nota 7. 

 
e. Estimativas contábeis 
 

A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
requer que a Administração da Associação use de julgamentos na determinação e no registro de 
estimativas contábeis. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar 
em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua 
determinação.  
 

f. Trabalho voluntário  
 
Os trabalhos voluntários são avaliados a um valor considerado justo para a contribuição dada pela 
Diretoria. 
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ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO 
 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
 
 
4 -  Caixa e Equivalentes de Caixa 
 
 2020  2019 
Caixa  1.929  2.557 
Depósitos bancários 24.051  37.066 
Aplicações financeiras  908.806  917.378 

 934.786  957.001 
 
O saldo de caixa e equivalentes de caixa estão segregados da seguinte forma: 
 
 2020 2019 
Caixa e equivalentes – Associação 637.026 406.086 
Caixa e equivalentes – Projetos 297.760 550.915 
 934.786 957.901 

 
As aplicações financeiras estão representadas principalmente por certificados de depósitos bancários 
e cotas de fundos de investimento, e estão atualizadas pelos rendimentos auferidos, reconhecidos 
proporcionalmente até a data das demonstrações contábeis, não excedendo os seus respectivos valores 
de mercado. 
 
 
5 -  Contas a Receber 

 
 2020  2019 
Cartão de crédito 64.477  150.816 

 
Em virtude do fechamento do acesso público ao Jardim Botânico nos meses de abril a junho, e a 
queda de frequência nos outros meses, houve uma queda de 53% nas vendas da loja.  

 
6 -  Estoques 

 
O saldo da rubrica estoques representa as mercadorias da loja instalada no Jardim Botânico, com a 
finalidade de incrementar as fontes de renda da Associação. 
 
 2020 2019 
Estoque de mercadorias 91.225 186.836 
Estoque em consignação  54.121 64.837 
 145.346 251.673 
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ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO 
 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
 
 
7 -  Imobilizado 

 
  2020  2019 

 Taxa 
depreciação 

  Depreciação  Saldo  Saldo 
líquido Custo  acumulada  líquido  

Móveis e Utensílios - Adm  10% 16.630  (16.630)  -   - 
Máq. Equipamentos - Adm 10% 27.046  (24.464)  2.582   466 
Móveis e Utensílios - Loja 10% 17.530  (9.269)  8.261   10.014 
Máq. Equipamentos - Loja 10% 43.773  (43.739)  34   471 
  110.099  (99.222)  10.877   10.951 

 
 
8 -  Projetos Administrados 
 
O saldo desta rubrica tem como contrapartida no ativo a rubrica Caixa e equivalentes - Projetos, e 
representa o saldo de recursos de cada um dos convênios a serem aplicados no decorrer do próximo 
exercício. 
 

  2020  2019 
Saldo inicial 550.915   1.518.313 
Entradas no ano 1.116.418   2.155.923 
Receita financeira 1.563  34.253 
Saídas no ano (1.323.387)   (3.157.574) 
Saldo final 345.509   550.915 
     
Centro de Responsabilidade Social -  366.098 
Rodriguesia  51.481  - 
Stihl 113.304  52.599 
AAJB 23.226  29.951 
Florescer 89.404  36.198 
Educação Meio Ambiente 14.339  13.755 
Jardim Japonês 22.639  16.778 
Cactário 4.540   893 
Exposição Virtual 13.566  - 
Fauna 9.345  924 
Restinga -  22.408 
Plantas Medicinais -  - 
Projeto Pronac -  503 
Trilha histórica 1.884  950 
Cactário (BGCI) 1.781  9.858 

 345.509   550.915 
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ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO 
 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
 
 

9 -  Receita Diferida 
 
Refere-se a contribuição anual dos sócios. O pagamento da contribuição anual é realizado em uma 
única parcela e a utilização de seus benefícios se estende por doze meses. A receita é reconhecida 
mensalmente no resultado respeitando o princípio da competência. 
 
  2020 2019 
Receita diferida  403.305 239.300 

 
 
10 -  Patrimônio Líquido 

 
O patrimônio líquido é constituído pela dotação inicial mais os resultados decorrentes de superávit ou 
déficit desde a fundação da Associação. 
 
 
11 -  Reserva para Contingências  
 
A Reserva para Contingências foi constituída com objetivo de atender a eventualidade de alguma 
reclamação trabalhista. Embora nunca tenha sido necessária sua utilização, seu saldo foi constituído 
em 2016. A Administração entendeu em função da pandemia, aumentar essa reserva em R$ 90.189. 
 
 
12 -  Imunidade do Imposto de Renda e Isenção das Contribuições Sociais 
 
a. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o lucro (CSSL) 

 
Em virtude de ser uma entidade sem fins lucrativos, goza do benefício de isenção do pagamento 
dos tributos federais incidentes sobre o resultado, de acordo com os artigos 167 e 174 do 
Regulamento do Imposto de Renda (RIR) aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/99 e o artigo 
195 da Constituição Federal. 
 

b. Obrigações sobre as receitas - PIS 
 

A Associação está sujeita ao pagamento para o PIS calculado sobre a folha de pagamento à 
alíquota de 1% de acordo com a Lei 9.532/1997. 
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ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO 
 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
 
 
13 -  Trabalho Voluntário 

 
Conforme determinado pela ITG 2002, para efeito de cumprimento à resolução aplicável a entidades 
sem finalidade de lucros, a Associação identificou e mensurou os trabalhos voluntários, por ela 
recebidos da sua Diretoria durante o exercício de 2020. O valor foi reconhecido com base em valores 
de mercado, correspondentes a natureza, tendo sido contabilizado com receita e despesa de Trabalho 
Voluntário, no grupo Administração. 
 

 
14 -  Convênio Assinado com o Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico 

 
A aplicação dos recursos no Jardim Botânico atende diretamente a demandas definidas pelo Instituto 
de Pesquisas. Foram aplicados de acordo com seu planejamento os seguintes valores:      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em 31 de dezembro de 2020, a AAJB possuía um crédito com o Instituto de Pesquisas do Jardim 
Botânico no valor de R$ 370.585 (R$ 234.801 em 2019). Esse valor foi estimado com base em critério 
de apuração estabelecido no Acordo de Cooperação Técnica indicado na nota 21. 

 2020  2019 
Aniversário do Jardim -  3.100 
Domingo no Jardim -  10.093 
Preparação / apresentação de projetos -  14.000 
Divulgação JB 3.860  4.390 
Centro de Visitantes 3.740  18.742 
Manutenção do parque e equipamentos 4.860  14.319 
Carro Elétrico 3.938  - 
Obras JB 5.489  - 
Pandemia  11.032  - 
Livreto digital espécies do arboreto -  9.450 
Museu e exposições 10.736  28.500 
Evento "A Botânica Nomenclatura Indígena" -  7.000 
Semana da ciência  -  5.277 
Projeto Florescer 263  5.100 
Diversos 2.926  10.389 
 46.844  130.360 
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ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO 
 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
 
 

15 -  Resultado da Loja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em virtude do fechamento do acesso público ao Jardim Botânico nos meses de abril a junho, e a queda 
de frequência nos outros meses, houve uma queda de 53% nas vendas da loja. Para compensar essa 
perda, foram implementas vendas através da internet, que não tiveram o efeito desejado esperado. 
 
Para neutralizar o efeito da queda de receita, no fluxo de caixa, foram adotadas medidas de 
emergência, de acordo com as regras estabelecidas pelo governo, conforme indicado na nota 21. 
 
 
16 -  Despesas com Pessoal 

 
 2020  2019 

 Administração  Loja  Administração  Loja 
Salários  211.919   149.201                242.283        223.491  
Férias  22.960   12.143                  41.682          47.631  
13º salário 23.269   17.423                  26.101          31.745  
INSS 62.526   49.958                  65.552          86.879  
FGTS 20.787   15.117                  21.884          28.885  
Assistência médica 19.026   22.762                  17.629          23.568  
Outras 38.919   36.786   48.285        53.737  
 399.406   303.390                463.416        595.936  

 

 2020  2019 
Vendas        866.128       1.852.571  
Custo de vendas      (323.830)       (718.957) 
Impostos     (142.525)       (302.431) 
Despesas com pessoal     (303.390)       (595.936) 
Despesas gerais     (113.653)       (226.704) 
Despesas financeiras       (16.984)         (30.626) 
Resultado da loja       (34.254)         (22.083) 
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17 -  Despesas Gerais da Administração 
 
 2020 2019 
Serviços gráficos 4.990 12.990 
Informática 24.466 25.373 
Serviços de terceiros 22.835 20.700 
Aluguel Sede AAJB  15.980 24.988 
Manutenção Casa 6 13.980 17.691 
Material de escritório e limpeza 7.276 14.158 
Correio              2.956 
Comunicação 11.849 18.773 
Depreciação administrativa 483 775 
Outras despesas  362 3.135 
 102.221 141.539 

 
 

18 -  Despesas Gerais da Loja  
     

 2020 2019 
Aluguel 49.834 134.814 
Serviços prestados 33.133 23.710 
Material embalagem 4.414 15.155 
Material de escritório e limpeza 2.814 6.557 
Design e modelagem - 13.595 
Informática 10.624 10.768 
Comunicação 3.635 3.304 
Depreciação loja 2.191 5.963 
Outras despesas administrativas 7.008 12.863 
Total 113.653 226.704 

 
 
19 -  Instrumentos Financeiros 

 
Os instrumentos financeiros correntemente utilizados pela Associação restringem-se às aplicações 
financeiras e fornecedores, em condições normais de mercado. Estes instrumentos são administrados 
por meio de estratégias operacionais, visando à liquidez, à rentabilidade e à minimização de riscos. A 
Associação não efetuou aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos 
de risco. 
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20 -  Cobertura de Seguros  

 
A Associação mantém cobertura de seguros em montante considerado suficiente pela Administração 
para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades. As premissas de riscos, dada a 
sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações contábeis e, 
consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. 
 
 
21 -  Eventos Subsequentes  

 
Atento aos acontecimentos relativos ao COVID-19, a Associação divulga que até a data da assinatura 
desta demonstração contábeis o impacto sobre as operações foi absorvido com opção de suspenção de 
contratos de trabalho, e redução da carga horária e demissão de alguns funcionários. Assim como 
todos a mesma vem seguindo as recomendações dos órgãos competentes. Após o retorno das 
atividades, serão reavaliadas medidas complementares para garantir a continuidade de suas atividades. 
 
Em 08/03/2021, foi firmado com o Instituto de Pesquisas um novo Acordo de Cooperação Técnica, 
com validade de 5 anos, que atualizou as condições para a mútua colaboração entre o Instituto de 
Pesquisas e a AAJB. Neste âmbito, aplicação de recursos pela AAJB no Jardim Botânico num 
determinado exercício corresponderá ao resultado líquido das operações da AAJB, apurado nas 
Demonstrações Contábeis do exercício imediatamente anterior, elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos. 
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