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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 
Sra. Márcia Campos 
Coordenadora de Finanças e Administração  
Campanha Latino Americana pelo Direito à Educação - CLADE 
Rio de Janeiro - RJ 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da Campanha Latino Americana pelo Direito 
à Educação – CLADE (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim 
como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras 

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 

Responsabilidade dos auditores independentes 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o 
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres 
de distorção relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de 
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações 
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o 
auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras da Entidade para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins 
de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma 
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e 
a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a 
avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião sem ressalva. 
 
Opinião  

Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Campanha Latino Americana pelo Direito à Educação – CLADE em 31 de dezembro 
de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 

Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2012. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Balanços patrimoniais

Em 31 de dezembro 

Ativo 2011 2010 Passivo 2011 2010

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 35.922                  130.709               Contas a pagar (nota 7) 5.898              5.811                

Recursos de projetos a receber (Nota 5) 37.419                  2.249                   Obrigações trabalhistas (nota 8) 37.176               -                   

Adiantamentos para despesas 870                      -                   Obrigações sociais e tributárias (nota 9) 41.173               41                     

Receita antecipada (nota 10) 39.602               127.100            

Total do ativo circulante 74.211                  132.958            

Total do passivo circulante 123.849          132.952            

Não circulante

(Valores expressos em Reais)

Campanha Latino Americana pelo Direito à Educação - CLADE
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Imobilizado (Nota 6) 7.982                   -                   

Patrimônio Social (nota 11)

Total do ativo não circulante 7.982                   -                   Déficit (superávit) acumulado (41.656)           6                       

Total do patrimônio social (41.656)           6                       

Total do ativo 82.193                132.958           Total do passivo e patrimônio social 82.193           132.958           

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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2011 2010

Receitas 

Receitas Líquidas 1.256.228             7.894                

Custos das atividades (nota 13) (1.190.640)           (2.000)               

Superávit bruto 65.588                5.894               

Despesas administrativas e gerais (nota 14) (97.511)                (5.618)               

(97.511)                (5.618)               

Déficit operacional (31.923)               276                  

Despesas (receitas) financeiras líquidas (nota 16) (9.739)                  (270)                  

(9.739)                  (270)                  

Déficit (superávti) líquido do período (41.662)               6                      

(Valores expressos em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Campanha Latino Americana pelo Direito à Educação - CLADE

QUADRO 2

Demonstrações dos resultados do exercício

Exercício findo em 31 de dezembro 
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Déficit (superávit) 

acumulado Total

Saldos em 31 de dezembro de 2009 -                           -                       

Superávit do período 6                          6                      

Saldos em 31 de dezembro de 2010 6                          6                      

Déficit do período (41.662)                 (41.662)             

Saldos em 31 de dezembro de 2011 (41.656)                 (41.656)             

Demonstrações das mutações do patrimônio social

(Valores expressos em Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Exercício findo em 31 de dezembro

Campanha Latino Americana pelo Direito à Educação - CLADE
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2011 2010

Déficit (superávit) do período (41.662)               6                        

Depreciação e amortização 437                    -                        

(41.225)               6                        

Variações nos Ativos e Passivos

Aumento de recursos e projetos a receber (35.170)               -                        

Aumento de adiantamento para despesas (870)                   -                        

Aumento de contas a pagar 87                      5.811

Aumento de obrigações sociais 37.176                -                        

Aumento de obrigações trabalhistas 41.132                

Diminuição (aumento) de receita antecipada (87.498)               127.100

Aumento de impostos retidos na fonte a recolher -                     0

Caixa e equivalentes de caixa gerado (consumido) nas atividades operacionais (86.368)             132.917             

Fluxo de caixa das atividades de investimentos 

   Compra de ativo imobilizado líquido (8.419)                -                        

Caixa e equivalentes de caixa consumido nas atividades de investimentos (8.419)               -                        

Redução (aumento) líquido de caixa e equivalente de caixa (94.787)             132.917             

Caixa e equivalentes de caixa no inicio do periodo 130.709

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 35.922 130.709

Redução (aumento) líquido de caixa e equivalente de caixa (94.787)             130.709

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fluxo de caixas das atividades operacionais

Campanha Latino Americana pelo Direito à Educação - CLADE

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercício findo em 31 de dezembro 

(Valores expressos em Reais)
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1. Contexto operacional 

 
A Campanha Latino Americana pelo Direito à Educação - CLADE é uma associação 
civil de direito privado, sem fins lucrativos e sem filiação partidária ou religiosa, 
fundada em 23 de julho de 2010, tendo como finalidade: contribuir para a defesa 
do direito à educação pública, gratuita e de qualidade para todos/as. Sua missão é 
a de promover o debate e desenvolver iniciativas para a construção de uma agenda 
latino-americana para a educação, estimulando processos de incidência nas 
políticas educativas e fortalecendo a sociedade civil no Brasil e nos países da 
região. 

 
2. Apresentação das demonstrações financeiras 

 
As principais políticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações 
financeiras estão definidas abaixo. As políticas foram aplicadas em consistência com 
todos os exercícios apresentados. 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância com as diretrizes 
contábeis definidas pelas Leis n.º 6.404/76, nº 11.638/2007, nº 11.941/2009 e pelas 
Normas Brasileiras de Contabilidade, notadamente a NBC T 10 - dos Aspectos 
Contábeis Específicos em Entidades Diversas, item 10.19 – Entidades sem Finalidade 
de Lucros. 
 

3. Sumário das principais práticas contábeis adotadas  
 

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis 
adotadas no Brasil, a saber: 
 
� Moeda funcional 

 
A administração da Clade definiu que sua moeda funcional é o real de acordo 
com as normas descritas no CPC 02 (efeitos nas mudanças nas taxas de câmbio 
e conversão de demonstrações financeiras). 

 
 Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas na 

moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada 
transação. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos 
para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento.  

 
 Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os 

passivos monetários são reconhecidos nas demonstrações dos resultados.  
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Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda 
estrangeira são convertidos com base nas taxas de câmbio das datas das 
transações ou nas datas de avaliação ao valor justo quando este é utilizado.  

 
� Caixa e equivalente de caixa 
 

Na rubrica de caixa e equivalente de caixa, estão registrados os saldos do 
fundo fixo e de banco conta movimento. Estes saldos apresentam liquidez 
imediata e apresentam risco insignificante de mudanças de valor. 
 

����   Imobilizado 
 

Demonstrado ao custo, deduzido por depreciação calculada com base em taxas 
anuais que levam em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens, 
pelo método linear. 
 

����   Apuração das receitas e despesas 
 

As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência. O 
superávit ou déficit referente às atividades da Entidade é incorporado ao 
patrimônio social somente ao término de cada exercício social. 

 
����   Passivo circulante 
 

Demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. 
 

����   Demais provisões 
 

Provisões são reconhecidas no balanço quando a Entidade possui obrigação 
legal ou constituída como resultado de um evento passado 
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4. Caixa e equivalentes de caixa  
  

2011 2010

Caixa 314

Bancos conta movimento 16.084 6.860

Aplicações financeiras (*) 19.524 123.849

35.922 130.709

 
 (*) Representadas por aplicações em poupança com liquidez imediata, insignificante 

risco de mudança de valor e vencimento inferior a 90 dias da data da aquisição. 
As aplicações financeiras foram remuneradas a 0,5% acrescido da TR. Sua 
composição é apresentada a seguir: 

 
2011 2010

Poupança Resgate automático - 92.145-5 159 50.108

Poupança Resgate automático - 92.146-3 3.499 351

Poupança Resgate automático - 92.147-1 15.866 73.390

19.524 123.849

 
 

5. Recursos de projetos à receber 
 

2011 2010

Plan 25.938           

Aecid/ Fresce 11.481           2.000

Save 249

37.419 2.249

 
 
 
 
 
 
 



 
 
CAMPANHA LATINO AMERICANA PELO DIREITO À EDUCAÇÃO – CLADE 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao 
exercício em 31 de dezembro de 2011 e 2010 
(Em reais) 

13 

6. Imobilizado 
 

Taxa de 2010

Descrição Depreciação %
Valor 

Residual Adições Baixas Depreciação
Valor 

Residual

Móveis e Utensílios 10 - 6.190 -              (225) 5.965

Equip. de Computação 20 - 2.230 -              (213) 2.017

- 8.420 -              (438) 7.982

2011

 
7. Contas a pagar  

 
2011 2010

Aluguéis 2.618

Serviços 5.898             2.709

Outros 484

5.898 5.811

 
 

8. Obrigações trabalhistas 
 
Registram-se as provisões de férias dos funcionários da Entidade. 

 
 

9. Obrigações sociais 
 

2011 2010

FGTS 3.638

PIS sobre folha de pagamento 579

IRRF a recolher 1.126 41

ISS 233                

INSS sobre férias 9.670             

FGTS sobre férias 2.920             

INSS 15.009           

IRRF sobre folha de pagamento 7.766             

Lei 10833 232                

41.173 41
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10. Receitas antecipadas 
 

Registram os recursos recebidos pelas entidades de cooperação internacional 
mantenedoras da Entidade, as quais enviam subsídios para a realização de suas 
despesas-fins e suas despesas complementares, como se segue: 
 

2011 2010

RWS - GCE (*) - 50.255

Aecid - Fresce (*) -

Fresce EPDF - GCE/AAA (*) - 75.777

Plan Internacional (*) 1.068

EPDF-GCE 14.453 -

Actionaid International 25.149 -

39.602 127.100

 
(*) A receita foi reconhecida no resultado de 2011, uma vez que já existiram os 

custos relacionados à mesma transação, atendendo o critério de reconhecimento 
conforme requerido pelo Pronunciamento Técnico nº 30 – Reconhecimento de 
receitas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. 

 
 
11. Patrimônio social  

 
É constituído pelos recursos totalmente integralizados oriundos de dotação inicial e 
pelo superávit e déficit inerente às atividades da Entidade, apurado ao término de 
cada exercício social. 
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12. Subvenções particulares 
 
Registram os recursos recebidos das agências de cooperação internacional, as quais 
enviam subsídios para a realização de suas despesas fins e suas despesas 
complementares: 
 

2011 2010

RWS- GCE 50.256 63

Actionaid 201

Aecid - Fresce 430.360 750

Fresce EPDF 484.316 4.867

Plan Internacional 38.309 214

Ajuda em ação 70.053

Save / F. Abrinq 140.367 2.000

Associacion Alemana "AAEA". 24.874

OEI 17.492

1.256.228 7.894
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13. Custos das atividades 
 
Refere-se as aplicações de recursos recebidos para financiamento de projetos de 
desenvolvimento de iniciativas para construção de uma agenda latino-americana 
para a educação, estimulando processos de incidência nas políticas educativas para 
fortalecer a sociedade civil no Brasil e nos países da região, conforme quadro 
demonstrado abaixo: 
 
 

2011 2010

Equipe técnica           (613.139)

Prestadores de serviços           (227.605)

Produção de textos, estudos e pesquisa                  (641)             (2.000)

Materiais gráficos e comunicação           (118.996)

Reuniões e eventos             (27.538)

Viagens e transportes           (202.721)

       (1.190.640)             (2.000)

 
14. Despesas administrativas e Gerais 
 

2011 2010

Gastos com consultoria

Gastos com locação             (41.962)               (2.618)

Gastos de escritório             (37.833)

Gastos com assessoria contábil             (17.278)               (3.000)

Despesa com depreciação                  (438)

            (97.511)               (5.618)
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15. Despesas (Receitas) financeiras líquidas 
 

2011 2010

Receitas financeiras:

Rendimento de aplicação financeira                    1.469                       8 

Despesas financeiras:

Despesas com IOF                       (32)                    (63)

Multas                     (392)

Juros passivo                       (20)

Despesa de cambio                  (5.399)

Despesas bancárias                  (5.130)                  (215)

Outras despesas                     (235)

                 (9.739)                  (270)
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16. Quocientes patrimoniais  
 

 
2011 2010

LIQUIDEZ IMEDIATA 
Caixa e equivalentes de caixa 35.922 0,29 0,98
Passivo circulante 123.855

LIQUIDEZ CORRENTE
Ativo circulante 74.211 0,60 0,96
Passivo circulante 123.855

LIQUIDEZ GERAL 
Ativo circulante + realizável a longo prazo 74.211 0,60 1,00
Passivo circulante + não circulante 123.855

IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO
Imobilizado 7.982 0,06 -
Patr. Social + Passivo Circulante 123.855

IMOBILIZAÇÃO CORRENTE DO CAPITAL PRÓPRIO
Imobilizado 7.982               (0,19) -
Patrimonio Social      (41.662)

=

=

=

=

=

 
17. Imunidade IRPJ 
 

A Entidade, por sua finalidade e objetivos e, mediante artigo 170 do Regulamento 
do Imposto de Renda (RIR), não está sujeita ao Imposto de Renda da Pessoa 
Jurídica. A organização apresenta anualmente a Declaração de Informações 
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ.  
 
 

18. Instrumentos financeiros 
 

Nos exercícios de 2010 e 2011, a Entidade não participou e nem tampouco manteve 
operações envolvendo quaisquer tipos de instrumentos financeiros específicos, a 
não ser aqueles constantes das demonstrações financeiras, os quais foram 
determinados de acordo com os critérios e as práticas contábeis divulgadas em 
notas explicativas. 

 
 * * * 

 


