
 

WWF - BRASIL 
 
 
Demonstrações Financeiras 
Referentes aos Exercícios Findos em 
31 de Dezembro de 2005 e 2004 e 
Parecer dos Auditores Independentes 
 
 
 
 
 
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 



 

 
 
 
 
 
 
 
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 
Aos Administradores do 
WWF - Brasil 
Brasília - DF 
 
1. Examinamos os balanços patrimoniais do WWF - Brasil (organização sem fins lucrativos) 

levantados em 31 de dezembro de 2005 e 2004, e as respectivas demonstrações das receitas e 
despesas, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos 
correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de 
sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 
demonstrações financeiras. 

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de auditoria e 
compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o 
volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da Entidade; (b) a 
constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as 
informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis 
mais representativas adotadas pela administração da Entidade, bem como da apresentação das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 

3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no Em nossa opinião, as 
demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 acima, representam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do WWF - Brasil em 31 de 
dezembro de 2005 e 2004, as suas receitas e despesas, as mutações do seu patrimônio líquido 
e as origens e aplicações de seus recursos correspondentes aos exercícios findos naquela data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
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WWF - BRASIL

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004

2005 2004 2005 2004
ATIVO Nota R$ mil R$ mil PASSIVO Nota R$ mil R$ mil

CIRCULANTE CIRCULANTE
Caixa e bancos 3 92 645 Compromissos com terceiros a realizar 113 192
Aplicações financeiras 4 9.744 3.295 Adiantamentos recebidos para projetos 7 5.639 2.087
Créditos a receber de doadores 5 1.066 4.661 Obrigações com pessoal 795 605
Adiantamentos diversos 361 217 Outras contas a pagar 493 259
Almoxarifado 140 44 Total do circulante 7.040 3.143
Total do circulante 11.403 8.862

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Obrigação com a rede WWF 8 231 61
Créditos e valores 19 19

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERMANENTE Patrimônio social 6.692 7.092
Imobilizado, líquido 6 1.531 1.015 Déficit do exercício (1.010) (400)

Total do patrimônio líquido 5.682 6.692

TOTAL 12.953 9.896 TOTAL 12.953 9.896

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004

2005 2004
Nota R$ mil R$ mil

Receita de doações vinculadas a projetos 9 32.333 22.027

  Contribuições da família WWF 28.470 14.043
  Doações de empresas 75 23
  Fundações 509 3.917
  Agências bi e multilaterais 3.279 4.044

Receita de doações institucionais 347 745

Receita de vendas 135 112

  Venda de produtos 181 142
  (-) Deduções e impostos sobre vendas (46) (30)

Receita de royalties 64 87

Parcerias e clube corporativo 390 0

Outras receitas 1.040 161

Total das receitas 34.309 23.132

Despesas operacionais 10 (34.731) (23.223)

  Despesas de pessoal 11 (7.314) (5.503)
  Despesas gerais e administrativas 12 (5.886) (4.433)
  Custos de investimentos em projetos 13 (21.531) (13.287)

Resultado financeiro 14 (577) (283)
  Receitas financeiras 2.980 216
  Despesas financeiras (3.557) (499)

Resultado não operacional (11) (26)

Déficit do exercício (1.010) (400)

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004

Superávit
Patrimônio (Déficit)

 social acumulado Total
R$ mil R$ mil R$ mil

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 5.248 1.844 7.092

Incorporação do superávit ao patrimônio social 1.844 (1.844)

Déficit do Exercício (400) (400)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 7.092 (400) 6.692

Incorporação do déficit ao patrimônio social (400) 400

Déficit do exercício (1.010) (1.010)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 6.692 (1.010) 5.682

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004

2005 2004
R$ mil R$ mil

ORIGENS DE  RECURSOS
De terceiros:
  Aumento do exigível a longo prazo 170 61
TOTAL DAS ORIGENS 170 61

APLICAÇÕES DE RECURSOS
Nas operações sociais:
  Déficit do exercício 1.010 400

Depreciação (362) (252)
   Valor residual de ativo permanente baixado (17) (14)

631 134
  No ativo permanente 895 619
TOTAL DAS APLICAÇÕES 1.526 753

DIMINUIÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (1.356) (692)

REPRESENTADO POR:
Ativo circulante

No fim do período 11.403 8.862
No início do período 8.862 12.075

Aumento (Diminuição) 2.541 (3.213)

Passivo circulante
No fim do período 7.040 3.143
No início do período 3.143 5.664

Aumento (Diminuição) 3.897 (2.521)

DIMINUIÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (1.356) (692)

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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WWF - BRASIL 
 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004 
(Expressas em reais mil - R$, exceto se indicado de outra forma) 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

O WWF - Brasil é uma organização sem fins lucrativos, constituída em julho de 1988, 
inicialmente com sede em São Paulo, fazendo parte da maior rede mundial para conservação 
da natureza, a rede WWF. 

Conforme Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 30 de agosto de 1996, a 
Associação WWF - Brasil passou a ser denominada WWF - Brasil, na condição de 
organização nacional autônoma. 

Dentro de seu princípio básico, os principais objetivos da organização são: 

a) Preservar parques e reservas biológicas; 

b) Promover o uso sustentável dos recursos naturais; 

c) Difundir a educação ambiental no Brasil; 

d) Fortalecer o desenvolvimento ambiental, ampliando a capacidade de intervenção do 
movimento ambiental; 

e) Incentivar políticas agrícolas e racionalização da ocupação do solo; 

f) Analisar a biodiversidade; 

g) Desenvolver reservas extrativistas e indígenas; e 

h) Contribuir para a redução da poluição e do desperdício. 
 
A maior parte dos recursos da Organização são provenientes de doações efetuadas pela rede 
WWF que, por sua vez, recebe doações individuais principalmente de pessoas que destinam 
parte de seus recursos para a conservação da natureza. Os demais recursos originam-se de 
doações de várias fontes, inclusive, da iniciativa privada, de fundações e agências bi e 
multilaterais de assistência. 
 
 
WWF 
 
A rede WWF é uma das maiores redes de organizações ambientalistas não-governamentais 
do mundo. Fundada em 1961, na Suíça, onde se localiza sua secretaria geral, a rede WWF 
conta, em 31 de dezembro de 2005, com mais de 5 milhões de membros e opera cerca de 
2.000 projetos ambientais em todo o mundo. Além de destinar recursos para projetos, o 
WWF proporciona assessoria técnica e treinamento. Para tanto, possui equipes 
multidisciplinares atuando em áreas como ciências da conservação, florestas tropicais, 
oceanos, poluição e outros. Conta, ainda, com especialistas em educação ambiental e 
resolução de conflitos ambientais. 
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O WWF - Brasil possui 9.500 afiliados, sendo 1.955 ativos (informações não auditadas), e 
trabalha na Amazônia, Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica, tendo realizado em 2005, 35 
projetos, diretamente ou com a ajuda de parceiros. 
 
A partir de julho de 2005, os novos contratos firmados junto aos doadores da rede WWF 
passaram a ter os seus orçamentos e prestações de contas feitos em moeda nacional, o que 
visa preservar o WWF - Brasil dos impactos de variação cambial.  
 

 
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS 

PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas com observação às normas brasileiras de 
contabilidade - NBCT 10 e resolução CFC 877/00 e as seguintes principais diretrizes 
contábeis: 
 
a) Caixa e Bancos 
 

São representadas por saldo em caixa e saldos bancários no país e no exterior. Estão 
acrescidos de variação cambial por competência até a data do balanço. Os saldos 
mantidos no exterior referem-se à captação de doações de estrangeiros ainda não 
internalizadas. 

 
b) Aplicações financeiras 
 

São representadas por aplicações de curto prazo efetuadas no país e no exterior. Estão 
acrescidas dos rendimentos e impactadas pela variação cambial por competência até a 
data dos balanços. 

 
c) Imobilizado 
 

Demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, 
deduzido da depreciação, a qual é calculada pelo método linear às taxas anuais 
mencionadas na nota 6. 

 
d) Adiantamentos recebidos para projetos 
 

Representa a obrigação do WWF - Brasil em aplicar recursos recebidos em projetos 
patrocinados por doadores. Trimestralmente, são elaboradas prestações de contas para 
comprovação da aplicação dos recursos nos respectivos projetos. Caso ocorra uma 
sobra de recursos, a mesma poderá ser direcionada a outro projeto ou devolvida ao 
doador. Caso, o montante das despesas de um projeto seja maior que o adiantamento 
recebido do doador, tal diferença é registrada no ativo na rubrica “Créditos a receber de 
doadores”. A Administração e os doadores estrangeiros definem previamente as taxas 
de câmbio a serem utilizadas na conversão do orçamento inicial na moeda nacional. 
Quando das prestações de contas, o WWF - Brasil reporta suas despesas incorridas no 
trimestre, convertidas a taxa de câmbio média ponderada dos recebimentos das doações 
no mesmo período. Quando não existem recebimentos, será utilizada a taxa de 
orçamento, acordada com o doador. Conforme descrito na nota 1 acima, a rede WWF 
alterou este procedimento para os novos contratos firmados a partir de julho de 2005, 
visando proteger o WWF - Brasil das oscilações da taxa de câmbio. 
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e) Reconhecimento das despesas com projetos e outras 

 
As despesas com projetos são reconhecidas somente quando o departamento 
operacional aceita o serviço executado por terceiros e autoriza o pagamento para os 
respectivos serviços. O valor registrado no passivo representa pagamentos autorizados 
e ainda não liquidados. Este procedimento caracteriza-se, na essência, como regime de 
caixa, o qual é adotado em função dos seguintes aspectos: 
 
• O objeto principal da Entidade é aplicar o máximo dos recursos recebidos de doações 

em projetos de preservação da natureza e relacionados. Nesse contexto, a adoção de 
controles administrativos, com finalidades exclusivas de apresentação de resultados 
de acordo com os cronogramas dos contratos, procedimento este, consubstanciado no 
regime de competência contábil, exige aplicação maior dos recursos administrativos 
do WWF - Brasil no gerenciamento e monitoramento de tal controle; 

 
• A atividade operacional do WWF - Brasil é basicamente gerenciada e monitorada 

pelo regime de caixa. Este procedimento é uma exigência dos doadores de recursos, 
os quais estabelecem prestação de contas com base nos valores efetivamente pagos; e 

 
• O procedimento de registro contábil das despesas com projetos, com base no regime 

de caixa, facilita o dia-a-dia da operação, no processo de prestação de contas com 
seus doadores. 

 
O procedimento adotado estabelece que as despesas com projetos são aprovadas para 
pagamento após o aceite de serviço prestado pelo parceiro. O valor contabilizado no 
passivo representa o montante de pagamentos autorizados e ainda não liquidados. 
 
De acordo com as práticas contábeis adotadas pelo WWF - Brasil, a receita dos projetos 
é registrada no momento da apropriação da despesa nos respectivos projetos. Dessa 
forma, a alteração da prática contábil descrita anteriormente não afeta o resultado 
líquido da Entidade e somente, afeta os valores apresentados de despesas e receitas e 
contas a pagar com parceiros e doadores. Em razão de que existe acompanhamento da 
execução dos projetos e seus respectivos pagamentos, geralmente, ocorrem logo após a 
execução dos serviços, o efeito da subavaliação nas contas de resultado e patrimoniais 
descritas anteriormente, não é relevante no contexto das demonstrações financeiras. 
 
As demais despesas são reconhecidas pelo regime de competência. 
 

f) Reconhecimento da receita 
 
A receita das contribuições dos doadores é reconhecida quando da aplicação dos 
recursos nos projetos, conforme descrito no item “e” anterior. Doações recebidas e 
ainda não aplicadas em projetos são registradas como “Adiantamentos para projetos a 
executar”. As receitas de doações institucionais, bem como da venda de produtos, não 
são expressivas e são reconhecidas como receita no momento do recebimento. 
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g) Outras obrigações 
 

Demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e variações monetárias incorridos. 

 
h) Impostos e contribuições 

 
Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a entidade goza da isenção de impostos e 
contribuições incidentes sobre seu resultado e receitas. 

 
i) Uso de estimativas 

A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração efetue 
estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes 
apresentados de ativos e passivos, assim como os valores das receitas, custos e 
despesas. Os valores reais podem diferir daqueles estimados. 

 
 
3. CAIXA E BANCOS 

 
Refere-se, substancialmente, a saldos mantidos em conta corrente em instituições 
financeiras no país e no exterior, conforme demonstrado a seguir: 
 
Descrição                                                  2005 2004 
   
Caixa 33 15 
Citibank - Brasil 503 191 
Banco do Brasil - Brasil 252 203 
Citibank - Washington, Estados Unidos 143  
Bank Boston - Brasil 17 307 
Banco Safra-Luxemburgo 4  
Valores em trânsito (860) (71) 
Total   92 645 

 
Os valores registrados na rubrica “Valores em trânsito” referem-se a recursos transferidos 
de contas bancárias no exterior para contas bancárias no país, não compensados até a data 
do balanço. 
 
 

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
 
O saldo das aplicações financeiras está representado por: 
 
Investimentos 2005 2004 
   
  No país 37 32 
  No exterior 9.707 3.263 
Total 9.744 3.295 
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A administração adota uma política de gerenciamento de caixa conservadora, aplicando os 
recursos disponíveis no país em fundos de investimentos financeiros com prazos médios de 
resgate em curto prazo. 
 
Os recursos aplicados no exterior estão sujeitos a variação cambial, acrescidos de juros 
médios de 1,85% ao ano (1,50% ao ano em 2004). 

 
 
5. CRÉDITOS A RECEBER DE DOADORES 

Refere-se a valores a receber de doadores com contratos assinados e com gastos incorridos 
em projetos, como segue: 

Descrição                         2005 2004 
WWF - Estados Unidos 682 3.083 
WWF - Inglaterra 207 1.185 
USAID 76  
Banco Mundial 47 10 
WWF - Internacional 39 44 
WWF - Suíça 8 142 
WWF - Suécia 1  
WWF - Holanda  156 
Outros       6      41 
Total 1.066 4.661 

 
 
6. IMOBILIZADO 
 

                        2005                      

 

 Taxas 
anuais de 

depreciação Custo  
 Depreciação 
acumulada   Líquido   2004      

      

Máquinas e Equipamentos 20% 410 273 137 128 
Móveis e Utensílios 10% 362 134 228 158 
Computadores e periféricos 20% 1.184 652 532 481 
Softwares 20% 504 207 297 193 
Veículos 20% 431 117 314 28 
Balões Dirigíveis 10%     28        5      23      27 
Total  2.919 1.388 1.531 1.015 

  
 
7. ADIANTAMENTOS RECEBIDOS PARA PROJETOS 

Referem-se a valores já recebidos dos doadores que não foram aplicados nos respectivos 
projetos e estão representados por: 
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Descrição                         2005 2004 
   
Comunidade Européia 2.035 - 
WWF - Estados Unidos 1.689 439 
WWF - Inglaterra 961 46 
WWF - Holanda 557 596 
Embaixada Britânica 206 104 
WWF - Suíça  143 - 
Fundação Ford - 504 
USAID - 225 
Outros      48    173 
Total 5.639 2.087 

 
 
8. OBRIGAÇÃO COM A REDE WWF 

 
A rede WWF estabelece para seus afiliados pagamentos anuais relacionados a fatores de 
administração e marketing da própria rede, calculados com base em receita ajustada auferida 
no ano e com prazo de pagamento de dois anos, sem atualização monetária ou juros nesse 
período. Em 31 de dezembro de 2005, estão registrados os valores de R$ 231 no curto 
prazo, na rubrica de “Outras contas a pagar” e R$ 231 no longo prazo na rubrica 
“Obrigações com a rede WWF”. 

 
 
9. RECEITAS DE DOAÇÕES VINCULADAS A PROJETOS  

 
Doador                                                   2005 2004 
   

Contribuição da Família WWF   
     WWF - Estados Unidos 19.354 3.948 
     WWF - Inglaterra 5.362 4.678 
     WWF - Holanda 2.765 3.451 
     WWF - Internacional 400 489 
     WWF - Suíça 280 359 
     WWF - Brasil 194 437 
     WWF - Suécia 115 646 
     WWF - Finlândia  29 
     WWF - Japão          -         6 
 28.470 14.043 
   

Doações de Empresas 75 23 
   

Fundação FORD 509 3.917 
   

Agências Bi e Multilaterais   
     USAID 2.498 3.725 
     Comunidade Européia 471  
     Embaixada Britânica 224  
     Banco Mundial 83 163 
     Embaixada do Japão 3 133 
     BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento          -       23 
 3.279 4.044 
   

Total 32.333 22.027 
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10. DESPESAS OPERACIONAIS 

A composição é como segue: 

 2005  
  Despesas Custos de   
  gerais e investimentos  2004 
Programas                                Pessoal administrativas em projetos Total Total 
      

Amazônia 1.346 1.087 15.507 17.940 10.117 
Áreas Protegidas da Amazônia 1.459 923 3.153 5.535 2.742 
Administrativo/Operacional 2.218 2.368 254 4.840 3.455 
Água Doce 888 718 1.453 3.059 3.060 
Pantanal 625 253 278 1.156 1.964 
Mata Atlântica 175 129 348 652 980 
Diálogos 64 4 426 494 - 
Agricultura 212 91 20 323 372 
Mudanças Climáticas 102 107 56 265 24 
Comércio e Meio Ambiente 184 74 3 261 176 
Cerrado 26 92 15 133 187 
Políticas Públicas 15 38 15 68 98 
Educação Ambiental  2 3 5 21 
Ecoturismo         -         -           -          -        27 
Total Geral 7.314 5.886 21.531 34.731 23.223 

 
 
11. DESPESAS DE PESSOAL 
 

Descrição                                           2005 2004 
   

Salários e ordenados 4.004 2.947 
INSS 1.019 757 
Provisão de férias e encargos 618 478 
13º salário e encargos 465 352 
Auxílio alimentação 374 295 
FGTS 354 312 
Assistência médica e odontológica 310 243 
Outros    170    119 
Total 7.314 5.503 

 
 
12. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 
 

Descrição                                           2005 2004 
   

Viagens e hospedagens 1.771 1.223 
Despesas gerais 949 734 
Serviços de terceiros 766 782 
Promoções e marketing 660 373 
Despesas com comunicação 456 296 
Aluguel, energia elétrica 387 258 
Manutenção e conservação de bens 385 342 
Depreciação 362 253 
Despesas tributárias    150    172 
Total 5.886 4.433 



WWF - Brasil 
 
 

 13

 
13. CUSTOS DE INVESTIMENTOS EM PROJETOS 
 

Descrição                                                                                   2005 2004 
   

FUNBIO - FAP 8.594 2.303 
FUNBIO - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 1.706 824 
IPAM - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia 954 478 
CTA Centro dos Trabalhadores da Amazônia 927 632 
Associação SOS Amazônia 819 613 
Kanindé - Associação Defesa Etno Ambiental 580 620 
Fundação Djalma Batista 490  
ICV - Instituto Centro de Vida 435  
FSC - Conselho Brasileiro de Manejo Florestal 407 372 
IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas 380 314 
IESA 274  
Cooperfloresta 256  
CIDEMA 237 245 
5 Elementos Instituto Educação 215  
CALSJ - Consórcio Ambiental São João 203 129 
SEATER 164 136 
IDS - Instituto do Desenvolvimento Social 117 162 
IEB - Instituto Internacional de Educação no Brasil 60 156 
ECOTROPICA 43 201 
ABPO - Associação Brasileiro de Pecuária Orgânica 24 96 
AMLD - Associação Mico-Leão Dourado 8 169 
IMAZON - Instituto Homem e Meio Ambiente da Amazônia  330 
BIOMA  224 
Belfort Eventos  176 
ECOPORE  148 
NAWA  141 
JUPARÁ  29 
(*) Outros parceiros   4.638   4.789 
   

Total 21.531 13.287 
 

(*) A rubrica “Outros parceiros” em 2005 é composta de 145 parceiros, cujo valores 
individuais são inferiores a R$ 100.000,00. Em 2004 esse número era de 124 
parceiros.  
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Esta conta compreende os repasses efetuados pelo WWF - Brasil a terceiros, para 
implementação dos programas/projetos, oriundos de recursos recebidos de seus 
patrocinadores (doadores). Todos os repasses são efetuados em reais e através de depósito 
bancário nominal ao terceiro contratado, seguindo os parâmetros estabelecidos em 
procedimentos internos do WWF - Brasil e também às exigências estabelecidas nos 
contratos firmados entre o WWF - Brasil e os respectivos patrocinadores/doadores. São 
elaboradas, pelo contratado, prestações de contas técnicas e financeiras, visando também 
atender as exigências do patrocinador. Ao final de cada contrato anual é elaborada prestação 
de contas para comprovação da aplicação dos recursos nas respectivas atividades. Caso 
ocorra uma sobra de recursos, a mesma deverá ser devolvida ao WWF - Brasil ou poderá ser 
utilizada como adiantamento do contrato seguinte, desde que esteja prevista continuidade do 
trabalho contratado pelo WWF - Brasil. Poderá, também, ser glosado algum valor 
considerado não aceitável, conforme cláusulas contratuais e orçamento do contrato. Os 
contratos assinados com um único parceiro, em valores acima de R$100.000,00 por ano 
estão sujeitos a auditoria pelo WWF - Brasil, independente de solicitação do patrocinador. 
 

 
14.  RESULTADO FINANCEIRO 
 

Descrição 2005 2004 
   

Receitas Financeiras   
        Variação cambial 2.828  
        Descontos obtidos 78 55 
        Rendimentos de aplicações      74  161 
Total 2.980 216 
   

Despesas financeiras   
        Variação cambial  (3.505)  (490)
        Tarifas bancárias, juros, multas e taxas diversas     (52)    (9)
Total  (3.557)  (499)
   

Total do resultado financeiro   (577) (283)
 
 
15. COMPROMISSOS FIRMADOS 

 
A Organização opera com doadores que firmam contratos para execução de projetos com o 
WWF - Brasil. Para esses projetos há a previsão orçamentária de recursos a serem recebidos 
dos doadores para aplicação nos projetos. Conseqüentemente, existe o compromisso do 
doador e do WWF - Brasil na estrita execução do projeto de acordo com o contrato. Desta 
forma, o WWF - Brasil, para fins de acompanhamento e controle gerencial, possui relação 
individualizada por doador demonstrando os montantes pendentes de recebimento e/ou 
execução.  
 
Conforme descrito na nota 2 (e), os montantes relativos aos contratos firmados com os 
doadores não são registrados contabilmente no momento da assinatura do mesmo. O registro 
contábil ocorre somente quando os recursos são recebidos ou aplicados nos projetos. 
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A seguir é apresentada a relação, por programa e doador, para a data base de 31 de 
dezembro de 2005 e os respectivos valores envolvidos, expressos em milhares de reais: 
 
Programa                              Doador                            R$ 
   

Áreas Protegidas Amazônia WWF - Estados Unidos 26.206 
Amazônia WWF - Estados Unidos 8.661 
Pantanal WWF - Holanda 4.892 
Amazônia USAID 4.644 
Água Doce WWF - Inglaterra 3.533 
Amazônia WWF - Holanda 2.052 
Outros    2.821 
Total  52.809 

 
 
 
 


