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Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras

Aos Administradores e Acionistas

Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia - IMAZON

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia -
IMAZON ("Instituto") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas
explicativas.

Responsabilidade da administração
sobre as demonstrações financeiras

A administração do Instituto é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
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 por 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 pelo auditor 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 das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por 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 expressar uma opinião sobre a eficácia
desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das
políticas 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.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto do Homem e Meio Ambiente
da Amazônia - IMAZON em 31 de dezembro de 2012, 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.

Outros assuntos

Auditoria dos valores correspondentes
ao exercício anterior

O exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2011, preparadas
originalmente antes dos ajustes descritos na Nota 3 (m), foi conduzido sob a responsabilidade de outros
auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria, com data de 11de maio de 2012, sem
ressalva.

Como parte de nosso exame das demonstrações financeiras de 2012, examinamos também os ajustes
descritos na Nota 3 (m) que foram efetuados para alterar as demonstrações financeiras de 2011,
apresentadas para fins de comparação. Em nossa opinião, tais ajustes são apropriados e foram
corretamente efetuados. Não fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros
procedimentos sobre as demonstrações financeiras do Instituto referentes ao exercício de 2011 e, portanto,
não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração sobre as demonstrações financeiras de 2011
tomadas em conjunto.

Brasília,12 de novembro de 2013

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/P-5 "S" PA

Fabiano Rlcardo-S^ssitore
ContaW^CRC 1SP216451/O-1 "S" PA
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Balanço patrimonial em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Ativo 2012 2011 0

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
Recursos vinculados a projetos (Nota 5)
Adiantamentos (Nota 6)
Créditos de contratos e termos de cooperação
Despesas antecipadas

339

7.932

367

228

36

Reapresentado
(Nota 3 (m))

114

5.973

300

24

Reapr
(Ni

8.902 6.411

Não circulante

Imobilizado (Nota 7)
Intangível (Nota 8)

374

99

417

158

473 575

Total do ativo 9.375 6.986

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrai
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Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Receitas líquidas (Nota 15)

Custos

Custo com prestação de serviços
Salários e encargos sociais (Nota 16)

Superávit bruto

Despesas de serviços
Despesas administrativas (Nota 17)

Resultado antes das despesas financeiras líquidas

Receitas financeiras (Nota 18)
Despesas financeiras(Nota 18)

Despesas financeiras líquidas

Déficit do exercício

2012 2011

Reapresentado
(Nota 3 (m))

4.164 3.110

(414) (461)
(1.627) (1.398)

2.123 1.251

(783) (256)
(1.290) (1.180)

50 (185)

7 32

(83) (51)

(76) (19)

(26) (203)

As notas explicativas da administraçãosão parte integrantedas demonstrações financeiras.
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