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Parecer dos auditores independentes 
 
 
Ao 
Conselho de Administração 
Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC 
Curitiba - PR 
 
 
1. Examinamos o balanço patrimonial do Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – 

LACTEC (“Instituto”) levantado em 31 de dezembro de 2009, e as respectivas 
demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa 
correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua 
Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 
demonstrações financeiras.  
 

2. Exceto pelos assuntos mencionados nos parágrafos 3 e 4, nosso exame foi conduzido de 
acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreendeu: a) o planejamento 
dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas 
contábil e de controles internos do Instituto; 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 do Instituto, bem como da apresentação das demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto. 

 
3. As demonstrações financeiras da empresa controlada Escoeletric Ltda., relativas ao exercício 

findo em 31 de dezembro de 2009, cujos valores estão detalhados na nota explicativa 8, 
foram examinadas por outros auditores independentes que, sobre elas, emitiram um parecer 
na forma de “negativa de opinião”, afirmando que as demonstrações financeiras desta 
empresa, devido à ressalvas e limitações no escopo do auditor, não representam  a posição 
patrimonial e financeira da Escoeletric Ltda., nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Não foi possível aplicarmos outros procedimentos de auditoria para nos 
satisfazermos quanto à adequação do valor desse investimento através de outros 
procedimentos de auditoria. 

 



ABCD 
 

4 

4. Durante o exercício de 2009, o Instituto contratou uma empresa especializada em 
levantamentos patrimoniais, com o objetivo de identificar todos os bens registrados no 
sistema patrimonial, tanto próprios como de terceiros. O resultado do levantamento encontra-
se em análise por parte da Administração, a qual registrou parcialmente as baixas dos bens 
não identificados no inventário. O valor residual dos bens não identificados e não baixados 
totaliza R$ 11.889 mil em 31 de dezembro de 2009. Além disso, o custo do imobilizado 
registrado no controle patrimonial em 31 de dezembro de 2009, está inferior ao registrado na 
contabilidade, no montante de R$ 3.365 mil. Assim, considerando os potenciais ajustes sobre 
as demonstrações financeiras do Instituto referentes, exclusivamente, aos assuntos 
mencionados acima, que serão conhecidos somente após a finalização das análises por parte 
da Administração do Instituto, não foi possível nos satisfazer quanto à adequação do valor do 
ativo imobilizado (próprio e de terceiros), detalhados na nota explicativa 9, através de outros 
procedimentos de auditoria. 

 
5. Em nossa opinião, exceto pelos possíveis ajustes, se houver, decorrentes dos assuntos 

mencionados nos parágrafos 3 e 4, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 
representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira do Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC em 31 de 
dezembro de 2009, o superávit  de suas operações, as mutações de seu patrimônio social e 
dos fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a entidades sem fins lucrativos. 

 
6. As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2008, apresentadas 

para fins comparativos, foram examinadas por outros auditores independentes, que sobre 
elas, emitiram parecer, datado de 27 de fevereiro de 2009, com ressalva sobre o mesmo 
assunto mencionado no parágrafo 3.  

 
 
Curitiba, 19 de abril de 2010 
 
 
KPMG Assurance Services Ltda. 
CRC 2SP014428/O-6-F-PR 
 
 
 
 
 
João Alberto Dias Panceri 
Contador CRC PR-048555/O-2 



Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC

Balanços patrimoniais

em 31 de dezembro de 2009 e 2008

(Em milhares de reais)

Ativo Nota 2009 2008 Passivo Nota 2009 2008

Circulante Circulante
Caixa e equivalente caixa 4 8.611 9.119 Fornecedores 763 487
Contas a receber de clientes 5 3.344 2.526 Obrigações trabalhistas e sociais 11 4.773 3.942
Estoques 93 61 Impostos e contribuições a recolher 12 522 722
Imposto a recuperar 6 268 259 Outras contas a pagar 546 324
Adiantamentos diversos 7 989 1.541
Outros créditos 396 483 6.604 5.475

 5

13.701 13.989 Não circulante 
Provisões para contigências 13 3.738 8.069

Não circulante Provisão para perda de investimento 8 434                   751                  
Realizável a longo prazo Obrigações com associados -                        921

Partes relacionadas 75 75 Subvenção - projetos em andamento 10 7.667 10.633
Contas a receber de clientes 5 577 633 Obrigações - subvenção de projetos 9 e 15 22.658 22.614
Subvenção - projetos contas bancárias 10 7.667 10.633
Depositos judiciais 903 813 34.497 42.988

9.222 12.154
Patrimônio social 14

Imobilizado 9 21.881 24.382 Investimentos permanentes 4.579 4.579
Imobilizado adquirido 13.451 13.451

Imobilizado de terceiros 9 22.658 22.614 Imobilizado doado 31.519 31.519
Déficits acumulados (22.055)            (23.539)            

Investimentos 8 886 1.096
27.494 26.010

Intangível 247 238

68.595 74.473 68.595 74.473

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC

Demonstrações do superávit
-                     

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008

(Em milhares de reais)

Nota 2009 2008

Receita operacional bruta
Serviços prestados 54.239 51.406
Subvenções 1.817 1.737

Deduções
Impostos sobre as vendas (2.015)          (2.266)            
Devoluções e abatimentos (279)              (972)               

Receita operacional líquida 53.762 49.905

Custos dos serviços prestados (49.454)        (42.007)           

Superávit bruto 4.308 7.898

Receitas (despesas) operacionais
Receitas financeiras 647 395
Reversão de provisão para contingência 13 5.602 -                     
Despesas comerciais (469)              (366)               
Despesas administrativas e gerais (495)              (661)               
Despesas com pessoal (4.694)          (4.766)            
Despesas com materiais e serviços (1.939)          (1.618)            
Despesas tributárias (2)                  (8)                   
Despesas com depreciação 9 (285)              (282)               
Provisão para perdas diversas 131               119                
Outras despesas operacionais 16 (1.320)          (12)                 

(2.824)          (7.199)            

Superávit do exercício 1.484 699

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC

Demonstrações das mutações do patrimônio social

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008

(Em milhares de reais)

Reserva de
Imobilizado reavaliação

Investimentos Imobilizado recebido por de ativos Déficits
permanentes adquirido doação próprios acumulados Total

Saldos em 1 de janeiro de 2008 4.579                    13.451             31.519               1.464                  (24.239)            26.774           

Reversão da reserva de reavaliação -                        -                  -                     (1.464)                 (1.464)            
Superavit do exercício -                        -                  -                     -                      699                   699                

Saldos em 31 de dezembro de 2008 4.579                    13.451             31.519               -                      (23.539)            26.010           

Superavit do exercício -                        -                  -                     -                      1.484 1.484

Saldos em 31 de dezembro de 2009 4.579                  13.451           31.519              -                    (22.055)          27.494         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008

(Em milhares de reais)

Nota 2009 2008

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Superávit do exercício 1.484           699               

Ajustes
Depreciação 2.346           2.541            
Reversão líquida de provisão para contingências (5.442)          -                   
Provisão para perda investimento (317)            -                   
Provisão para futuro reembolso de imobilizado de terceiros 13 1.111           -                   
Custo residual do imobilizado baixado 856              -                   

38                3.240            

Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução em contas a receber (762)            1.525            
Redução (aumento) em outros créditos 630              (705)              
Aumento nos estoques (32)              (10)                
Redução em despesas antecipadas -                  31                 

Aumento em depósitos judiciais (90)              (201)              
Aumento em fornecedores 276              72                 
Aumento em obrigações trabalhistas e tributárias 631              551               
(Redução) em outras obrigações (699)            63                 

Caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades operacionais (8)                4.566            

Fluxo de caixa das atividade de investimentos
Aquisição de imobilizado (701)            -                   
Aquisições de participações societárias -                  (525)              
Alienação de investimentos 210              -                   
Redução no imobilizado -                  1.370            
Aquisição de intangível (9)                1                   

Disponibilidades líquidas (usadas nas) geradas pelas atividade de investimentos (500)            846               

Fluxo de caixa da atividade de financiamentos
Redução no patrimônio social -                  (1.464)           
Pagamento de partes relacionadas -                  525               

Disponibilidades líquidas aplicadas na atividade de financiamentos -                  (939)              

(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa (508)            4.473            

Demonstração da (redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa 8.611           9.119            
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa 9.119           4.646            

(508)            4.473            

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1 Objetivos sociais e atividades 
 
O Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC foi constituído em 6 de fevereiro 
de 1997, sob a forma de associação sem fins lucrativos, e tem por objetivo a promoção do 
desenvolvimento econômico, científico, tecnológico, social e sustentável da preservação e 
conservação do meio ambiente. Atua por meio de ações educacionais, produção e divulgação de 
informações de conhecimento técnico e científico, estudos, pesquisas, desenvolvimento de 
protótipos e produção de produtos, processos e sistemas de base tecnológica. 
 
Os associados em 31 de dezembro de 2009 são: Companhia Paranaense de Energia Elétrica - 
Copel, Universidade Federal do Paraná – UFPR, Instituto de Engenharia do Paraná - IEP, 
Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP e Associação Comercial do Paraná – ACP. 
 
O Instituto foi qualificado, no ano 2000, pelo Ministério da Justiça, com base na Lei no 9.790, 
como O.S.C.I.P. (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), que permite, dentre 
outros desenvolvimentos, o de parceria com o setor público por meio de dispensa do processo 
licitatório. 
 
 

2 Apresentação das demonstrações financeiras 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis a entidades sem fins lucrativos, as quais abrangem a legislação societária, os 
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). 
 
A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pelo Instituto em 19 de 
abril de 2010. 
 



Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – 
LACTEC  
 
 
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
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3 Resumo das principais práticas contábeis 
 

a) Apuração do superávit (déficit) 
 

As receitas, os custos e despesas são reconhecidos pelo regime de competência. 
 

A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função da sua realização. Uma 
receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. 
 

b) Estimativas contábeis 
 

A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil requer que a Administração do Instituto use de julgamentos na determinação e no 
registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos às estimativas e premissas 
incluem o valor residual dos ativos imobilizados, de investimento e intangível,  provisão para 
créditos duvidosos, provisão para contingências e mensuração de instrumentos financeiros. A 
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes 
dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. O 
Instituto revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente. 

 
c) Instrumentos financeiros 

 
Instrumentos financeiros não-derivativos incluem aplicações financeiras, incluindo caixa e 
equivalentes de caixa, assim como contas a pagar. 
 
Instrumentos financeiros não-derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo 
acrescido de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Posteriormente ao 
reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros não derivativos são mensurados pelo 
custo amortizado utilizando o método de taxa de juros efetiva, reduzidos por eventuais 
reduções no valor recuperável. 
 

d) Contas a receber de clientes 
 

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, incluindo os respectivos 
impostos de responsabilidade tributária do Instituto. 
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O ajuste a valor presente foi efetuado utilizando a taxa SELIC, a qual é o índice que melhor 
reflete a natureza do ativo a que o Instituto está exposto. 

 
A provisão para créditos duvidosos foi constituída em montante considerado suficiente pela 
Administração para fazer face às eventuais perdas na realização dos créditos.  
 

e) Estoques 
 

Os estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição acrescido de gastos 
relativos a transportes, armazenagem e impostos não recuperáveis. Os valores de estoques 
contabilizados não excedem os valores de mercado. 
 

f) Demais ativos circulantes 
 
São apresentados pelo valor líquido de realização. 
 

g) Investimentos 
 
Os investimentos em controladas e coligadas com participação no capital votante superior a 
20% ou com influência significativa e em demais sociedades que fazem parte de um mesmo 
grupo ou que estejam sob controle comum são avaliadas por equivalência patrimonial 
 
Outros investimentos que não se enquadrem na categoria acima são avaliados pelo custo de 
aquisição, deduzido de provisão para perda de investimento, quando aplicável. 
 

h) Imobilizado 
 
Registrado pelo custo de aquisição ou construção. A depreciação dos ativos é calculada pelo 
método linear com base nas taxas mencionadas na nota explicativa nº 9 e leva em 
consideração o tempo de vida útil estimado dos bens com os respectivos valores residuais. 
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i) Imobilizado de terceiros e obrigações – subvenção de projetos 
 
A Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, através de convênios celebrados com o 
Instituto, concede apoio financeiro para realização de projeto de pesquisa científica ou 
tecnológica. Os registros contábeis ocorrem em rubricas específicas classificadas tanto no 
ativo como no passivo não circulante, não afetando o resultado do Instituto. 
 
O Instituto é responsável pela administração e desenvolvimento do projeto, sendo este de 
propriedade da entidade financiadora, pelo qual recebe um percentual do faturamento 
referente á serviços prestados. 

 
j) Passivo circulante 
 

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos incorridos até a data do balanço. 
 

k) Imunidade tributária 
 
Por constituir-se como Associação sem fins lucrativos e Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público – OSCIP, o Instituto, de acordo com a Legislação Tributária brasileira, é 
isento do pagamento de impostos e contribuições federais. 

 
 

4 Caixas e equivalentes de caixa 
 

 2009   2008 
 

Caixa e bancos        1.954  1.308 
Aplicações financeiras       6.657  7.811 
 
         8.611  9.119 
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As aplicações financeiras referem-se substancialmente a Fundos de Investimento em Renda Fixa, 
remuneradas a taxas de 105,75% do Certificado de Depósito Interbancário – CDI em 2009 
(94,5% em 2008).  
 
Por tratar-se de operações de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em 
um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de 
valor, tais aplicações foram consideradas como equivalentes de caixa nas demonstrações de 
fluxos de caixa da Entidade. 
 
 

5 Contas a receber de clientes 
 
 2009 2008
   
  No país 4.861 3.985 
  (-) Ajuste a valor presente   (104) - 
  (-) Provisão para créditos duvidosos   (836)    (826) 
   
 3.921 3.159 
 
(-) Parcelas classificadas no ativo circulante (3.344) (2.526) 
 
Não circulante      577      633 
 
O saldo do contas a receber refere-se aos serviços faturados durante o ano de 2009 com previsão 
de realização no exercício de 2010 e a valores a receber relativos à venda dos módulos industriais 
do Centro Tecnológico Industrial do Sudoeste Paranaense  - CETIS, cujos créditos foram cedidos 
para o Instituto como parte do investimento por ele realizado, com previsão de realização a partir 
de 2011 
 
O ajuste a valor presente foi efetuado utilizando a taxa SELIC, a qual é o índice que melhor 
reflete a natureza do ativo a que o Instituto está exposto. 
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6 Impostos a recuperar  
 
 2009 2008
  
Impostos federais a recuperar 80 80
ISS recuperar Manaus Energia 178 178
ISS a restituir     9        -
  
 268 259
 
Em “impostos federais a recuperar” são registrados os valores de IRRF, PIS, COFINS e CSLL, 
que foram retidos das notas fiscais de faturas do Instituto e que serão compensados, com o PIS 
sobre folha no exercício de 2010, com base em processo administrativo junto a Receita Federal 
do Brasil conforme determina a legislação. 
 
Em “ISS a restituir” são registrados os valores referentes notas fiscais canceladas fora do período 
ou mês de sua emissão, tendo o Instituto já  recolhido o ISS; será solicitado através de processo 
administrativo junto a Prefeitura Municipal de Curitiba a restituição no exercício de 2010. 
 
Em “ISS recuperar Manaus Energia” são registrados os saldos de valores que estão sendo 
discutidos por meio de medida administrativa junto à Manaus Energia para recuperar o ISS que 
foi retido sobre a alíquota de 5%, quando naquele município a alíquota é de 2%. 
 
 

7 Adiantamentos diversos 
 
 2009 2008
  
Adiantamento a funcionários 605 808
Adiantamento a fornecedores 365 710
Outros   18       23
  
 989 1.541
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Em “Adiantamento a funcionários” estão registrados os adiantamentos operacionais aos 
empregados, objetivando cobrir despesas de salário, férias, viagens (nacional e internacional) e 
aquisição de materiais de uso e consumo. 
 
Em “Adiantamentos a fornecedores” são registrados os valores adiantados para fornecedores de 
materiais de consumo e fornecedores de prestação de serviços, principalmente referente a 
importações. 
 
 

8 Investimentos  
 
 2009 2008
  
Ativo - Investimentos  
   Centro Tecnológico Industrial do Sudoeste Paranaense – CETIS (a) 886 1.096
  
Passivo - Provisão para perda investimento  
   Investimento Escoeletric Ltda. (b) 3.038 2.721
   Provisão para perda Escoeletric Ltda.  (3.472) (3.472)
  
    (434) (751)
 
(a) O saldo se refere à aplicação de recursos no Centro Tecnológico Industrial do Sudoeste 

Paranaense – CETIS, sociedade constituída em 3 de julho de 1998 pelo Instituto e Companhia 
Paranaense de Energia - COPEL. A Empresa já paralisou suas atividades e encontra-se em 
processo de dissolução.   

 
(b) O saldo do valor investido se refere à aquisição de 60% do capital da Escoelectric LTDA.  

 A empresa encontra-se em processo de dissolução. 
 
Para fins de apresentação da demonstração financeira, o saldo de provisão para perda de 
investimento referente ao patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto) da Escoeletric foi 
reclassificado para o passivo não circulante para o exercício findo em 31 de dezembro de 2008. 
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9 Imobilizado  

 
 
Durante o exercício de 2009, o Instituto contratou uma empresa especializada em levantamentos 
patrimoniais, com o objetivo de identificar todos os bens registrados no sistema patrimonial, tanto 
próprios como de terceiros. O resultado do levantamento encontra-se em análise por parte da 
Administração, a qual registrou parcialmente as baixas dos bens não identificados no inventário. 
O valor residual dos bens não identificados e não baixados totaliza R$ 11.889 mil em 31 de 
dezembro de 2009.  
 
 
Imobilizado próprio - custo 
 

Taxa de 
depreciação 

(a.a.%) 
 Saldo 
inicial 

 
Adições 

  
 

Baixas  
 

 Saldo 
final 

Móveis e utensílios 12% 844 104 (60) 888
Máquinas e equipamentos 8% 27.871 396 (1.226) 27.041
Equipamento de informática 21% 884 95 (160) 819
Sistemas aplicativos 6% 844 3 - 847
Veículos 10% 557 103 (22) 638
Edificações 2% 7.673 - - 7.673
Imobilizado em andamento 197 - (197) -

38.870 701 (1.665) 37.906
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Imobilizado próprio – depreciação    
 

Taxa de 
depreciação 

(a.a.%) 
 Saldo 
inicial  Adições 

 
 

 Baixas  
 

 Saldo 
final 

Moveis utensílios 12% (395) (100) 42 (453)
Maquinas e equipamentos 8% (11.985) (1.886) 631 (13.240)
Equipamento de informática 21% (577) (119) 115 (581)
Sistemas aplicativos 6% (522) (43) - (565)
Veículos 10% (385) (39) 22 (402)
Edificações 2% (624) (160) - (784)

(14.488) (2.347) 810 (16.025)

    

    21.881
 
Imobilizado de terceiros - custo  
 

Taxa de 
depreciação 

(a.a.%) 

 
Saldo 
inicial  

 
 

Adições  

  
 

Baixas  
 

 
 Saldo 
final  

Maquinas e equipamentos - 
FINEP 7% 29.006 3.213 (1.166) 31.053

Equipamentos e acessórios de 
informatica – FINEP 9% 752 118 (368) 502
Móveis e utensílios – FINEP 10% 43 30 (12) 61
Licenças de software - FINEP 8% 595 37 (43) 589
Veículos-FINEP 2% 89 6 - 95

30.485 3.404 (1.589) 32.300
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Imobilizado de terceiros - depreciação  
 

Taxa de 
depreciação 

(a.a.%) 
Saldo 
inicial Adições

 
 

Baixas 

 
 
 

Saldo 
final

Máquinas e equipamentos 
FINEP 7% (7.329) (2.136) 418 (9.047)

Equiapmentos e acessórios de 
informatica - FINEP 9% (216) (58) 46 (228)
Móveis e utensílios - FINEP 10% (9) (5) 2 (12)
Licenças de software - FINEP 8% (317) (48) 12 (353)
Veiculos - FINEP 2% - (2) - (2)

(7.871) (2.249) 478 (9.642)

    

    22.658

 
 

10 Subvenção - projetos 
 
 2009 2008
  
Bancos 52 53
Aplicações financeiras 6.870 6.234
Créditos a receber    745   4.346
  
 7.667 10.633
 
O saldo de subvenções – projetos refere-se aos valores já recebidos e a receber das instituições 
financiadoras dos projetos, os quais serão aplicados na medida da evolução desses projetos, no 
decorrer do exercício de 2010. 
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11 Obrigações trabalhistas e sociais 

 
 2009 2008
  
Salários a pagar 1.077 820
Encargos sobre salários 805 655
Previdência privada 242 232
Provisão de férias 1.876 1.572
Encargos sobre férias 672 564
Outros    101      99
  
 4.773 3.942
 
 

12 Obrigações tributárias  
 
 2009 2008
  
Imposto de renda retido na fonte 406 446
ISS pessoa jurídica 72 234
Outros   44   42
  
 522 722
 
 
Em “Imposto de renda retido na fonte” estão registrados os impostos retidos sobre a folha de 
pagamento dos funcionários do Instituto. 
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13 Provisão para contingências 
 
O Instituto é parte em ações judiciais perante vários tribunais decorrentes do curso normal das 
operações, envolvendo, principalmente, questões trabalhistas. 
 
A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas 
judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base na experiência anterior referente às 
quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as 
perdas prováveis estimadas com as ações em curso, como segue: 
 
 2009 2008
  
Contingências trabalhistas 2.627 2.468
Provisão para futuro reembolso de imobilizado de terceiros 1.111 -
Contingências tributárias (a)            - 5.602
  
 3.738 8.069
 
 
(a) Em 18 de fevereiro de 2009 foi emitido Acórdão 015/09 emitido pela Junta de Recursos 

Administrativos Tributários com parecer favorável e definitivo ao Instituto referente ao ISS 
não recolhido no período de 1999 à 2003.  

 
As contingências trabalhistas consistem, principalmente, em reclamações de empregados 
vinculadas a disputas sobre valores pagos nas demissões. 
 
O Instituto possuí outros processos avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco 
possível, no montante de R$ 6.363, para os quais nenhuma provisão foi constituída, tendo em 
vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização. 
 
A provisão para futuro reembolso de imobilizado de terceiros, foi constituída para reembolso de 
futuros pedidos de devolução de bens de terceiro que estavam em poder do instituto e foram 
baixados por extravio, obsolescência ou quebra.  
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14 Patrimônio social  

 
O patrimônio social é representado por fundos originados dos resultados anuais e das doações de 
bens e recursos recebidos, a serem utilizados na consecução dos objetivos sociais do Instituto. 
 
A aquisição de bens do imobilizado são realizados com recursos recebidos da FINEP – 
Financiadora de Estudos e Projetos – Ministério da Ciência e Tecnologia e CNPQ– Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Ministério da Ciência e Tecnologia e 
contabilizadas no patrimônio social como “imobilizado a destinar”, até o recebimento do termo 
de doação para incorporação definitiva ou transferência aos executores. 
 
O Estatuto Social proíbe a distribuição de quaisquer parcelas do patrimônio social ou do 
superávit apurado, devendo ser aplicados na operação do Instituto. 
 
 

15 Subvenção de projetos  
 
Essa conta registra as obrigações por subvenções de projetos com a Financiadora de Estudos e 
Projetos - FINEP (Imobilizado de terceiros) liquido da depreciação dos bens patrimoniais 
vinculados aos projetos. 
 
Quando do recebimento do “Termo de Doação” emitido pela FINEP, os bens patrimoniais serão 
incorporados aos demais bens do Instituto pelo seu valor residual, e a contrapartida será 
incorporada ao patrimônio líquido pelo seu valor residual. 
 
 

16 Outras despesas operacionais, líquidas 
 
  2009
  
Alienação do Imobilizado (custo)  (1.370)
Outras receitas operacionais         50
  
   1.320
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Durante o exercício de 2009, o Instituto contratou uma empresa especializada em levantamentos 
patrimoniais, com o objetivo de identificar todos os bens registrados no sistema patrimonial e 
segregar bens próprios de bens de terceiros. O resultado do levantamento encontra-se em análise 
por parte da Administração, a qual registrou parcialmente as baixas dos ativos próprios e de 
terceiros no montante de R$ 657 e R$ 1.111 respectivamente, sendo R$ 1.370 registrados no 
grupo de outras despesas operacionais e R$ 398 registrados em custo dos serviços prestados. 
 
 

17 Instrumentos financeiros 
 
Os valores contábeis, tais como: aplicações financeiras, contas a pagar, etc., referentes aos 
instrumentos financeiros constantes no balanço patrimonial, quando comparados com os valores 
que poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o 
valor presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado, se aproximam, 
substancialmente, de seus correspondentes valores de mercado. Durante os exercícios de 2009, o 
Instituto não realizou operações com derivativos. 
 
 

18 Eventos subsequentes 
 
Dentro do processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil para as normas 
internacionais de relatórios financeiros (IFRS) diversos pronunciamentos, interpretações e 
orientações foram emitidos durante o ano de 2009 com aplicação mandatória para os exercícios 
encerrados a partir de dezembro de 2010 e para as demonstrações financeiras de 2009 a serem 
divulgadas em conjunto com as demonstrações de 2010 para fins de comparação. 
 
O Instituto está em processo de avaliação dos potenciais efeitos relativos a esses 
pronunciamentos, interpretações e orientações, os quais poderão ter impacto relevante nas 
demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009 a serem 
apresentadas comparativamente às demonstrações financeiras relativas ao exercício a findar-se 
em 31 de dezembro de 2010, bem como sobre os próximos exercícios.  
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19 Cobertura de seguros 

 
O Instituto adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por 
montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de 
sua atividade.  As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo 
de uma auditoria de demonstrações financeiras, conseqüentemente não foram examinadas pelos 
nossos auditores independentes. 
 

*     *     * 
 
 
 
Luiz Malucelli Neto     Diretor Presidente 
 
Vanessa Maciel Pissetti Muniz   Diretora Administrativo-Financeiro 
 
Marilda Dalavechia     Contadora - CRC/PR Nº 036424/O-8 
 
 

 


