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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS 
 
 
Ao 
Conselho de Administração do 
Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC 
Curitiba - PR 
 
 
1. Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto de Tecnologia para o 

Desenvolvimento – LACTEC (“Instituto”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações do (déficit) superávit, 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 
 
2. A Administração do Instituto é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 

demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim 
como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 

 
Responsabilidade dos auditores independentes 
 
3. 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. 

 
4. 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 financeiras, 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 
do Instituto 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 do Instituto. 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. 

 
5. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião. 
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Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras  
 
6. As demonstrações financeiras da Empresa controlada Escoeletric Ltda., relativas ao exercício 

findo em 31 de dezembro de 2010, cujos valores estão detalhados na nota explicativa 9, 
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 às 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. 

 
Opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras   
 
7. Em nossa opinião, exceto pelos possíveis ajustes, se houver, decorrentes do assunto 

mencionado no parágrafo 6, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira do Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC em 31 de 
dezembro de 2010, 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. 

 
 
Curitiba, 17 de março de 2011 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC 2SP014428/O-6-F-PR 
 
 
 
 
 
João Alberto Dias Panceri 
Contador CRC 1PR048555/O-2 
 
 



Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – LACTEC 

Balanço Patrimonial

em 31 de dezembro de 2010 e 2009 e 1º de janeiro de 2009

(Em milhares de Reais)

Ativo Nota 2010 2009 01/01/2009 Passivo Nota 2010 2009 01/01/2009

Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 11.192 8.611 9.119 Fornecedores 708 763 487
Contas a receber de clientes 6 3.929 3.344 2.526 Obrigações trabalhistas e sociais 12 3.879 4.773 3.942
Estoques 126 93 61 Impostos e contribuições a recolher 13 608 522 722
Imposto a recuperar 7 266 268 259 Outras contas a pagar 14 699 546 324
Adiantametos diversos 8 930 989 1.541
Outros créditos 344 396 483 5.894 6.604 5.475

16.787 13.701 13.989 Não circulante 
Provisões para contigências 15 5.451 3.738 8.069

Não circulante Provisão para perdas de investimento 9 -                     434 751
Realizável a longo prazo Obrigações com associados -                     -                        921

Partes relacionadas -                    75 75 Subvenção - projetos em andamento 16 6.178 7.667 10.633
Contas a receber de clientes 6 513 577 633 Obrigações - subvenção de projetos 17 21.366           22.658 22.614
Subvenção - projetos contas bancárias 11 6.178 7.667 10.633
Depositos judiciais 1 1.043 903 813 32.995 34.497 42.988

7.733 9.222 12.154 Patrimônio social
Investimentos permanentes 17 4.579 4.579 4.579

Imobilizado 10 33.306 39.959 47.033 Imobilizado adquirido 17 13.451 13.451 13.451
Imobilizado doado 17 31.519 31.519 31.519

Imobilizado de terceiros 10 21.366 22.658 22.614 Ajuste de avaliação patrimonial 19 12.558 18.078 22.651
Déficits acumulados (21.788)          (22.055)             (23.539)              

Investimentos 9 16                  886 1.096

Intagivel -                    247 238 40.319 45.572 48.661

79.208 86.673 97.124 79.208 86.673 97.124

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

Demonstrações do (déficit) superávit

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009

(Em milhares de Reais)

Nota 2010 2009

Receita operacional líquida 60.741    53.762      

Custos dos serviços prestados (56.393)   (54.027)     

Superávit (défit) bruto 4.348      (265)          

(Despesas) receitas operacionais
Receitas (despesas) financeiras, líquidas (223)         647          
Reversão de provisão para contingencias 221          5.602        
Despesas comerciais (422)         (469)          
Despesas gerais e administrativas (791)         (495)          
Despesas com pessoal (5.143)     (4.694)       
Despesas com materiais e serviços (2.308)     (1.939)       
Despesas tributárias (30)           (2)             
Despesas com depreciação (276)         (285)          
Provisão para perdas com investimentos (424)         131          
Outras despesas operacionais (205)         (1.320)       

(9.601)     (2.824)       

Déficit do exercício (5.253)     (3.089)       

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 2010 e 2009

(Em milhares de Reais)

Imobilizado Ajuste de 
Investimentos Imobilizado recebido por avaliação Déficits
permanentes adquirido doação patrimonial acumulados Total

Saldos em 1º de janeiro de 2009 4.579               13.451           31.519               22.651                (23.539)            48.661           

Realização do custo atribuído -                      -                     -                        (4.573)                 4.573 -                     
Déficit do exercício -                      -                     -                        -                          (3.089)              (3.089)            

Saldos em 31 de dezembro de 2009 4.579 13.451 31.519 18.078 (22.055)            45.572

Realização do custo atribuído -                      -                     -                        (5.520)                 5.520 -                     
Déficit do exercício -                      -                     -                        -                          (5.253)              (5.253)            

Saldos em 31 de dezembro de 2010 4.579 13.451 31.519 12.558 (21.788)            40.319

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 2010 e 2009

(Em milhares de reais)

2010 2009

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Déficit do exercício (5.253)    (3.089)    

Ajustes
Depreciação 7.637 6.919      
Provisão para contingências 1.798 (5.442)    
Provisão para perda de investimento (434)       (317)       
Provisão para futuro reembolso de imobilizado de terceiros (85)         1.111      
Alienação de ativo intangível 247         -             
Custo residual do ativo imobilizado alienado 1.701 856         

5.611      38           

Variações nos ativos e passivos
Aumento em contas a receber (521)       (762)       
Redução em outros créditos 113 630         
Aumento nos estoques (33)         (32)         
Redução em despesas antecipadas 75           -             

Aumento em depósitos judiciais (140)       (90)         
(Redução) aumento em fornecedores (55)         276         
(Redução) aumento em obrigações trabalhistas e tributárias (808)       631         
Aumento (redução) em outras obrigações 153         (699)       

Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades operacionais 4.396      (8)           

Fluxo de caixa das atividade de investimentos
Aquisição de imobilizado (2.685)    (701)       
Alienação de investimentos 870         210         
Aquisição de intangível -             (9)           

Caixa líquido usado nas atividades de investimento (1.815)    (500)       

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 2.581      (508)       

Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa 11.192    8.611      
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa 8.611      9.119      

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 2.581      (508)       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

8



Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – Lactec  
 
 
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
 
(Em milhares de Reais) 
 
 
  
 

 

9 

1 Contexto operacional  
 
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 2010 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 Base de preparação 
 
a. Declaração de conformidade com relação às normas do CPC  

 
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, as 
normas do Conselho Federal de Contabilidade, os Pronunciamentos, as Orientações e as 
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs). 
 
O Instituto optou por não elaborar as demonstrações financeiras consolidadas. 
 
A demonstração dos resultados abrangentes não foi apresentada pelo Instituto uma vez que não 
há outros resultados abrangentes. 
 
A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pelo Instituto em 17 de 
março de 2011. 

 
b. Base de mensuração  

 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico. 
 



Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – Lactec 
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(Em milhares de Reais) 
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c. Moeda funcional e de apresentação  
 
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do 
Instituto. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o 
valor mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 
 

d. Uso de estimativas e julgamento 
 
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas contábeis brasileiras 
exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de 
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados 
reais podem divergir das estimativas. 
 
Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em 
quaisquer períodos futuros afetados. 

  
 

3 Principais políticas contábeis 
 
As políticas contábeis, descritas em detalhes a seguir, têm sido aplicadas de maneira consistente a 
todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras e na preparação do balanço 
patrimonial de abertura apurado em 1º de janeiro de 2009, com a finalidade da transição para as novas 
normas contábeis brasileiras, exceto nos casos indicados em contrário. 
 
a) Instrumentos financeiros  

 
(i) Ativos financeiros não derivativos 
 

O Instituto reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que 
foram originados.  Todos os outros ativos financeiros reconhecidos inicialmente na data da 
negociação na qual a Instituto se torna uma das partes das disposições contratuais do 
instrumento. 
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O Instituto reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa 
do ativo expiram, ou quando a Instituto transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de 
caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos 
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos.   
 
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço 
patrimonial somente quando a Instituto tem o direito legal ou a intenção de liquidar os 
valores em uma base líquida, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
 
O Instituto tem o seguinte ativo financeiro não derivativo: 

 
Empréstimos e recebíveis 
 
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não 
são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo 
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os 
recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos 
de qualquer perda por redução ao valor recuperável. 
 
Os empréstimos e recebíveis abrangem contas a receber de clientes e outros créditos. 
 
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com 
vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. 

 
(ii)  Passivos financeiros não derivativos 
 

Passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Instituto 
se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. Passivos financeiros são 
baixados quando as suas obrigações contratuais são liquidadas. 
 
Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço 
patrimonial quando, e somente quando, exista o direito legal de compensar os valores e a 
Instituto tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o 
passivo simultaneamente. 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras 
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Tais passivos financeiros são representados por empréstimos, financiamentos, fornecedores 
e outras contas a pagar os quais reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos 
financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. 
 

b) 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. 
 

c) Investimentos em coligadas e controladas 
 
As coligadas são aquelas entidades nas quais o Instituto, direta ou indiretamente, tenha influência 
significativa, mas não controle, sobre as políticas financeiras e operacionais. A influência 
significativa supostamente ocorre quando o Instituto, direta ou indiretamente, mantém entre 20 e 
50 por cento do poder votante de outra entidade.  
 
As controladas são aquelas entidades nas quais o Instituto, direta ou indiretamente, detenha o 
controle sobre as políticas financeiras e operacionais. 
 
Os investimentos em coligadas e controladas são contabilizados por meio do método de 
equivalência patrimonial  e são reconhecidos inicialmente pelo custo.  
 

d) Imobilizado  
 
(i) Reconhecimento e mensuração 
 

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, 
deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) 
acumuladas. 

 
A Instituto optou por avaliar alguns itens do ativo imobilizado pelo custo atribuído (deemed 
cost) na data de abertura do exercício de 2009 (1º de janeiro de 2009). 
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Os efeitos do custo atribuído aumentaram o ativo imobilizado tendo como contrapartida o 
patrimônio líquido, como demonstrado na nota explicativa 10. 

 
Os demais itens do ativo imobilizado permaneceram registrados pelo valor contábil pois a 
Administração considera que os valores contábeis residuais aproximavam-se dos valores 
justos na data de transição. 
 
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de 
ativos construídos pelo próprio Instituto inclui o custo de materiais e mão de obra direta, 
quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses 
sejam capazes de operar da forma pretendida pela administração, os custos de desmontagem 
e de restauração do local onde estes ativos estão localizados. 
 
O software comprado que seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento é 
capitalizado como parte daquele equipamento. 
 
Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas 
como itens individuais (componentes principais) de imobilizado. 
 

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre 
os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado. 

 

(ii) Custos subseqüentes 
 

O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do 
item caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente 
irão fluir para o Instituto e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor 
contábil do componente que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de 
manutenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos. 
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(iii) Depreciação 
 
A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro 
valor substituto do custo, deduzido do valor residual. Terrenos não são depreciados 
 
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às 
vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que 
melhor reflete o padrão de consumo dos benefícios econômicos futuros incorporados no 
ativo.  
 

As vidas úteis estimadas para os bens do ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2010 são as 
seguintes: 
 
Edifícios 31 anos
Máquinas e equipamentos 5 anos
Móveis e utensílios 4 anos
Instalações  10 anos
Veículos 4 anos
Equipamentos de computação 4 anos
 
Pela adoção do custo atribuído, assim como requerido pela interpretação técnica ICPC 10 e pelo 
CPC 27, o Instituto assumiu, em 1º de janeiro de 2009, a vida útil reavaliada para os ativos 
imobilizados que tiveram seu custo alterado pela adoção do custo atribuído.  
 
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada 
encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de 
estimativas contábeis. 
 

e) Imobilizado de terceiros e obrigações – subvenção de projetos  
 
Os valores recebidos das instituições financiadoras para a execução de  projetos são aplicados e 
os registros contábeis  ocorrem em rubricas específicas, classificadas no ativo e passivo não 
circulante, não afetando o resultado do Instituto. 
 
Para os bens pertencentes a terceiros o Instituto não adotou o custo atribuído. 
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f) Redução ao valor recuperável  
 
(i) Ativos financeiros (incluindo recebíveis) 
 

Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada 
data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu 
valor recuperável.  Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva 
indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele 
evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados  que podem 
ser estimados de uma maneira confiável. 

 
A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir, dentre outros, 
atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido e indicações de 
que o devedor ou emissor entrará em processo de falência. 
 
O Instituto considera evidência de perda de valor para recebíveis tanto no nível 
individualizado como no nível coletivo. Todos os recebíveis e títulos de investimento 
mantidos até o vencimento individualmente significativos são avaliados quanto a perda de 
valor específico.   
 
Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo custo 
amortizado  é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos futuros 
fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juros efetiva original do ativo.  As perdas 
são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra recebíveis. 
Quando um evento subseqüente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de 
valor é revertida e registrada no resultado. 

 
(ii) Ativos não financeiros 
 

Os valores contábeis dos ativos não financeiros como estoques e imobilizado, são revistos a 
cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso 
ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado.  
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O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso 
e o valor justo menos despesas de venda. 

 
As perdas de valor recuperável reconhecidas em períodos anteriores são avaliadas a cada data 
de apresentação para quaisquer indicações de que a perda tenha aumentado, diminuído ou 
não mais exista. Uma perda de valor é revertida caso tenha havido uma mudança nas 
estimativas usadas para determinar o valor recuperável. Uma perda por redução ao valor 
recuperável  é revertida somente na condição em que o valor contábil do ativo não exceda o 
valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação, caso a perda de valor não 
tivesse sido reconhecida.  

 
g) Passivo circulante 
 

O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago e estão demonstrados pelos valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos 
até a data do balanço. 
 

h) 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. 
 

i) Provisões  
 
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se há  uma obrigação legal ou 
construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico 
seja exigido para liquidar a obrigação. 
 

j) Apuração do (déficit) superávit 
 
As receitas e 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. 



Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – Lactec 

 
 
 
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
 
(Em milhares de Reais) 
 
 
 
 
 
 
 

17 

k) Receitas financeiras e despesas financeiras  
 

As receitas financeiras abrangem receitas de juros. A receita de juros é reconhecida no resultado, 
através do método dos juros efetivos. As distribuições recebidas de investidas registradas por 
equivalência patrimonial reduzem o valor do investimento. 
 
As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos. Custos de empréstimo 
que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável 
são mensurados no resultado através do método de juros efetivos. Os ganhos e perdas cambiais 
são reportados em uma base líquida. 

 
 

4 Gerenciamento do risco  
 
A Diretoria tem responsabilidade global pelo estabelecimento e supervisão da estrutura de 
gerenciamento de risco, juntamente com seus conselhos de administração e fiscal. 
 
a. Risco de crédito 

 
Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um 
instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem 
principalmente dos recebíveis as Instituto de clientes e em títulos de investimento. 
 
(i) Contas a receber de clientes e outros créditos 
 

A Administração estabelece uma provisão para redução ao valor recuperável que representa 
sua estimativa de perdas incorridas com relação às contas a receber de clientes e outros 
créditos e investimentos. Os principais componentes desta provisão referem-se aos riscos de 
perdas significativos individuais e um componente de perda coletiva estabelecido para grupos 
de ativos similares com relação a perdas incorridas, porém ainda não identificadas.  

 
(ii) Investimentos 
 

O Instituto limita sua exposição a riscos de crédito ao investir apenas em aplicações de renda 
fixa. A Administração não espera que nenhuma contraparte falhe em cumprir com suas 
obrigações. 
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b. Risco de liquidez 
 
Risco de liquidez é o risco relacionado a dificuldades em cumprir com as obrigações associadas 
com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo 
financeiro. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que 
sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições 
normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da 
Instituto. 

 
c. Risco operacional  

 
Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de 
causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infra-estrutura, de fatores externos, exceto 
riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e 
regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial.  
 
O objetivo é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuízos financeiros e 
danos à reputação da Instituto, buscando a eficácia de custos, para evitar procedimentos de 
controle que restrinjam iniciativa e criatividade.  
 
 

5 Caixas e equivalentes de caixa 
 
  2010 2009  01/01/2009
    
Caixa e bancos  1.226 1.954  1.308
Aplicações financeiras  9.966 6.657  7.811
    
  11.192 8.611  9.119
 
As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.  
 
As aplicações financeiras referem-se, substancialmente, a Fundos de Investimento em Renda Fixa, 
remuneradas a taxas de 111,23% do Certificado de Depósito Interbancário – CDI em 2010 (105,75% 
em 2009). 
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6 Contas a receber de clientes 
 
 2010 2009 01/01/2009
   
  No país 4.936 4.757 3.985
  (-) Provisão para créditos duvidosos (494)   (836)    (826) 
   
 4.442 3.921 3.159 
   
   (-) Parcelas classificadas no ativo circulante (3.929) (3.344)      (2.526) 

  
Não circulante 513      577           633 
 
O saldo das contas a receber refere-se aos serviços faturados durante o ano de 2010 com previsão de 
realização no exercício de 2011 e os valores a receber registrados no não circulante são relativos à 
venda dos módulos industriais do CETIS, cujos créditos foram cedidos para o Instituto como parte do 
investimento por ele realizado. Foi constituída provisão para créditos duvidosos por não haver 
garantia de recebimento dos valores.  
 
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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7 Impostos a recuperar  
 
  2010 2009  01/01/2009
   
Impostos federais a recuperar  80     80      80
ISS recuperar Manaus Energia    178   179    179
ISS a restituir        6       9         -
INSS a recuperar        2       -         -
    
    266    268    259
 
Em “impostos federais a recuperar” são registrados os valores de IRRF, PIS, COFINS e CSLL, 
impostos 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 à Receita Federal 
do Brasil conforme determina a legislação. 
 
Em “ISS a restituir” são registrados os valores referentes a 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 2011. 
 
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%. 
 
 

8 Adiantamentos diversos 
 
  2010 2009  01/01/2009
    
Adiantamentos a funcionários  500    606    808
Adiantamento a fornecedores  430    365  710
Outros       -      18     23
    
  930     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. 
 
 

9 Investimentos  
 
  2010 2009  01/01/2009
    
Ativo - Investimentos    
   Centro Tecnológico Industrial do Sudoeste 
      Paranaense – CETIS (a) 

  
- 

16

 
886 

- 

  
1.096 

-    Investimento Escoeletric Ltda (b)   
   

16
 

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. Tal valor foi baixado em decorrência da liquidação da entidade.  
 
(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, os saldos de provisão para perda de 
investimento, existente em 2009 e 1 de janeiro de 2009, foram classificados como passivo não 
circulante.  
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10 Imobilizado  

 
Imobilizado próprio    

 
 Taxa de 

depeciação
a.a. (%)

2010
 

2009 
 

01/01/2009

Móveis e utensílios 23% 1.015 978  872
Máquinas e equipamentos 19% 30.943 31.692  31.856
Equipamentos de informática 36% 1.164 1.170  941
Sistemas aplicativos 18% 646 574  570
Veículos 22% 1.284 944  843
Edificações 3% 12.810 11.951 

 
 11.951

 47.862 47.309  47.033
   
Depreciação acumulada (14.556) (7.350)         -
   
   33.306  39.959  47.033
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Movimentação do custo 2009 2010 

Custo Adições Baixas Custo

Móveis e utensílios 978 37 - 1.015
Máquinas e equipamentos 31.692 1.384 2.133 30.943
Equipamentos de informática 1.170 58 64 1.164
Sistemas aplicativos 574 72 - 646
Veículos 944 340 - 1.284
Edificações  11.951     859          -    12.810

 47.309 2.750 2.197   47.862

Depreciação acumulada (7.350)   (14.556)

 39.959   33.306
 
 
Custo atribuído 
 
O Instituto optou pela adoção do custo atribuído ajustando os saldos de abertura de alguns grupos do 
ativo imobilizado na data de transição em 1º de janeiro de 2009. 
 
Os valores justos utilizados na adoção do custo atribuído foram estimados por especialistas externos 
com experiência e competência profissional, objetividade e conhecimento técnico dos bens avaliados. 
Para realizarem este trabalho os especialistas externos consideraram informações a respeito da 
utilização dos bens avaliados, mudanças tecnológicas ocorridas e em curso e ambiente econômico em 
que operam. Adicionalmente, foi realizada a revisão da vida útil estimada e do valor residual. A vida 
útil estimada dos bens registrados no ativo imobilizado antes e após essa revisão está evidenciada na 
nota explicativa 3.d(iii). 
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Os efeitos decorrentes da adoção do custo atribuído em 1º de janeiro de 2009 estão demonstrados a 
seguir: 
 
      Saldo Efeitos da Saldo
  2008 adoção do CPC 01/01/09
  
Móveis e utensílios 448 424 872
Máquinas e equipamentos 16.082 15.774 31.856
Equipamentos de informática 307 634 941
Sistemas aplicativos 323 247 570
Veículos 173 670 843
Edificações 7.049   4.902 11.951

  
Ajuste de avaliação patrimonial, líquido   24.382 22.651  47.033

 

Os efeitos do custo atribuído aumentaram o ativo imobilizado tendo como contrapartida o patrimônio 
líquido. 
 
Teste ao valor recuperável dos ativos imobilizados 
 
O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável analisado, no mínimo, anualmente, caso haja 
indicadores de perda de valor. Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010 não houve a 
necessidade de constituição de provisão. 
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Imobilizado terceiros     
 

Taxa de 
depreciação 

(a.a.%) 

 Saldo 
inicial  

 Adições  
 

 Baixas  
 

 Saldo 
final  

Maquinas e Equipamentos - 
FINEP 7% 31.053 1.720 624 32.149

Equipamentos e Acessórios de 
Informática - FINEP 9%      502 24 98 428
Móveis e Utensílios - FINEP 10% 61 2 - 63
Licenças de Software - FINEP 8% 589 - - 589
Veículos - FINEP 2% 95 12 - 107

32.300            1.758         722 33.336

Depreciação acumulada   (9.642) (11.970)

    22.658 21.366



Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – Lactec 

 
 
 
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
 
(Em milhares de Reais) 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 

11 Subvenção – projetos 
 
  2010 2009  01/01/2009
    
Bancos      86        52       53
Aplicações financeiras  5.015   6.870  6.234
Adiantamento de subvenção  1.077       745  4.346
    
  6.178     7.667  10.633
 
 
O saldo bancos e aplicações financeiras referem-se aos valores já recebidos das instituições 
financiadoras dos projetos, os quais serão aplicados na medida da evolução desses projetos, no 
decorrer do exercício de 2011. 
 
O adiantamento de subvenção refere-se aos valores já desembolsados pelo Instituto, os quais 
serão ressarcidos pelas instituições financiadoras dos projetos. 
 
 

12 Obrigações trabalhistas e sociais 
 
  2010 2009  01/01/2009
    
Salários a pagar      840 1.077    820
Encargos sobre salários      726     805    655
Previdência privada      200     242    232
Provisão de férias  1.554 1.876  1.572
Encargos sobre férias     544 672    564
Outros        15     101      99
    
  3.879 4.773     3.942
 
 



Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – Lactec 

 
 
 
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
 
(Em milhares de Reais) 
 
 
 
 
 

27 

13 Obrigações tributárias  
 
  2010 2009  01/01/2009
    

Imposto de renda retido na fonte  406   406    446
ISS pessoa jurídica  144 72  234
Outros    58     44      42
    
  608 522  722
 
 
Em “Imposto de renda retido na fonte” estão registrados os impostos retidos sobre a folha de 
pagamento dos funcionários do Instituto. 
 
 

14 Outras contas a pagar  
 
  2010 2009  01/01/2009
    
Fundo de Inserção Acadêmica - FIA  456    412     202
Outros  243    134              122
    
  699 546     324
 
 
Os valores da conta de Fundo de Inserção Acadêmica – FIA são devidos para a Universidade 
Federal do Paraná - UFPR, através de convênio firmado, os quais serão pagos no exercício de 
2011 no momento em que a UFPR apresentar projeto para utilização do fundo.  
 
 

15 Provisão para contingências 
 
O Instituto é parte em ações judiciais perante vários tribunais decorrentes do curso normal das 
operações, envolvendo, principalmente, questões trabalhistas. 
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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: 
 
  2010 2009  01/01/2009
    
Contingências trabalhistas       2.627        2.627  2.468
    
Provisão para futuro reembolso de imobilizado  
   de terceiros 

 1.026 1.111  -

    
Contingências tributárias  1.798 -  5.601
    
    5.451 3.738   8.069
 
As contingências trabalhistas consistem, principalmente, em reclamações de empregados 
vinculadas a disputas sobre valores pagos nas demissões. 
 
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.  
 
As provisões tributárias referem-se a dois processos administrativos, sendo um na esfera federal, 
referente a INSS e outro na esfera municipal, referente ao ISS.   
 
 

16 Subvenção de projetos 
 
Essa conta registra as obrigações por subvenções de projetos FINEP (Financiadora de Estudos e 
Projetos), líquidadas depreciação dos bens patrimoniais vinculados aos projetos FINEP, 
conforme descrito na Nota 12. 
 
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. 
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17 Patrimônio social  
 
O patrimônio social é representado por fundos originados dos resultados anuais e das doações de 
bens e recursos recebidos, a serem utilizados para 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 os valores ser aplicados na operação do Instituto. 
 
 

18 Receita operacional líquida 
 

2010 2009

Serviços prestados 62.273 56.056

Deduções 
Impostos sobre as vendas (1.175) (2.015)
Devoluções e abatimentos   (357)   (279)

   
 60.741  53.762
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19 Instrumentos financeiros 
 
Riscos de crédito 
 
O valor contábil dos ativos financeiros representam a exposição máxima do crédito. A exposição 
máxima do risco do crédito na data das demonstrações financeiras foi: 

  

 2010 2009 01/01/09

Caixa e equivalentes de caixa 11.192 8.611 9.119

Contas a receber de clientes   4.936   4.757  3.985

Total 16.232 13.472 13.104

 
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010, nenhum cliente representa mais de 10% das 
contas a receber no Instituto. 
 
Valor justo 
 
O quadro a seguir apresenta os principais instrumentos financeiros contratados, assim como os 
respectivos valores justos:   
 

2010 2009 01/01/2009 
           

Valor Valor Valor Valor Valor  Valor
contábil justo contábil justo contábil  justo

Equivalentes de caixa   

Aplicações financeiras 
9.966 9.966 6.657 6.657 7.811 

 
7.811

    
Custo amortizado   
Contas a receber de  
   clientes  

4.936 4.936 4.757 4.757 3.985 
 

3.985

Fornecedores 708 708 763 763 487  487
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Os valores justos informados não refletem mudanças futuras na economia, tais como taxas de 
juros e alíquotas de impostos e outras variáveis que possam ter efeito sobre sua determinação. 
 
Os seguintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor justo: 
 
 Aplicações financeiras - Os valores contábeis informados no balanço patrimonial são 

substancialmente correspondentes ao valor justo, em virtude de suas taxas de remuneração 
serem baseadas na variação do CDI. 
 

 Contas a receber e fornecedores - Decorrem diretamente das operações do Instituto, sendo 
mensurados pelo custo amortizado e estão registrados pelo seu valor original, deduzido de 
provisão para perdas e ajuste a valor presente quando aplicável ou relevante.  
 

 
Instrumentos financeiros derivativos 
 
Em 31 de dezembro de 2010 a Empresa não possuía instrumentos financeiros derivativos em 
aberto. 
 
 

20 Explicação sobre a transição para as normas contábeis do CPC 
 
Como mencionado na nota explicativa 2.a, estas são as primeiras demonstrações financeiras da 
Instituto preparadas de acordo com o CPC. 
 
As políticas contábeis estabelecidas na nota explicativa 3 foram aplicadas na preparação das 
demonstrações financeiras para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2010, nas informações 
comparativas apresentadas nestas demonstrações financeiras para o ano encerrado em 31 de 
dezembro de 2009 e na preparação do balanço patrimonial de abertura para a posição financeira 
em 1º de janeiro de 2009 (data de transição). 
 
Na preparação de sua demonstração de posição financeira de abertura de acordo com o CPC, o 
Instituto ajustou valores anteriormente apresentados em demonstrações financeiras preparadas de 
acordo com a prática contábil anteriormente adotada. A aplicação destas novas normas impactou 
montantes anteriormente apresentados nas demonstrações financeiras do Instituto. 
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No quadro a seguir estão demonstrados os efeitos patrimoniais e no resultado do exercício em 
função da adoção do CPC:  
 

Patrimônio líquido Resultado 
     
  Nota       2009 01/01/09 2009
     
Saldos originais apresentados 27.494 26.010 1.484
   
Custo atribuído (a) 18.078 22.651 -
Efeito da depreciação do custo 
atribuído (a)               -

 
               -            (4.573) 

 
   
Saldos reapresentados 45.572 48.661 (3.089)
 
a. Custo atribuído 

 
O Instituto optou pela avaliação de certos ativos imobilizados pelo custo atribuído na data de 
transição para o CPC. 
 
Os efeitos nos principais grupos de conta decorrentes da adoção do custo atribuído em 1º de 
janeiro de 2009 estão demonstrados na nota explicativa 10. 
 
Posteriormente, na medida em que os bens, objeto da atribuição de novo valor, são 
depreciados ou baixados contra o resultado, os respectivos valores são transferidos da conta 
de ajuste de avaliação patrimonial para (Déficits) superávits acumulados. 
 

      * * * 
 
Omar Sabbag Filho     Diretor Presidente 
 
 
Luiz Fernando Vianna       Diretor Administrativo - Financeiro 
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