








ATIVO Nota: PASSIVO Nota:
2013 2012 2013 2012

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 5 Obrigações Trabalhistas e Encargos 9 305.736                     203.257                      
      Caixa 4.423                         1.632                          Obrigações Fiscais e Sociais 50.128                       67.145                        
      Bancos Conta Movimento 85.390                       104.044                      Fornecedores 113.285                     262.019                      
      Bancos Conta Aplic. Liquidez Imendiata 5.231.435                  4.180.395                   Férias a pagar 10 789.022                     673.655                      

5.321.248                  4.286.071                   Adiantamento de Clientes 45.594                       2.930                          
CLIENTES  Repasse Taxa a terceiros 83.106                       -                              
Clientes/Financiadores 6 1.617.409                  1.707.902                   Recursos de Projetos em Execução 11 2.429.417                  1.268.035                   
(-) Provisão Créditos e Liquidação Duvidosa 6 (68.246)                      (135.108)                     Recursos Vinculados a Terceiros 8.417                         6.300                          
 1.549.163                  1.572.793                   3.824.705                  2.483.340                   

OUTROS ATIVOS CIRCULANTES
Adiantamentos 7 107.877                     89.439                        
Desp. Antec. com Funcionários 3.546                         -                              PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Impostos a Recuperar -                            15.812                        Provisões Contigênciais 12 241.473                     404.222                      
Despesas do Exercício Seguinte 5.440                         6.031                          241.473                     404.222                      
Outros Créditos -                            22.618                         PATRIMÔNIO LÍQUIDO

116.863                     133.900                      Patrimônio Social 1.476.708                  1.313.949                   
Fundo Patrimonial 2.310.849                  1.510.849                   

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 6.987.274                  5.992.764                   Fundo Social 1.039.169                  922.030                      
Ajustes de Avaliação Patrimonial 662.008                     662.008                      

ATIVO NÃO CIRCULANTE   Reserva de Reavaliação 48.740                       51.180                        
IMOBILIZADO Superavit/ Deficit 134.715                     1.405.665                   
     Bens em Uso 8 3.492.282                  3.373.765                   5.672.189                  5.865.681                   
    (-) Depreciação Acumulada 8 (835.747)                    (696.476)                     

2.656.535                  2.677.289                   
INTANGIVEL  
     Bens em Uso 8 228.108                     181.712                      
    (-) Amortização Acumulada 8 (133.548)                    (98.522)                       

94.559                       83.190                        

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.751.094                  2.760.479                   

TOTAL DO ATIVO 9.738.368                  8.753.243                   TOTAL DO PASSIVO 9.738.368                  8.753.243                   

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

INSTITUTO DE MANEJO E CERTIFICAÇÃO FLORESTAL E AGRICOLA - IMAFLORA
Estrada Chico Mendes, 185, CEP 13420-426 - site: www.imaflora.org - fone (19) 3429-0800 - CNPJ 00.580.567/0001-84

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Em reais)

O Instituto de Manejo e Certificação Floresta e Agricola - Imaflora, é uma associação de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins lucrativos ou econômicos, e tem por missão institucional incentivar e 
promover mudanças nos setores florestal e agrícola, visando a conservação e o uso sustentável de recursos naturais e a promoção de benefícios sociais. 
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Nota: 2013 2012
Receitas Brutas

Prestação de Serviços 16 7.988.251                      8.279.026                      
Projetos (Parcerias) 17 3.245.754                      3.361.425                      
Gestão da Certificação Florestal 841.065                         855.342                         
Taxa de contribuição Agrícola 359.575                         348.470                         
Doações Pessoas jurídicas p/ custeio 18.164                           -                                 
Cursos e treinamentos 188.693                         12.470                           
Outras 173.742                         152.828                         

12.815.244                    13.009.561                    

(-) Deduções da Receita (impostos e tributos)
Cofins s/ Faturamento (569.571)                        (594.588)                        
ISS s/ Faturamento (331.614)                        -                                 
Cancelamentos (89.899)                          -                                 

(991.083)                     (594.588)                     

(=) Receita Líquida de Prestação de Serviços 11.824.160                    12.414.973                    

(-) Custos com Serviços Prestados/ Projetos
(-) Custo com Pessoal 18 (5.748.518)                     (4.626.070)                     
(-) Outros Custos Diretos e Indiretos 19 (3.574.325)                     (4.006.253)                     

(9.322.842)                     (8.632.322)                     

(=) Resultado Operacional 2.501.318                      3.782.651                      

Despesas Operacionais 
Despesas com Pessoal 18 (1.591.565)                     (1.768.691)                     
Despesas Administrativas 19 (823.261)                        (706.178)                        
Despesas Tributárias (6.250)                            (6.289)                            
Outras (100.100)                        (57.243)                          

(2.521.176)                  (2.538.401)                  

(=) Resultado antes das receitas e despesas financeiras (19.858)                          1.244.250                      

(+/-) Resultado Financeiro Líquido 154.573                         161.415                         

 SUPERÁVIT DO PERIODO 134.715                         1.405.665                      

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

INSTITUTO DE MANEJO E CERTIFICAÇÃO FLORESTAL E AGRICOLA - IMAFLORA
Estrada Chico Mendes, 185, CEP 13420-426 - site: www.imaflora.org - fone (19) 3429-0800

CNPJ Nº  00.580.567/0001-84

Demonstrações do Resultado do Período em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Em reais)



PATRIMONIO RESERVA DE AJUSTE DE SUPERAVIT
ESPECIFICAÇÕES SOCIAL PATRIMONIAL SOCIAL REAVALIAÇÃO AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DO PERÍODO

Saldo em 31 dezembro  de 2011 1.376.404         1.392.426         741.821            662.008                    55.754                             412.072            4.640.484         

Transferência entre contas (62.455)             118.423            180.209            -                            (4.573)                             (412.072)           (180.468)           
Superávit em 2012 1.405.665         1.405.665         

Saldo em 31 de dezembro de 2012 1.313.949         1.510.849         922.030            662.008                    51.180                             1.405.665         5.865.681         

Ajuste de Exercício Anterior (17.716)             17.716              -                    
Incorporação/ rendimentos (323.774)           323.774            -                    
Transferência entre contas 605.665            800.000            (1.405.665)        -                    
Financiamento de Cert. Comunitários (177.930)           (177.930)           
Financiamento de Projetos (103.857)           (46.420)             (150.277)           
Realização da reserva de reavaliação 2.440                (2.440)                             -                    
Superávit em 2013 134.715            134.715            

Saldo em 31 de dezembro de 2013 1.476.708         2.310.849         1.039.169         662.008                    48.740                             134.715            5.672.189         

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

INSTITUTO DE MANEJO E CERTIFICAÇÃO FLORESTAL E AGRICOLA - IMAFLORA

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Em reais)

RESERVA DE FUNDOS

CNPJ Nº 00.580.567/0001-84
Estrada Chico Mendes, 185, CEP 13420-426 - site: www.imaflora.org - fone (19) 3429-0800

TOTAL
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Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Em reais)

1-   ATIVIDADES OPERACIONAIS Nota: 2013 2012

Superávit do Exercício 134.715                    1.405.665                 
(+) Depreciação e Amortização 174.297                    175.286                    

(+/-) Provisão (Reversão) para Crédito de Liquidação Duvidosa (66.862)                     (67.651)                     

(+/-) Resultado na venda de imobilizado -                            230                           

(-) Financiamento de projetos institucionais e comunitários (328.207)                   (180.468)                   

Outras (4.157)                       -                            

Superávit do Exercício Ajustado (90.214)                     1.333.063                 

Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC
Clientes 90.492                      (794.832)                   

Outros Ativos Circulantes 17.037                      -                            

Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + ANC 107.530                    (794.832)                   

Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC
Obrigações Trabalhistas 102.479                    205.458                    

Obrigações Fiscais e Sociais (17.017)                     33.778                      

Fornecedores (148.733)                   (5.143)                       

Férias a pagar 115.367                    (86.548)                     

Adiantamento de Clientes 42.664                      (513)                          

Repasse Taxa a terceiros 83.106                      2.530                        

Recursos de Projetos em Execução 1.161.382                 582.148                    

Recursos Vinculados a Terceiros 2.117                        -                            

Provisões Contigênciais (162.748)                   -                            

Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + PNC 1.178.617                 731.709                    

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 1.195.932                 1.269.940                 

2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(-) Novas aquisições de ativo Imobilizado e intangível (164.912)                   (111.495)                   

(1+2) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES 1.031.020                 1.158.445                 

DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERÍODO 4.286.071                 3.127.626                 

DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO 5.321.248                 4.286.071                 

VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO 1.035.177                 1.158.445                 

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

INSTITUTO DE MANEJO E CERTIFICAÇÃO FLORESTAL E AGRICOLA - IMAFLORA
Estrada Chico Mendes, 185, CEP 13420-426 - site: www.imaflora.org - fone (19) 3429-0800

CNPJ Nº 00.580.567/0001-84
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2013 2012
1 – RECEITAS                             12.819.401                             13.010.773 
1.1) Prestação de  Serviços                               7.988.251                               8.279.026 
1.2) Projetos (Parcerias)                               3.245.754                               3.361.425 
1.3) Gestão da Certificação Florestal                                  841.065                                  855.342 
1.4) Taxa de contribuição Agrícola                                  359.575                                  348.470 
1.5) Doações Pessoas jurídicas p/ custeio                                    18.164                                            -   
1.6) Cursos e treinamentos                                  188.693                                    12.470 
1.7) Outras receitas                                  177.900                                  154.039 

2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS                               4.408.762                               4.594.388 
2.1) Custos, Materiais, energia, serviços de terceiros e outros                               4.218.763                               4.537.144 
2.2) Outros                                  189.999                                    57.243 

3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)                               8.410.639                               8.416.385 

4 – DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                  174.665                                  175.286 

5 – VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)                               8.235.974                               8.241.099 

6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA                                  268.723                                  270.418 
6.1) Receitas financeiras                                  268.723                                  270.418 

7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)                               8.504.697                               8.511.517 

8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO                               8.500.540                               8.511.517 
8.1) Pessoal 
8.1.1 – Sálarios, férias e décimo terceiro                               4.987.852                               4.489.223 
8.1.2 – Benefícios                                  901.103                                  719.420 
8.1.3 – F.G.T.S                                  340.018                                  278.574 
8.2) Impostos, taxas e contribuições
8.2.1 – Federais (Incluindo INSS Empresa e PIS s/ Folha)                               1.680.681                               1.502.131 
8.2.3 – Municipais                                  337.864                                      6.289 
8.3) Remuneração de capitais de terceiros
8.3.1 – Juros                                  118.307                                  110.215 
8.4) Aplicação dos recursos nos objetivos institucionais
8.4.1 – Incorporação Superávit ao Patrimonio Social                                  134.715                               1.405.665 
 

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

INSTITUTO DE MANEJO E CERTIFICAÇÃO FLORESTAL E AGRICOLA - IMAFLORA
Estrada Chico Mendes, 185, CEP 13420-426 - site: www.imaflora.org - fone (19) 3429-0800

CNPJ Nº 00.580.567/0001-84

Demonstração do Valor Adicionado em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Em reais)
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Notas explicativas das demonstrações contábeis 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 

(Em reais – R$) 
 
 

1. Contexto operacional 

 
O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola - Imaflora é uma organização brasileira, sem 
fins lucrativos, com sede na cidade de Piracicaba-SP, criada em 1995 para promover a conservação e o 
uso sustentável dos recursos naturais e para gerar benefícios sociais nos setores florestais e agrícolas.  
 
O Imaflora incentiva e promove mudanças nos setores florestal e agrícola, visando a conservação e o 
uso sustentável dos recursos naturais e a geração de benefícios sociais. 
 
Por meio de suas ações o Imaflora pretende contribuir para: o aumento da conservação dos recursos 
naturais; a garantia da conservação de áreas protegidas; a garantia dos direitos fundamentais do 
trabalho e da saúde e da segurança para trabalhadores de empreendimentos florestais e agrícolas; a 
geração de benefícios sociais para populações diretamente afetadas por projetos e empreendimentos 
florestais e agrícolas; a geração de benefícios sociais para produtores familiares e comunidades 
florestais e, para a redução das emissões de Gases de Efeito Estufa associadas às atividades dos 
setores florestal e agropecuário.  
 
O Imaflora atua na Certificação Socioambiental que auxilia na adequação socioambiental de 
empreendimentos florestais e agrícolas.  
 
A certificação socioambiental é um instrumento que auxilia o Imaflora a cumprir sua missão. O Instituto 
acredita que os benefícios econômicos, sociais e ambientais gerados através deste trabalho podem 
promover mudanças e melhoria contínua em empreendimentos florestais e agrícolas. Por esta razão, os 
sistemas de certificação são voluntários, independentes e transparentes, e resultam em acordos 
multissetoriais sobre melhores práticas de gestão e de produção socioambiental.  
 
Quando uma comunidade ou uma empresa possui um certificado ou um selo socioambiental, significa 
que utiliza corretamente os recursos naturais, conservando o meio ambiente, e que atua dentro das leis, 
respeitando os trabalhadores e as pessoas que vivem ao seu redor. O Imaflora realiza a Certificação 
florestal, a Certificação agrícola e, ainda, a Verificação de projetos ambientais. Para isso, faz avaliações 
para comprovar se os empreendimentos respeitam as normas internacionais de responsabilidade 
socioambiental nas suas atividades. E trabalha para que as certificações estejam disponíveis não 
apenas para grandes empreendimentos, mas também para produtores familiares e comunidades.  
 

O objetivo dos Programas de Certificação Florestal e Agrícola do Imaflora é reconhecer e estimular o 
bom uso das florestas, e reconhecer e estimular a agricultura responsável, garantindo que empresas ou 
comunidades trabalhem com os produtos florestais e agrícolas de maneira responsável.  

 
AÇÕES E ATIVIDADES OPERACIONAIS EM 2013 
 
As ações operacionais do Imaflora em 2013, e que financeiramente fazem parte das demonstrações 
contábeis do Imaflora 2013, estão descritas por atividade operacional no Relatório Anual do Imaflora 
2013, acessível no Site do Imaflora. www.imaflora.org 
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2. Base de preparação 

2.1 Declaração de conformidade 

As demonstrações contábeis foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC Nº. 
1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, Resolução CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC Nº 1409/12 que 
aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e 
procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de 
estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota 
explicativa das entidades sem finalidade de lucros, considerando o custo histórico como base de valor e 
ajustadas para refletir ativos financeiros mensurados ao valor justo contra o resultado do exercício.  

 
A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Administração em 20 de março de 2014. 

 
2.2 Base de mensuração 

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos 
instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 
 

2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação 

As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.  Todas 
as informações financeiras são também apresentadas em Real e foram arredondadas com a eliminação 
de centavos. 
 

2.4 Uso de estimativas e julgamentos 

A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
requer 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 dessas estimativas. 
 
Estimativas e premissas são revisados de uma maneira contínua. As revisões com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em 
quaisquer períodos futuros afetados.  Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e 
premissas incluem, entre outros, a gestão do risco financeiro (nota 4), a provisão de créditos de 
liquidação duvidosa (nota 6) o valor residual do ativo imobilizado (nota 8) e a provisão para 
contingencias (nota 12). 

3. Principais políticas contábeis 

As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente pela Entidade. 
 
a) Moeda estrangeira 
 
As transações em moeda estrangeira são convertidas para moeda funcional da Entidade utilizando 
taxas de câmbio nas datas das transações.   O ganho ou perda de câmbio de itens monetários é a 
diferença entre o custo da moeda funcional no início do período, ajustado por pagamentos realizados 
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durante o período e o custo em moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do período de 
apresentação das demonstrações contábeis. 
 
b) Instrumentos financeiros 
 
Ativos financeiros não derivativos 
 
A Entidade reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente nas datas de origem.  O Imaflora 
possui como ativos financeiros não derivativos àqueles registrados pelo valor justo por meio do 
resultado e empréstimos e recebíveis. 
 
Registrados pelo valor justo por meio do resultado 
 
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como 
mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos 
financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Entidade gerencia tais 
investimentos e toma decisões de negociação baseadas em seus valores justos de acordo com a 
gestão de riscos e a estratégia de investimentos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por 
meio do resultado são medidos pelo valor justo e mudanças no valor justo desses ativos são 
reconhecidas no resultado do exercício.  
 
Empréstimos e recebíveis 
 
Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos que não são cotados no 
mercado ativo, sendo tais ativos reconhecidos inicialmente pelo valor justo.  Após o reconhecimento 
inicial, se aplicável, os ativos são reduzidos por eventual perda do valor recuperável. 
 
Os empréstimos e recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e outros 
créditos. 
 
Caixa e equivalentes de caixa 
 
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e bancos sem restrição para movimentação e 
aplicações financeiras que possuem elevado nível de liquidez os quais estão sujeitos a um risco 
insignificante de alteração no valor e são utilizados na gestão de compromissos de curto prazo. 
 
Aplicações financeiras 
 
As aplicações financeiras correspondem a recursos aplicados em instituições financeiras de primeira 
linha, às quais estão registradas pelo valor justo por meio do resultado. 
 
Passivos financeiros não derivativos 
  
A Entidade reconhece os passivos financeiros não derivativos inicialmente na data em que são 
originados. Um passivo é baixado quando suas obrigações foram satisfeitas através da retirada, 
cancelamento ou pagamento.  Como passivos financeiros não derivativos, a Entidade possui os 
fornecedores e outras contas a pagar.  
 
Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos 
de transação atribuíveis e incorporação dos encargos em virtude de eventual atraso no pagamento.  
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c) Ativo imobilizado 
 
Reconhecimento e mensuração 
 
Os bens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de 
depreciação acumulada e perda de redução ao valor recuperável acumulada, quando necessária.  Os 
ativos recebidos em doação são mensurados a valor justo.  O custo inclui gastos que são diretamente 
atribuíveis à aquisição de um ativo.  
 
Os ganhos e perdas na alienação de um item do ativo imobilizado são apurados pela comparação entre 
os recursos oriundos da alienação com o valor contábil e são reconhecidos como outras receitas no 
resultado.    
 
Custos subsequentes 
 
Os dispêndios havidos com a reposição de um item componente do imobilizado são considerados no 
valor contábil desse item, desde que haja expectativa de que trará benefícios econômicos para a 
Entidade e permite que estes sejam aferidos de maneira confiável.  Os gastos normais de manutenção 
do imobilizado são reconhecidos no resultado assim que incorridos. 
 
Depreciação 
 
A depreciação acumulada e amortização são calculadas sobre o valor depreciável e amortizável.  A 
depreciação e a amortização são reconhecidas no resultado baseando-se no método linear com relação 
às vidas úteis estimadas de cada item do imobilizado. 

 
As taxas anuais equivalentes à vida útil média estimada dos ativos para o exercício corrente e período 
comparativo são as seguintes: 
 

Edificações 2% 

Veículos e servidores de dados 20% 

Computadores e periféricos 33,33% 
Máquinas e equipamentos, instalações, móveis e utensílios, e 
equipamentos de escritório 

10% 

 
Os critérios de depreciação e amortização, a estimativa de vida útil e os valores residuais são revistos a 
cada encerramento de exercício financeiro, sendo os eventuais ajustes reconhecidos como mudança de 
estimativa contábil. 
 

 
d) Redução ao valor recuperável 
 
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada período de 
encerramento do exercício para apurar se há indicações objetivas de que tenha ocorrido perda no seu 
valor recuperável.  Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência 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. 
 
No caso de haver indicativos de perda de valor, os ativos não financeiros têm o seu valor recuperável 
testado, no mínimo, numa frequência anual, sendo constituída provisão para perdas sobre seus ativos. 
 



 
 

 
 

15 

 
e) Provisões e passivos circulantes e não circulant es 
 
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou 
constituída como resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico seja 
requerido para liquidar a obrigação. Quando aplicável, as provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. 
 
Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando 
aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data do encerramento 
do exercício.  
 
f) Reconhecimento de receitas e apuração do resulta do 
 
O resultado do exercício é apurado de acordo com o regime de competência.  
 
g) Receitas financeiras 
 
As receitas financeiras abrangem, basicamente, os rendimentos de juros sobre aplicações financeiras. 
Os rendimentos são reconhecidos no resultado, através do método dos juros efetivos.  
 
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. 
 
h) Doações e contribuições 

As doações e contribuições financeiras recebidas sem destinação específica são reconhecidas como 
receitas de doações e mensuradas a valor justo. 

i) Apuração do superávit do período 

O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são 
mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros 
fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos 
incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado. 

4. Gestão de risco financeiro 

Fatores de risco de risco financeiro  
 
As atividades da Entidade a expõem a diversos riscos decorrentes do uso de instrumentos financeiros: 
 
• Risco de crédito 
• Risco de liquidez 
• Risco de mercado 

 
A presente nota apresenta informações sobre a exposição da Entidade a cada um dos riscos acima.  
 
Risco de crédito 

Risco de crédito é o risco de um prejuízo financeiro da Entidade caso uma contraparte ou de instituições 
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financeiras depositárias de recursos de investimentos financeiros não cumprir com as suas obrigações 
contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis e de aplicações financeiras. 
 
Para redução desses riscos, a Entidade adota como prática a análise das situações financeira e 
patrimonial de suas contrapartes. A Entidade somente realiza operações com instituições financeiras de 
baixo risco.  
 
Exposição a riscos de crédito 
 
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima 
do risco do crédito na data das demonstrações contábeis foi:  
 
              2013  2012 
      

 Aplicações financeiras de curto prazo         5.231.435         4.180.395 
 Contas a receber de clientes e projetos  1.549.163         1.572.793 
 Outros créditos  107.877  127.869 
      

   6.888.475  5.881.057 
 
Risco de liquidez 
 
Risco de liquidez é o risco de a Entidade estar em dificuldades para honrar as suas obrigações 
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista. O foco na 
administração da liquidez é a de garantir que sempre ela seja suficiente para cumprir com suas 
obrigações, sob condições normais, sem causar perdas ou risco de prejudicar a reputação da Entidade. 
 
A Entidade apresentava em 31 de dezembro de 2013 um ativo circulante de R$ 6.987.274 para um 
passivo circulante R$ 3.824.705, o que representa uma liquidez de R$ 3.126.568 (liquidez de R$ 
3.509.426 em 2012). 
 
Os vencimentos contratuais de passivos financeiros não ultrapassam o período de 06 (seis) meses, o 
mesmo ocorrendo para os ativos circulantes.  
 
Risco de mercado  

 
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio para 
os recursos recebidos de financiadores do exterior, recebíveis de clientes e taxas de juros para os 
ganhos obtidos no valor de suas participações em instrumentos financeiros ou na possibilidade de 
oscilação dos preços de mercado dos insumos utilizados na execução dos projetos.  Essas oscilações 
de preços e taxas podem provocar alterações no valor dos recursos recebidos e nas receitas financeiras 
da Entidade. 
 
O gerenciamento de risco de mercado tem como objetivo administrar e controlar as exposições a riscos 
de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis.   
 
Com relação às taxas de juros, a Entidade realiza seus investimentos em aplicações que apresentam 
imediata liquidez e remuneração liquida superior a inflação.  
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5. Caixa e equivalentes de caixa 

   2013  2012 
      

 Caixa e bancos  89.813  105.676 
 Aplicações Financeiras (*)  5.231.435  4.180.395 
      

   5.321.248  4.286.071 
      
       ( * ) Aplicações financeiras:      
 Banco Itaú S.A.  3.644.946  3.057.780 
 Banco do Brasil S.A.  1.417.656  1.092.886 
 Banco Bradesco S.A.  168.833  29.729 

    5.231.435  4.180.395 
 
(*) As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos 
rendimentos pró-rata até a data do balanço. 
 

6. Contas a receber de clientes e projetos 

 
   2013  2012 
      

 Clientes nacionais(*)  1.309.501  1.493.071 

 Clientes estrangeiros(*)  307.908  214.831 

   1.617.409  1.707.902 

      

 Provisão para perdas com créditos(**)  (68.246)  (135.109) 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

1.549.163  1.572.793 

(*) Faixas  de vencimentos   
  
À vencer 536.692 
Vencidos entre até 360 dias 883.041 
Vencidos entre 361 e 720 dias 197.676 
Vencidos acima de 720 dias - 
 1.617.409 

                                
 

(**) Constituída em montante considerado suficiente para cobrir perdas prováveis na realização dos 
contas a receber, considerando dados históricos. Os critérios utilizados para o cálculo dessa 
estimativa sobre a carteira de recebíveis de clientes são os seguintes: 
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Faixas de vencimentos 
Percentual  

de provisão  
  
Vencidos entre até 360 dias 54,60% 
Vencidos entre 361 e 720 dias 12,22% 
Vencidos acima de 720 dias - 

 

7. Adiantamentos 

   2013  2012 
      

 Adiantamento de férias  56.527  51.075 

 Adiantamento de viagens  1.276  1.377 

 Adiantamento a fornecedores  22.988  6.142 

 Adiantamento de projetos/parceiras  -  19.125 

 Outros  27.086  11.720 

   107.877  89.439 

      

8. Imobilizado e intangível 

As movimentações do custo, da depreciação e amortização do imobilizado e do intangível em 31 de 
dezembro de 2013 e 2012, estão demonstrados nos quadros abaixo: 

Imobilizado 

Movimentação do custo de 01.01.2012 a 31.12.2012 

Transferencias

Descrição 01.01.2012 Adições Baixas 31.12.2012

Terrenos 802.016       -                -            -              523.720         1.325.736    

Edificações 1.103.618    7.830            -            -              1.111.448    
Equip. de escritório, móveis 
e utensilios

313.695       8.590            (335)          (42.053)       279.897       

Máquinas e equipamentos 146.408       9.059            (209)          (19.173)       136.085       

Instalações 25.563         -                -            (1.699)         23.864         

Computadores e periféricos 226.955       34.026          (2.662)       54.813         313.132       

Servidores de dados -               13.883          -            6.879           20.762         

Veículos 135.159       -                -            1.233           136.392       
Obras em andamento 9.450           17.000          -            -              26.450         

Total 2.762.864  90.388        (3.206)     0                523.720      3.373.766  

Contas do 
imobilizado

Propriedades 
para 

investimento
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Movimentação da depreciação de 01.01.2012 a 31.12.2012 

Descrição 01.01.2012 Adições Baixas Transf. 31.12.2012

Edificações (156.923)       (22.072)     -              -                (178.995)      
Equip. de escritório, móveis 
e utensilios

(154.134)       (25.549)     314              24.990           (154.379)      

Máquinas e equipamentos (47.119)         (13.580)     -              6.116             (54.583)        

Instalações (10.006)         (2.401)       -              679                (11.727)        

Computadores e periféricos (143.650)       (54.117)     2.662           (25.942)         (221.047)      

Servidores de dados -                (2.096)       (5.658)           (7.754)          

Veículos (40.548)         (27.258)     (186)              (67.992)        

Total (552.380)     (147.073) 2.976         -              (696.476)    

Valor líquido 2.210.484   (56.685)   (230)          -              2.677.289  

 

Movimentação do custo de 01.01.2013 a 31.12.2013 
 

Descrição 01.01.2013 Adições Baixas Transf. 31.12.2013

Terrenos 1.325.736    -               -               -               1.325.736    

Edificações 1.111.448    980              -               -               1.112.428    

Equip. de escritório, móveis e utensilios 279.896       7.898           -               -               287.794       

Máquinas e equipamentos 136.085       45.785         -               -               181.870       

Instalações 23.864         1.325           -               -               25.189         

Computadores e periféricos 313.132       37.279         -               -               350.411       

Servidores de dados 20.762         20.762         

Veículos 136.392       -               -               -               136.392       

Obras em andamento 26.450         51.700         (26.450)        -               51.700         

Total 3.373.765  144.967     (26.450)      -             3.492.281  
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Movimentação da depreciação de 01.01.2013 a 31.12.2013 
 

Descrição 01.01.2013 Adições Baixas Transf. 31.12.2013

Edificações 178.995-       (22.229)        -               (201.224)      

Equip. de escritório, móveis e utensilios 154.420-       (21.066)        -               368              (175.118)      

Máquinas e equipamentos 54.541-         (16.102)        -               (70.643)        

Instalações 11.727-         (2.380)          -               (14.107)        

Computadores e periféricos 221.047-       (47.700)        -               (268.747)      

Servidores de dados 7.754-           (2.884)          -               (10.638)        

Veículos 67.992-         (27.278)        -               (95.270)        

Total (696.476)    (139.638)    -             368            (835.746)    

Valor líquido 2.677.288  5.328         (26.450)      368            2.656.535  
 

Intangível  

Movimentação do custo de 01.01.2013 a 31.12.2013 

 

Descrição 01.01.2013 Adições Baixas Transf. 31.12.2013

Softwares 148.378         46.395         -              -              194.774          

Marcas e patentes 33.334           -              -              -              33.334            
Total 181.712       46.395       -            -            228.108        

 

Movimentação da amortização de 01.01.2013 a 31.12.2013 

 

Descrição 01.01.2013 Adições Baixas Transf. 31.12.2013

Softwares 98.522-           (35.026)       -              -              (133.548)         
Total (98.522)        (35.026)     -            -            (133.548)       

Valor Liquido 83.190         11.369       -            -            94.559          
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9. Obrigações trabalhistas encargos 

   2013  2012 
      

 Rescisões a pagar  -  8.140 

 FGTS a recolher  28.427  34.361 

 Imposto de renda a recolher  42.968  39.155 

 INSS  221.944  113.409 

 PIS sobre folha de pagamento  10.468  3.266 

 Outros  1.929  4.926 

   305.736  203.257 

      

10. Férias a pagar 

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço. 
 
 
   2013  2012 
      

 Férias a pagar  581.752  432.486 

 Encargos sobre férias a pagar  207.270  241.168 

   789.022  673.655 

      

11. Recursos de projetos em execução 

A Entidade contabiliza no passivo os recursos recebidos de financiadores e que ainda não foram 
aplicados nos respectivos Convênios ou Projetos.  O saldo em 31 de dezembro de 2013 os recursos 
totalizavam R$ 2.437.834 e (R$ 1.274.335 em 2012), assim composto: 
 

 

 Projeto   2013  2012 
 Stiftung Auxilium – Porticus           521.812            784.327  
 ICCO/TAA               2.000              82.017  
 MMA/PNDU             69.093            150.355  
 Fundo Vale            183.802              63.656  
 Fundação Caterpillar           322.991              99.216  
 Petrobras           884.841                    - 
 Clua Climate Works           221.824                    - 
 Serviços de certificação           115.028                    - 
 Outros            108.026              88.464 
      

   2.429.417  1.268.035 
 

 

 



 
 

 
 

22 

12. Provisões para contingencias 

Até o mês de abril de 2010, a Entidade realizava o pagamento da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS, utilizando a alíquota de 3% aplicada sobre as receitas não decorrentes da 
sua atividade própria, conforme definida pela legislação tributária. A partir de maio de 2010, com base 
em parecer dos seus consultores jurídicos, o pagamento passou a ser efetuado, com a aplicação da 
alíquota de 7,6% procedendo-se ao crédito no mesmo percentual sobre as despesas e/ou gastos 
efetuados nos períodos de competência, apurando dessa forma, o valor devido da COFINS. 

O valor da provisão de R$ 241.473 em 31 de dezembro de 2013 (R$ 404.422 em 2012) corresponde ao 
montante das diferenças não recolhidas no período compreendido de janeiro de 2005 a abril de 2010, 
atualizadas pela taxa Selic, acrescido pelos encargos de juros e multa incorridos até a data do balanço. 

 

13. Isenção tributária 

Tendo em vista que a Entidade não distribui parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de 
lucro ou participação nos resultados, aplica integralmente os recursos para manutenção dos seus 
objetivos institucionais e mantém a escrituração regular de suas receitas e despesas, ele está imune ao 
pagamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido – CSLL sobre os superávits apurados, por força da Lei Nro. 9.532/97, Lei Nro. 11.096/05 e Lei 
No. 12.101/09 e Decreto 7.237/10 

14. Patrimônio líquido 

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, 
acrescido dos superávits e diminuídos dos déficits apurados anualmente desde a data da sua 
constituição. 
 

a. Reserva de reavaliação 
         
Compreende os ajuste em relação a valor de mercado dos bens do ativo imobilizado que foram 
reavaliados até o exercício de 2007, aos seus valores de mercado, de acordo com os respectivos 
laudos de avaliação elaborados por peritos externos. Conforme as atuais práticas contábeis adotadas 
no Brasil, a legislação societária proíbe o procedimento de reavaliação espontânea dos bens do ativo 
imobilizado desde 1º de janeiro de 2008.  
 

b. Ajustes de avaliação patrimonial 
 
Compreende o registro do valor justo dos ativos imobilizados, decorrente da adoção do conceito do 
custo atribuído (deemed cost). Sua realização se dá mediante e em consonância com a realização dos 
bens que os originaram. 
 

15. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) 

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC Nº 
1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a 
NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a 
Entidade optou foi o Indireto. 
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16. Prestação de serviços 

Em atendimento a Resolução do CFC No. 1.187/09 que aprova a NBC TG 30, as receitas (fontes de 
recursos) da Entidade oriundas das atividades fins, conforme Estatuto Social, são mensuradas pelo 
valor da contraprestação e apenas quando for provável que os benefícios econômicos associados à 
transação fluirão para Entidade. 
 
   2013  2012 
      

 Prestação de serviço (Nacional)  6.961.375  7.488.618 

 Prestação de serviço (Internacional)  509.312  535.421 

 Fundo social certificação de comunidades  177.930  68.158 

 Outros  339.634  186.829 

   7.988.251  8.279.026 

      

17. Projetos (Parcerias) 

Em atendimento a Resolução do CFC No. 1.412/2012 que aprova a NBC TG 30, as receitas (fontes de 
recursos) das Entidades oriundas das atividades de (execução de serviços com projetos), conforme 
artigo 6º incisos I § 1º do Estatuto Social foram mensuradas pelo valor da contraprestação recebida ou a 
receber. 
 
Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita de projetos reconhecida 
durante o período: 
 
 Instituição   2013  2012 
 Fundo Vale  1.090.151  1.559.362  
 Rainforest Alliance/ PNUD  87.326  206.718  
 Icco Kerk in Actie  129.800  123.500  
 Stiftung Auxilium (Porticus)  876.266  589.397  
 Nestle Nespresso   145.259  88.874  
 Fundação Caterpillar  241.652   194.899  
 Fundação Overbrook   94.053   76.939  
 ICCO/ TAA  39.634   193.690  
 Fundo Vale/ Imaflora  189.470   111.017  
 Fundação Avina  79.030,00                    - 
 IDESAM  77.783                    - 
 OCT  99.360                    - 
 WWF Brasil  31.200                    - 
 Outros (6 entidades)  64.770   217.029  
     

  3.245.754  3.361.425 
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18. Custo e despesa com pessoal 

 

   2013  2012 
      

      

 Salários ordenados  3.966.336  3.472.168 

 Férias  545.440  599.824 

 Décimo terceiro  476.076  417.232 

 Encargos  1.451.128  1.186.117 

 Benefícios (*)  901.102,51  719.420 

 Transferência para custos com pessoal (**)  (5.748.518)  (4.626.070) 

   1.591.565  1.768.691 

      

 (*) Composto substancialmente por alimentação, assistência médica e auxilio educação. 

(**) Representado por: 

   2013  2012 
      

      

 Custos – florestal           2.286.350  1.997.066 

 Custos – agrícola     1.191.657  1.019.266 

 Custos – projetos     2.270.511  1.609.738 

   5.748.518  4.626.070 

 

19. Custos diretos/ indiretos e despesas administra tivas 

   2013  2012 
      

 Prestação de serviços  1.636.074  1.599.983 

 Viagens e estadias  1.602.529  1.788.517 

 Comunicação e evento  110.404  276.749 

 Depreciação  174.297  175.286 

 Segurança, jardinagem e limpeza  201.344  171.653 

 Manutenção de sistemas, softwares e internet.  101.266  121.963 

 Outras despesas  571.671  578.279 

 Transferência para custo (*)  (3.574.325)  (4.006.253) 

   823.261  706.178 
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(*) Representado por: 

   2013  2012 
      

 Diretos:     

 Custos – florestais  1.683.948  1.652.208 

 Custos – agrícolas  824.976  797.116 

 Custos – projetos  934.666  1.424.814 

      

 Indiretos:     

 Custos – florestais  66.342  79.988 

 Custos – agrícolas  64.393  52.127 

   3.574.325  4.006.253 

 

20. Cobertura de seguros 

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de 
seguro contra incêndio no valor de R$  1.500 mil, danos materiais e  contratação de seguros de 
veículos, considerado o valor suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo 
principalmente o Princípio de Contábil de Continuidade. 
 
Os valores segurados são definidos pelos Administradores da Entidade em função do valor de mercado 
ou do valor do bem novo, conforme o caso. 
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