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INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL INVEPAR 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

(Em milhares de reais - R$)  

 
 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

 

O Instituto Socioambiental Invepar (“Instituto”), cuja sede está localizada na Av. Almirante 

Barroso, 52 – 30º - sala 3001, parte, Centro- Rio de Janeiro – RJ,  foi constituído como 

associação sem fins lucrativos na data de 30 de novembro de 2000. Em outubro de 2005, sua 

qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP foi aprovada 

pelo Ministério da Justiça, sendo mantida desde então. 
 

O Instituto tem como objeto social: 
 

a) Ser socialmente responsável na elaboração, desenvolvimento, implantação, 

acompanhamento e avaliação de programas e projetos de cunho social, ambiental, esportivo 

e cultural que beneficiem comunidades de baixa renda localizadas em todo território 

nacional, incluindo aqueles enquadrados nas leis federais, estaduais e municipais de 

incentivo à cultura e ao desporto; 

b) Estimular a responsabilidade social da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. 

– INVEPAR (“INVEPAR”) e suas empresas controladas, coligadas e subsidiárias, junto aos 

seus empregados, acionistas, clientes, fornecedores e parceiros, respeitando o meio 

ambiente, as comunidades onde estão inseridas, as leis vigentes no País, bem como os 

contratos estabelecidos entre o poder concedente e as concessionárias; 

c) Promover gratuitamente atividades culturais, educacionais, esportivas, de lazer e de 

assistência à cidadania; 

 

d) Intermediar, junto aos órgãos competentes, apoio às comunidades em situação de risco         

social e ambiental; 

 

e) Contribuir para o bem estar social por meio de parcerias; 

 

f) Desenvolver projetos de defesa, preservação e conservação do meio ambiente e contribuir 

para o desenvolvimento autossustentável das comunidades;  

 

g) Colaborar nas estratégias e ações desenvolvidas por pessoas e grupos que atuam para o 

fortalecimento das redes sociais; 

 

h) Desenvolver a experimentação, não lucrativa, de sistemas alternativos de geração de 

emprego e trabalho, empreendedorismo e microcrédito; 

 

i) Promover o esporte, incluindo a elaboração e execução de projetos esportivos, 

enquadrados ou não nas leis de âmbito federal, estadual e municipal de incentivo ao 

desporto. 
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2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 
As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas na Lei das 
Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), que já foram aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade – CFC, especificamente a NBC ITG 2002(R1), aprovada pela Resolução nº 
1.409, de 21 de setembro de 2002 e alterada em 21 de agosto de 2015, a NBC-T 19.4, 
aprovada pela Resolução nº 1.305, de 25 de novembro de 2010, relativas a entidades sem 
fins lucrativos.  
 
O Conselho Fiscal do Instituto autorizou a emissão destas demonstrações financeiras em 27 
de abril de 2016. 

 
2.1. Base de preparação 

 
As demonstrações financeiras do Instituto foram preparadas com base no custo histórico, 

exceto se indicado de outra forma. Segue o resumo das principais práticas contábeis 

adotadas pelo Instituo: 

 

 

a) Ativo e passivo 

 

Os valores realizáveis e exigíveis no curso do exercício social subsequente estão 

classificados no ativo e passivo circulantes, respectivamente. 

 

 

b) Receitas  

 

As receitas de doações são reconhecidas no resultado quando equivalente a competência 

do seu recebimento e são constituídas por doações de pessoas jurídicas, com destaque 

para as mantenedoras. Assim como as prestações de serviços são reconhecidas no 

momento de sua competência de  realização. 

 

c)  Despesas  

 

Registradas quando incorridas, de acordo com o princípio de competência dos exercícios. 

 

 

As despesas registradas pelo Instituto correspondem basicamente a: 

 

a) Gastos com projetos executados pelas mantenedoras em parceria com o Instituto; 

b) Repasses efetuados a instituições parceiras, sem fins lucrativos, para execução 

terceirizada de projetos; 

c) Demais despesas decorrentes das atividades realizadas pelo Instituto na execução de 

seus objetivos. 
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d)  Caixa e equivalente de caixa 

 

Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas bancárias e investimentos de curto 

prazo (três meses ou menos a contar da data de contratação) com liquidez imediata, em 

um montante conhecido de caixa e com baixo risco de variação no valor de mercado, e 

mantidos com a finalidade de gerenciamento dos compromissos de curto prazo do 

Instituto a. Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do 

balanço e marcados a mercado sendo o ganho ou a perda registrado no resultado do 

exercício. 

 

e)  Imobilizado 

 

O imobilizado está representado pelos bens operacionais do Instituto, registrados pelo seu 

custo de aquisição ou pelo valor da doação, conforme declarado em nota fiscal emitida 

pelo doador. 

 

O Instituto utiliza o método de depreciação linear, definido com base na estimativa da 

vida útil-econômica de cada ativo ou componente de um ativo, conforme taxas descritas 

na nota 5.  

 

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício 

econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante 

da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o 

valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que 

o ativo for vendido/baixado. 

 

O valor residual, a vida útil dos ativos e o método de depreciação são revistos no 

encerramento de cada exercício e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. 

 

f)  Intangível 

 

O intangível está representado pelo software do Instituto, registrados pelo seu custo de 

aquisição ou pelo valor da doação, conforme declarado em nota fiscal emitida pelo 

doador. 

 

O Instituto utiliza o método de amortização linear, definido com base na estimativa da 

vida útil-econômica de cada ativo ou componente de um ativo, conforme taxas descritas 

na nota 6.  

 

Um item de intangível é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício 

econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante 

da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o 

valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que 

o ativo for vendido e/ou baixado. 
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O valor residual, a vida útil dos ativos e o método de amortização são revistos no 

encerramento de cada exercício e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. 

 

 

 

g)  Outros ativos e passivos 

 

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos 

futuros serão gerados em favor do Instituto e seu custo ou valor puder ser mensurado com 

segurança. 

 

Um passivo é reconhecido no balanço quando o Instituto possui uma obrigação legal ou 

constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso 

econômico seja requerido para liquidá-lo, e demonstrados pelos valores conhecidos ou 

calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações 

monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço social. 

 

h)  Benefícios fiscais e obrigações tributárias 

 

O Instituto, por sua finalidade e objetivos em atender aos requisitos da legislação em 

vigor, usufrui de isenção do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Não estão abrangidos pela isenção do imposto de 

renda os rendimentos e ganhos de capital auferido em aplicações financeiras que, de 

acordo com a norma tributária, é retido na fonte.  

 

O PIS/PASEP- Programa de Integração Social e de Formação do Servidor Público é 

calculado na base de 1% da folha de pagamento. 

 
i)  Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas 

 

A preparação de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 

no Brasil requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas 

que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos. Contudo, a 

incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram 

um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. 

 

A principal estimativa relacionada às demonstrações financeiras refere-se à  determinação 

da vida útil dos bens do ativo imobilizado e intangível. 

 
j)  Demonstrações dos fluxos de caixa 

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão 
sendo apresentadas de acordo com o pronunciamento CPC 03(R2) - Demonstração dos 
Fluxos de Caixa (IAS 7). 
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3. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 
 

 
31/12/2015 31/12/2014 

  
  

Caixa e bancos 477 487 
Certificados de Depósito Bancário - CDB 2.120 1.822 
Caixa e equivalentes de caixa  2.597 2.309 
 
Os certificados de depósitos bancários foram contratados junto ao Banco do Brasil e podem ser 
resgatados a qualquer momento sem perda dos rendimentos auferidos, sendo remunerados à 
taxa média de 96% do Certificado de Depósito Interbancário - CDI. 
 
 

4.  PARTES RELACIONADAS 
 

 
31/12/2015 31/12/2014 

  
  

GRUAIRPORT Aeroporto Internacional de São Paulo 180 - 
 

O Instituto Invepar é responsável pela prestação de serviço com assessoria e consultoria a 
GRU, tais como: Indicadores ETHOS, relatório de sustentabilidade no padrão GRI (Global 
Reporting Initiative) e balanço social IBASE (Instituto Brasileiro de Analises Sociais 
Economicas). 

 
5. IMOBILIZADO 
 

 

Taxas anuais de 
depreciação % 31/12/2014 Adições Baixas 31/12/2015 

          
Custo 

 
 

   Máquinas e equipamentos 10 1 1 - 2 
Móveis e utensílios 10 19 - - 19 
Equipamentos de informática 20   30    - (2)   28 

  
50 1 (2) 49 

Depreciação 
 

   
 Máquinas e equipamentos  - - - - 

Móveis e utensílios 
 

(12) (2) - (14) 
Equipamentos de informática 

 
 (29)   (2)     -  (30) 

  
 

      (41)   (4)     -       (44) 
Imobilizado líquido 

 
  9 (3)   (2)  5 

 
 

 

Taxas anuais de 
depreciação % 31/12/2013 Adições Baixas 31/12/2014 

          
Custo 

 
 

 
 

 Máquinas e equipamentos 10 - 1 - 1 
Móveis e utensílios 10 19 - - 19 
Equipamentos de informática 20 32   -   (2)   30 

  
51 1 (2) 50 

Depreciação 
 

   
 Móveis e utensílios 

 
(11) (1) - (12) 

Equipamentos de informática 
 

 (29)  (2)     2  (29) 
  

 
 (40) (3)     2       (41) 
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Taxas anuais de 
depreciação % 31/12/2013 Adições Baixas 31/12/2014 

          
Imobilizado líquido 

 
 11   (2)   -   9 

 
 

 
 
 
 

6. INTANGÍVEL 
 

 

Taxa anual 
de 

Amortização 31/12/2014 Adições 31/12/2015 
Intangível - custo 

 
      

Software 20 17 - 17 
   17 - 17 

Intangível -amortização     
Amortização acumulada software e sistemas 
automatizados  (11) (3) (14) 

   (11) (3) (14) 
Intangível líquido   6  (3)  3 
 
 

 

Taxa anual 
de 

Amortização 31/12/2013 Adições 31/12/2014 
Intangível - custo 

 
      

Software 20 17 - 17 
   17 - 17 

Intangível -amortização     
Amortização acumulada software e sistemas 
automatizados  (8) (3) (11) 

   (8) (3) (11) 
Intangível líquido  9 (3)  6 
 
 
 

 
 

 
 

7. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 
 

 

31/12/2015 31/12/2014 
  

 

 

IRRF - 3 

PIS, COFINS e CSLL 5 7 

ISS  9  4 

Total 15 14 
 

 
8. PATRIMÔNIO SOCIAL 

  

O Instituto não efetua distribuições do superávit obtido no exercício de suas atividades, 

aplicando-o integralmente na consecução de seu objeto social. 
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 Em 31 de dezembro de 2015, o superávit do exercício de R$ 451 (R$938 em 2014) foi 

registrado na rubrica superávit acumulado, aguardando aprovação em Assembleia Geral para 

que seja incorporado ao fundo patrimonial, assim como foi efetuado com o superávit obtido em 

2014. 

9. RECEITA DE DOAÇÕES E RECEITA DE SERVIÇO  

 

Receita de prestação de serviço 31/12/2015 31/12/2014 
  

 
 

Receita com consultoria – GRU 180 174 

 
180 174 

  

Receita oriunda de prestação de serviço com assessoria e consultoria a GRU, tais como: 

Indicadores ETHOS, relatório de sustentabilidade no padrão GRI (Global Reporting Initiative) 

e balanço social IBASE (Instituto Brasileiro de Analises Sociais Economicas). 

 

 

Doações mantenedores e contribuintes - projetos e rateios 31/12/2015 31/12/2014 
  

 
 

LAMSA 230 450 

METRÔRIO 415 756 

CART 50 208 

CLN    100    100 

 
  795 1.514 

 

Doações mantenedores e contribuintes - renuncia dos conselheiros 31/12/2015 31/12/2014 
  

 
 

LAMSA 28 28 

METRÔRIO 66 57 

CART 30 25 

CLN 28 70 

CRT 22 21 

PEX 28 28 

GRU 392 776 

GRUPAR 40 56 

METROBARRA 45 73 

VIA040     30     24 

 
 709 1.158 

 

Doações de terceiros 31/12/2015 31/12/2014 
  

 
 

R Santana 183 191 

Vivo/Telefonica Brasil 36 42 

UNISUAM 24 22 

METROPOLITANO - 30 

Centro de Imagem e Serviço de mídia - 18 

DISTRIEX 34 16 

FLK administradora - 12 

ROTHULO - 9 

R2 PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 19 - 

GOAL PROMOÇOES E FEIRAS LTDA 10 - 

FUNDO DE PROMOÇÕES COLETIVAS DO AMERICA 10 - 
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SHOPPING 

Outros   54   60 

 
370 400 

   

Total 1.874 3.072 

 

 

10. RESULTADO FINANCEIRO 

 

 
31/12/2015 31/12/2014 

  
  

Receitas financeiras 
  

Juros sobre aplicações financeiras 257 142 

 
257 142 

   
Despesas financeiras 

  
Taxas bancárias (15) (23) 

 
(15) (23) 

   
Resultado financeiro 242 119 

 

  

   

 

 

11. DESTINAÇÕES À PROJETOS E CONSULTORIAS 

 

 
31/12/2015 31/12/2014 

  
  

Polo do Futuro - INVEPAR (148) (110) 

Um dia Mundial Sem Carro - INVEPAR (110) (110) 

Rio como Vamos - METRÔRIO (100) (100) 

Eco Redes - LAMSA (149) (170) 

Seguindo em frente - CART (63) (86) 

Liga do Esporte - LAMSA (30) (79) 

Ecologia em Ação – METRÔRIO (63) (77) 

Banco Comunitário – CLN (82) - 

Mulheres em Ação - LAMSA (44) (53) 

Forum Carioca - INVEPAR (12) - 

MOBILIDADE+ARTE - INVEPAR (70) - 

Pedalando para o futuro - METRÔRIO (34) (50) 

Orquestra Mareimbau - LAMSA (30) (45) 

Recriando com Arte - CBN (7) (39) 

Arte em Costura - LAMSA (29) (39) 

No click da Arte - LAMSA (15) (36) 

Consorcio de Competencia da CDD -  LAMSA - (35) 

Renovar - CART - (32) 

Associação Entre Amigas - METRÔRIO (32) (32) 
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Mãos que fazem ressurgir vidas - METRÔRIO (47) (30) 

Comunitas BISC – INVEPAR* (30) (30) 

IntegrAssis - CART (30) (29) 

Afinando o Futuro - GRU (35) (29) 

Gastronomia Social – METRÔRIO - (27) 

Eco Brindes - LAMSA - (27) 

Juventude e Patrimônio Cultural na Cidade de Deus - LAMSA (14) (26) 

Jovem no Transito - LAMSA - (25) 

Esporte Cultura e Lazer - LAMSA (16) (24) 

Geração de Renda - CART - (21) 

Fazendo Acontecer - CLN (49) - 

Restruturação Agencia CDD - LAMSA (47) - 

Irrigar Saberes - METRÔRIO - (21) 

Ações Sociais – LAMSA - (15) 

Trânsito Legal - CLN (19) (16) 

Badminton – LAMSA (30) (14) 

Coopera & Cria - LAMSA - (13) 

Jornal Comunitário – LAMSA - (12) 

Outros Projetos (7) (16) 

Total  (1.342) (1.468) 
 

   

*Comunitas BISC - Invepar está na conta de Doação por ser uma Entidade sem Fins Lucrativos, mas trata-se de um apoio para uma pesquisa de 

Benchmarking de Investimento Social Privado. 

 

As destinações referem-se a repasses à Instituições sem fins lucrativos especializados e 

conveniados para a execução, dentro de sua área especifica, de projetos do interesse das 

comunidades e que sejam aderentes às atividades do Instituto, buscando o benefício da 

comunidade atendida. 

 
12. CUSTOS INSTITUCIONAIS E DESPESAS POR NATUREZA 
 

 
31/12/2015 31/12/2014 

  
  

Treinameno, assessoria e consultoria (105) (346) 

Publicidade e propaganda - (45) 

Viagens e estadias (30) (72) 

Serviços diversos (28) (20) 

Contabilidade/auditoria (4) (14) 

Assessoria jurídica (27) (26) 

Eventos e materiais institucionais (35) (65) 

Depreciação e amortização  (6) (4) 

 
(235) (592) 

 

  

 

 
31/12/2015 31/12/2014 

  
  

Custos institucionais (229) (568) 

Despesas gerais e administrativas (6) (24) 
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Total (235) (592) 
 

 
 

Os custos institucionais são gastos operacionais necessários para o cumprimento de seu objeto 

social enquanto instituição sem fim lucrativo. 

 
13. CUSTOS COM PROJETOS 

 
31/12/2015 31/12/2014 

  
  

Capacitação e sustentabilidade - MetrôRio                 -     (246) 

Edital sistema - GRU (42) (60) 

Projeto trânsito legal – CLN (65)                 -    

Inventário de carbono - GRU (6) (6) 

Projeto portas abertas - LAMSA (9)                 -    

Projeto Transito Legal LAMSA (85) (36) 

Projeto Polo do Futuro - INVEPAR (32) - 

Exposição Bioplanet - GRU (12)      - 

Outros       -  (19) 

 

(251) (367) 

 
 

14. EVENTOS SUBSEQUENTES 
  

Em 2016 será realizado a compensação das emissões de GEE do projeto olimpíadas e 
paraolimpíadas carbono zero e a compensação das emissões de GEE da holding Invepar referentes 
ao inventário do ano 2015. 
 
Inicio da execução dos projetos sociais selecionados no III Edital Socioambiental do Instituto 
Invepar. 
 
 
 


