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IPÊ Instituto de Pesquisas Ecológicas

Relatório dos auditores independentes

1) Examinamos as Demonstrações Contábeis da IPÊ INSTITUTO DE  

PESQUISAS ECOLÓGICAS, que compreende o Balanço Patrimonial em  

31 de dezembro de 2014, e as respectivas Demonstrações do Resultado  

do Período, do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido 

e do Fluxo de Caixa para o exercício findo naquela data, assim como  

o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

2) Responsabilidade da administração sobre as Demonstrações Contábeis: 

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada 

apresentação dessas Demonstrações Contábeis de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil para Pequenas e Médias Empresas (NBC TG 

1000), e pelos controles internos que ela (administração) determinou como 

necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Contábeis livres 

de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

3) Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabilidade 

é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis 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 execu-

tada com o objetivo de obter segurança razoável de que as Demonstrações 

Contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 

obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados 

nas Demonstrações Contábeis. Os procedimentos selecionados dependem 

do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção  

relevante nas Demonstrações Contábeis, independentemente se causada 

por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os con-

troles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação  



Balanços Patrimoniais Consolidados em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Valores expressos em reais)

CONTROLADORA CONSOLIDADO

Ativo Nota 2014 2013 2014 2013

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 5  2.174.030  3.084.115  2.174.281  3.086.424

Aplicações financeiras 6  2.281.487  2.392.666  2.281.487  2.392.666

Contas a receber 7  1.176.770  47.499  1.203.118  82.000

Adiantamentos 8  49.017  87.422  57.599  121.180

Estoques  10.163  6.679  10.163  6.679

Impostos a Recuperar - -  7.357  8.071

Empréstimos a Receber 9  617.411  340.528  364.310  274.028

Total do ativo circulante  6.308.878  5.958.910  6.098.315  5.971.048 

Não circulante

Realizável a longo prazo

Aplicações financeiras 10  12.125.759  11.720.016 12.125.759 11.720.016

Investimentos 11 -  947  -  - 

Imobilizado 12  957.870  998.371  964.228  1.007.263 

Intangível 13  4.621  7.313  4.621  7.313 

Total do ativo não circulante  13.088.249  12.726.648  13.094.608  12.734.592 

ToTal do aTivo  19.397.127  18.685.557  19.192.923  18.705.640 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

das Demonstrações Contábeis da companhia para planejar os procedimen-

tos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins 

de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos  

da companhia. 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 Contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 

para fundamentar nossa opinião.

4) Opinião sobre as demonstrações contábeis: Em nossa opinião  

as Demonstrações Contábeis acima referidas representam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da IPÊ 

INSTITUTO DE PESQUISAS ECOLÓGICAS em 31 de dezembro de 2014,  

o desempenho de suas operações, os seus fluxos de caixa e valores  

adicionados para o exercício findo naquela data, de acordo  

com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas  

e médias empresas (NBC TG 1000).

São Paulo - SP, 08 de maio de 2015.

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS

CRC/SP 2SP 024298/O-3

Alexandre Chiaratti do Nascimento

Contador

CRC/SP 187.003/ O- 0

CNAI – SP – 1620



CONTROLADORA CONSOLIDADO

PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2014 2013 2014 2013

Passivo circulante

Fornecedores 14  41.938  28.453  45.160  29.849

Obrigações trabalhistas 15  143.424  214.484  143.424  226.170

Obrigações tributárias  8.104  4.392  8.104  11.116

Outras contas a pagar  30.411  30.990  30.823  31.257

Total do passivo circulante  223.876  278.318  227.510  298.392

Não circulante

Projetos a executar 16  4.515.222  5.585.893  4.515.222  5.585.893

Projetos em execução  1.091.997 -  1.091.997 -

Total do passivo não circulante  5.607.219  5.585.893  5.607.219  5.585.893

Patrimônio líquido 17

Patrimônio social  1.101.329  1.132.560  1.101.329  1.132.560

Superavit/(Deficit) do período  338.944  (31.231)  186.916  (31.231)

Fundo Endowment  12.125.759  11.720.016  12.069.950  11.720.016

 13.566.032  12.821.345  13.358.194  12.821.345

Participação de não controladores - - - 10

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  13.566.032  12.821.345  13.358.194  12.821.355

TOTAL DO PASSIVO  19.397.127  18.685.557  19.192.923  18.705.640

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CONTROLADORA CONSOLIDADO

Nota 2014 2013 2014 2013

Receitas operacionais

Receita de financiadores e doadores  8.264.830  6.888.507  8.264.830  6.888.507 

Receita de prestação de serviços  1.241.423  777.891  1.286.644  1.135.551 

Receita de vendas  49.911  43.203  49.911  43.203 

18  9.556.164  7.709.600  9.601.384  8.067.260 

Custos com Projetos  (6.135.741)  (5.093.590)  (6.135.741)  (5.093.590)

Tributos sobre serviços e vendas  (65.526)  (43.423)  (65.526)  (43.423)

Custo dos produtos vendidos  
e serviços prestados  (5.197)  (4.535)  (5.197)  (4.535)

 (6.206.464)  (5.141.548)  (6.206.464)  (5.141.548)

Receitas/(despesas) operacionais

Despesas com pessoal 19  (859.385)  (870.101)  (1.003.644)  (1.045.384)

Despesas administrativas 20  (1.598.006)  (841.878)  (1.696.025)  (1.301.757)

Despesas com viagens 21  (527.796)  (496.905)  (527.796)  (496.905)

Despesas com Manutenção/Locação  (248.830)  (170.969)  (251.569)  (186.215)

Resultado financeiro líquido 22  408.211  297.451  405.219  293.795

Outras receitas / despesas  
operacionais líquidas  45.340  48.844  45.340  48.844

Resultado de equivalência patrimonial 11  (947)  (323.380) - -

Depreciações e amortizações  (229.343)  (242.345)  (231.876)  (245.119)

 (3.010.756)  (2.599.283)  (3.260.351)  (2.932.741)

Resultado antes IRPj / CSLL  338.944  (31.231)  134.570  (7.029)

Imposto de Renda e Constribuição Social 23 - -  (3.473)  (27.468)

Resultado antes das  
participações minoritárias  338.944  (31.231)  131.097  (34.497)

Participação de não-controladores - - 10 3.266 

Superavit/(Deficit) do período  338.944  (31.231)  131.107  (31.231)

Demonstração de resultado do período para os exercícios findos em 31 de dezembro  
de 2014 e 2013 (Valores expressos em reais)

Balanços Patrimoniais Consolidados em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Valores expressos em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Demonstração do resultado abragente para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Valores expressos em reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos  
em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Valores expressos em reais)

CONTROLADORA CONSOLIDADO

2014 2013 2014 2013

Superavit/(Deficit) do período  338.944  (31.231)  131.107  (31.231)

Outros resultados abrangentes - - -

ToTal do resulTado abrangenTe  338.944  (31.231)  131.107  (31.231)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Patrimônio 
Social

Fundo  
endowment

Superavit / 
(deficit) 

do período
Patrimônio 

líquido

Partici- 
pação 

de não 
controla-

dores

Patrimônio 
líquido 

consolidado

Saldos em 
31/12/2012  1.042.424  -  409.965  1.452.389  26.027  1.478.416

Transferência para 
o patrimônio social

 409.965  -  (409.965) - - -

Ajuste de exercí-
cios anteriores

 (319.829)  -  (319.829)  (319.829)

Dividendos pa-
gos a não con-
troladores

 -  - - -  (22.751)  (22.751)

Fundo Endowment  11.720.016  11.720.016  11.720.016

Deficit do período -  (31.231)  (31.231)  (3.266)  (34.497)

1.132.560 11.720.016  (31.231)  12.821.345  10  12.821.355

Saldos em  
31/12/2013  1.132.560 11.720.016  (31.231)  12.821.345  10  12.821.355 

Transferência para 
o patrimônio social

 (31.231)  -  31.231  -  -  - 

Fundo Endowment  405.742  405.742  405.742 

Superavit/(Deficit) 
do período

 -   338.944  338.944  (207.848)  131.097 

 1.101.329 12.125.759  338.944  13.566.032 (207.838)  13.358.194

Saldos em 
31/12/2014  1.101.329  8.699.524  338.944  13.566.032 (207.838)  13.358.194 

Demonstração do fluxo de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Valores expressos em reais)

CONTROLADORA CONSOLIDADO

Notas 2014 2013 2014 2013

FluXo de CaiXa das aTividades oPeraCionais

Superavit/(Deficit)  
do período

338.944 (31.231) 131.097 (34.497)

Depreciação e amortização 229.343 242.345 231.876 245.119 

Resultado de equivalência 
patrimonial

10 947 323.380  -  - 

Ajuste de exercícios anteriores  - (19.532)  - (19.532)

Aumento (redução) nos ativos:

Contas a receber (1.129.271) 124.197 (1.121.117) 180.856 

Estoques (3.484) 4.535 (3.484) 4.535 

Impostos a recuperar  - - 714 28.394 

Outros créditos (238.478) (298.140) (26.702) 151.567 

Aumento (redução) nos passivos:

Fornecedores 13.485 (123.421) 15.311 (122.455)

Obrigações fiscais 3.712 637 (3.012) (11.962)

Outras obrigações (579) 3.017 (436) 3.044 

Obrigações trabalhistas (71.060) 29.296 (82.746) 38.880 

CaiXa gerado Pelas aTividades  
oPeraCionais

 (856.441)  255.082  (858.499)  463.948



CONTROLADORA CONSOLIDADO

Notas 2014 2013 2014 2013

FluXo de CaiXa das aTividades de FinanCiaMenTo

Projetos em execução 1.091.997 - 1.091.997 -

Projetos a executar (1.070.672) 2.749.516 (1.070.672) 2.749.516 

Aplicações financeiras 111.179 (865.130) 111.179 (865.130)

CaiXa gerado Pelas aTividades 
de FinanCiaMenTos

132.505 1.884.386 132.505 1.884.386 

FluXo de CaiXa das aTividades de invesTiMenTos

Baixa de ativo Imobilizado 12 9.000 7.656 9.000 7.656

Baixa de investimentos - - -  (323.048)

Aquisições de ativo  
imobilizado

12  (195.149)  (261.449)  (195.149)  (261.449)

Aquisições de software -  (2.960) -  (2.960)

CaiXa ConsuMido Pelas  
aTividades de invesTiMenTos

 (186.149)  (256.753)  (186.149)  (579.801)

(diMinuiÇÃo)/auMenTo eM  
CaiXas e eQuivalenTes de CaiXa

 (910.085)  1.882.715  (912.143)  1.768.533

Caixa e equivalentes no início 
do exercício

5 3.084.115 1.201.400 3.086.424 1.317.891

Caixa e equivalentes no final 
do exercício

5 2.174.030 3.084.115 2.174.281 3.086.424

variaÇÃo do CaiXa  
e eQuivalenTes

 (910.085)  1.882.715  (912.143)  1.768.533

Demonstração do fluxo de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Valores expressos em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.




