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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES  
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 
 
 

 

Ilmos. Srs.  
Administradores e Diretores 
Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental - SPVS. 
Curitiba – PR  
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e 
Educação Ambiental - SPVS, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2011 e as respectivas demonstrações do 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  
 
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. 
 
 
Responsabilidade dos auditores independentes  
 
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.  
 
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 da 
Entidade 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 da 
Entidade. 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.  
 



  
 

 

 

 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 
 
 
Opinião  
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Sociedade de Pesquisa 
em Vida Selvagem e Educação Ambiental - SPVS, em 31 de dezembro de 2011, 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.  
 
 
Outros assuntos 
 
As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, 
apresentadas para fins de comparabilidade, foram auditadas por outros auditores independentes, 
que emitiram parecer, sem ressalvas, datado de 02 de maio de 2011. 
 
 
 
 

 
 

São Paulo, 15 de março de 2012. 
 
 
 
 

CAAUD AUDITORES INDEPENDENTES 
CRC 2SP 025511/O-2 

 
 

 
 

Carlos Caputo 
Contador 

CRC 1SP 175056/O-0 
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 
(Em Reais) 

 
 
 

ATIVO 
 
 

Nota 2011 2010

CIRCULANTE

  Caixa e equivalentes de caixa - Próprios 6 428.990          -                 

  Caixa e equivalentes de caixa - Convênios 7 9.100.218       7.272.868      

  Contas a receber 8 -                   224.310         

  Adiantamentos concedidos 8 17.560             42.049           

  Despesas do exercício seguinte 8 -                   1.371             

  Empréstimos concedidos 8 27.000             154.904         

9.573.768       7.695.502      

NÃO CIRCULANTE  

  Imobilizado 9 9.524.339       9.633.687      

  Intangível 10 62.488             61.952           

9.586.827       9.695.639      

Total do Ativo 19.160.595     17.391.141    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte das demonstrações financeiras. 



  
 

SOCIEDADE DE PESQUISA EM VIDA SELVAGEM  
E EDUCAÇÃO AMBIENTAL – SPVS  

 

 

 

 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 
 (Em Reais) 

 
 

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL 
 
 
 

Nota 2011 2010

CIRCULANTE

Fornecedores 11 22.779            1.636              

Obrigações sociais 12 369.880          417.950          

Obrigações tributárias 12 1.265              3.234              

Adiantamento de convênios 13 8.964.713       6.420.640       

Outras obrigações 27.625            156.524          

9.386.262       6.999.984       

NÃO CIRCULANTE

Adiantamento de convênios -                  3.026              

Outras obrigações com convênios - Imobilizado 8.429              -                  

8.429              3.026              

PATRIMÔNIO SOCIAL

Patrimônio Social 14 9.251.360       10.107.664     

Superávit acumulado 514.544          280.467          

9.765.904       10.388.131     

TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL 19.160.595     17.391.141     

 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte das demonstrações financeiras. 
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DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉDICIT DOS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(Em Reais) 
 
 
 

2011 2010

RECEITAS  

  Com doações 127.970          793.247          

  Com taxas administrativas 989.174          -                  

  Corporativas -                  21.045            

  Com projetos -                  290.276          

  Com convênios -                  3.772.232       

  Outras receitas -                  31.877            

1.117.144       4.908.677       

DESPESAS 

  Com pessoal (404.308)        (2.745.537)     

  Encargos sociais (149.032)        -                  

  Gerais e administrativas (226.932)        (1.970.478)     

  Depreciações e amortizações (131.931)        (140.738)        

(912.203)        (4.856.753)     

RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E 

   RECEITAS FINANCEIRAS 204.941          51.924            

  

Receitas / Despesas financeiras líquidas 28.951            74.233            

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS 233.892          126.157          

 

 
 
 
 

As notas explicativas são parte das demonstrações financeiras. 
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO 
SOCIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(Em Reais) 
 
 
 

Superavits
Patrimônio Déficits

Social Acumulados Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2009 10.107.664   137.697        10.245.361   

Ajustes de exercícios anteriores -               16.613          16.613         

Superavit do exercício -               126.157        126.157       

Saldos em 31 de Dezembro de 2010 10.107.664   280.467        10.388.131   

Ajustes de exercícios anteriores (856.304)      185               (856.119)      

Superavit do exercício -               233.892        233.892       

Saldos em 31 de Dezembro de 2011 9.251.360    514.544        9.765.904    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte das demonstrações financeiras. 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(Em Reais) 
 
 
 

2011 2010

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  

  Superávit do Exercício 233.892         126.157         

  Ajustes por:
  Depreciação 131.931                  131.513 
  Ajustes de exercícios anteriores (856.119)                  (16.613)

(Acrécimos) Decréscimos no ativo

 Recursos de terceiros/convênios (1.827.350)     (2.605.315)     
 Contas a receber 224.310         70.326           
 Adiantamentos concedidos 24.489           (12.030)          
 Despesas do exercício seguinte 1.371             1.651             
 Empréstimos concedidos 127.904         (154.657)        

 
Acréscimos (Decréscimos) no passivo

 Fornecedores 21.143           (24.177)          
 Obrigações sociais (48.070)          71.074           
 Obrigações tributárias (1.969)            (950)               
 Adiantamento de convênios 2.544.073      2.292.481      
 Outras obrigações (123.496)        147.425         

452.109         26.885           
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  

  Aplicações no Imobilizado e Intangível (23.119)          (58.893)          
  Alienação de bens do Imobilizado -                 -                 

  
Total dos efeitos nos equivalentes caixa 428.990         (32.008)          

Saldo inicial dos equivalentes a caixa -                 613.907         
Saldo final dos equivalentes a caixa 428.990         581.899         

Variação no caixa 428.990         (32.008)          
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte das demonstrações financeiras. 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 

(Em Reais) 
 

 
 

1 - CONTEXTO OPERACIONAL 
 

A Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental – SPVS, instituição 
do terceiro setor, fundada em 19 de novembro de 1984, constituída na forma de 
associação sem fins lucrativos, qualificada desde 2001 como Organização da sociedade 
Cível de Interesse Público (OSCIP), tem como missão trabalhar pela conservação da 
natureza, através da proteção de áreas naturais, de ações de educação ambiental e do 
desenvolvimento de modelos para o uso racional dos recursos naturais. 
 
2 - PRINCIPAIS PROJETOS ATIVOS:  
 
PROJETO DE CONSERVAÇÃO DO PAPAGAIO DE CARA ROXA. 
 
Auxiliar na conservação do papagaio de cara roxa e seu habitat no litoral do Paraná, 
contribuir para a conservação da espécie, por meio do conhecimento científico, do manejo 
e sensibilização da sociedade quanto a importância da conservação do papagaio e da 
biodiversidade da Floresta Atlântica. Para tanto o projeto atua com: Pesquisa cientifica 
com a espécie e seu habitat; educação ambiental com moradores locais e visitantes; 
geração de renda (apoio a comunidades locais por meio do ecoturismo) e relacionamento 
interinstitucional com órgãos ambientais, universidades, ONGs, Conselhos gestores (Área 
de Proteção ambiental de Guaraqueçaba e Parque Nacional do Superagui) e Associações 
comunitárias. Modelo para ecoturismo com base sistema cooperativo do litoral norte do 
estado do Paraná. Com o objetivo de desenvolver e implantar um modelo de ecoturismo 
com base em sistema cooperativo, focado na consolidação de roteiros ecoturisticos da 
região de Guaraqueçaba, tendo como principais atividades: realização de um diagnóstico 
dos empreendimentos turísticos da região, elaboração e execução de programas de 
capacitação, plano de viabilidade e formação de cooperativa, plano de roteiros e 
qualidade, plano de sinalização e incubação da cooperativa. 
 
PROJETO AÇÃO CONTRA O AQUECIMENTO GLOBAL. CONCILIAR AÇÕES DE 
CAPTURA DE CARBONO, CONSERVAÇÃO DE BIODIVERSIDADE E APOIO A 
COMUNIDADES LOCAIS. 
 
Este projeto iniciado em 1999, através da aquisição de 6.700 hectares está sendo 
transformado em Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN, portanto com o 
compromisso perpétuo de conservação da biodiversidade. Além da conservação das 
florestas ele se propõem restaurar 350 hectares de áreas de pastagem. A proteção e 
restauração desta área permitem evitar emissões e capturar gás carbônico da atmosfera, 
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contribuindo para minimizar o efeito estufa que vem causando mudanças climáticas em 
todo o planeta. O projeto além de gerar empregos locais tem trabalhado com diversas 
ações com as comunidades envolvendo ações de capacitação, associativismos e 
alternativas de renda (ecoturismo, produção de mel com abelhas nativas e outros). Todos 
estes aspectos tem sido alvo de mais de 50 projetos de pesquisa desenvolvidos em 
parceria com Universidades e Instituições de pesquisa. 
 
PROJETO RESTAURAÇÃO DA FLORESTA ATLÂNTICA.  
 
Este projeto iniciado em 2000, através da aquisição de 8.700 hectares está sendo 
transformado em Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN, portanto 
com o compromisso perpétuo de conservação da biodiversidade. Além da 
conservação das florestas ele se propõe restaurar 1.000 hectares de áreas de 
pastagem. A proteção e restauração desta área permitem evitar emissões e 
capturar gás carbônico da atmosfera, contribuindo para minimizar o efeito estufa 
que vem causando mudanças climáticas em todo o planeta. O projeto além de 
gerar empregos locais tem trabalhado com diversas ações com as comunidades 
envolvendo ações de capacitação, associativismos e alternativas de renda 
(ecoturismo, produção de mel com abelhas nativas e outros). Todos estes 
aspectos têm sido alvo de mais de 50 projetos de pesquisa desenvolvidos em 
parceria com Universidades e Instituições de pesquisa. 
 
PROJETO PILOTO DE REFLORESTAMENTO EM ANTONINA.  
 
Este projeto iniciado em 2001, através  da  aquisição  de  3.300  hectares  esta 
sendo Transformado  em reservas Particulares do Patrimônio Natural  RPPN,  
portanto  com o compromisso perpetuo de conservação da biodiversidade. Alem da 
conservação das florestas ele se propõe restaurar 238 hectares de áreas de 
pastagem. A proteção e restauração desta área permitem evitar emissões e capturar 
gás carbônico da atmosfera, contribuindo para minimizar o efeito estufa que vem 
causando mudanças climáticas em todo o planeta. O projeto além de gerar 
empregos locais tem trabalhado com diversas ações com as comunidades 
envolvendo ações de capacitação, associativismos e alternativas de renda 
(ecoturismo, produção de mel com abelhas nativas e outros). Todos estes aspectos 
tem sido alvo de mais de 50 projetos de pesquisa desenvolvidos em parceria com 
Universidades e Instituições de pesquisa. 
 
PROJETO ADOÇÃO DE ÁREAS. CONSERVAR REMANESCENTES DE FLORESTAS 
NATIVAS. SENSIBILIZAR PESSOAS E EMPRESAS PARA A CAUSA DA 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 
 
Programa de incentivo a proprietários que tenham mantido conservados em suas 
propriedades remanescentes de floresta com araucária em estagio avançado de 
conservação. As ações são preferencialmente desenvolvidas em regiões com 
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fragmentos representativos de ambientes ameaçados. Mecanismo utilizado: 
adoção das propriedades por empresas e pessoas físicas, que mensalmente 
investem recursos financeiros na proteção das áreas. 
 
PROJETO CONDOMÍNIO DA BIODIVERSIDADE (CONBIO) 
 
Parceria Prefeitura Municipal de Curitiba. Incentivar atitudes que preservem a 
biodiversidade e que revertam processos de degradação ambiental nas áreas 
remanescentes de vegetação nativa em Curitiba e Região Metropolitana por intermédio de 
parcerias entre cidadãos e instituições. No mês de agosto de 2008 deu-se inicio a 
parceria entre a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental 
(SPVS) e a Prefeitura Municipal de Curitiba/Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
através do projeto "Apoio a Conservação da Biodiversidade do Município de Curitiba". A 
proposta prevê a execução de três ações principais nos limites do município de Curitiba: 
(1) Programa de Extensão Ambiental Urbana; (2) Programa de avaliação e quantificação 
de carbono por florestas nativas; (3) Programa de controle e monitoramento de espécies 
exóticas e exóticas invasoras de fauna e flora.  
 
PROMOÇÃO DA MELIPONICULTURA  
 
Dar suporte técnico e de gestão a Acriapa (Associação de Criadores de Abelhas Nativas 
da APA de Guaraqueçaba), além de consolidar o manejo produtivo, o beneficiamento e a 
comercialização do mel produzido com base em análise de mercado. Oportunizar 
atividades de geração de renda compatível com a conservação da natureza em um local 
de extrema relevância ecológica e com carências sociais, além de concentrar esforços na 
realização de atividades de replicação de modelo de meliponicultura desenvolvidos na 
região. 
 
PROGRAMA DESMATAMENTO EVITADO  
 
Desenvolver iniciativa para proteger áreas como forma de ajuda no combate ao 
aquecimento global; - Oferecer a empresas alternativas de compensação de 
emissões de gases de efeito estufa; - Divulgar conceitos e gerar conhecimento 
quanto a inter-relação entre conservação da biodiversidade e combate ao 
aquecimento global; - Sensibilizar pessoas e empresas para a causa da conservação 
da natureza; É  uma iniciativa da SPVS que tem como objetivo ajudar a proteger os 
últimos remanescentes de áreas naturais no Estado do Paraná, em razão do 
potencial que tem para compensação de emissões de gases responsáveis pelo 
fenômeno do combate ao aquecimento global, bem como de sua importância para 
conservação da diversidade biológica. Faz parte da idéia da SPVS buscar 
pessoas físicas e empresas interessadas em empreender ações de mitigação das 
mudanças climáticas (conseqüentes do aquecimento global) por meio da proteção 
de áreas naturais, especialmente os poucos remanescentes de Floresta com 
Araucária e Campos Naturais do sul do Brasil. 
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PROJETO CONSERVAÇÃO DA FLORESTA COM ARAUCÁRIA  
 
Avaliar a conservação da biodiversidade em pequenas propriedades produtoras de 
tabaco na região sul do Paraná – Elaborar diagnóstico da situação ambiental e legal 
das propriedades - Implantar estratégias que propiciem melhoria da qualidade ambiental 
nas propriedades atendidas pelo projeto.  
 
PROJETO SEMINÁRIO RIGESA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
 
Propiciar a capacitação de professores no que se refere aos conteúdos de educação 
ambiental e estratégias que possam ser replicadas ou adaptadas em sala de aula. 
Esta capacitação é feita por meio de um seminário anual com temas 
relacionados a questão ambiental. No ano de 2008 o tema foi "Planeta Terra", 
2009 e 2010 Biodiversidade e os objetivos específicos desse Seminário foram: 1) 
Propiciar aos participantes o entendimento das principais questões ambientais do 
Planeta hoje: relações Sociedade-Natureza, Aquecimento Global e Conservação da 
Biodiversidade; 2) Criar a percepção da responsabilidade que cada pessoa tem com 
relação a manutenção das condições de Vida do planeta, a partir de demonstrações 
de causa-efeito de ações e atitudes tomadas pela espécie humana ao longo 
do tempo. 
 
PROJETO EARTHWATCH  
 
Comparar respostas da árvores (crescimento e fenologia) em diferentes situações de 
distúrbio da florestas relacionando a variabilidade climática. Interações entre clima e 
distúrbios antropogênicos e seus efeitos na dinâmica florestal. É realizada pesquisa 
avaliando a relação entre padrões biológicos e variações climáticas visando criar modelos 
que indiquem tendências destes padrões a medida que haja variações dos parâmetros 
climáticas. A pesquisa apresenta a participação de voluntários do banco HSBC que alem 
de participarem do trabalho de campo são capacitados sobre o tema "mudanças 
climáticas" de forma a disseminaram o conhecimento adquirido nos seus setores de 
origem. 
 
PROJETO SOLOBIOMA  
 
Avaliar a biodiversidade e aspectos funcionais associados a florestas em diferentes níveis 
e degradação. Este projeto que teve inicio em 2003 é uma parceria entre o Governo 
Brasileiro e Alemão visando desenvolver pesquisas sobre biodiversidade e processos 
ecológicos na Floresta Atlântica. O parceiro do (lado Brasileiro e a Universidade Federal 
do Paraná e da Alemanha o Museu de Historia Natural Karlsruhe). As pesquisas são 
realizadas nas áreas da reserva e tiveram a participação de mais de 50 estudantes de 
graduação e pós graduação e 15 pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. 
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PROJETO INBIOVERITAS 
 
Produzir, integrar e divulgar o conhecimento cientifico, visando desenvolver modelos para 
o manejo racional dos recursos naturais e subsidiar políticas públicas de conservação da 
biodiversidade da Mata Atlântica;- Desenvolver programas de educação ambiental, de 
turismo cientifico e de aprimoramento para estudantes de graduação e de pós-graduação, 
subsidiados pelas pesquisas cientificas.  
 
 
3 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
3.1 – Declaração de Conformidade. 
 
As Demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 
com as normas contábeis brasileiras, contempladas as peculiaridades de nomenclatura de 
contas dada pela NBC T 10.19 aplicável às entidades sem fins lucrativos. 
 
3.2 – Reclassificação às Demonstrações Contábeis Comparativas. 
 
As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2010 foram 
reclassificadas quando aplicadas para fins de comparação. 
 
3.3 – Base de mensuração. 
 
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. 
 
3.4 – Moeda funcional e moeda de apresentação. 
 
Todos os valores apresentados nas demonstrações contábeis, incluindo os valores 
inseridos nas notas explicativas, estão expressos em reais, exceto aqueles indicados de 
outra forma. 
 
3.5 – Imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social.  
 
A Entidade possui o registro de "Organização da Sociedade Civil de Interesse Publico - 
OSCIP" proferido pela Secretaria Nacional de Justiça, tendo isenção do IRPJ e do 
recolhimento da Contribuição Social Sobre o Lucro conforme art. N.º 168 a 173 do Decreto 
Lei N.º 3000/99. 
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4 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações foram: 
 
4.1 ATIVOS FINANCEIROS 
 
4.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa – Recursos Próprios. 
 
Incluem o caixa, os depósitos bancários e as aplicações financeiras que são 
demonstradas ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos de acordo com as taxas 
pactuadas com as instituições financeiras, calculadas pro rata e apropriadas 
mensalmente, e representam as disponibilidades da instituição – SPVS. 
 
4.1.2 Equivalentes de Caixa - Recursos de Terceiros. 
 
Incluem os depósitos bancários e as aplicações financeiras que são demonstradas ao 
custo, acrescidos dos rendimentos auferidos de acordo com as taxas pactuadas com as 
instituições financeiras, calculadas pro rata e apropriadas mensalmente e representam as 
disponibilidades dos convênios firmados com a instituição – SPVS. 
 
4.1.3 Imobilizado  
 
Avaliado pelo custo de aquisição ou construção, corrigido monetariamente até 31 de 
dezembro de 1995, acrescido dos encargos de financiamentos incorridos durante a fase 
de desenvolvimento, deduzido da depreciação calculada pelo método linear as taxas 
fiscais nas práticas contábeis estabelecidas pela RFB, mencionadas na nota N.º 7.3 e leva 
em consideração o tempo de vida útil estimada dos bens. A Sociedade não realiza 
estudos de recuperabilidade de ativos (CPC 01), devido as particularidade de suas 
atividades operacionais.  
 
4.1.5 Intangível  
 
O Intangível esta registrado pelo custo incorrido na aquisição, composto por softwares, 
direitos, marcas e patentes. Efetua a amortização de acordo com as taxas na nota Nº. 6.3 
 
 
4.1.6 Demais ativos circulantes  
 
São apresentados pelo valor liquido de realização. 
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5 - PASSIVOS FINANCEIROS  
 
5.1 Passivos circulantes e não circulantes.  
 
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data 
do balanço. 
5.2 Adiantamento de Convênios. 
 
São apresentados pelos valores líquidos, isto é valores dos repasses descontado os 
valores utilizados no desenvolvimento dos projetos, dos gastos previstos em contratos de 
seus respectivos projetos e quando não utilizados são aplicados no mercado financeiro.  
 
5.3 Outras Obrigações com Convênios 
 
São apresentados neste grupo os Bens adquiridos pelos financiadores, estas aquisições 
têm como finalidade dar suporte no desenvolvimento e execução dos serviços firmados 
entre convênios e SPVS, os bens em questão serão devolvidos aos respectivos 
financiadores quando ao término dos contratos. 
 
5.4 Provisões 
 
São reconhecidas quando a entidade possui uma provável obrigação legal ou constituída 
como resultado de um evento passado, que provavelmente, sejam requeridos recursos 
econômicos para saldar a obrigação.  
 
5.5 Apuração do Resultado  
 
As receitas são reconhecidas com observância ao regime de caixa e considera:  
 
- Receitas com doações. 
- Taxas administrativas. 
 
 
6 - CAIXA E EQUIVALENTES – RECURSOS PRÓPRIOS. 

 
2011 2010

Caixa 79.093                -                     
Aplicações financeiras 349.897              -                     

428.990              -                     
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7 - EQUIVALENTES DE CAIXA – CONVÊNIOS. 
 

2011 2010

Caixa 222.881              581.899              
Aplicações financeiras 8.877.337           6.690.969           

9.100.218           7.272.868           

 
 
As aplicações financeiras representam reservas de recursos, que tem por objetivo o 
fortalecimento da Entidade e foram contratadas por taxas de capitalização compatíveis 
com o mercado, com os percentuais entre 0,14% e 0,91% a. m. A SPVS não mantém 
nenhuma aplicação financeira em fundo de renda variável, de valores mobiliários e de 
mercado futuro. As aplicações financeiras vinculadas do são recursos oriundos da 
iniciativa privada e representa para a SPVS o fortalecimento institucional e autonomia 
financeira para desenvolver novos projetos técnico-operacionais ou promover projetos 
atualmente existentes.  
 
 
8 - OUTROS CRÉDITOS 

 
2011 2010

Contas a receber -                         224.310              
Adiantamentos concedidos 17.560                42.049                
Despesas do exercício seguinte -                         1.371                  
Empréstimos concedidos 27.000                154.904              

44.560                422.634              
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9 - IMOBILIZADO 
 

 Custo Depreciação

Bens próprios depreciação histórico acumulada 2011 2010

Instalações 10% 11.778          (11.109)          669             1.711          

Terrenos em áreas de preservação - 8.635.790     -                 8.635.790   8.635.790   

Móveis e utensilios 10% 104.527        (92.496)          12.031        21.640        

Veículos 20% 197.048        (179.929)        17.119        41.115        

Edificações áreas de preservação 4% 995.016        (313.486)        681.530      720.056      

Máquinas e equipamentos 10% 244.700        (152.055)        92.645        103.151      

Embarcações 20% 43.128          (42.362)          766             2.029          

Equipamentos de informática 20% 184.625        (134.297)        50.328        62.474        

Equipamentos de comunicação 10% 101.967        (77.054)          24.913        31.587        

Biblioteca 10% 2.801            (2.683)            118             376             

Construção em andamento - 13.758          -                 -              13.758        

10.535.138   (1.005.471)     9.515.909   9.633.687   

Valor líquido

 

 

 Custo Depreciação

Bens terceiros depreciação histórico acumulada 2011 2010

Equipamentos de informática 20% 14.762         (7.714)           7.048         -            

Móveis e utensilios 10% 2.280           (899)             1.381         -            

17.042         (8.613)           8.429         -            

Total do Imobilizado 9.524.339  9.633.687  

 

Valor líquido

 
 

Os terrenos e edificações estão localizados em áreas de reservas florestais e estão 
relacionados a atividade fim da Sociedade. A Administração da SPVS entende que não se 
faz necessário a realização de estudos de recuperabilidade, tendo em vista que estas 
áreas não se relacionam com a atividade operacional da sociedade. A Entidade optou por 
não avaliar o seu ativo imobilizado pelo valor justo como Custo atribuído, considerando 
que: (i) o método de custo, deduzido de provisão para perdas, e o melhor método para 
avaliar os ativos imobilizados da Companhia; (ii) o ativo imobilizado da Entidade e 
segregado em classes bem definidas e relacionadas as suas atividades operacionais; e 
(iii) a Entidade possui controles eficazes sobre os bens do ativo imobilizado que 
possibilitam a identificação de perdas e mudanças de estimativa de vida útil dos bens. 
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10 - INTANGÍVEL 
 

Taxa de
Bens amortização 2011 2010

Software - 36.249           35.851           
Direito de uso - 350                350                
Marcas e patentes 10% 46.270           38.962           

82.869           75.163           

Amortização acumulada (20.381)          (13.211)          

62.488           61.952           
 

 
11 - FORNECEDORES 
 
Registra as obrigações decorrentes das atividades administrativas e operacionais da 
entidade, e principalmente, as prestações de serviços decorrentes das atividades de 
preservação ambiental. 

 
2011 2010

Fornecedores diversos 22.779                1.636                  

22.779                1.636                  
 

 

12 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS 
 

2011 2010

Obrigações sociais 369.880                417.950                
Obrigações tributárias 1.265                   3.234                   
 

371.145                421.184                

 
 
13 - OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS 
 

2011 2010

Recursos de convênios diversos -                           6.420.640             
Recursos de entidades publicas 6.457                   -                           
Recursos de entidades privadas nacional 8.574.298             -                       
Recursos de entidades estrangeiras 383.958                -                        

8.964.713             6.420.640             
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As obrigações com convênios registram os montantes recebidos dos financiadores, com 
destinação específica, vinculados a realização das atividades determinadas nos contratos, 
estando sujeitos a devolução em caso da sua não realização. 
 

2011 2010
Fonte dos recursos

Entidades públicas

Ministério do Turismo 20.685                25.955                
Ministério da Cultura -                     945                     
Prefeitura Municipal de Curitiba (14.228)               -                     

6.457                  26.900                
Entidades privadas nacionais  

Fundação O Boticario 110.976              -                     
Instituto HSBC Solidariedade 7.982.563           6.390.286           
Souza Cruz S.A 115.080              -                     
Fundação SOS Mata Atlantica 3.331                  -                     
JTI Processadora de Tabaco do Brasil Ltda 100.000              -                     
Grupo Positivo 61.997                -                     
Sema -                     6.480                  
TAM Transportes Aereos Regionais 60.228                -                     
Instituto OI Futuro 53.292                -                     
Fundo Brasileiro Biodiversidade 3.408                  -                     
Outras entidades 83.425                -                     

8.574.300           6.396.766           

Entidades privadas internacionais

Flora e Fauna Internacional 55.514                
HSBC Climate Partnership 82.317                
The Nature Conservancy 131.159              
Fundacion Loro Parque 11.651                -                     
Pan American Develop Foundation 103.315              -                     

383.956              -                     
  

8.964.713           6.423.666           

Apresentação no Balanço Patrimonial
   No Passivo circulante 8.964.713           6.420.640           
   No Passivo não circulante -                     3.026                  

8.964.713           6.423.666           
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14 - PATRIMÔNIO SOCIAL 
 
O patrimônio social é composto por bens móveis e imóveis, bem como legados, doações e 
subvenções de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais, 
internacionais, e de contribuições dos associados. O Superávit ou Déficit do exercício, 
está contabilizado no patrimônio líquido. Por ser uma sociedade sem fins lucrativos, no 
caso de extinção, seu patrimônio deverá ser revertido para uma entidade congênere sem 
fins lucrativos, e que possua os mesmos objetivos.  
 
 
15 - COBERTURA DE SEGUROS  
 
A SPVS adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos 
por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a 
natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não 
fazem parte do escopo das demonstrações financeiras.  
 
Os montantes das coberturas contratadas em 31 de dezembro de 2011 e 2010 
correspondem  
 
Descrição Tipo de seguro 2011 2010

Sede e filial Incêndio, raio, explosão vendaval, danos elétricos e roubos 1.023.000  1.023.000  
Veículos Danos materiais, corporaisa terceiros, morte ou invalidez 840.000     840.000      

1.863.000  1.863.000  

 
 
16 - PROVISOES PARA CONTINGÊNCIAS 
 
a. Processos administrativos. 

 
Em razão das doações recebidas em dinheiro do Instituto de Conservanco Ambiental 
"The Nature Conservancy do Brasil", com o objetivo de viabilizar a aquisição de 
imóveis rurais peta Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental 
- SPVS, a autoridade competente do estado do Paraná lavrou, em abril de 2004, auto 
de infração exigindo o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação 
(ITCMD) sobre tais doações. 
 
Foi oferecida defesa administrativa, argüindo a imunidade a tributação do ITCMD, nos 
termos do art. 150, inciso VI, atinea "c" da Constituição Federal. Em 16 de dezembro 
de 2005 tal defesa foi indeferida pelo delegado da Receita Estadual, confirmando os 
fundamentos dos autos de infração. 
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A Entidade, através de seus assessores jurídicos impetrou, em marco de 2006, defesa 
junto ao Conselho de Contribuintes, bem como estes manifestaram opinião de êxito 
possível para o tema. Como conseqüência, não foram reconhecidos quaisquer efeitos 
de eventuais contingências sobre os referidos processos nas demonstrações 
contábeis. No decorrer do ano de 2010, dentre os processos impetrados, 2 (dois) 
autos de infração foram extintos por decisão do Conselho de Contribuintes e Recursos 
Fiscais do Estado do Paraná.  
 

b. A SPVS é parte em processos administrativos junto a Prefeitura Municipal de Curitiba, 
esses processos foram avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco 
possível, sem mensuração com suficiente segurança em decorrência do estágio em 
que se encontram no montante de R$ 87.464,68 para os quais, nenhuma provisão foi 
constituída tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem 
sua contabilização.   
 
 

17 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 
 
Os ajustes de exercícios anteriores são relativos à adequação do plano de contas, as 
normas relativas ao controle e contabilização de convênios e contratos. Adotou-se a 
contabilização destes valores no grupo do passivo circulante, conforme 
recomendação do CFC, eliminando-se o trânsito anteriormente realizado pelo grupo 
do resultado. As diferenças foram geradas devido a existência de projetos em 
andamento.    


