
Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras

Demonstrações financeiras em 31 de dezembro 
de 2013 e relatório dos auditores independentes

Aos Associados e Administradores
Instituto Nacional de Processamento 
de Embalagens Vazias – inpEV

examinamos as demonstrações financeiras do instituto 
nacional de Processamento de embalagens Vazias - inpeV (o 
“instituto”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resulta-
do, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das 
principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração 
sobre as demonstrações financeiras
A administração do instituto 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 necessá-
rios para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou por erro.

Responsabilidade dos auditores 
independentes
nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião so-
bre 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 pelo auditor e que a au-
ditoria 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 selecio-
nados para obtenção de evidência a respeito dos valores e 

das 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 por erro. nessa avaliação de riscos, o auditor 
considera os controles internos relevantes para a elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras do ins-
tituto para planejar os procedimentos de auditoria que são apro-
priados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião 
sobre a eficácia desses controles internos do instituto. Uma 
auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
feitas pela administração, bem como a avaliação da apresenta-
ção das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi-
ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião
em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima re-
feridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira do instituto na-
cional de Processamento de embalagens Vazias - inpeV em 
31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2014

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5
 
Renato Barbosa Postal 
Contador CRC 1SP187382/o-0
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>>>
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2013 2012

Receita líquida das atividades (Nota 15) 98.046 87.691

Despesas das atividades

gerais e administrativas (nota 20) (93.372) (81.700)

outras perdas, líquidas 32 (95)

Provisão para créditos de realização duvidosa, líquido das reversões (nota 7) (948) (1.409)

Despesas financeiras (357) (441)

Receitas financeiras 1.936 1.832

(92.709) (81.813)

Superávit do exercício 5.337 5.878

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro
(em milhares de reais)

Demonstração do resultado – Exercícios findos em 31 de dezembro
(em milhares de reais)

PASSiVo e PATRiMônio LÍQUiDo 2013

2012
(Reclassificado 

(nota 2.2)

Circulante

Fornecedores 4.535 2.336

Salários e encargos sociais 2.280 1.869

Tributos a pagar 234 241

Provisão para contingências (nota 12) 47

Adiantamentos de associadas (nota 13) 12.980 11.792

20.076 16.238

Não circulante

Provisão para contingências (nota 12) 277 113

Total do passivo 20.353 16.351

Patrimônio líquido (Nota 14)

Patrimônio social 77.244 71.907

Total do passivo e patrimônio líquido 97.597 88.258 

ATiVo 2013

2012
(Reclassificado 

(nota 2.2)

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa (nota 6) 28.350 26.268

Contas a receber (nota 7) 5.409 6.882

Adiantamentos concedidos (nota 8) 3.705 2.414

Despesas do exercício seguinte 165 155

37.629 35.719

Não circulante

Realizável a longo prazo

Caução aluguel (nota 9) 60 59 

imobilizado (nota 10) 59.586 52.188

intangível (nota 11) 322 292

59.968 52.539

Total do ativo 97.597 88.258

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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PATRiMônio SoCiAL SUPeRÁViT ACUMULADo ToTAL

Em 1º de janeiro de 2012 66.029 66.029

Superávit do exercício 5.878 5.878

Destinação do superávit do exercício 5.878 (5.878)

Em 31 de dezembro de 2012 71.907 71.907

Superávit do exercício 5.337 5.337

Destinação do superávit do exercício 5.337 (5.337)

Em 31 de dezembro de 2013 77.244 77.244

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
(em milhares de reais)

2013 2012

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Superávit do exercício 5.337 5.878
Ajustes

Depreciação e amortização 5.078 4.267

Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado 175 222

Provisão para contingências 1.402 1.161

Provisão para créditos de realização duvidosa 947 1.592

12.939 13.120

Variações nos ativos e passivos

Contas a receber 526 (4.145)

Adiantamentos concedidos (1.291) (226)

Despesas do exercício seguinte (10) (27)

Depósitos judiciais (1.191)  (1.048)

Caução aluguel (1) (1)

Fornecedores 2.199 (3.860)

Salários e encargos sociais 411 34

Tributos a pagar (7) 35

Adiantamento de associadas 1.188 9.265

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 14.763 13.147

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível (12.681) (11.564)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (12.681) (11.564)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 2.082 1.583
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 26.268 24.685

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 28.350 26.268

Demonstração dos fluxos de caixa – Exercícios findos em 31 de dezembro
(em milhares de reais)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1 Informações gerais
o instituto nacional de Processamento de embalagens 
Vazias (inpeV ou “instituto”) foi fundado em 14 de dezem-
bro de 2001, com prazo indeterminado de duração. É uma 
sociedade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, 
que tem por objetivo gerir o processo de destinação de 
embalagens vazias de agrotóxicos e afins no Brasil, dar 
apoio e orientação à indústria, aos canais de distribuição 
e aos agricultores no cumprimento das responsabilidades 
definidas pela legislação, promover a educação e a cons-
ciência de proteção ao meio ambiente e à saúde humana 
e apoiar o desenvolvimento tecnológico de embalagens 
de agrotóxicos e afins.

Para atingir seus objetivos, o instituto depende fundamen-
talmente das contribuições feitas por suas associadas.

De acordo com a legislação em vigor, o instituto goza de 
isenção de determinados tributos federais por se tratar de 
uma sociedade de caráter associativo. 

A Lei no 9.718, de dezembro de 1998, estabelece normas 
para as entidades isentas do pagamento de imposto de 
renda (como é o caso do instituto) e contribuição social. 
Por essa Lei, o instituto, para manter a isenção, não deve 
apresentar superávit em suas contas ou, caso o apresente 
em determinado exercício, deve destinar esse resultado 
integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos 
seus objetivos sociais.

em dezembro 2013, o instituto apresentava 97 empresas 
associadas, todas fabricantes de agroquímicos (2012 – 97 
empresas associadas).  

1.1 Descrição do modelo de negócio
o instituto, representante da indústria fabricante de produ-
tos agroquímicos, possui a responsabilidade legal em dar 
a correta destinação final às embalagens vazias de seus 
produtos.

Para viabilizar essa operação, foram criadas as unidades 
de recebimento de embalagens vazias, que tem por objeti-
vo otimizar o recebimento das mencionadas embalagens 
do meio rural, para que o instituto lhes dê a destinação 
final ambientalmente adequada.

Uma vez recebidas nas unidades de recebimento de em-
balagens vazias - URes (postos ou centrais gerenciados 
por associação de revendas), o instituto é responsável por 
sua destinação final que pode ser efetuada através de um 
processo de reciclagem ou incineração, dependendo das 
características técnicas das embalagens. 

Concomitantemente, o instituto celebra convênios com 
empresas recicladoras, tendo como objetivo, a coopera-
ção técnica e operacional na área de reciclagem dos ma-
teriais provenientes das embalagens vazias de produtos 
fitossanitários, recebidos nas URes, passíveis de serem 
recicladas.

o envio das embalagens para o processo de reciclagem 
é efetuado pelo instituto através de uma operação de sim-
ples remessa realizada pela central de recebimento para a 
empresa recicladora. 

(a) Taxa de credenciamento de recicladores
o instituto recebe das empresas recicladoras, uma taxa 
denominada taxa de credenciamento, correspondente 
(i) a transferência de conhecimento, às recicladoras, 
relativamente ao processo de utilização das emba-
lagens vazias derivadas da indústria agroquímica na 
elaboração de novos artefatos, bem como, (ii) treina-
mentos dados aos funcionários das recicladoras quanto 
a gestão adequada das embalagens vazias de produtos 
fitossanitários.

(b) Ingressos para custeio de UREs
Pelas embalagens recebidas, as recicladoras efetuam, 
adicionalmente, um pagamento ao instituto, a título de 
ingressos para custeio de UREs.  Os ingressos para cus-
teio de URes são utilizados como forma de ressarcir os 
custos incorridos pelas centrais e postos com o processo 
de recebimento de embalagens vazias e preparação para 
envio ao seu destino final. 

este recurso, recebido das recicladoras pelo instituto é 
transferido às associações de revendedores, responsá-
veis pela gestão das URes, a título de reembolso pelas 
despesas e custos incorridos no processo de preparação 
das embalagens vazias para serem enviadas ao desti-
no final, mediante um processo criterioso de prestação 
mensal de contas. 

A administração do instituto, em conjunto com seus 
advogados, efetuou uma análise profunda do seu modelo 
de negócio e, a partir de dezembro de 2009, estabeleceu 
alterações nos seus processos cujo novo modelo consi-
dera a entrega de embalagens vazias pelas associações 
de revenda às recicladoras por valor simbólico e mediante 
emissão de nota fiscal de simples remessa. 

As taxas de credenciamento e de ingresso para custeio 
das URes são apuradas com base no quilo do produto 
entregue às recicladoras e representam, respectivamente, 
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de 30% a 40% e de 60% a 70% do volume de produtos 
processados.  

(c) Destinação dos recursos
enquanto que os ingressos para custeio das URes são pe-
riodicamente transferidos para as associações de revendas 
para a manutenção das operações das URes, os recursos 
obtidos na forma de taxa de credenciamento dos reciclado-
res são utilizados para a expansão do conjunto de ativos de 
propriedade do Instituto e arrendada para a empresa Cam-
po Limpo – Reciclagem e Transformação de Plásticos S.A. 
(“Campo Limp0”) e cujos acionistas são os associados do 
inpeV (nota 10), na cidade de Taubaté – estado de São Pau-
lo e caso ocorra sobra deste recurso o mesmo é reaplicado 
no Sistema com o objetivo de torná-lo autossustentável. 

(d) Avaliação das incidências tributárias nas 
operações do Instituto
Concomitante com a análise do novo modelo de negó-
cios e, com o objetivo de afastar, ou minimizar, os riscos 
decorrentes de eventual interpretação sobre a incidência 
de tributos sobre as operações realizadas, a administra-
ção do instituto solicitou aos seus advogados um estudo 
detalhado de tributação das suas operações o qual 
conclui que as receitas auferidas com a operação do novo 
modelo de remessa não estão sujeitas a incidência de 
quaisquer impostos ou contribuições.

Durante 2012, ocorreram alterações nas nomenclatu-
ras dos recursos recebidos das recicladoras, conforme 
mencionadas em 1.1 (a) e (b), acima. estas alterações 
decorreram de recomendação dos advogados do Instituto 
e tem por objetivo demonstrar de forma exata a origem 
dos recursos e, principalmente, sua destinação, definida 
em estatuto social. 

1.2 Unidade de negócio gestão
A administração das atividades do Instituto é efetuada por 
meio de três segmentos, conforme apresentados a seguir:

(a) Processo básico - destina-se esse segmento à 
construção, à manutenção e à concessão de subsídios às 
unidades de recebimento; ao transportes das embalagens 
vazias dos postos para as centrais e destas para o destino 
final (recicladora ou incineradora); à operação logística da 
movimentação das  embalagens vazias por todo o territó-
rio nacional e à incineração das embalagens vazias.

(b) Processo de suporte - destina-se esse segmento às 
comunicação e divulgação das operações do instituto,  
à educação, treinamento e conscientização das partes 
envolvidas e interessadas e ao apoio jurídico.

(c) Processo Administrativo - destina-se esse segmento 
à manutenção da área Administrativa do instituto, incluin-
do toda parte de pessoal.

1.3 Unidade de negócio recicladora
Com o objetivo de atingir a autossustentabilidade do 
modelo de negócios do instituto, a partir de 2006, 
iniciou a construção de uma unidade recicladora  
que absorverá parte das embalagens recebidas 
nas centrais de recebimento de embalagens e que 
serão destinadas à fabricação de novas embalagens 
plásticas e cujo conjunto de ativos foi arrendado 
a Campo Limpo Reciclagem e Transformação de 
Plásticos S.A. - “Campo Limpo S.A.”. Dessa forma, 
ao longo dos exercícios de 2006 a 2013, o instituto 
efetuou investimentos na construção e montagem 
e expansão desta unidade fabril no valor total de 
R$ 61.876 (2012 - R$ 51.841). 

1.4 Campo Limpo - Reciclagem e  
Transformação de Plásticos S.A. 
o instituto tem como um dos seus objetivos a autos-
sustentabilidade econômica do programa de logística 
reversa das embalagens vazias de agrotóxicos por meio 
de verticalização do processo de recolhimento e desti-
nação dessas embalagens. Para atingir este objetivo, foi 
estabelecido um plano de investimento estruturado em 
4 fases: 1ª fase - reciclagem de plásticos rígidos; 2ª fase 
- transformação de plásticos rígidos em embalagens, 3ª 
fase - reciclagem de plásticos flexíveis e 4ª fase - transfor-
mação plásticos flexíveis.

em 2006, os associados do instituto aprovaram 
a implantação das fases 1 e 2, o qual resultou na 
construção e estruturação da companhia Campo 
Limpo – Reciclagem e Transformação de Plásticos 
S.A., cujo objetivo é a reciclagem de embalagens 
vazias e fabricação de embalagens nos padrões 
exigidos pelos seus associados, os quais são 
fabricantes de produtos fitossanitários. 

em 18 de abril de 2011, foi deliberado em Assembleia 
geral ordinária, a decisão de abandonar as fases 3 e 4, 
e ampliar a fase 1 e 2 direcionando investimentos para 
a compra de equipamentos de sopro (fabricação de 
embalagens).

A ampliação das fases 1 e 2 implicou na aquisição de 4 
equipamentos de sopro representando investimentos na 
ordem de R$ 20.000 (não auditado), todos estes insta-
lados até dezembro de 2013 encerrando, portanto, os 
investimentos do projeto.
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1.5 Projetos piloto - saneantes e sementes
o projeto piloto de logística reversa para as embalagens 
vazias de desinfestantes de uso restrito às empresas 
especializadas (saneantes) teve duração de 9 meses e 
envolveu as regiões metropolitanas de São Paulo-SP,  Rio 
de Janeiro-RJ e Recife-Pe, auferindo receitas e custos ao 
inpeV no valor de R$ 407 no ano de 2012. 

este projeto, concebido como piloto, tinha por objetivo 
apresentar ao setor possíveis soluções para a destinação 
final de suas embalagens vazias, cujo perfil técnico é 
muito próximo às embalagens do setor de agroquímicos. 
Com o encerramento do projeto em 30 de agosto de 
2012, foi entregue um relatório final à ABAS – Associação 
Brasileira de Aerossóis e Saneantes Domissantários, 
representante do setor e também associada ao inpeV, 
que decidiu, temporariamente, não prosseguir com um 
projeto. 

Ao longo de 2012, foi desenvolvido um novo projeto 
piloto de logística reversa para sacarias de sementes 
de milho e algodão tratadas com defensivos agrícolas, 
em conjunto com a APPS – Associação Paulista dos 
produtores de Sementes e Mudas e com término previsto 
para abril de 2013, envolvendo algumas regiões dos 
estados de São Paulo, Paraná, Rio grande do Sul, Minas 
gerais, Bahia e Mato grosso. em 2013, este projeto 
piloto auferiu receitas e custos ao inpeV no valor de R$ 
334 (2012 – R$ 337).

2 Resumo das principais  
políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação 
destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. 
essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente 

em todos os exercícios apresentados, salvo disposição 
em contrário.

2.1 Base de preparação
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas conforme as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, incluindo as disposições da Resolução 
do Conselho Federal de Contabilidade no 1.409/12, que 
aprovou a interpretação Técnica iTg 2002 - “entidades 
sem Finalidade de Lucros” e nos pronunciamentos técni-
cos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC).

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor.

A preparação de demonstrações financeiras requer o 
uso de certas estimativas contábeis críticas e também o 
exercício de julgamento por parte da administração do 
instituto no processo de aplicação das políticas contábeis. 
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na nota 3.

As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas 
pelo Conselho Fiscal e Conselho Diretor em 17 de janeiro 
de 2014.

2.2 Reclassificação no balanço patrimonial  
em 31 de dezembro de 2012
Para refletir de forma mais adequada a posição patri-
monial e financeira do instituto, procedeu-se a seguinte 
reclassificação no balanço patrimonial em 31 de dezem-
bro de 2012: 

originalmente 
apresentado

Reclassificação Saldo  
reclassificado

Ativo não circulante

Realizável a longo prazo  

Depósitos judiciais 6.306 (6.306)  

Passivo não circulante  

Provisão para contingências (6.306) 6.306  
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tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 
ser estimado de maneira confiável.

evidência objetiva de impairment poderia incluir, dentre 
outras:

• dificuldade financeira significativa de recebimento da 
associada;

• inadimplência ou mora no pagamento de juros ou do 
principal.

Para os ativos financeiros registrados ao valor de custo de 
amortização, o valor do impairment corresponde à diferen-
ça entre o valor contábil do ativo e o valor presente dos 
fluxos de caixa futuros estimados, descontada na taxa de 
juros efetiva original do ativo financeiro. o valor contábil 
é reduzido diretamente pela perda por impairment para 
todos os ativos financeiros. 

2.5 Contas a receber
As contas a receber, representadas pelos valores devidos 
por associadas e decorrentes da contraprestação dos 
serviços prestados pelo instituto na consecução de suas 
atividades, são inicialmente reconhecidas pelo valor da 
transação e subsequentemente mensuradas pelo custo 
amortizado, menos a provisão para créditos de realização 
duvidosa. 

Uma provisão para créditos de realização duvidosa é 
constituída quando existe uma evidência objetiva de que o 
instituto não receberá todos os valores devidos de acordo 
com as condições originais das contas a receber. 

o prazo médio de recebimento do saldo de contas a 
receber é de 30 dias. 

2.6 Adiantamento concedidos
os adiantamentos concedidos, representados por 
recursos antecipados às centrais e postos para suportar 
as necessidades de caixa de curto prazo, são avaliados 
pelo custo.

2.7 Depósitos judiciais
os depósitos judiciais são aqueles que se promovem em 
juízo em conta bancária vinculada a processo judicial, 
sendo realizado em moeda corrente com o intuito de 
garantir a liquidação de potencial futura obrigação e 
só podem ser movimentados mediante ordem judicial. 
estes depósitos são atualizados monetariamente de 
acordo com as normas legais. 

Conforme descrito na nota 12, o instituto discute nos 
tribunais o entendimento de que o inpeV não é devedor 
da CoFinS sobre taxa de credenciamento. Sendo assim, 
suportada por mandado de segurança, decidiu recolher 
em juízo a totalidade dos valores disputados relacionados 
a esta contribuição. 

Para refletir de forma mais apropriada a posição 
patrimonial e financeira do instituto, a administração 
decidiu apresentar na face do balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2012, o saldo da CoFinS sobre taxa de 
credenciamento líquido dos correspondentes depósitos 
judiciais efetuados e divulgar na nota 12, os detalhes 
desta transação. 

2.3 Caixa e equivalentes de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depó-
sitos bancários, outros investimentos de curto prazo de 
alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou 
menos e com risco insignificante de mudança de valor.

2.4 Ativos financeiros

2.4.1 Classificação
o instituto classifica seus ativos financeiros na categoria 
de empréstimos e recebíveis. A classificação depende da 
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adqui-
ridos. A administração determina a classificação de seus 
ativos financeiros no reconhecimento inicial.

os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não 
derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, que 
não são cotados em um mercado ativo. São incluídos 
como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de ven-
cimento superior a 12 meses após a data de emissão do 
balanço (estes são classificados como ativos não circulan-
tes). os empréstimos e recebíveis do instituto compreen-
dem “Caixa e equivalentes de caixa”, “Contas a receber” e 
“Depósitos judiciais”.

2.4.2 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado
o instituto avalia no final de cada período do relatório se 
há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo 
de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo 
de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos de 
impairment são incorridos somente se há evidência objeti-
va de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
“evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda 
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2.8 Imobilizado
o imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, me-
nos depreciação acumulada. 

os custos subsequentes são incluídos no valor contábil 
do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, 
conforme apropriado, somente quando for provável que 
fluam benefícios econômicos futuros associados ao 
item e que o custo do item possa ser mensurado com 
segurança. o valor contábil de itens ou peças substituídos 
é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são 
lançados em contrapartida ao resultado do exercício, 
quando incorridos.

A depreciação é calculada usando o método linear para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a 
vida útil estimada, conforme segue:

dos. esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimável de três a cinco anos.

2.11 Impairment de ativos não financeiros
os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados 
para a verificação de impairment sempre que eventos ou 
mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil 
pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é 
reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo 
excede seu valor recuperável. este último é o valor mais alto 
entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e 
o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os 
ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais 
existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unida-
des geradoras de Caixa (UgC)). os ativos não financeiros, 
exceto o ágio, que tenham sofrido impairment, são revisados 
subsequentemente para a análise de uma possível reversão 
do impairment na data de apresentação do relatório.

2.12 Contas a pagar aos fornecedores
São obrigações a pagar substancialmente representadas 
por despesas incorridas pelas associações de revendas 
no processo de manutenção das unidades de recebimen-
to das embalagens.

As contas a pagar são, inicialmente, reconhecidas pelo 
valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 
amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 
na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da 
fatura correspondente.

2.13 Provisões
o instituto reconhece um gasto como provisão quando: 
(a) tem uma obrigação presente ou não formalizada 
(constructive obligation) como resultado de eventos 
passados, (b) é provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação e (c) o valor tiver sido 
estimado com segurança. As provisões não são reconhe-
cidas com relação às perdas operacionais futuras.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obri-
gação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita 
as avaliações atuais de mercado do valor temporal do 
dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. o aumen-
to da obrigação em decorrência da passagem do tempo é 
reconhecido como despesa financeira.

2.14 Benefícios a empregados - bônus
O Instituto reconhece um passivo e uma despesa para 
pagamento de bônus com base em metas atingidas 
por seus empregados. O reconhecimento do bônus é 

Anos

 

edificações 50 - 60

equipamentos e instalações 10-15

Veículos 5

Móveis e utensílios 12 - 16

Outros 10

os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados 
e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício.

o valor contábil de um ativo é imediatamente baixado 
para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

os ganhos e as perdas de alienações são determinados 
pela comparação dos resultados com o valor contábil e 
são reconhecidos em “outros ganhos (perdas), líquidos”, 
na demonstração do resultado.

2.9 Arrendamento mercantil 
os arrendamentos mercantis nos quais uma parte sig-
nificativa dos riscos e benefícios de propriedade ficam 
com o arrendador são classificados como arrendamentos 
operacionais. Os pagamentos feitos para os arrendamen-
tos operacionais (líquido de todo incentivo recebido do 
arrendador) são apropriados ao resultado pelo método 
linear ao longo do período do arrendamento.

2.10 Intangível
As licenças de software adquiridas são capitalizadas com 
base nos custos incorridos para adquirir os softwares e 
fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
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usualmente efetuado por ocasião do encerramento do 
exercício, momento em que o valor pode ser mensurado 
de maneira confiável pelo instituto.

2.15 Reconhecimento de receita e  
correspondentes despesas
A receita compreende o valor presente das contribuições 
das associadas, receitas dos recicladores (taxa de creden-
ciamento e ingresso para custeio de URes), receita de 
arrendamento mercantil operacional e contribuições extra-
ordinárias dos associados recebidas daqueles associados 
que também são acionistas na Campo Limpo S.A.

os valores relacionados com a unidade de negócio de 
gestão do sistema de logística reversa das embalagens 
vazias de agrotóxicos são reconhecidos como receita do 
exercício na medida em que são incorridos os custos e 
despesas para administrar o sistema.

os valores relacionados com a unidade de negócio 
recicladora são contabilizados como receita do exercício 
quando os custos são incorridos. 

(a) Contribuições das associadas
Considerando que as contribuições das associadas são 
efetuadas para custear todas as despesas com o proces-
so de recebimento, transporte, incineração de embala-
gens vazias, entre outros, é considerado contribuições 
de associados o montante correspondente aos custos e 
despesas incorridos. Contribuições das associadas que 
ultrapassam o montante dos custos e despesas incorridos 
são contabilizadas na rubrica “Adiantamento de associa-
das”, no passivo circulante.

(b) Taxa de credenciamento de reciclador
o montante da taxa de credenciamento do reciclador é 
calculado com base no volume de embalagens recebidas 
e destinadas para a reciclagem e reconhecida por ocasião 
da efetiva entrega das embalagens vazias às recicladoras. 
equivale a aproximadamente 30% a 40% do valor obtido 
com o envio das embalagens para reciclagem e os recur-
sos são aplicados no plano de investimentos do instituto 
aprovado por seus associados em 2008, e que atualmen-
te, contempla a ampliação da unidade recicladora em 
Taubaté cuja operação está sob a responsabilidade da 
empresa Campo Limpo S.A.. O excedente dessa receita 
é reaplicado no Sistema de Destinação Final das embala-
gens vazias de agroquímicos.

(c) Ingressos para custeio de UREs
os ingressos para custeio de URe´s, correspondentes 
a 60% a 70% do valor obtido com o envio das embala-

gens para reciclagem e aplicados na unidade de negócio 
gestão do sistema de logística reversa das embalagens 
vazias, são reconhecidos no momento da entrega efetiva 
aos recicladores e aplicados no momento que as URe´s 
(centrais e postos) apresentam os gastos ocorridos com 
a operação de preparação das embalagens para envio ao 
destino final.

(d) Arrendamento mercantil operacional
As receitas com arrendamento mercantil operacional são 
reconhecidas pelo regime de competência dos exercícios 
com base em um percentual da receita líquida mensal das 
vendas de produtos da Campo Limpo S.A.

(e) Contribuições extraordinárias (repasse  
dos dividendos dos associados/ 
acionistas da Campo Limpo S.A.)
São recursos repassados pelos associados do 
instituto, os quais são também acionistas da Campo 
Limpo S.A., provenientes dos recursos originados 
dos dividendos pagos pela Campo Limpo S.A. aos 
associados-acionistas no encerramento de cada 
exercício social. Portanto, o instituto reconhece como 
receita os valores aprovados em Assembleia geral 
ordinária da Campo Limpo S.A., prevista para ocorrer 
em abril do exercício seguinte.

As contribuições extraordinárias são utilizadas para a 
redução do valor da contribuição anual das associadas-
-acionistas da Campo Limpo S.A.

3 Estimativas e julgamentos  
contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são 
continuamente avaliados e baseiam-se na experiência 
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de 
eventos futuros.

o instituto faz estimativas e estabelece premissas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes ficam próximas aos respectivos resultados re-
ais. As estimativas e premissas que apresentam um risco 
significativo de causar um ajuste relevante nos valores 
contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício 
estão contempladas a seguir:

(a) Processo de gestão da destinação 
final das embalagens vazias dos produtos 
fitossanitários e tributação da  
taxa de credenciamento de reciclador
Até novembro de 2009, as associações de revendas 
vinham efetuando a venda das embalagens vazias às 
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recicladoras. o instituto, por sua vez, recebia valores das 
recicladoras a titulo de taxa de credenciamento de recicla-
dor, que seria devida em função do credenciamento das 
recicladoras, pela transferência de conhecimento relativa-
mente ao processo de reciclagem de resíduos plásticos, 
da confecção de novos artefatos a partir deste material, 
bem como em função do treinamento dos profissionais 
das recicladoras para a adequada gestão das embalagens 
vazias de produtos fitossanitários.

Com o propósito de afastar quaisquer questionamentos 
fiscais que porventura pudessem existir sobre a operação 
de venda de embalagens pelos participantes do sistema, 
e tendo em vista que a propriedade das embalagens é 
detida pelos fabricantes de produtos fitossanitários, a 
administração do instituto, apoiada por estudos realizados 
por advogados externos, procedeu a alterações em seu 
modelo de negócio (nota 1.1).

Com a implementação do novo modelo de negócio a par-
tir de 1o de dezembro de 2009, o procedimento de venda 
das embalagens vazias às recicladoras foi descontinuado, 
sendo que o montante que anteriormente correspon-
deu ao pagamento das recicladoras às associações de 
revendedores pelo recebimento das embalagens vazias, 
foi incorporado ao valor dos ingressos para custeio das 
URes e passou a ser cobrado diretamente pelo instituto. 
em contrapartida, parcela dos ingressos para custeio das 
URes recebidos pelo instituto passou a ser utilizado para 
subsidiar parte dos custos incorridos pelas unidades de 
recebimento das embalagens vazias, as quais incluem as 
associações de revendedores.

o instituto, baseado em estudo elaborado por seus advo-
gados externos, entende não ser necessário o recolhimen-
to de qualquer tributo sobre as operações de remessa de 
embalagens.

(b) Provisão para contingências tributárias e 
trabalhistas
Como descrito na nota 12 às demonstrações 
financeiras, o instituto discute nos tribunais a tributação 
da COFINS sobre taxa de credenciamento e discute 
verbas rescisórias com ex-funcionários. Provisões são 
constituídas para todas as contingências referentes a 
processos judiciais que representem perdas prováveis e 
estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da 
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências 

disponíveis, a hierarquia das leis, a jurisprudência 
disponível, as decisões mais recentes nos tribunais e 
sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a 
avaliação dos advogados externos. A administração 
acredita que essas provisões para riscos tributários 
e trabalhistas estão corretamente apresentadas nas 
demonstrações financeiras.

4 Gestão de risco financeiro

4.1 Fatores de risco financeiro
o instituto está exposto aos seguintes riscos financeiros: 
risco de crédito e risco de liquidez. 

(a) Risco de crédito
o instituto realiza aplicações financeiras em instituições 
financeiras de primeira linha com objetivo de minimizar 
riscos de liquidez.

(b) Risco de liquidez
É um risco de o instituto não dispor de recursos líquidos 
suficientes para honrar seus compromissos financeiros, 
em decorrência de descasamento de prazo ou de volume 
entre os recebimentos e pagamentos previstos.

Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional, 
são estabelecidas premissas de desembolsos e recebi-
mentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área 
financeira. 

4.2 Gestão de capital
os objetivos do instituto ao administrar seu capital social 
são os de salvaguardar a sua capacidade de continuidade 
para reinvestimento, além de manter uma estrutura de 
capital que seja suficiente para cumprir com suas obriga-
ções de curto prazo. 

5 Instrumentos financeiros  
por categoria
os ativos financeiros do instituto representados por “caixa 
e equivalentes de caixa” (substancialmente aplicações fi-
nanceiras em fundos de investimento), “Contas a receber” 
de associadas e “depósitos judiciais”, são todos classifi-
cados na categoria de empréstimos e recebíveis. 

os passivos financeiros como fornecedores, adiantamento 
de associados e recicladores e provisões para contingên-
cias, são classificados como outros passivos financeiros. 
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6 Caixa e equivalentes de caixa 
As movimentações na provisão para créditos de realiza-
ção duvidosa de contas a receber de clientes do instituto 
são as seguintes:

 2013 2012

 

Caixa 10 5

Bancos conta-movimento 2.834 1.681

Fundos de investimento (*) 25.506 24.582

 28.350 26.268

 2013 2012

 

Investimentos nas atividades 16.195 21.071

Destinação de embalagens vazias 9.311 3.511

 25.506 24.582

 2013 2012

 

Contribuições de associadas

Agroquímicos 4.489 2.578

Sementes 346

Recicladores

Credenciamento de recicladores 1.248 2.226

Ingresso para custeio de URE’s 2.467 3.580

Provisão para créditos de realização 
duvidosa (3.256) (2.309)

Arrendamento operacional - Campo 
Limpo S.A. 457 446

Outras contas a receber 4 15

 5.409 6.882

 2013 2012

 

em 1º de janeiro (2.309) (900)

Adições (i) (1.238) (1.592)

Baixas por recebimento 291 183

  

em 31 de dezembro (3.256) (2.309)

(*) o montante representa o numerário aplicado em fundos de 

investimentos financeiros, depositados no Banco itaú S.A., são 

remunerados com base na variação de 103% do Certificado de 

Depósito interfinanceiro (CDi) (2012 – 107%). 

Conforme prevê o estatuto social do instituto, os recursos 
mantidos em caixa e equivalentes de caixa têm as seguin-
tes destinações:

7 Contas a receber

A provisão para créditos de realização duvidosa foi consti-
tuída com os principais critérios a seguir descritos:

• Saldo em aberto de associadas com títulos vencidos há 
mais de 90 dias.

• Parcelamento de débitos (renegociações) vencidos.

em reunião mantida com os administradores da Fersol 
indústria e Comércio Ltda. (Fersol), ocorrida em 5 
de fevereiro de 2013, foi declarada formalmente ao 
instituto a incapacidade de quitar a dívida em aberto 
correspondentes aos períodos de 2011 e de 2012 
(constituída provisão de 50% da dívida em aberto). em 
2013, além das contribuições devidas de anos anteriores, 
a Fersol declarou que não teria condições de quitar as 
contribuições de 2013. Dadas às circunstancias, em 31 
de dezembro de 2013, foi complementada a provisão 
para perdas sobre a totalidade dos valores a receber da 
Fersol no valor de R$ 1.238 (2012 – provisão constituída 
no valor de R$ 885).

em 20 de março de 2013, a associada oxiquimica 
indústria e Comércio Ltda. (“oxiquimica”) assinou 
confissão de dívida das contribuições em aberto 
referente aos anos de 2009 a 2013, no valor total de 
R$ 643. em 2013 ocorreram reversões na provisão 
no montante de R$ 176 referente aos pagamentos 
efetuados pela oxiquimica.   
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os valores a receber apresentam os seguintes prazos de 
vencimento:

 2013 2012

 

Adiantamentos a funcionários 57

Adiantamentos de férias 139 152

Adiantamento de 13º salário 67

Adiantamentos para centrais e postos (*) 3.433 2.201

Outros adiantamentos 9 61

3.705 2.414

8 Adiantamentos concedidos

 2013 2012

 

A vencer 3.634 4.912

Vencidos

Até 60 dias 1.680 1.320

De 61 a 90 dias 5 409

De 91 a 180 dias 571 554

De 180 a 360 dias 867 622

Superiores a 360 dias 1.908 1.374

  

8.665 9.191

(*) Conforme acordo firmado com as associações de revendas 

responsáveis pela administração das centrais e dos postos de 

recebimento de embalagens vazias, vigente até novembro de 

2009, o instituto foi responsável por parte dos custos incorri-

dos e respectivos déficits apurados. Com a vigência do novo 

modelo de negócios (nota 1.1), a partir de dezembro de 2009, 

o instituto passou a ser responsável pela gestão dos recursos 

gerados pela remessa das embalagens aos recicladores e 

ressarcimento da totalidade dos custos incorridos pelas asso-

ciações de revendas.

 em certas circunstâncias, o instituto concede adiantamentos às 

centrais e postos, com base na média dos últimos três meses 

do total das despesas apresentadas pela central. Tais adianta-

mentos são reconhecidos no resultado do exercício por meio de 

apresentação da documentação-suporte dos gastos incorridos. 

9 Caução aluguel
o saldo de R$ 60 (2012 - R$ 59) está representado pelo 
valor do depósito em caderneta de poupança, acrescido 
de juros, referente à caução definida no contrato de loca-
ção do imóvel onde está instalada a sede do instituto. Ao 
final do contrato, o valor será resgatado.
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10 Imobilizado

 Terrenos
edificações e 

benfeitorias
equipamentos 

instalações Veículos
Móveis e 
utensílios Outros

Total em 
operação

Obras e 
máquinas 

andamento
imobilizado 

total
  

Saldos em 1º de 
janeiro de 2012 336 15.611 25.940 918 406 29 43.240 1.833 45.073

Aquisição 95 132 1.442 254 72  1.995 9.466 11.461 

Transferência                  5.032    
              

5.032 (5.032)  

Baixa (25) (108) (68) (8) (5) (214) (2) (216)

Depreciação (692) (3.089) (276) (62) (11) (4.130) (4.130)

Saldos em 31 de 
dezembro de 2012 431 15.026 29.217 828 408 13 45.923 6.265 52.188

Custo total 431     17.382         35.652 
      

1.401      669 
           

59 
            
55.594 

            
6.265 

          
61.859 

Depreciação 
acumulada (2.356) (6.435) (573) (261) (46) (9.671) (9.671)

Valor residual       431       15.026     29.217 
              

828 
              

408 
              

13 
            
45.923 

            
6.265 

          
52.188 

Saldos em 31 
de dezembro de 
2012 431 15.026 29.217 828 408 13 45.923 6.265 52.188

Aquisição       3 2.291 580 45 19 2.938 9.549 12.487

Baixa (140) (1)                    (141) (4) (145)

Transferência 4.411           (14)                       4.397 (4.397)

Depreciação (686) (3.667) (517) (62) (12) (4.944)                  (4.944)

Saldos em 31 de 
dezembro de 2013 431 14.343 32.252 751 376 20 48.173 11.413 59.586

Custo total 431 17.385 42.354 1.328 699 78 62.275 11.413 73.688

Depreciação 
acumulada                (3.042) (10.102) (577) (323) (58) (14.102) (14.102)

    431    14.343 32.252 751 376 20 48.173 11.413 59.586

Com o objetivo de promover a autossustentabilidade 
econômica do sistema Campo Limpo (logística reversa 
das embalagens vazias de defensivos agrícolas) 
beneficiando todos os elos da cadeia, os associados 
constituíram uma entidade em separado, denominada 
Campo Limpo Reciclagem e Transformação de Plásticos 
S.A. (“Campo Limpo S.A.”). os ativos da Campo Limpo 
S.A. foram adquiridos pelo inpeV e estão registrados 
como imobilizado do instituto. o total desses ativos 
somam em 2013 o valor de R$ 61.876 (2012 – R$ 51.841). 

em 1º de maio de 2008, o instituto firmou contrato de 
locação do imóvel, equipamentos industriais, instala-
ções elétricas, hidráulicas, de gás, ferramentas, veículos, 
móveis e utensílios, computadores e periféricos, e demais 

bens que estão instalados e em funcionamento, bem 
como equipamentos sobressalentes pertencentes ao  
imóvel com a empresa Campo Limpo S.A. Tal contrato 
possui prazo de dez anos com renovação automática  
por igual período, caso não seja denunciado por  
qualquer das partes. 
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os ativos arrendados à Campo Limpo S.A. estão demons-
trados como segue:

  2013

Descrição Custo
Depreciação  

acumulada
Valor  

residual

edificações e benfeitorias 16.794 (2.666) 14.128

equipamentos e instalações 32.770 (6.637) 26.133

Veículos 387 (214) 173

Móveis e utensílios 489 (176) 313

Outros 23 (21) 2

imobilizado em andamento 11.413 11.413

 61.876 (9.714) 52.162

  2012

Descrição Custo
Depreciação  

acumulada
Valor  

residual

edificações e benfeitorias 16.792 (2.007) 14.785

equipamentos e instalações 27.922 (3.519) 24.402

Veículos 378 (201) 177

Móveis e utensílios 460 (129) 331

Outros 23 (19) 4

imobilizado em andamento 6.266 6.266

51.841 (5.875) 45.965

 Softwares 
adquiridos

Licença 
de uso Total

Saldos em 1º de janeiro de 2012 257 75 332

Aquisição 81 22 103

Baixa (6) (6)

Amortização (98) (39) (137)

Saldos em 31 de dezembro de 2012 234 58 292

Saldos em 31 de dezembro de 2012

Custo total 861 370 1.231

Amortização acumulada (627) (312) (939)

Valor residual 234 58 292

Saldos em 31 de dezembro de 2012 234 58 292

Aquisição 167 27 194

Transferência 24 (24

Baixa (30) (30)

Amortização (100) (34) (134)

Saldos em 31 de dezembro de 2013 295 27 322

Custo total 950 373 1.323

Amortização acumulada (655) (346) (1.001)

Valor residual 295 27 322

11 Intangível
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os ativos intangíveis relacionados à Campo Limpo S.A. 
em 31 de dezembro de 2013 estão demonstrados como 
segue:

Descrição Custo Amortização  
acumulada

Valor  
residual

Hardware e software 215 (125) 90

Licença de uso 103 (90) 13

 318 (215) 103

12 Contingências
As discussões judiciais e seus correspondentes depósitos 
judiciais estão apresentados conforme seguem:

 
Depósitos judiciais Discussão judicial

2013 2012 2013 2012

Tributária – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
– CoFinS (i) 7.497 6.306 7.544 6.306

 Trabalhistas (ii) 277 113

 7.497 6.306 7.821 6.419

Depósitos judiciais relacionados com discussões judiciais (7.497) (6.306) (7.497) (6.306)

    

Valor líquido das discussões judiciais   324 113 

Menos passivo circulante (47)  

  
no passivo não circulante 277 113

Movimentação das discussões judiciais no exercício de 
2013 está demonstrada a seguir:

 Tributária Trabalhista Total

Saldos em 1º de janeiro de 2013 6.306 113 6.419

Complemento / adições (iii) 797 224 1.021

Baixa (60) (60)

Atualização monetária 441 441

Saldos em 31 de dezembro de 2013 7.544 277 7.821

(i) Desde 2004, o instituto tem gerado receitas de taxa de 

credenciamento conforme acordos firmados com as 

recicladoras. o instituto e seus advogados tributaristas, 

diferentemente da Receita Federal do Brasil (RFB), enten-

dem que essas receitas não são passíveis de tributação 

do Programa de integração Social (PiS) e da Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social (CoFinS). 

Dessa forma, em 2 de julho de 2004, o instituto formulou 

uma consulta à Superintendência Regional da Receita 

Federal da 8a Região Fiscal, em São Paulo, a fim de 

esclarecer a omissão legislativa acerca da tributação do 

PiS e da CoFinS sobre outras receitas (receitas de taxa de 

credenciamento) nas entidades sem fins lucrativos, isentas 

do imposto de renda.

 em 9 de junho de 2008, o instituto obteve resposta positiva 

com relação à consulta referente ao PiS, sendo confirmado o 

pagamento apenas sobre os saldos de folha de pagamento, o 

que, regularmente, tem sido realizado desde o inicio de suas 

operações, em março de 2002. 
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 entretanto, com relação à CoFinS, a resposta da Supe-

rintendência Regional da Receita Federal foi negativa, 

confirmando a tributação sobre tal receita. o instituto, 

apoiado por seus advogados tributaristas, manteve o 

posicionamento contrário a decisão da RFB e, em fevereiro 

de 2009, impetrou mandado de segurança para assegurar 

o seu direito de não recolher a CoFinS sobre a taxa de 

credenciamento. em 13 de maio de 2009, foi indeferido o 

pedido de liminar solicitado pelo instituto relativamente ao 

mandado de segurança.

 em outubro de 2013 foi proferida sentença que não 

concedeu o pedido do inpeV e determinou o pagamento 

da COFINS. Em novembro de 2013 o Instituto apresentou 

recurso ao Tribunal Regional Federal, para o qual ainda não 

há previsão de julgamento.

 Preventivamente e, com o objetivo de salvaguardar o valor 

original da obrigação fiscal, o instituto efetuou depósito 

judicial da totalidade do valor provisionado acrescido de 

multas e juros, referente ao período de 2004 a dezembro 

de 2013, que totalizou R$ 7.497 (2012 – R$ 6.306). o 

correspondente depósito judicial está sendo apresentado 

pelo valor líquido no passivo.  

 Além dos aspectos da CoFinS anteriormente referidos, com 

base na opinião dos advogados externos do instituto, e por 

referirem-se à transmissão de informação e conhecimento 

técnico relativo ao tratamento de embalagens vazias até o seu 

destino final, as receitas não estão sendo objeto de tributação 

de qualquer outro tributo.

(ii) em 2013, foi constituída provisão trabalhista para um ex-

-funcionário no valor de R$ 224 e revertida provisão de um 

ex-funcionário no valor de R$ 60 por resultar em desfecho final 

favorável ao instituto. 

(iii) o valor de R$ 797, refere-se a discussão judicial de tributação 

da COFINS sobre a taxa de credenciamento.

(a) Perdas possíveis, não provisionadas 
no balanço
o instituto tem ações de naturezas trabalhista, envolvendo 
riscos de perda classificados pela administração como 
possíveis, com base na avaliação de seus consultores 
jurídicos, para as quais não há provisão constituída, con-
forme composição e estimativa a seguir:

13 Adiantamentos de associadas 
Considerando que as contribuições das empresas 
associadas são para custear todas as despesas com o 
processo de recebimento, transporte, destinação final, 
dentre outros, das embalagens vazias, as contribuições 
das associadas que ultrapassam o montante dos custos 
e despesas incorridos, são contabilizados na rubrica de 
adiantamento de associadas.

A movimentação dos adiantamentos de associadas é 
conforme segue:

 2013 2012

Trabalhistas 80 30

 

em 1º de 
janeiro 

de 2013 Adições Baixas 

Em 31 de 
dezembro 

de 2013

Contribuições dos 
associados (i) 11.260 53.270 (51.744) 12.786

Associados 
de sementes 528 (334) 194

Associados 
saneantes 4 (4)

11.792 53.270 (52.082) 12.980

(*) o orçamento do instituto de cada exercício considera investimen-

tos necessários com expansão, manutenção e melhorias nas cen-

trais e postos. o saldo remanescente ao final de cada exercício 

corresponde à parcela de investimentos aprovados em determina-

do exercício, porém, não incorridas até aquele encerramento. 

 As adições dos associados no valor de R$ 53.270, são contri-

buições estimadas individualmente por associado e considera-

das como sendo os valores necessários para cumprir com as 

atividades do instituto durante o exercício de 2013, conforme 

orçamento anual aprovado em assembleia.

 As baixas de 2013 no valor de R$ 51.744 (R$ 70.844, líquido 

do desconto da contribuição dos associados, no valor de R$ 

19.100), correspondem ao reconhecimento de receita do exercí-

cio de 2013 tendo como referência as despesas incorridas com 

as atividades do Instituto no transcorrer de 2013.  

 o saldo remanescente em 31 de dezembro de 2013, no valor 

de R$ 12.786, decorre das diferenças positivas auferidas entre 

os valores estimados e realizados em 2013 e exercícios ante-

riores e que estão à disposição dos associados para empenho 

à consecução das atividades dos próximos exercícios.

 o saldo de contribuições dos associados em 31 de dezembro de 

2013 no valor de R$ 12.786 (2012 – R$ 11.260), inclui verbas com 

manutenção, melhorias e construções de postos e centrais aprova-

das no orçamento de 2013 as quais serão incorridas no exercício 

de 2014, no valor de R$ 4.595 (2012 – R$ 4.151) (nota 22).
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14 Patrimônio social
Conforme artigo do estatuto social do instituto, o patrimô-
nio social, receitas, recursos e eventual superávit opera-
cional serão aplicados integralmente no país, na manu-
tenção e no desenvolvimento dos objetivos institucionais, 
sendo vedada qualquer forma de distribuição de resulta-
dos, dividendos, participações ou de diluição de parcela 
de seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto.

Plano de redução das contribuições
o projeto original de autossustentabilidade do inpeV 
previa, em determinado momento futuro, o início da 
redução das contribuições das associadas em decorrência 

das gerações de receitas conforme definido em seu 
modelo de negócios (nota 1.1). Conforme previsto na 121º 
Ata de reunião do conselho diretor do inpeV, datada de  
30 de setembro de 2013, foi confirmada a continuidade 
das diminuições de aportes acima do previsto para  
2013 que inicialmente era de R$ 13.500 passando  
ao final do exercício para o valor de R$ 19.100 (2012 –  
R$ 8.500), distribuídos distintamente entre as associadas 
do instituto. Portanto, as receitas de contribuição das 
associadas no valor de R$ 70.844 foram reduzidas 
pelo abatimento de R$ 19.100 (2012 – contribuições 
aprovadas em orçamento de R$ 56.478 com redução  
por disponibilidade operacional de R$ 8.500). 

 2013 2012

Contribuições das associadas – agroquímicas (nota 13) 70.844 56.478

Taxa de credenciamento de recicladores (nota 16) 10.492 9.059

ingressos para custeio de URes (nota 17) 24.646 21.231

Contribuições extraordinárias (repasse dos dividendos dos associados-acionistas da Campo Limpo S.A. (nota 18) 4.770 3.458

Arrendamento mercantil operacional (nota 19) 6.095 4.982

Contribuições das associadas - sementes e saneantes 744

Trabalhos voluntários (Conselhos Diretor e Fiscal) 440 408

Outros 322 210

117.609 96.570

Deduções das receitas

Desconto na contribuição de associados 2012 (nota 14 (i)) (19.100) (8.500)

COFINS sobre o arrendamento (463) (379)

Receita líquida das atividades 98.046 87.691

15 Receita líquida das atividades

16 Taxa de credenciamento  
de recicladores
em 2004, o instituto firmou convênios com as empresas 
recicladoras referentes a serviços de cooperação 
técnica e operacional na área de reciclagem de resíduos 
plásticos taxa de credenciamento de recicladoras. esses 
serviços consistem em desenvolvimento, treinamentos 
e estudos de melhorias das etapas do processo de 
reciclagem. 

Como resultado desses convênios, o instituto registrou 
uma receita em 2013 no montante de R$ 10.492 (2012 - 
R$ 9.059).

17 Ingressos para  
custeio de UREs 
A partir de 1o de dezembro de 2009, com o advento 
do novo modelo de remessa de embalagens, passa a 
existir uma nova forma de receita gerada pelo reciclador, 
denominada ingressos para custeio de UREs. Conforme 
descrito na nota 1.1, as receitas auferidas com os ingres-
sos para custeio de URes são utilizadas para subsidiar 
os custos incorridos pelas unidades de recebimento de 
embalagens vazias. 

em 2013, as receitas auferidas com ingressos de custeio 
de URes totalizaram R$ 24.646 (2012 - R$ 21.231).
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18 Contribuições extraordinárias 
(repasse dos dividendos dos 
associados/acionistas da  
Campo Limpo S.A.)
Conforme prevê o acordo de acionistas da Campo 
Limpo S.A., os montantes recebidos a título de 
dividendos recebidos desses acionistas, os quais são 
substancialmente associadas do instituto, devem ser 
investidos no aperfeiçoamento constante do sistema 
de operação, logística e gestão da destinação final de 
embalagens vazias de produtos fitossanitários, incluindo, 
atividades de apoio e orientação aos participantes do 
referido sistema. 

Conforme ata da Assembleia geral ordinária de 24 de abril 
de 2012, foram aprovados pelos acionistas as demonstra-
ções financeiras em 31 de dezembro de 2011 da empresa 
Campo Limpo S.A., como também, os dividendos a serem 
distribuídos e a destinação da totalidade destes para o pla-
no de expansão e diversificação de negócios da unidade 
recicladora sob a responsabilidade do instituto.

em 15 de abril de 2013, os acionistas da Campo Limpo 
S.A. aprovaram as demonstrações financeiras de 31 de 
dezembro de 2012 da empresa Campo Limpo S.A. bem 
como a distribuição e a destinação da totalidade de seus 
dividendos ao instituto.

Sendo uma receita do negócio recicladora, a administra-
ção do Instituto reconheceu como contribuição extraordi-
nária a totalidade dos dividendos recebidos da empresa 
Campo Limpo S.A. do exercício de 2013 no valor de 
R$ 4.770 (2012 - R$ 3.458). 

19 Arrendamento mercantil 
operacional
Refere-se ao contrato de locação do imóvel e 
equipamentos industriais, instalações elétricas, 
hidráulicas, de gás, ferramentas, veículos, móveis e 
utensílios, computadores e periféricos, e demais bens que 
estão instalados e em funcionamento para a companhia 

Campo Limpo – Reciclagem e Transformação de 
Plásticos S.A. o valor do aluguel corresponde a 10% do 
faturamento líquido mensal apurado pela locatária, sendo 
o valor mínimo de R$ 50 mensais. 

o contrato de arrendamento mercantil operacional con-
templa, também, uma cesta de serviços que o instituto 
presta a Campo Limpos S.A. relacionados, principalmen-
te, com tecnologia da informação, acompanhamento tribu-
tário e comunicação.

Os pagamentos mínimos futuros de arrendamentos 
mercantis operacionais não canceláveis de aluguel da 
fábrica Campo Limpo S.A., construída em Taubaté, no 
total e para cada um dos seguintes períodos, são apre-
sentados a seguir:

 2013 2012

Até um ano 6.020 5.354

Mais de um ano até cinco anos 24.080 26.770

30.100 32.124

Os pagamentos mínimos futuros para período superior 
a cinco anos contempla recebimento de arrendamento 
considerando dez anos, período de vigência do contrato, 
e sua renovação por mais dez anos, após concordância 
de ambas as partes, em um total de vinte anos.

20 Despesas gerais  
e administrativas
A administração das despesas administrativas e gerais do 
instituto é efetuada por meio de três segmentos, conforme 
apresentados a seguir:

 2013 2012

Despesas com infraestrutura (22.515) (19.787)

processo de suporte (6.647) (7.106)

Processo básico (nota 2.2 (i)) (64.210) (54.807)

(93.372) (81.700)
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• Material de comunicação e institucional - R$ 555 (2012 - R$ 562).

• Campanha regional tríplice lavagem - R$ 117 (2012 - R$ 59).

• Serviços de terceiros e comunicação - R$ 473 (2012 - R$ 523).

• eventos institucionais - R$ 489 (2012 - R$ 330).

(v) Trata-se de uma atividade do instituto direcionada a gerir 

projetos pré-aprovados pelo Conselho Diretor, principalmente, 

o da retirada de produtos obsoletos e impróprios R$ 1.952  

(2012 - R$ 1.192), constantes no orçamento anual.

 em 2013 foi dado continuidade ao projeto sementes financia-

do pela APPS. (nota 1.5).

(vi) Refere-se, principalmente, a custos incorridos pelas unida-

des de recebimento de embalagens vazias e reembolsados 

pelo instituto para a ampliação, reformas e manutenção de 

centrais e postos, no valor de R$34.887 (2012 - R$ 28.373) e 

construção de centrais e postos, no valor de R$ 1.130 (2012 - 

R$ 2.031).

(vii) Refere-se substancialmente a despesas incorridas com 

fretes para transporte de embalagens vazias, lavadas para 

reciclagem, no valor de R$ 15.697 (2012 - R$ 13.388) e 

não lavadas para incineração no valor de R$ 979 (2012 - 

R$ 730).

(viii) Refere-se a despesas com incineração de embalagens 

não lavadas. o instituto trabalha com cinco empresas que 

efetuam o processo de incineração. Os gastos incorridos com 

incineração estão distribuídos conforme segue: 

nas datas das demonstrações financeiras, o instituto 
apresentava os seguintes saldos relacionados a despesas 
administrativas e gerais:

 2013 2012

Despesas com infraestrutura

Ocupação (453) (358)

gastos com pessoal acrescido 
dos encargos sociais (11.372) (10.611)

Trabalhos voluntários (Conselhos 
Diretor e Fiscal) (440) (408)

gastos gerais (i) (7.620) (5.947)

Serviços de terceiros (ii) (982) (1.044)

Tecnologia da informação (1.085) (903)

institucional (563) (516)

(22.515) (19.787)

Processo de suporte

Jurídico (iii) (673) (618)

Comunicação, educação e 
campanhas (iv) (3.821) (3.867)

Desenvolvimento tecnológico (201) (179)

Projetos (v) (1.952) (2.442)

(6.647) (7.106)

Processo básico

operações (vi) (37.301) (31.045)

Logística (vii) (19.453) (16.822)

Destinação final (viii) (7.456) (6.940)

(64.210) (54.807)

(i) Refere-se principalmente a despesas de depreciação e amor-

tização, no valor total de R$ 5.078 (2012 - R$ 4.267).

(ii) Refere-se principalmente a despesas com as seguintes 

assessorias:

• Tributárias e fiscais - R$ 261 (2012 - R$ 290).

• Recursos humanos - R$ 45 (2012 - R$ 174).

• Auditoria interna e externa - R$ 359 (2012- R$ 352).

• Administrativa - R$ 33 (2012 - R$ 88).

(iii) Refere-se principalmente a suporte de assessores jurídicos 

externos no acompanhamento de processos em andamento - 

R$ 673 (2012 - R$ 618).

(iv) Refere-se a gastos com eventos para comunicação, divulgação 

e treinamentos. o saldo está composto principalmente por:

• gastos com campanha - R$ 468 (2012 - R$ 678). 

• Dia nacional Campo Limpo - R$ 1.719 (2012 - R$ 1.230).

 2013 2012

incinerar Serviços Coleta e Destinação 
de Resíduos S/C Ltda. (3.565) (5.292)

Basf S.A. (2.598) (771)

essencis Soluções Ambientais S.A. (1.175) (789)

Outros (118) (88)

(7.456) (6.940)

21 Remuneração dos  
administradores 
o corpo diretivo do instituto inclui, além do presidente, 5 
gerentes executivos. A remuneração paga ou a pagar por 
serviços destes funcionários está demonstrada a seguir:

 2013 2012

Salários, férias e 13º salário (2.259) (2.004)

Encargos (1.028) (921)

Outras remunerações (1.154) (1.285)

(4.441) (4.210)
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 2013 2012

processo com infraestrutura (229) (242)

processo de suporte (1.925) (320)

Processo básico (i) (2.441) (3.589)

(4.595) (4.151)

(i) Representados por construção, melhorias e ampliação de 

postos e centrais, processos de logística e contratos de 

incineração, nos valores de R$ 1.340, de R$ 97 e de R$ 1.004, 

respectivamente.

23 Seguros
o instituto busca no mercado apoio de consultores de 
seguros para estabelecer coberturas compatíveis com seu 
porte e suas operações. As coberturas, em 31 de dezem-
bro de 2013, foram contratadas pelos montantes a seguir 
indicados, consoante apólices de seguros:

outras remunerações incluem valores relacionados com 
bônus anual, previdência privada de contribuição definida, 
assistência médica e seguro de vida em grupo. 

22 Compromissos firmados 
Durante o exercício de 2013, o instituto firmou contratos 
com terceiros para manutenção e implementação de 
melhorias em suas unidades de gestão de negócio que, 
embora aprovadas no orçamento de 2013, serão executa-
das no exercício de 2014. em 31 de dezembro de 2013 e 
de 2012, os compromissos firmados com terceiros estão 
distribuídos conforme segue: 

Local
Importâncias  

seguradas
Campo Limpo – Reciclagem e 
Transformação de Plásticos S.A.

incêndio de bens do imobilizado 72.195

Responsabilidade civil 200

InpEV – escritório

incêndio de bens do imobilizado 5.000

Responsabilidade civil 200

InpEV – 112 centrais

incêndio de bens do imobilizado 3.203

Responsabilidade civil 350

24 Evento subsequente 

Redução da contribuição  
das associadas de 2014
Conforme previsto na 121º Ata de reunião do conselho 
diretor do inpeV, datada de 30 de setembro de 2013, está 
previsto redução das contribuições das associadas no 
valor total de R$ 22.000 a serem distribuídos distintamente 
entre as associadas do instituto sendo que as associadas-
-acionistas da Campo Limpo S.A. terão sua contribuição 
reduzida, primeiramente, pelo valor dos dividendos a se-
rem recebidos da Campo Limpo S.A. em outubro de 2014.

   

João Cesar Meneghel Rando
Diretor Presidente - inpeV

Regina Marta S. Sousa 
Contadora inpeV CRC 1SP177254/o-6


