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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 (EM REAIS)
1) Contexto operacional
O Instituto Oikos de Agroecologia (Associação), com sede na Antiga Fazenda da
Conceição, inserida na Bacia Hidrográfica do Ribeirão dos Macacos, na cidade de
Lorena, Estado de São Paulo, é uma entidade sem fins lucrativos e econômicos, que tem
por missão promover e propagar o desenvolvimento sustentável, defesa do meio
ambiente, educação ambiental, investigação científica, uso racional dos recursos
naturais e inclusão sócio-econômica..
2) Principais práticas contábeis
a) Apuração das receitas e despesas.
Utiliza-se regime de caixa para reconhecimento das receitas e despesas, pela entrada e
saída efetiva da moeda.
b) Ativo circulante e não circulante realizável a longo prazo
As doações de Pessoa Física, para custeio são contabilizadas em conta de receita,
incorporado no Ativo Circulante- Disponível- Banco Conta Movimento, e o recurso de
Pessoa Jurídica Privada para projetos ocorridos no exercício; O recurso, a incorrer no
próximo exercício, para projetos, está incorporada na conta do Ativo Realizável a longo
prazo - Contas a receber.
c) Permanente
Demonstração dos bens do ativo imobilizado contabilizados em 2006,
d) Passivo circulante e não circulante exigível a longo prazo.
Demonstrados por valores correspondentes de encargos e variações monetárias
incorridos.
e) Receita de exercícios Futuros
O repasse das parcelas do projeto financiado pela AGEVAP/CEIVAP que vão ser
depositas no próximo exercício, são registradas como Receitas exercício futuro, para
serem futuramente apropriadas ao resultado segundo o regime de caixa.
f) Imposto de Renda
Por ser entidade sem fins lucrativos, que goza de imunidade tributária conforme a
Constituição Federal, não há incidência desse tributo sobre o superávit do exercício.
g) Elaboração das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas observando as práticas contábeis
adotadas no Brasil, consubstanciadas principalmente nas normas Brasileiras de
Contabilidade aplicáveis a Associações (NBC T 10.19), em conformidade com o Art.

24, I “Observar-se-ão os princípios fundamentais de contabilidade e das \normas
Brasileiras de Contabilidade”, do Estatuto do Instituto Oikos de Agroecologia.
3) Aplicações financeiras
Não há aplicações financeiras.
4) Imobilizado
Imobilizado
Móveis e Utensílos
Equipamentos e Instalações

6.029,86
637,36
5.392,50

Contabilizados os valores de acordo com o mercado.
5) Patrimônio Social
O Patrimônio Social é formado por excedentes de receitas contabilizando bens do ativo
imobilizado, no montante de R$59.337,76.
6) Instrumentos Financeiros
O valor contábil dos instrumentos financeiros ativos e passivos da Associação em 31 de
dezembro de 2006, registrados em contas patrimoniais, equivale, aproximadamente, ao
seu valor de mercado.
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