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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Em Reais - R$)
8. Depósitos Judiciais
Descrição
.
Depósito judicial tributário COFINS (Nota 15)
Depósito judicial tributário IPTU
Outros depósitos tributários
Depósitos judiciais trabalhistas
Depósitos judiciais cíveis

10. Imobilizado

2017
2016
7.490.147
6.121.203
3.400.304
2.813.637
238.102
238.102
721.275
358.274
462.587
693.744
12.312.415
10.224.960
As movimentações dos depósitos judiciais durante o exercício foram:
Saldos
Saldos
Descrição
.
31/12/2016 Provisões
Baixas Estornos 31/12/2017
Depósito judicial
tributário COFINS
6.121.203 1.368.944
- 7.490.147
Depósito judicial
tributário IPTU
2.813.637
586.667
- 3.400.304
Outros depósitos tributários
238.102
238.102
Depósitos judiciais trabalhistas 358.274
952.885 (449.269) (140.615)
721.275
Depósitos judiciais cíveis
693.744
2.078 (233.235)
462.587
10.224.960 2.910.574 (682.504) (140.615) 12.312.415
Depósito judicial tributário COFINS: Refere-se à declaração de inexistência de relação jurídica
para não ser compelida ao recolhimento da COFINS, incidente sobre as suas receitas de
“atividades próprias”, tendo em vista que atende aos requisitos de isenção, em contrariedade,
ao entendimento do Fisco. Em seu pedido de tutela antecipada (liminar), foi requerida a autorização para efetuar depósito judicial desta contribuição social, em conta vinculada aos autos
do processo, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151,
II do CTN, garantindo a sua regularidade fiscal. O pedido de tutela antecipada foi deferido em
10 de janeiro de 2011. Mensalmente a AFPESP vem depositando 7,6% de COFINS incidentes
sobre os valores em discussão (bonificações de seguros e plano de saúde).
Depósito judicial tributário IPTU: Refere-se à declaração de inexistência de relação jurídica
para não ser compelida ao recolhimento do IPTU da Unidade de Recreação e Lazer – URL - do
Guarujá, tendo em vista que atende aos requisitos de imunidade tributária de IPTU, pois se
trata de uma entidade de classe sem fins lucrativos voltada para assistência aos seus associados, que atende os requisitos legais do artigo 14 do CTN e constitucionais do artigo 150, VI,
´´c´´, da Constituição Federal. O IPTU da URL do Guarujá foi integralmente depositado em juízo
a partir do mês de janeiro de 2011. Foi constituída provisão para contingências tributárias.
9. Aplicações Financeiras
Tipo de aplicação
.
2017
2016
Banco Brasil RF Fundo Social
122.532
203.988
Banco Brasil LP CORP 10 MIL
59.698.851
51.690.584
CEF CDB Flex Progressivo
23.073.766
20.901.564
Itaú Aplic. Aut Mais
3.099.613
1.692.748
Santander Corporate DI
30.013.892
27.167.621
Santander FI Master RF Cred. Priv.
40.236.663
29.059.588
Itaú Corporate Privado Diferenciado RF LP
46.166.501
51.068.613
Itaú Active Fix - MMFI
24.522.381
11.616.437
226.934.199
193.401.143
As movimentações das aplicações financeiras durante o exercício foram:
RendiDescrição . 31/12/2016 Aplicações
Resgates
mentos
IRRF 31/12/2017
Banco Brasil
RF Fundo
Social
203.988
(94.794)
15.962
(2.624)
122.532
Banco Brasil LP
CORP10 MIL 51.690.584
5.500.000 (1.833.333) 5.150.245 (808.645) 59.698.851
CEF CDB
FLEX
20.901.564
- 2.172.202
- 23.073.766
Itaú Aplic
Aut Mais
1.692.748 89.313.530 (87.958.113)
89.090
(37.642) 3.099.613
Santander
Corporate DI 27.167.621
2.500.000 (1.833.333) 2.589.608 (410.004) 30.013.892
Santander FI
Master RF
Cred Priv 29.059.588
8.250.000
- 3.457.629 (530.554) 40.236.663
Itaú Corp. Privado
Diferenciado
RF LP
51.068.613 18.198.390 (26.656.000) 4.380.408 (824.910) 46.166.501
Itaú Active Fix
- MMFI
11.616.437 13.328.000 (1.833.333) 1.659.510 (248.233) 24.522.381
Itaú Instit. MM
Juros e
Moedas
- 13.328.000 (13.448.390)
155.342
(34.952)
193.401.143 150.417.920 (133.657.296) 19.669.996 (2.897.564) 226.934.199
Antônio Carlos Duarte Moreira
Presidente

Thais Helena Costa
Vice Presidente

Descrição
Imóveis
Terrenos
Móveis e utensílios
Veículos
Informática
Outros
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Depreciação/amortização acumulada
Obras em andamento

.

2017
326.517.404
68.159.958
36.153.734
4.317.744
9.444.376
10.630.280
152.034
455.375.530
(115.128.204)
340.247.326
17.053.874
357.301.200

2016
307.976.704
68.274.993
29.895.240
3.746.837
8.649.042
8.786.531
909.748
428.239.095
(104.694.091)
323.545.004
7.661.091
331.206.095

O imobilizado apresentou a seguinte movimentação:
Saldos em
Transfe- Saldos em
Descrição
. 31/12/2016
Adições
Baixas
rências 31/12/2017
I - Custo corrigido
Edifícios
307.976.704 15.451.929
(119.669) 3.208.440 326.517.404
Terrenos
68.274.993
(115.035)
- 68.159.958
Móveis e utensílios
29.895.240 7.862.939 (1.629.260)
24.815 36.153.734
Veículos
3.746.837 1.216.660
(645.753)
4.317.744
Informática
8.649.042 2.237.548 (1.442.214)
9.444.376
Outros
8.786.531 4.407.211 (3.013.462)
450.000 10.630.280
Benfeitoria em
imóveis de terceiros
909.748
(757.714)
152.034
428.239.095 31.176.287 (7.723.107) 3.683.255 455.375.530
Obras em andamento
7.661.091 13.076.038
- (3.683.255) 17.053.874
435.900.186 44.252.325 (7.723.107)
- 472.429.404
II - Depreciação acumulada
Edifícios
(75.254.365) (7.437.769)
39.062
- (82.653.072)
Móveis e utensílios
(17.271.653) (2.593.964)
789.184
- (19.076.433)
Veículos
(2.221.162)
(977.370)
465.437
- (2.733.095)
Informática
(5.827.109) (1.833.691)
994.337
- (6.666.463)
Outros
(3.245.754)
(745.466)
108.413
- (3.882.807)
Benfeitoria em
imóveis de terceiros
(874.048)
757.714
(116.334)
(104.694.091) (13.588.260) 3.154.147
- (115.128.204)
Imobilizado líquido 331.206.095 30.664.065 (4.568.960)
- 357.301.200
11. Intangível
Descrição
.
2017
2016
Marcas e patentes
3.892
3.892
Direitos de uso de software
1.449.341
1.439.066
1.453.233
1.442.958
Amortização acumulada
(1.376.050)
(1.304.649)
77.183
138.309
Os direitos de uso de software são amortizados linearmente em função do prazo contratual
desses direitos.
12. Cobertura de Seguros: A Associação mantém cobertura de seguros para incêndios e
riscos diversos do ativo imobilizado e estoques, por valores considerados suficientes para
cobrir eventuais perdas.
13. Provisão para Contingências: A AFPESP é ré em diversos processos fiscais e trabalhistas que se encontram em tramitação em esferas administrativas ou judiciais. Para prevenir possíveis perdas no desfecho final desses processos foram constituídas provisões
para contingências pelos valores demonstrados no quadro, as quais foram calculadas com
base em avaliação de riscos que a Administração realizou em conjunto com os advogados
responsáveis pela condução desses processos:
Descrição
.
2017
2016
Processos trabalhistas
2.270.513
1.910.526
Processos tributários
6.560.612
3.005.962
Processos cíveis
1.422
327.605
8.832.547
5.244.093
A provisão para contingências apresentou a seguinte movimentação:
Saldos em
Atuali- Saldos em
Descrição
..31/12/2016 Provisões Baixas
zação 31/12/2017
Provisão para
contingências trabalhistas
1.910.526
263.757 (366.505) 462.735 2.270.513
Provisão para
contingências tributárias
3.005.962 3.554.650
- 6.560.612
Provisão para
contingências cíveis
327.605
- (330.336)
4.153
1.422
5.244.093 3.818.407 (696.841) 466.888 8.832.547

Antonio Arnosti
Diretor Econômico Financeiro

Em dezembro de 2017, cinquenta (cinquenta e três em 2016) processos trabalhistas com estimativa de perda classificados como “possível” estavam em andamento, com valor estimado de R$ 6.979.443 (R$ 7.076.092 em 2016).
14. Patrimônio Líquido: A conta ajuste de avaliação patrimonial corresponde a
mais valia dos terrenos e imóveis conforme avaliação realizada por firma especializada na data base de 1 de janeiro de 2010. A sua transferência para a conta
Superávits Acumulados é feita em função da realização desses ativos por depreciação, alienação ou baixa. O superávit do período é revertido totalmente
para a manutenção dos recursos e desenvolvimento dos objetivos sociais da
AFPESP.
15. COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: No
dia 17 de dezembro de 2010, a AFPESP ajuizou demanda (Ação Declaratória
de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Tutela Antecipada), junto
à Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo. A referida demanda foi
proposta contra União Federal, com intuito de se obter o reconhecimento do
direito à isenção da COFINS (Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social), nos termos dos artigos 12, § 3º e 15 da Lei nº 9.532/97 c/
c com os artigos 13 e 14, inciso X da MP nº 2.158/2001. A declaração como
entidade isenta, permite que a AFPESP não seja compelida ao indevido recolhimento da COFINS sobre as suas receitas de atividades “próprias”, tendo em
vista que se trata de uma entidade de classe sem fins lucrativos, voltada para
assistência dos seus associados. Em seu pedido de tutela antecipada
(liminar), foi requerida a autorização para efetuar depósito judicial desta contribuição social, em conta vinculada aos autos do processo, para a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II do CTN, garantindo a sua regularidade fiscal. O pedido de tutela antecipada foi deferido
em 10 de janeiro de 2011. Desde fevereiro de 2011 a AFPESP vem depositando
7,6% de COFINS incidentes sobre os valores em discussão (bonificações de
seguros e plano de saúde). De acordo com avaliação da administração e dos
assessores jurídicos responsáveis pela condução deste processo, o desfecho favorável à AFPESP é provável.
16. Custos dos Serviços Prestados
Descrição
.
2017
2016
Custos com pessoal
37.240.071
32.534.423
Custos serviços
Custos com mercadorias
21.456.666
22.410.204
Outros custos
19.934.689
15.951.369
Gastos serviços públicos
8.456.509
8.310.190
Materiais de consumo
6.131.731
6.080.904
Manutenção
4.392.914
5.415.465
97.612.580
90.702.555
17. Despesas e Outras Receitas Operacionais
Descrição
.
2017
2016
Despesas com pessoal
57.753.543
51.744.540
Despesas administrativas e gerais
Utilidades e serviços
13.369.588
12.972.505
Serviços terceirizados
13.589.732
13.420.375
Outras despesas gerais
Eventos
2.680.434
3.137.671
Despesas com comunicação
2.398.414
2.580.528
Publicidade e propaganda
3.067.211
1.945.185
Impostos, taxas e emolumentos
1.710.961
1.528.563
Despesas com veículos
1.194.604
1.203.723
Despesas com Associados
369.873
Provisões
3.549.193
1.376.308
Depreciação e amortização
6.189.745
5.381.251
Resultado baixa imobilizado
(199.512)
837.339
105.673.786
96.127.988
18. Receitas Financeiras
Descrição
.
2017
2016
Rendimentos de aplicações financeiras
19.654.034
25.419.258
Reversão de AVP
162.737
654.836
Outras receitas financeiras
162.742
87.616
19.979.513
26.161.710
19. Despesas Financeiras
Descrição
.
2017
2016
Imposto de renda sobre aplicações financeiras
3.080.771
3.566.867
Despesas bancárias
2.915.741
2.350.507
Despesa com cobrança/cartão de crédito
2.811.042
2.275.759
Outras despesas financeiras
748.960
81.501
9.556.514
8.274.634

Jailson Gomes
Gerente de Controladoria - CRC 1SP216838/O-1
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
Conselho Fiscal, em 26 de abril de 2018.
Luiz Sérgio Schiachero
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Tadeu Sérgio Pinto de Carvalho
Membro

Antonio de Jesus da Silva
Membro

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores da Associação dos Funcionários Públicos Do Estado De São Paulo
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Associação dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo (“AFPESP”), que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas acima apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo em 31 de dezembro de 2017, 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.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a AFPESP, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis: A administração
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade da AFPESP de continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assun-

tos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar
a AFPESP ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da AFPESP
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro
e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles

internos da AFPESP. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da AFPESP. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a AFPESP a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 28 de fevereiro de 2018.

Confiance Auditores Independentes
CRC Nº 2SP022750/O-8

José Julio de Sousa Pereira
Contador
CRC Nº 1SP094178/O-3

Logística Reversa: a chave para um planeta mais sustentável
Nos últimos anos, a sustentabilidade se transformou em um dos temas mais discutidos no setor empresarial

I

sso é fruto, principalmente, da conscientização social. O ser
humano está cada vez mais certo de que os recursos naturais
que estamos utilizando são finitos. Dessa maneira, se não
nos preocuparmos com o planeta, as próximas gerações estarão
ameaçadas. O tripé reduzir, reutilizar e reciclar é uma tendência
cada vez mais presente em nossa sociedade.

Reprodução

Nilo Cini Junior (*)

Em uma pesquisa feita com a cadeia de suprimentos de cervejas e
refrigerantes, onde os integrantes terceirizaram o processo de coleta
e retorno de embalagens usadas para reciclagem, foi obtida uma economia anual de mais de U$ 11 milhões. Ambos lados se beneficiam
com a logística reversa. O consumidor acaba cumprindo com sua consciência ecológica, recuperando parte do valor do produto, enquanto
a empresa produzirá novos produtos com menos custos e insumos.

Seguindo essa forte tendência, o conceito de Logística Reversa
também passou a ser muito difundindo no universo corporativo,
se transformando em uma ferramenta fundamental para a sustentabilidade no setor empresarial. De acordo com a Política Nacional
de Resíduos Sólidos (PNRS), Logística Reversa é um instrumento
de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar
a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial,
para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos,
ou outra destinação final ambientalmente adequada.
Com leis relacionadas às questões ambientais muito mais rígidas,
as empresas e indústrias se viram na obrigação de desenvolver
projetos voltados a logística reversa. A Lei 12.305/2010, obriga os
fabricantes e distribuidores a recolherem as embalagens usadas.
Hoje em dia já não basta reaproveitar e remover os refugos do
processo de produção. O fabricante é responsável por todas as
etapas até o final da vida útil do produto.
Por isso, a Logística Reversa está cada vez mais presente
nas operações das empresas, desta forma, o investimento para
desenvolvimento de embalagens mais sustentáveis, retornáveis
ou descartáveis, vem promovendo não só a redução do peso dos
recipientes, que já colaboram para redução do impacto ambiental,
mas também a diminuição dos custos de industrialização por serem

sas têm se esforçado para reintegrar os resíduos nos processos
produtivos originais, minimizando as substâncias descartadas
na natureza e reduzindo o uso de recursos naturais. Fabricantes
de bebidas, por exemplo, têm gerenciado o retorno das garrafas
desde os pontos de venda até os centros de distribuição.

Quem está no meio dessa cadeia também se beneficia, já que
novas oportunidades de negócio são geradas e há uma maior
inserção no mercado de trabalho para a parcela marginalizada da
sociedade. Para completar, fica evidente que a Logística Reversa
é uma maneira eficiente de recuperar os produtos e materiais das
empresas que foram descartados, tornando-se peça fundamental
para as empresas que querem ser sustentáveis.

mais leves. Além disso, outro ponto favorável fica por conta do
crédito perante a opinião pública, já que as empresas demonstram
que estão preocupadas, também, com o meio ambiente.
Há muito desperdício tanto nos processos industriais como nos
processos de coleta seletiva e a Logística Reversa possibilita a
reutilização desse material ou, se não for possível o reuso, ela
promove o descarte correto do mesmo. Dessa maneira, as empre-

Atualmente, as empresas modernas já entenderam que além
de lucratividade, é necessário atender aos interesses sociais,
ambientais e governamentais, para assim atingir a sustentabilidade. É preciso satisfazer os stakeholders, que inclui governo,
comunidade, acionista, clientes, funcionários e fornecedores,
que avaliam a empresa de diferentes ângulos.
A logística reversa ainda está em difusão no Brasil, já que é
aplicada somente por empresas de grande e médio porte. Porém
o potencial de crescimento nos próximos anos é muito promissor.
(*) - É empresário e presidente do Instituto de Logística Reversa (ILOG).

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/33CF-5049-D340-B81B

Os membros do Conselho Fiscal da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de
São Paulo, diante assinados e dentro de suas atribuições estatutárias e legais examinaram o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2017 e opinam favoravelmente
pela sua aprovação.

