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1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 

A Fundação Iochpe foi instituída pela Companhia Iochpe e 
atualmente a sociedade mantenedora é a Iochpe-Maxion S/A e 
suas subsidiárias.  
 
A Fundação tem por f inalidade cumprir a função social inerente 
à empresa, seja da fundadora, de sociedades l igadas, seja de 
outras empresas determinadas pela própria Fundação, tanto em 
relação aos que nelas trabalham, como na comunidade em que 
atuam, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e eficiência, 
competindo-lhe a prestação de serviços de assistência social e 
de educação aos cidadãos (adolescentes, jovens e adultos) das 
comunidades em que atua, inclusive educação profissional nos 
ternos da legislação do país, objetivando o aperfeiçoamento 
dos mesmos como pessoa humana, bem como seu bem estar, 
inclusive nos aspectos de saúde, educacional, cultural, 
profissional e artístico. 
 
A Fundação poderá efetuar investimentos e exercer atividades 
econômicas consentâneas com seus objetivos e que não 
incidam em vedação legal, desde que os resultados de uns e 
outros se destinem integralmente à consecução das finalidades 
previstas, inclusive através do aumento do seu patrimônio.       
 
Os recursos para geração das atividades da Fundação são 
decorrentes das dotações feitas pela mantenedora, bem como 
de outras pessoas físicas ou jurídicas, aluguéis, juros, 
dividendos e demais rendimentos, as importâncias cobradas 
pelo fornecimento de bens e serviços. 
 
Os bens imóveis e as ações com direito a voto, constantes do 
patrimônio da Fundação, só poderão ser alienados mediante 
prévia autorização do Conselho Curador. 

 
Em 24 de outubro de 2.003 a entidade passou a ser qualif icada 
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP), nos termos da Lei nº 9.790/99. 
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2. PROJETO FORMARE 
 

O Projeto Formare é composto por escolas profissionalizantes, 
que tem por f inalidade apoiar profissionais e empresas em suas 
ações de investimento social, proporcionando oportunidade de 
formação profissional para jovens de baixa renda no ambiente 
empresarial.  Atualmente o projeto Formare conta com 53 
empresas franqueadas e 86 escolas. 
 

 
3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas 
práticas contábeis no Brasil, as quais abrangem a Legislação 
Societária, as Portarias do Ministério da Previdência e 
Assistência Social e os Pronunciamentos, as Orientações e as 
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis-CPC. 
  
 

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
 
a) Apuração do resultado do exercício 
 

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência 
de exercícios.  

 
b) Ativos e passivos circulantes e a longo prazo 
 

Os ativos circulantes e a longo prazo são demonstrados pelos 
valores de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos auferidos.  
 
Os títulos de renda variável, que correspondem às ações da 
mantenedora, estão demonstrados ao custo de aquisição. 
 
Os passivos circulantes são demonstrados por valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
encargos incorridos. 
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c) Ativo Imobilizado 
 

Demonstrado pelo valor do custo de aquisição, líquido da 
depreciação acumulada, calculada pelo método l inear. 

 
d) Patrimônio Social 
 

Composto pelos resultados obtidos ao longo do período de 
existência da Fundação e não tem capital social. 

 
 
5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

 
   
   

Descrição 2.010 2.009 
Fundo Mutuo de Investimento 
Banco Votorantim 540.607

 
265.909

CDB -  Banco do Brasil 688.496 631.707
CDB -  Bradesco 918.028 840.534
CDB -  Banco Itaú 1.164.204 1.061.667
CDB – Banco Santander 1.533.893  
 4.845.228 2.799.817
 
 

  
 

6. TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 
 

   
   

Descrição 2.010 2.009 
 
Ações – Iochpe Maxion S/A 330.118 379.318
 330.118 379.318
   

 

Correspondem a 441.676 (253.638 - 2.009) ações ordinárias de 
emissão da Iochpe Maxion S/A. Durante o exercício de 2.010 a 
Fundação recebeu 235.638 ações decorrentes do 
desdobramento das ações em seu poder na proporção de 1:1.  
Assim sendo, passou a deter 507.276 a um custo unitário de R$ 
0,75.   
 
Ainda neste mesmo exercício, negociou no mercado 65.600 
ações.  Essas negociações proporcionaram uma receita de R$ 
1.424.807 e um lucro na operação de R$ 1.375.607.  Em 31 de 
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dezembro de 2.010 as ações da Iochpe Maxion S/A estavam 
cotadas a R$ 24.10 
 

7. IMPOSTOS A COMPENSAR / IMPOSTOS A RECOLHER 
 
Os impostos a compensar, correspondem ao imposto de renda 
retido na fonte incidente sobre dividendos recebidos anteriores 
ao exercício de 1996, bem como sobre os rendimentos de 
aplicações financeiras.   
 
A Fundação ingressou com medida administrativa junto a 
Secretária da Receita Federal, pleiteando a devolução dos 
recursos retidos.  

 
Durante um determinado período, com base em orientações de 
seus consultores jurídicos, foram compensados impostos 
retidos de terceiros e de responsabilidade de recolhimento pela 
Fundação contra os recursos retidos e ainda não devolvidos. 
 
Algumas dessas compensações vem sendo objeto de 
questionamento pela Secretária da Receita Federal.  
 
Em razão desses questionamentos, a Administração, 
determinou a constituição de provisão no exercício de 2008 no 
montante de R$ 80.000. 
 

 
8. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS LÍQUIDAS 

 
   
   

Descrição 2.010 2.009 
 
Receita com dividendos  109.086 423.597
Rendimento de aplicações 
f inanceiras 281.900 231.176
Tarifa bancaria (2.593) (6.510)
Outras (2.335) 4.702
 386.057 652.965
 
 

  
 

*          *         * 


