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São Paulo, quinta-feira, 26 de abril de 2018

...continuação

Propriedades para investimento incluem os terrenos e imóveis comerciais que
são arrendados para terceiros, para valorização de capital e em comodato. Cada
arrendamento tem um período inicial não revogável de 30 meses com o valor anual do aluguel indexado a índices de preços ao consumidor. Nenhum aluguel contingente é cobrado. Mensuração do valor justo: O valor justo das propriedades
para investimento foi determinada por avaliadores imobiliários externos independente. Em 31 de dezembro de 2017 o valor justo de todas as propriedades para investimentos foram mensuradas em R$ 1.290.892 (R$ 1.384.318 em 2016).
13. Imobilizado: As movimentações do custo e da depreciação do imobilizado
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 estão demonstradas
nos quadros abaixo:
Saldo em
Transfe- Saldo em
31/12/2016 Adições Baixas rências 31/12/2017
Custo
Terrenos ..........................
305.790
13.356
(497)
318.649
Prédios e edificações .......
371.390
2.127
(450)
35.637
408.704
Veículos ...........................
4.896
387
(441)
4.842
Móveis e utensílios ..........
39.151
2.636 (11.169)
12
30.630
Equipamentos e instalações
16.067
1.787
(12)
17.842
- (35.637)
29.767
Imobilizações em andamento 29.850 35.554
Total custo .....................
767.144
55.847 (12.557)
810.434
Prédios e edificações .......
(69.502) (10.864)
3.389
(76.977)
Veículos ...........................
(3.718)
(460)
233
(3.945)
Móveis e utensílios ..........
(22.187) (1.912)
7.330
(16.769)
Equipamentos e instalações
(7.178)
(754)
(7.932)
- (105.623)
Total depreciação ........... (102.585) (13.990) 10.952
Provisão para perdas .......
(2.557)
(390)
(2.947)
Saldo líquido ..................
662.002
41.467 (1.605)
701.864
Saldo em
Transfe- Saldo em
31/12/2015 Adições Baixas rências 31/12/2016
Terrenos ..........................
305.790
305.790
Prédios e edificações .......
366.910
- (1.193)
5.673
371.390
Veículos ...........................
4.933
591
(628)
4.896
Móveis e utensílios ..........
35.565
4.030
(444)
39.151
Equipamentos e instalações
16.036
33
(2)
16.067
- (5.673)
29.850
Imobilizações em andamento 13.990 21.533
Total do custo ................
743.224
26.187 (2.267)
767.144
Prédios e edificações .......
(58.685) (10.817)
(69.502)
Veículos ...........................
(3.451)
(626)
359
(3.718)
Móveis e utensílios ..........
(17.695) (4.575)
83
(22.187)
(7.110)
(72)
4
(7.178)
Equipamentos e instalações
Total da depreciação ......
(86.941) (16.090)
446
- (102.585)
Provisão para perdas .....
(370) (2.191)
4
(2.557)
Saldo líquido ..................
655.913
7.906 (1.817)
662.002
2017
2016
14. Obrigações trabalhistas e sociais
Provisão para férias ....................................
14.071
13.494
FGTS a recolher .........................................
2.244
1.344
Salários a pagar ..........................................
6.272
143
99
509
Outros ........................................................
22.686
15.490
2017
2016
15. Adiantamento de clientes
Mensalidades antecipadas ..........................
17.506
17.547
Aluguéis antecipados ...................................
216
803
785
981
Outras receitas antecipadas ........................
18.507
19.331
O saldo de adiantamento de clientes nas demonstrações financeiras referem-se,
substancialmente, às matrículas e mensalidades, recebidas antecipadamente, e
também de alugueis antecipados e que serão reconhecidas ao resultado do exercício de acordo com o regime de competência.
16. Provisão para contingências e depósitos judiciais: a. Provisão para
contingências: A Associação é parte envolvida em processos trabalhistas,
cíveis e fiscais, e estão discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses
processos são estimadas e atualizadas pela administração, amparada pela
opinião de seus consultores legais externos. Para cobertura das perdas consideradas como prováveis, foram constituídas provisões nos montantes indicados a seguir:
2017
2016
Trabalhista ..................................................
3.138
574
Total de contingências .................................
3.138
574
Além dos processos acima mencionados, em 31 de dezembro de 2017 existem
outros processos e obrigações possíveis cíveis, trabalhistas e tributárias avaliadas pelos assessores jurídicos como sendo do risco possível no montante de
R$ 25.635 (R$ 18.851 em 2016), dos quais se destacam o montante de
R$ 23.317 de PIS sobre folha de pagamento. b. Depósitos judiciais: Estão registrados nesta conta os depósitos judiciais fiscais, atualizados pelos índices oficias até a data do balanço, sendo esta sua movimentação e composição:
TransfeAtua31/12/2016 Adições rências Baixas lizações 31/12/2017
Pis sobre folha
de pagamento (i)
17.098
1.618
2.865
1.736
23.317
Trabalhistas ......
1.667
149
(40)
(8)
1.768
4.694
2.017 (2.825)
1
3.887
Outros ..............
23.459
3.784
(8)
1.737
28.972
As principais naturezas podem ser resumidas a seguir: (i) PIS sobre folha de pagamento - a Associação possui processo judicial para reconhecer o direito líquido
e certo da empresa à imunidade prevista no art. 195, Parágrafo 7º da Constituição
Federal, afastando a inconstitucional exigência do recolhimento da constribuição ao
PIS, tal como atualmente previsto na Medida Provisória nº 2158-35/01, de 24 de
agosto de 2001. Os valores questionados são depositados em juízo.
17. Partes relacionadas: a. Saldos com partes relacionadas
2017
2016
Saldos
Ativo não circulante
Empréstimos - partes relacionadas
Associação Jesuíta de Educação
e Assistência Social - AJEAS (a) ...............
40.373
29.463
Universidade Católica de Pernambuco ........
4.500
Companhia de Jesus - Jesuítas ...................
948
920
1.108
1.244
Outras partes relacionadas ..........................
42.429
36.127
(a) A Associação concede à AJEAS crédito em conta corrente, para que a mesma aplique estes recursos em consonância com as finalidades preconizadas em
seu Estatuto Social. Este contrato não prevê atualização monetária e o prazo
para quitação do saldo devedor verificado entre as partes, independente de utilização do total do crédito disponibilizado, deverá ser quitado num prazo máximo
de 36 meses, contados a partir da data de liberação do valor inicial que originar a
operação.
b. Remuneração do pessoal-chave da administração: Os diretores da Associação compõem o quadro de pessoal-chave de sua administração e não recebem remuneração pela prestação de seus serviços, conforme a sua previsão
estatutária.
18. Patrimônio líquido: Patrimônio social: Conforme estatuto social, a Associação deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais, não podendo, como consequência, não poderá distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou de participação no seu superávit. Dessa forma, o superávit do exercício é integralmente
incorporado ao patrimônio social. No caso de extinção da Associação, seu
patrimônio, por vontade expressa da instituidora, será incorporado ao da Companhia de Jesus. Ajuste de avaliação patrimonial (reavaliação de bens): O
ajuste de avaliação patrimonial foi constituída em decorrência da atribuição do
“deemed cost” no momento da aplicação pela primeira vez das normas da CPC,
da rubrica de imóveis do ativo imobilizado, com base em laudo de avaliação ela-

borado por consultoria especializada. O ajuste de avaliação patrimonial está sendo realizada por depreciação ou baixa dos bens reavaliados contra o superávit
acumulado. Não foram constituídos o imposto de renda e a contribuição social
diferidos em decorrência de a Associação possuir imunidade tributária.
19. Receita operacional: A ANEAS demonstra abaixo a composição da receita
operacional líquida:
2017
2016
Receitas de ensino ......................................
305.400
280.375
Receitas patrimoniais .................................
75.663
71.805
Receitas com contribuições ........................
1.246
1.455
Receitas com trabalhos voluntários .............
1.555
650
7.869
5.426
Outros receitas ...........................................
391.733
359.711
Cancelamentos e devoluções ......................
(636)
(440)
Bolsas institucionais ....................................
(20.392) (14.061)
(46.940) (42.391)
Bolsas Cebas (nota 21) ...............................
(67.968) (56.982)
323.765
302.819
20. Despesa por natureza
2017
2016
Despesas por função
Custos dos serviços prestados ....................
(290.407) (235.498)
Despesas com vendas ................................
(4.525)
(2.086)
Despesas gerais e administrativas ..............
(26.495) (46.564)
(5.056)
5.585
Outras (despesas) receitas operacionais .....
(326.483) (278.563)
Despesas por natureza
Despesas com pessoal ...............................
(203.425) (189.078)
Depreciação e amortização .........................
(25.373) (28.024)
Despesas com serviços ..............................
(47.638) (24.239)
Despesas assistenciais (nota 22) ................
(6.209)
(6.023)
Despesas com materiais ............................
(15.938) (11.853)
Serviços básicos .........................................
(6.280)
(6.571)
Despesas com viagens ...............................
(5.091)
(2.488)
Despesas com patrimônio e utilidades ........
(2.811)
(3.060)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
(1.701)
(1.519)
Despesas com propaganda e marketing ......
(1.436)
(567)
Trabalhos voluntários ..................................
(1.555)
(650)
Reversão da provisão para perda ................
(2.505)
Outras despesas .........................................
(9.026)
(1.986)
(326.483) (278.563)
21. Resultado financeiro
Receitas financeiras
2017
2016
Receita de aplicações financeiras ................
34.574
41.168
2.139
2.051
Outras receitas financeiras ..........................
36.713
43.219
Despesas financeiras
Descontos concedidos ................................
(204)
(2.708)
(104)
(283)
Outras despesas financeiras .......................
(308)
(2.991)
36.405
40.228
22. Benefícios sociais ofertados por meio da concessão de bolsas de estudo, benefícios complementares ao aluno bolsista e ações socioassistenciais com base nas Leis 12.101/2009, 12.868/2013 e 8.742/1993: Desde
sua fundação em Agosto de 1900, a ANEAS valoriza os conceitos de cidadania, ética e solidariedade e cumpre sua Missão dedicando-se para que as
ações por ela desenvolvidas sejam respostas efetivas às demandas sociais. A
ANEAS possui como área preponente a Educação, a qual presta serviços em
conformidade com a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e tem por premissa que a educação é elemento constitutivo do ser humano e, portanto, deve estar presente
desde o momento em que ele nasce, como meio e condição de formação, desenvolvimento, integração social e realização pessoal. Em cumprimento a
sua Missão e em consonância com a legislação vigente, a ANEAS também
desenvolveu em 2017 ações socioassistenciais na área da Assistência Social,
com objetivo de otimizar as relações sociais estabelecidas de forma a garantir que cada indivíduo seja sujeito de direitos e protagonista de sua história. As
ações foram desenvolvidas por meio de serviços, programas e projetos os
quais proporcionaram aos usuários atendidos: acolhimento, convivência e socialização de famílias e indivíduos de acordo com a identificação da situação
de vulnerabilidade apresentada. a. Educação: A ANEAS desenvolveu suas
atividades de Educação e Assistência Social por meio de suas unidades
mantidas que estão concentradas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e
Minas Gerais, conforme descritas abaixo:
São Paulo:
Mantenedora;
Colégio São Francisco Xavier;
Colégio São Luís;
Centro Santa Fé;
Oficinas Culturais Anchieta - OCA.
Rio De Janeiro:
Colégio Anchieta;
Colégio Santo Inácio;
Centro Educativo Padre Agostinho Castejón.
Minas Gerais:
Creche Caiçaras;
Centro de Educação Infantil Nhá Chica;
Colégio dos Jesuítas;
Colégio Loyola;
Centro Social de Educação e Cultura Santo Inácio de Loyola;
Escola Técnica de Eletrônica - ETE FMC.
Na área de educação elaborou políticas que são seguidas em todos os colégios,
buscando unidade no modo de proceder das obras de forma a garantir o acesso,
a permanência e a conclusão escolar do aluno bolsista, afirmando os princípios,
diretrizes e objetivos da Missão Jesuíta. Visa com essas políticas a excelência
no acolhimento do aluno voltada ao sucesso acadêmico. A aferição das condições socioeconômicas das famílias dos alunos bolsistas para o ensino básico,
no processo de concessão de bolsas de estudo e de benefícios complementares,
busca a competência técnica e o cumprimento da legislação vigente, sendo que
para tal constituiu-se equipe provida de assistente social em cada obra educacional. Durante o exercício de 2017, foram prestados serviços na Educação Básica
nos três níveis de ensino: Ensino Infantil, Fundamental e Médio e também nas
modalidades da Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional Técnica.
Em conformidade com o artigo 13 da Lei nº 12.101/2009 e suas modificações
com a Lei 12.868/2013, como também seu Decreto regulamentador nº 8.242/
2014, concedeu bolsas de estudo e benefícios complementares à alunos que
comprovaram perfil socioeconômico de acordo com as regras da legislação vigente, por meio dos seguintes programas: (i) Bolsas de Estudo - Programa de
concessão de bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) a alunos com
perfil socioeconômico estabelecido na Lei 12.101/09 e suas modificações com a
Lei 12.868/2013 e Decreto regulamentador nº 8.242/2014, atendendo também as
padronizaçãoes previstas na Portaria Normativa nº 15, de 11 de agosto de 2017
para Educação Básica. (ii) Benefícios Complementares - Foram ofertados benefícios complementares a alunos beneficiados com bolsas de estudo integral,
objetivando a permanência do estudante no curso a qual foi beneficiado conforme
Lei 12.101/2009 e suas modificações na Lei 12.868/2013 e Decreto
regulamentador nº 8.242/2014, atendendo também as padronizaçãoes previstas
na Portaria Normativa nº 15, de 11 de agosto de 2017. Conforme determina a Lei
12.101/2009, artigo 13 e incisos, a ANEAS demonstra no quadro a seguir a distribuição das bolsas de estudo com o quantitativo de alunos beneficiados para a
educação básica, na relação de 1 (uma) bolsa de estudo integral, para cada 5
(cinco) alunos pagantes, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017:
Quadro da distribuição das bolsas de estudo - quantitativo de alunos em

31 de dezembro de 2017 - educação básica
Educação básica
Em quantidade
14.119
1- Alunos base ..............................................................
10.371
2 - Alunos pagantes .....................................................
2.074
3- Necessidade: 1/5 .......................................................
(+) Bolsas de estudo integrais .........................................
2.144
(+) Bolsas de estudo integrais e com deficiência (1,2) .....
3
(+) Bolsas de estudo integrais em tempo integral (1,4) ....
527
294
(+) Bolsas de estudo parciais de 50% ..............................
3.128
4 - (=) Total de bolsas de estudo ..................................
96
5- (+) Benefícios complementares (conversão) ..........
6- (=) Diferença de bolsas de estudo a maior .............
1.054
Na educação básica, a ANEAS beneficiou alunos com bolsas de estudo, na seguinte proporção: 2.144 alunos com bolsas de estudo integrais, 03 alunos com
bolsas de estudo integrais e com deficiência, 527 alunos com bolsas de estudo
integrais em tempo integral, e ainda, bolsas de estudo parciais para 294 alunos.
A distribuição dos benefícios complementares prevista na Portaria Normativa nº
15, de 11 de agosto de 2017, converteu o montante de R$1.916 em 96 bolsas de
estudo integrais. Na relação com o mínimo devido (1 bolsa de estudo para cada
5 alunos pagantes), foram concedidas 1.054 bolsas de estudo acima do mínimo
devido para o cumprimento da Lei 12.101/2009. A ANEAS apresenta no quadro a
seguir a distribuição das gratuidades em bolsas de estudo e benefícios complementares:
Em milhares
Apuração das gratuidades concedidas ........................................
de R$
Valor das bolsas de estudo integrais ...........................................
41.661
(+) Valor das bolsas de estudo parciais ......................................
3.363
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - transporte
491
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - uniforme ..
67
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - material didático
417
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - alimentação
743
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - outros ......
198
(=) Total da gratuidade concedida ..........................................
46.940
A ANEAS concedeu em 2017, o valor de R$ 46.940 em gratuidades de bolsas de
estudo e benefícios complementares aos alunos bolsistas. O Certificado Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da ANEAS foi deferido por meio da Portaria nº 701, de 18 de novembro de 2014. Conforme determinação do artigo 40 da
Lei nº 12.101/2009 e suas modificações com a 12.868/2013, como também seu
Decreto regulamentador nº 8.242/2014. A ANEAS procedeu a entrega da documentação em meio físico, para renovação do próximo triênio 2014 a 2017, junto
ao Ministério da Educação (MEC) em 01 de dezembro de 2014, sob nº de processo 23000.013794/2014-81, o qual encontra-se aguardando análise, conforme
SEI/MEC 0608107 emitida em 27 de março de 2017 e procedeu novamente,
conforme obrigação legal a entrega da documentação em meio físico, junto ao
Ministério da Educação MEC para renovação MEC/SERES/ triênio 2018 a 2020
conforme protocolo emitido em 11/12/2017 - Processo nº 23000.047949|2017-25
o qual encontra-se no aguardo de análise. As unidades educacionais mantêm seu
cadastro atualizado no EDUCACENSO (Dados do Censo Escolar da Educação
Básica). b. Assistência social: A ANEAS desenvolveu suas atividades na área
da assistência social em conformidade com a Política Nacional de Assistência
Social (PNAS/2014), Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993), Norma
Operacional Básica (NOB-SUAS/2005), Norma Operacional Básica em RH
(NOB-SUAS-RH/2006), Resolução CNAS nº 109/2014 (Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais); Resolução nº 14/2014 do CNAS (Parâmetros Nacionais para a inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem
como dos serviços, programas e projetos) e Resolução nº 27/2011 do CNAS
(Caracteriza as Ações de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos no
âmbito da Assistência Social). O trabalho realizado teve como objetivo otimizar
as relações sociais estabelecidas de forma a garantir que cada indivíduo seja
visto como sujeito de direitos e protagonista de sua história. Desenvolveu serviços, programas e projetos que proporcionaram as comunidades locais o acolhimento, convivência e socialização de famílias e indivíduos de acordo com a
identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Os serviços, programas e projetos estão organizados nas seguintes seguimentos: (i) Serviço de
Atendimento - Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O Serviço de Atendimento foi realizado em 2017 em 3 (três)
Unidades Diretas nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Unidades diretas
Nome do
Usuários aten- Realizado (Em
. didos (2017) milhares R$)
s proteção social básica serviço
Centro Santa Fé
Resgatando a
CNPJ 33.544.370/0039-11 história,
fortalecendo
vínculos e
construindo
cidadania
148
809
Oficinas Culturais
Projeto Oficinas
Anchieta - OCA
Culturais
CNPJ 33.544.370/0006-53 Anchieta - OCA
239
986

JESUÍT
ÍTAS BRASIL

João Geraldo Kolling - Diretor Presidente

Centro Social de Ed. e
Cultura Santo Inácio de
Loyola
CNPJ 33.544.370/0010-30

Projeto Social
e Cultura Santo
Inácio de Loyola

329

341

716
2.136
(ii) Serviço de Assessoramento Técnico/Financeiro - O Programa de
Assessoramento Técnico e Financeiro foi desenvolvido e monitorado diretamente pela Associação, por meio dos seguintes procedimentos: abertura de edital,
análise e revisão dos serviços apresentados e formalização da parceria, por
meio de Instrumento de Parceria, entre a ANEAS e a entidade beneficiada pelo
programa. Após, iniciamos o acompanhamento mensal norteado pela Diretriz
Institucional - Processo de Prestação de Contas (Social e Financeira). Nesse
programa, foi beneficiada a Fundação Fé e Alegria do Brasil, entidade certificada
com o CEBAS e suas mantidas, devidamente inscritas no Conselho Municipal
de Assistência Social, conforme quadro abaixo:
Assessoramento técnico
e financeiro Instituição
Nome do
Usuários aten- Realizado (Em
projeto
.
didos (2017) milhares R$)
Parceira
Fundação Fé e Alegria/
Fortalecendo
Sede Nacional
vínculos na
Missão de Fé e
Alegria e
Assessoria Técnica
aos Centros
Sociais (19
projetos apoiados
- atuando em 14
estados
brasileiros:
São Paulo,
Rio de Janeiro,
Minas Gerais,
Espírito Santo,
Bahia, Ceará,
Rio Grande do
Norte,
Pernambuco,
Tocantins, Paraíba,
Santa Catarina,
Mato Grosso,
Rio Grande do Sul
4.443
6.209
e Amazonas).
4.443
6.209

Jeferson Rodrigo Stroher - Controller

Abrangência Territorial - Serviços Diretos e Projetos Sociais Apoiados

23. Renúncia fiscal: Em atendimento a ITG 2002(R1) - entidade sem finalidade
de lucros, aprovada pela resolução CFC n.º 1.409/12 e alterada pela resolução
2015/ITG 2002(R1) em setembro de 2015, a Associação por julgamento, apresenta a seguir a relação dos tributos (impostos e contribuições) objetos de renúncia fiscal com as respectivas alíquotas incidentes: • Incidentes sobre a receitas tributáveis ( PIS 0,65%, COFINS 3%); • Incidentes sobre a folha de pagamento (INSS patronal, terceiros e SAT); • Incidentes sobre o superávit do exercício (IR e CS 34%).
24. Instrumentos financeiros: A Associação não possui operações financeiras
com instrumentos financeiros, entretanto, poderá incorrer em riscos relativos a
risco de crédito, risco de taxa de juros e risco de liquidez. Risco de crédito: O
valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito.
A exposição máxima do risco do crédito na data das demonstrações financeiras era:
2017
2016
Caixa e equivalente de caixa
101.915
113.818
Títulos e valores mobiliários
223.791
214.799
Contas a receber
14.888
12.292
Outras créditos
12.011
18.966
Empréstimos - partes relacionadas
42.429
36.127
395.034
396.002
Os saldos de contas a receber de clientes está reduzido por provisão para créditos de liquidação duvidosa em montantes que a Administração considera suficiente para cobrir eventuais perdas. Risco de liquidez: A abordagem da Associação na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre
tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem. A Associação apresentava em 31 de dezembro de 2017 um saldo de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários de curto prazo de R$ 325.706
(R$ 328.617 em 2016) frente a um passivo circulante total na mesma data base
de R$ 57.016 (R$ 50.999 em 2016) que representa uma posição liquida positiva
de R$ 268.690 (R$ 277.618 em 2016). Risco de taxa de juros: Na data das demonstrações financeiras, o perfil dos instrumentos financeiros remunerados por
juros variáveis da Associação eram:
Instrumentos de taxa variável
2017
2016
Ativos financeiros - CDI
Aplicações financeiras
(caixa e equivalentes de caixa) ..................
100.073
109.812
Títulos e valores mobiliários .......................
223.791
214.799
Total ............................................................
323.864
324.611
A Associação mantém parcela substancial de suas aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários indexadas à variação do CDI. Em 31 de dezembro de
2017, a Associação apresentava exposição líquida a taxa de juros no montante de
R$ 323.864 (R$ 324.611 em 2016) em aplicações financeiras e títulos e valores
mobiliários remuneradas em CDI. Análise de sensibilidade para mudanças
na taxa de juros: Para o cálculo do cenário provável foram utilizadas as taxas
referenciais obtidas na BM&FBOVESPA em 31 de dezembro de 2017. Os cenários “Possível” e “Remoto” levam em consideração um incremento nessa taxa de
25% e 50%, respectivamente. Os resultados, em valores nominais são como seguem, e as despesas com juros de debêntures estão calculadas até o término de
cada contrato indexado.
Provável Possível Remoto
CDI (a.a.)
9,93%
9,93%
9,93%
25%
50%
Saldo
Contábil
Provável Possível Remoto
Aplicações Financeiras
classificadas como Caixa e
Equivalentes de Caixa .........
100.073
110.011
112.495 114.979
Títulos e Valores Mobiliários ...
223.791
246.013
251.569 257.125
Exposição líquida em CDI .......
32.160
40.200
48.240
Estimativa do valor justo: A Associação divulga seus ativos e passivos a valor
justo, com base nos pronunciamentos contábeis pertinentes que definem valor
justo, a estrutura de mensuração do valor justo, a qual se refere a conceitos de
avaliação e práticas e requer determinadas divulgações sobre o valor justo.
Valor justo vesus valor contábil: Os valores justos dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis apresentados no balanço patrimonial, são os seguintes:
2017
2016
Valor Valor
Valor
Valor
contábil justo contábil
justo
Ativos financeiros designados pelo
valor justo por meio do resultado
Títulos e valores mobiliários ..............
223.791 223.791 214.799 214.799
Caixa e equivalentes de caixa
100.073 100.073 109.812 109.812
- Aplicações financeiras ...................
Ativos mensurados
pelo custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa ............
1.842
1.842
4.006
4.006
Contas a receber de clientes e alunos .
14.888 14.888 12.292 12.292
Outras contas a receber .....................
11.261 11.261 18.966 18.966
42.429 42.429 36.127 36.127
Mútuo - partes relacionadas ...............
Passivos mensurados
pelo custo amortizado
Fornecedores .....................................
6.487
6.487
8.137
8.137
4.438 4.438
4.296
4.296
Outras contas a pagar ........................
As aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários, classificadas como valor justo por meio do resultado, são classificadas na categoria nível 2. Para os
níveis 1 e 3, a Associação não possuía nenhuma operação a ser classificada nas
datas-bases.
25. Arrendamento operacional como arrendador: Os valores relacionados
aos arrendamentos mercantis operacionais referem-se, substancialmente,
aos recebimentos de alugueis, que possuem prazos de vencimento entre 5 e
10 anos renovável por igual período e seus valores, trazidos a valor presente
dos recebimentos mínimos não representam, substancialmente todo o valor
justo do ativo arrendado, conforme estudos elaborados pela Administração da
Associação. A Associação reconheceu receitas no montante de R$ 75.663 em
31 de dezembro de 2017 (R$ 71.805 em 31 de dezembro de 2016), com operações de arrendamento mercantil. Os recebíveis futuros mínimos estão segregados da seguinte forma:
Menos de 1 ano ...........................................
56.063
Mais de 1 ano e menos de 5 anos ................
62.586
Mais de 5 anos ............................................
2.255

Fernando Marcelino Polysello - Contador - CRC 1SP 256549/O-3

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Conselheiros e Diretores da Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - ANEAS
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Associação Nóbrega
de Educação e Assistência Social - ANEAS (“Associação”), que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e
outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Nóbrega de Educação e
Assistência Social - ANEAS 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 financeiras”. Somos independentes em relação à Associação, 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. Outros assuntos: Demonstrações financeiras de exercícios anteriores examinadas por
outro auditor independente: O exame do balanço patrimonial em 1º de janei-

ro de 2016 (derivado das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de
dezembro de 2015), preparado originalmente antes dos ajustes efetuados nos valores correspondentes relativos às demonstrações financeiras do exercício findo
em 31 de dezembro de 2016 e da reversão da perda por redução ao valor recuperável de propriedades para investimento descrita na nota 6n, foi conduzido sob
a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de
auditoria sem modificações, com data de 23 de março 2016. Como parte de nossos exames das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 examinamos os ajustes nos valores correspondentes do balanço patrimonial em 1º de janeiro de 2016, que em nossa opinião são apropriados e foram corretamente efetuados, em todos os aspectos relevantes. Não fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre
as informações referentes ao balanço patrimonial em 1º de janeiro de 2016 e,
portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração sobre eles
tomados em conjunto. Adicionalmente, conforme mencionado na mesma nota
explicativa, os valores correspondentes relativos às demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, apresentados para fins de comparação nas demonstrações financeiras do exercício corrente, foram ajustados e
estão sendo reapresentados pelo mesmo motivo descrito acima. Nossa opinião
não está ressalvada em relação a esse assunto. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administra-

(a) O Conselho Fiscal da Associação Nóbrega de Educação e Assistência
Social - ANEAS, no exercício de suas funções legais e estatutárias, examinou as Demonstrações Contábeis e Financeiras: Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado do período, Demonstrações das Mutações do
Patrimônio Social, Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstra-

ções de Resultados Abrangentes (DRA), relativos ao exercício encerrado em
31 de dezembro de 2017.
(b) Com base nos exames efetuados e considerando o Relatório da KPMG
Auditores Independentes, o Conselho Fiscal, indica para aprovação os referidos documentos contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de

ção é responsável pela avaliação da capacidade da Associação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Associação
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar
o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações financeiras: Nosso objetivo é obter segurança razoável de
que as demonstrações financeiras, 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 financeiras.
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 financeiras, 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 Associação. •
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 incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Associação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 Associação a não mais se manter em continuidade
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 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, 26 de abril de 2018
KPMG Auditores Independentes - CRC 2SP014428/O-6
Marcelo Pereira Gonçalves - Contador CRC 1SP220026/O-3
Flavio Gozzoli Gonçalves - Contador CRC 1SP290557/O-2

PARECER DO CONSELHO FISCAL
2017 e autoriza, após a aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, a Publicação do Balanço Patrimonial.
(c) A proposta para que o superávit, apurado em 31 de dezembro de 2017, fosse destinado as atividades previstas nas disposições estatutárias, segundo a
disponibilidade de recursos fora aprovada pela unanimidade dos presentes.

São Paulo/SP, 19 de março de 2018.
Danilo Aparecido Mondoni - Presidente do Conselho Fiscal
Fidel Garcia Rodriguez - 1º Conselheiro e secretário
Emmanuel da Silva e Araújo - 2º Conselheiro

Redes sociais no mercado de avaliação de
riscos: uma tendência sem volta

As redes sociais são usadas por um
terço da população mundial

Marcelo Scarpa (*)

o Brasil, 117 milhões de pessoas são usuários ativos do Facebook e 50 milhões,
do Instagram - e os números continuam
a crescer. Para as empresas, isso representa
oportunidades de compreender melhor os
consumidores e oferecer produtos e serviços
de forma mais direcionada e eficaz. Este já é
um fato conhecido principalmente para certos
setores, como de varejo. Mas a novidade é que
as redes sociais estão ganhando força como um
método alternativo de checagem de perfil no
mercado de risco.
Se antes uma loja utilizava apenas informações
tradicionais de bureaus como SPC e Serasa para
aprovar crédito para empréstimos ou compras
em longo prazo, hoje ela pode ter uma análise

N

mais criteriosa e completa sobre o perfil do
consumidor através desses novos processos.
Enquanto os bureaus tradicionais utilizam dados
cadastrais para fazer a classificação de risco dos
clientes, como endereço, telefone, empregos
anteriores e informações de crédito, os dados
utilizados por métodos alternativos são diretamente relacionados ao mundo digital.
É possível verificar, por exemplo, se o endereço de e-mail fornecido pela pessoa já foi
utilizado em alguma fraude, se o consumidor
possui conexões com clientes atuais da empresa ou mesmo checar há quanto tempo ele está
nas redes sociais. A ideia é que, se uma conta
no Facebook foi criada recentemente, existe a
possibilidade de ser um perfil falso.
Além de ser usado para autorização de crédito
ou abertura de contas, esse tipo de checagem de
perfil é utilizado para confirmações ao longo do
ciclo de vida do cliente na empresa. Conhecido
como autenticação baseada em conhecimento

(KBA, na sigla em inglês), o método utiliza dados
alternativos, com perguntas como ‘em qual dessas ruas você já morou?’, ‘quem dessas pessoas é
seu amigo?’, ou ‘qual é o seu local de votação?’.
Esse processo é bastante difundido nos Estados Unidos e na Europa e tem ganhado força no
Brasil por fornecer mais segurança contra fraudadores. Os métodos alternativos de avaliação
de risco são uma boa forma de complementar
as informações dos bureaus cadastrais e de
confirmar a veracidade dos dados fornecidos,
provendo uma análise completa do proponente
com agilidade. Por serem processos novos, esses
métodos oferecem dados que podemos classificar
como ‘em evolução’.
Eles provêm probabilidades estatísticas para
avaliar riscos e se tornarão mais assertivos com
o tempo, conforme se alimentarem de mais informações. Mas a tendência é que esses recursos
alternativos substituam os métodos tradicionais.
Na China, por exemplo, a maioria das transações

bancárias já é feita via redes sociais. Quando o
setor de pagamentos estiver conectado às redes
sociais em outros países, estes meios se tornarão
não somente plataformas financeiras, mas as
principais fontes de informações para avaliação
de risco, tanto para a autorização de pagamentos
e créditos, como para a oferta de serviços.
Essa tendência se fortalece com o movimento de digitalização dos bancos, que ampliaram
seus serviços para aplicativos móveis, canais
de atendimento digitais e contas digitais. Essa
digitalização traz o desafio de conhecer os clientes sem um relacionamento face a face. Assim,
uma classificação completa de risco, com o uso
de métodos alternativos, será essencial não só
para o setor financeiro, mas para outros setores
afetados pela transformação digital.
(*) - É Diretor de Risco e Operações na Hub Prepaid,
grupo líder em meios de pagamento no Brasil
e na América do Sul.
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