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Associação Filantrópica Assistencial

RELATÓRIO DA DIRETORIA
A s s o c i a ç ã o
SRS. ASSOCIADOS E COLABORADORES: Submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis dos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016. A Diretoria permanece à disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.
Demonstração do Resultado do Período em 31.12.2017 e 2016
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em reais)
(Valores expressos em R$)
PASSIVO + P.L.
Notas Explicativas
2017
2016
ATIVO
Notas Explicativas
2017
2016
Circulante
5.
Circulante
Notas Explicativas
2017
2016
Recursos com Restrições
Obrigações Fiscais
4.948,85
49,13
Disponível
Assistência Social
8.1
Obrigações Sociais
1.809,46
2.489,43
Caixa
3.092,43
337,55
(+) Parcerias com Entidades
Obrigações Trabalhistas
117.588,15 109.162,60
Bancos - Rec. sem Restrições
95.112,21
93.272,62
Governamentais - Smads
453.675,34
426.446,66
Contas a Pagar
8.293,17
35.013,40
Bancos - Rec. com Restrições
54.306,37 219.124,04
(+) Parcerias com Entidades
Total
132.639,63 146.714,56
Caixa e Equivalentes de Caixa
3.a
152.511,01 312.734,21
Governamentais
Fumcad
-SMDHC
110.225,45
243.926,30
Subvenções a Realizar
3.b
Direitos Realiz. a Curto Prazo
(+) Parcerias Internacionais
759.629,43
862.843,29
Assistência Social
225.605,96
Parcerias com Entidades Governamentais
3.b
226.427,10
17.403,21
(-) Recursos Aplicados em Assist. Social
8.2 (1.394.386,12) (1.170.455,17)
Educação
Adto. Funcionários
91.907,59
79.006,25
Superávit/Déﬁcit da Atividade Social
(70.855,90) 362.761,08
Receitas Financeiras
19.798,29
12.359,80
Outros Créditos
12.248,70
7.274,17
Educação - SME
Total
245.404,25
12.359,80
Deposito Judicial
(+) Parcerias com
Total do Passivo Circulante
378.043,88 159.074,36
Despesas Antecipadas
3.162,93
Entidades Governamentais - SME
9.3 1.199.206,53 1.187.333,22
Passivo não Circulante
Total do Realizável C.P
330.583,39 106.846,56
(-) Recursos Aplicados
em Assist. Educacional - SME
9.3 (1.241.790,58) (1.106.988,22)
Parcerias com Entidades Governamentais 3.e
Total do Ativo Circulante
483.094,40 419.580,77
Superávit/Déﬁcit da Atividade Educacional
(42.584,05)
80.345,00
Educação
- 920.415,46
Ativo não Circulante
4.
Gratuidades
Fumcad
- 112.209,45
Parcerias com Entidades Governamentais
(+) Trabalho Voluntário
11.
11.520,00
17.582,00
Total
- 1.032.624,91
Educação
- 920.415,46
(+) Outras Gratuidades Recebidas
10.
51.395,29
55.714,94
Patrimônio Líquido
6.
Fumcad
- 112.209,45
(-) Recursos Aplicados
10.
(51.395,29)
(73.296,94)
Patrimônio Social
2.193.831,68 1.679.776,37
Imobilizado
4.a
Superávit\Déﬁcit dos
Déﬁcit/Superávit do Período
7. (177.884,09) 514.055,31
Bens de Uso - Assist. Social
2.190.472,33 2.097.203,87
Recursos com Restrições
(113.439,95) 443.106,08
Total do Patrimônio Social
2.015.947,59 2.193.831,68
Bens de Terceiros - Educação
139.495,68
96.830,68
Recursos sem Restrições
8.4
81.852,66
171.737,53
Bens de Terceiros - Fumcad
133.903,88 133.903,88
(+) Doações de Associados
8.535,19
10.345,15
Emenda Parlamentar- Seads-1007/2009
4.305,39
16.006,00
(+) Doações Pessoas Jurídicas
48.858,18
115.800,00
(-) Depreciações e Amortizações
4.b (557.280,21) (410.619,16)
(+) Doações Pessoas Físicas
24.459,29
45.592,38
Total Imobilizado
1.910.897,07 1.933.325,27
Outras Despesas Ordinárias Vinculadas
(161.865,73) (126.437,17)
(-) Depreciações e Amortizações
4.b
(158.361,66) (121.770,34)
Total Ativo não Circulante
1.910.897,07 2.965.950,18
(-) Impostos taxas e Contribuições
(3.504,07)
(4.666,83)
Total do Passivo + P.L
2.393.991,47 3.385.530,95
Total do Ativo
2.393.991,47 3.385.530,95
Superávit/Déﬁcit Outras Rec.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
e Desp. Ordinárias
(80.013,07)
45.300,36
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis dos Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)
Receitas (Despesas) Financeiras
6.357,69
7.774,96
1. Contexto Operacional: Constituída em 23 de janeiro de 2006, a Associação Casa ...continuação
2017
2016 (+) Receita Financeira
9.702,47
10.719,36
Taxa
Depreciação Imobilizado Imobilizado (+) Descontos Obtidos
dos Curumins é uma associação civil de direito privado, sem ﬁns lucrativos e duração
(-)
Despesas
Financeiras
(13.065,62)
(12.421,95)
%
Custo Acumulada
Líquido
Líquido
por tempo indeterminado, de acordo com o Artigo 2º da Lei 12.101/2009, regulamen- Assistência Social
Resultado Financeiro Líquido
2.994,54
6.072,37
tada pelo Decreto 8.242 de 23 de maio de 2014, a Associação obedece ao Princípio da Outros Imobilizados
Outras Receitas e Despesas
10% 16.006,00
11.700,61
4.305,39
5.905,83 (+) Nota Fiscal Paulista
Universalidade do Atendimento, e tem como objetivo principal o desenvolvimento in- Conv. 10072009
3.d
11.796,36
19.568,19
Conv.
356/2009
20%
31.900,00
31.900,00
tegral de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, pro(+) Outras Receitas
844,86
8,31
2.511.777,89 600.880,82 1.910.897,07 1.933.325,27 (-) Outras Despesas
movendo, em função delas, também suas famílias e a comunidade, sem distinção de Total
(66,83)
raça, cor, credo religioso ou político, proﬁssão, nacionalidade ou sexo, e se rege pelo 5. Passivo Circulante e Não Circulante: São reconhecidas quando a Entidade tem Outras Receitas
12.574,39
19.576,50
Estatuto Social e pela legislação aplicável. A Instituição no atendimento aos seus ob- uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passa- Déﬁcit/ Superávit do Período
7.
(177.884,09) 514.055,31
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
jetivos estatutários tem como atividade preponderante a Assistência Social e presta dos e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação
estes serviços de forma gratuita, continuada e planejada para os usuários que dela e uma estimativa conﬁável do valor possa ser feita.
Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos
5.
necessitar, sem qualquer discriminação de acordo com a Lei nº 12.101 de 27 de no- Circulante
nos Exercícios ﬁndos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
4.948,85
49,13
vembro de 2009 e posteriores alterações. Os valores e as aplicações em assistência Obrigações Fiscais
2017
2016 N.Explc. (2 f.)
1.809,46
2.489,43
social estão registrados por seu valor original e de acordo com a sua competência con- Obrigações Sociais
117.588,15 109.162,60 ORIGENS
forme demonstrado na Nota 8. O atendimento aos seus objetivos se dá mediante Pro- Obrigações Trabalhistas
Das
Operações
8.293,17
35.013,40
gramas e Projetos de Assistência Social, Educação, Esporte, Meio Ambiente e Cultu- Contas a Pagar
(177.884,09) 514.055,31
132.639,63 146.714,56 • Superávit do Período
ra deﬁnidos pela Diretoria. A Associação Casa dos Curumins, por ser entidade de in- Total
• (+) Ajuste de Depreciações
158.361,66
121.770,34
3.b
teresse social, possui os seguintes registros e certiﬁcados: • CEBAS - Entidade Bene- Subvenções a Realizar
•
(+)
Resultado
Alienação
Imobilizado
225.605,96
ﬁcente de Assistência Social - Portaria MDS 93/2015, DOU 03.09.2015 com validade Assistência Social
(19.522,43) 635.825,65
19.798,29
12.359,80
até 02 de setembro de 2018. - Processo de renovação nº 71000.076411/2017-71 CB Receitas Financeiras
Outras
245.404,25
12.359,80
em análise; • Utilidade Pública Federal - Título de reconhecimento recebido em 2013; Total
• Exigível a longo prazo
545.057,30
• Utilidade Pública Municipal - Título de reconhecimento recebido em 2013; • Regis- Passivo Não Circulante
• Aumento Realizável a Longo Prazo
3.e
tro no Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS - nº 461/2012; • Registro Parcerias com Entidades Governamentais
Total
das
Origens
(19.522,43)
1.180.882,95
- 920.415,46
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - nº 1206/2006; • Educação
Aplicação dos Recursos
Fumcad
112.209,45
Registro na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADS/PS
• Déﬁcit do Exercício
- 6618/2008; • Certiﬁcado de Regularidade Cadastral de Entidades CRCE 0363/2013 6. Patrimônio Social: O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e
• Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado 135.933,46
505.421,44
- Governo de São Paulo. De acordo com o Art. 14 do Código Tributário Nacional, a compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício (superávit ou déﬁ- • Redução do Exigível
545.798,81
Entidade: I - Não remunera a Diretoria e nem distribui qualquer parcela de seu patri- cit) ocorridos. 7. Do Resultado de Exercício - Item 15 ITG-2002 (R1): O valor do su- • Realizável a Longo Prazo
mônio ou de suas rendas, a qualquer título; II - Aplica integralmente, no País, os seus perávit ou déﬁcit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou parte de que • Aumento do Capital Circulante
(155.455,89) 129.662,70
tenha
restrição
para
aplicação,
deve
ser
reconhecido
em
conta
especíﬁ
ca
do
Patrimônio
recursos na manutenção de seus objetivos institucionais; III - Mantém a escrituração
TOTAL DAS APLICAÇÕES
(19.522,43) 1.180.882,95
de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades exigidas pela lei, Líquido. 8. Contribuições Sociais - Isenção Lei 12.101/2009): Em atendimento art. Demonstração do CCL (Capital Circ. Líquido)
capazes de assegurar sua exatidão. 2. Apresentação das Demonstrações Contá- 29 da Lei 12.101/2009, ao Decreto nºs 8.242/2014 e a norma contábil, ITG 2002 (R1),
Balanço
Variação
item
27,
letra
“c”
são
demonstrados
a
seguir,
os
valores
relativos
às
isenções
previdenbeis: a) Declaração de Conformidade: as demonstrações ﬁnanceiras da organizaPeríodo Período
ção para os exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016 ciárias, como se devido fosse, gozadas durante o exercício de 2017 e 2016.
C.C.L
Anterior
atual Monetária Percentual
Isenções Usufruídas
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis
Ativo
Circulante
419.580,77
483.094,40 63.513,63
15,14
Assist. Social
Educação
Total
Total
aplicáveis às entidades sem ﬁnalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira de
Passivo
Circulante
159.074,36
378.043,88
218.969,52
137,65
2017
2016
2017
2016
2017
2016
Contabilidade Técnica Geral, (NBC) TG 1000 - CTG 1000 - adoção plena, suas interpre- Descrições
(59,67)
85.809,71 64.531,89 163.750,61 149.319,34 249.560,32 213.851,23 Capital Circulante Líquido 260.506,41 105.050,52 (155.455,89)
tações Técnicas e Comunicados Técnicos, em especial à ITG-2002 (R1) (Resolução Cota Patronal
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
8.580,97
6.453,19 16.375,06 14.931,93 24.956,03 21.385,12
CFC 1409/2012) que estabelece critérios e procedimentos especíﬁcos de avaliação, Rat
19.307,19 14.519,68 36.843,89 33.596,85 56.151,08 48.116,53
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
de registro das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstra- Outras Entidades
493,33
736,41
736,41
493,33
em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em reais)
ções contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas Autônomos
113.697,87 85.998,09 217.705,97 197.848,12 331.403,84 283.846,21
Superávit/
das entidades sem ﬁnalidade de lucros seguindo as práticas contábeis descritas na Total
Patrimônio
Déﬁcit do
Nota 3. b) As demonstrações ﬁnanceiras inerentes aos exercícios ﬁndos em 31 de de- 8.1. Assistência Social: Demonstração do Cumprimento da Aplicação e
Atendimentos Sociais: As aplicações em gratuidades por meio dos Programas de
Social
Exercício
Total
zembro de 2017 e 2016 estão sendo apresentadas em Reais (R$). c) Formalidade da
Assistência Social foram observados os preceitos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro Saldos em 31 de Dezembro de 2015 939.590,55
740.185,82 1.679.776,37
Escrituração Contábil: a Resolução CFC nº 1.330/11 (NBC ITG 2000). A entidade
de 1993, alterada pela Lei Nº 12.435, de 6 de julho de 2011, em consonância Resolu- Superávit do Período Anterior
mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos,
ção nº 109, de 11 de novembro de 2009 que aprovou a Tipiﬁcação Nacional de Servi- Incorporado ao Patrimônio
740.185,82 (740.185,82)
por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem o número de identiﬁços Sócio assistenciais, dentro desses parâmetros os programas instituídos estão ca- Superávit do Período
514.055,31 514.055,31
cação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou
racterizados como de Proteção Social Básica. 8.2. Nos exercícios de 2017 e 2016 fo- Saldos em 31 de Dezembro de 2016 1.679.776,37
514.055,31
2.193.831,68
interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prátiram recebidos e aplicados os seguintes montantes:
Superávit do Período Anterior
ca de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicati2017
2016
Incorporado ao Patrimônio
514.055,31 (514.055,31)
vas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas na Escritura- (+) Parcerias com Entidades Governamentais
563.900,79
670.322,96 Déﬁcit do Período
- (177.884,09) (177.884,09)
ção Contábil Digital - ECD, e posteriormente registrada no Cartório de Registros de (+) Entidades Internacionais
759.629,53
862.843,29 Saldos em 31 de Dezembro de 2017 2.193.831,68 (177.884,09) 2.015.947,59
Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os do- (-) Recursos Aplicados
1.394.386,12
1.170.455,17
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
cumentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escritu- 8.3. Descrição dos Programas de Assistência Social: Centro para Crianças e
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
ração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrín- Adolescentes: é um espaço de referência para o desenvolvimento de ações socioeem 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em reais)
secas ou extrínsecas essenciais, deﬁnidas na legislação, na técnica-contábil ou acei- ducativas com crianças e adolescentes, buscando assegurar o fortalecimento de víntas pelos “usos e costumes”. A entidade manter em boa ordem a documentação con- culos familiares e o convívio grupal, comunitário e social, através de atividades com Método Indireto
2017
2016
tábil. d) Estimativas Contábeis: na elaboração das demonstrações contábeis, é ne- crianças e adolescentes. Em 2017 foram atendidas 170 crianças e adolescentes e Superávit do Período
(177.884,09) 514.055,31
cessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transa- prestada assistência às suas famílias, em 2016 foram atendidas 160 crianças e ado- Ajustes do resultado às disponibilidades geradas
158.361,66 121.770,34
ções. As demonstrações contábeis da entidade incluem, portanto, estimativas refe- lescentes e prestada assistência às suas famílias. Cidadania através da arte mu- Depreciações e amortizações
(19.522,43) 635.825,65
rentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado e outras similares. Os resultados sical - Formação de uma Banda de música: Objetiva a inclusão social de 100 Déﬁcit/Superávit Líquido Ajustado
reais podem apresentar variações em relação às estimativas. e) Prazos: os ativos crianças e adolescentes em situação de risco social através da educação musical, as- Variações nos ativos circulantes
Parceria
com
entidades
governamentais
(209.023,89)
1.047.208,06
realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são clas- segurando espaços de referência e de participação, de relações de afetividade, de
Adto. a funcionários
(12.901,34) (31.713,52)
siﬁcados como circulante. f) Em dezembro de 2011 foi publicada a Portaria 353 do Mi- respeito e de autoridade que garantam a ampliação de seu universo de trocas cultu- Adto.fornecedores
(4.974,53)
(7.207,34)
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome que estabelece em seu Artigo rais, o acesso à novos conhecimentos e a experimentação da participação na vida pú- Despesas antecipadas
3.162,93
763,86
12 que as entidades com atuação preponderante em Assistência Social devem incluir blica. 9. Descrição dos Programas em Assistência Educacional: Centro de Depósito Judicial
3.714,55
em suas demonstrações a Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos - Educação Infantil Parque Doroteia: Objetiva manter espaços coletivos privilegia- Realizável a Longo Prazo
1.032.624,91 545.057,30
DOAR. 3. Sumário das Principais Práticas Contábeis: Em consonância com a dos de vivência da infância, de modo a contribuir na construção da identidade social e Variações nos passivos circulantes
4.899,72
(2.016,17)
NBC ITG 2002 (R1), os registros contábeis das receitas e despesas são reconhecidas cultural da criança, objetivando proporcionar condições adequadas para promover Obrigações ﬁscais
233.044,45 (1.119.144,65)
mensalmente respeitando o princípio de competência, ou seja, as receitas e despesas educação, proteção, segurança, alimentação, cultura, saúde e lazer, com vistas à in- Subvenções a realizar
(679,97) (15.985,24)
são reconhecidas no resultado no período em que elas ocorrem, simultaneamente serção, prevenção, promoção e proteção à infância. 9.1. Ensino Básico: A Assistên- Obrigações sociais
8.425,55
38.603,03
quando se relacionarem, independente do efetivo recebimento ou pagamento. a) Cai- cia Educacional está vinculada ao atendimento por meio do Centro de Educação Infan- Obrigações trabalhistas
(26.720,23)
298,49
xa e equivalentes de caixa: as aplicações a curto prazo que possuem liquidez ime- til, conforme as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação do Município Contas a pagar
Exigível a Longo Prazo
(1.032.624,91) (545.798,81)
diata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalen- de São Paulo e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Coordenadoria de (1) Caixa líquido das atividades operacionais
(24.289,74) 549.605,21
tes. Os demais investimentos, com vencimento superiores a 90 dias, são reconhecidos Educação. O serviço é integralmente gratuito, os atendimentos são para crianças na Fluxo de caixa das atividades de investimentos
a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo. b) Parceria com entida- faixa etária de 1 (um) a 3 (três) anos e onze meses. Foram cumpridas as exigências es- Assistência Social
(93.268,46) (360.307,43)
des governamentais - Subvenções: São provenientes de convênios ﬁrmados com tabelecidas pela Lei 12.101/2009 e todos os alunos matriculados são gratuitos, aten- Educação
(42.665,00) (11.210,13)
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social - SMADS, Secreta- dendo assim a proporcionalidade de uma bolsa integral para cada cinco alunos pagan- Fumcad
- (133.903,88)
ria Municipal da Educação - SME e Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cida- tes, conforme segue:
(2) Caixa líquido aplicado das
atividades de investimentos
(135.933,46) (505.421,44)
dania (FUMCAD), e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades
Quantidade de Bolsas exigidas p/Lei 12.101/2009 Total de Bolsas
pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o ﬂuxo ﬁnanceiro Exercício
Alunos
Proporcionalidade 5 x 1
Concedidas (3) Caixa líquido aplicado das
atividades de ﬁnanciamentos
e operacional aos órgãos competentes, ﬁcando também toda documentação a dispo- 2017
158
32
158
sição para qualquer ﬁscalização. c) As doações e contribuições espontâneas são 9.2. Critérios de Acesso à Bolsa de Estudo: Os critérios de acesso à bolsa de es- (1+2+3) Aumento (Redução) de
(160.223,20)
44.183,77
registradas quando recebidas, sendo que quando destinadas ao custeio são contabili- tudos são deﬁnidos pela Secretaria de Educação do Município do São Paulo e os alu- caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 312.734,21 268.550,44
zadas como receita. d) Programa Nota Fiscal Paulista - Os valores recebidos em nos são encaminhados pela própria Secretaria da Educação. Realiza-se um cadastro e Caixa e equivalentes de caixa no ﬁm do exercício
152.511,01 312.734,21
2017 e 2016 foram de R$ 11.796,36 e R$ 19.568,19, respectivamente, aplicados para mediante a disponibilidade de vaga a criança é encaminhada para uma Unidade Edu- Aumento(Redução) do Caixa
complementar as atividades desenvolvidas e em custos operacionais da área. (e) A cacional mais próxima a de seu endereço residencial. A idade deverá estar compatí- e Equivalentes de Caixa
(160.223,20)
44.183,77
Entidade para a contabilização das parcerias governamentais, atendeu a NBCT TG 07 vel com o nível e modalidade de ensino e residir próximo ao estabelecimento de EduAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
(R1) que em seu texto item 12 relata que uma subvenção governamental deve ser re- cação. De acordo com levantamento feito pela Associação consta que: Foram conce- 11. Serviços Voluntários: A Casa dos Curumins contou com o apoio de voluntários,
conhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pre- didas para o exercício 2017 bolsas para crianças provenientes de famílias inscritas no no decorrer do ano, cujos serviços prestados proporcionaram a redução de
tende compensar, em base sistemática. 4. Ativo Não Circulante: Imobilizado: (a) Cadastro Único conforme demostrado no quadro acima. Os alunos são avaliados pela R$ 11.520,00 (onze mil quinhentos e vinte reais). Conforme estabelecido no item 19
É registrado ao custo de aquisição. A Entidade contabilizou as depreciações do ativo Instituição em conformidade com a legislação vigente, atendendo ao perﬁl socioeco- ITG-2002 (R1), os custos da prestação de serviços foram reconhecidos pelo valor jusimobilizado calculando-as pelo método linear mediante aplicação de taxas que levam nômico de acordo com o parágrafo 7º do art. 13 da Lei 12.101/2013. 9.3. Dos recur- to, como se tivesse ocorrido o desembolso ﬁnanceiro. 12. Instrumentos Financeiem conta o tempo de vida útil econômica do bem. (b) A depreciação é reconhecida sos recebidos e sua aplicação: Os recursos são provenientes de convênios ﬁrma- ros: (a) Identiﬁcação e valorização dos instrumentos ﬁnanceiros: A Entidade
dos com a Secretaria Municipal da Educação - SME, e tem como objetivo principal avaliou seus ativos e passivos em relação aos valores de mercado, por meio de inforcom base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear.
2017
2016 executar projetos e atividades pré-determinadas. Os recursos próprios são de entida- mações disponíveis e metodologias de avaliação estabelecidas pela administração.
Taxa
Depreciação Imobilizado Imobilizado des parceiras e de doações de pessoas físicas com o objetivo proporcionar situações Os principais instrumentos ﬁnanceiros ativos e passivos da Entidade em 31 de dezemAssistência Social
%
Custo Acumulada
Líquido
Líquido educativas, ampliando o repertório de habilidades das crianças, possibilitando seu de- bro de 2017 e de 2016 estão descritos a seguir, bem como os critérios para sua avaliação:
Prédios Assistência
4% 1.528.523,38 178.916,79 1.349.606,59 1.410.741,43 senvolvimento integral e das capacidades de ordem física, cognitiva, ética, comple- (b) Caixa e equivalentes de caixa, subvenções a receber, outros ativos circulanMóveis Utensílios
10% 224.831,69
94.626,64 130.205,05 141.518,42 mentando a ação da família e da comunidade. Os valores recebidos de convênios são tes e contas a pagar: Os valores contabilizados aproximam-se dos de realização.
Computadores
20% 107.083,62
68.653,59
38.430,03
43.078,93 aplicados em sua totalidade nas ﬁnalidades estatutárias e em conformidade com os
2017
2016
Material Pedagógico 10% 21.856,53
5.204,97
16.651,56
15.876,12 termos estipulados pelo convênio público. Periodicamente, a Instituição presta conta Caixa
3.092,43
337,55
Veículos
20% 147.707,00 121.873,80
25.833,20
- de todo o ﬂuxo ﬁnanceiro e operacional aos órgãos competentes, ﬁcando também Bancos - Rec. sem Restrições
95.112,21
93.272,62
Máq. e Equipamentos 10% 28.384,11
7.023,15
21.360,96
11.516,15 toda documentação a disposição para qualquer ﬁscalização. Nos exercícios de 2017 e Bancos - Rec. com Restrições
54.306,37 219.124,04
Instalações
10% 86.486,00
29.087,39
57.398,61
66.046,77 2016 foram recebidos e aplicados os seguintes montantes:
Caixa e Equivalentes de Caixa
3.a 152.511,01 312.734,21
Descrição
2017
2016
Benfeitorias em
46.586,60 114.127,22
1.241.790,58
1.106.988,22 (c) Derivativos: Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Entidade não possuía operaImóvei de Terceiros 10% 45.600,00
1.519,80
44.080,20
- (-) Custos da aplicação da Assistência Educacional
(+)
Entrada
de
recursos
de
Entidades
Governamentais/SME
1.199.206,53
1.187.333,22
Bens de Terceirosções envolvendo instrumentos ﬁnanceiros derivativos. 13. Cobertura de Seguros:
10. As doações e contribuições espontâneas são registradas quando recebidas, sen- Em 31 de dezembro de 2017, a cobertura de seguros é considerada suﬁciente pela adEducação
Móveis Utensílios
10% 79.965,09
15.473,21
64.491,88
60.669,70 do que quando destinadas ao custeio são contabilizadas como receita.
ministração para cobrir eventuais sinistros. 14. Eventos Subsequentes: Não ocorre2017
2016 ram até a presente data quaisquer outros eventos que pudessem alterar de signiﬁcaComputadores
20% 19.763,79
8.631,05
11.132,74
15.085,54 Ano
8.535,19
10.345,15 tiva as demonstrações contábeis, bem como as operações da Entidade. 15. Recursos
Equip. Educacionais 10%
8.416,80
1.763,43
6.653,37
7.494,93 Doações de Associados
48.858,18
115.800,00 da Entidade: Todos os recursos obtidos pela entidade foram aplicados em suas ﬁnaBenf. Bens de Terceiros 4% 31.350,00
1.776,33
29.573,67
30.827,55 Doações de Pessoas Jurídicas
Doações de Pessoas Físicas
24.459,29
45.592,38 lidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas
Bens de TerceirosDoações Materiais consumo
51.395,29
73.296,94 suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. São Paulo, 31 de dezembro de 2017.
FUMCAD
Instrumentos Musicais 10% 128.428,88
21.999,98 106.428,90 119.271,42
Adriana Gomes Fernandes Eisenhardt - Presidente
Jorge Celso da Silva - CT.CRC1SP196805/O-7
Móveis Utensílios
10%
5.475,00
730,08
4.744,92
5.292,48

EDP e BB assinam contrato
para Comercialização
de Energia

Divulgação

A EDP, empresa que atua em
todos os segmentos do setor
elétrico no País, e o Banco do
Brasil assinaram ontem (20) o
maior contrato de comercialização de energia do País na
modalidade varejista. Serão
R$ 86 milhões negociados no
Mercado Livre entre 2019 e
2023, o que corresponde a um
fornecimento mensal de 10 megawatts-médios (MWmédios).
A parceria vai atender 24
unidades consumidoras da
instituição, entre elas dois edifícios estratégicos em Brasília,
centros de processamento e os
maiores prédios corporativos
do grupo em todas as regiões
do país. Com a migração para o
Ambiente de Contratação Livre
(ACL), o BB poupará cerca de
R$ 50 milhões em um período
de cinco anos, o equivalente
a mais de 30% de economia
na conta de energia dessas
unidades.
Dentre as vantagens oferecidas pelo modelo de comercialização varejista, estão a redução
da burocracia e dos gastos
necessários para o acesso ao
Mercado Livre, flexibilidade em
caso de variação de consumo,
livre negociação de preços e
condições, não aplicação de

Cais do Valongo vai
ganhar centro cultural
para contar sua história

Fernando Frazão/ABr

Cais do Valongo, principal porto de entrada de escravos
nas Américas.

O Ministério da Cultura vai criar o
Centro de Interpretação do Cais do
Valongo no Armazém Docas Dom
Pedro II, na zona portuária do Rio
de Janeiro. O prédio histórico foi
projetado pelo engenheiro negro

Treviso Holding Financeira S/A
CNPJ/MF nº 09.597.828/0001-43
Demonstrações Financeiras
B A L A N Ç O PAT R I M O N I A L
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Disponibilidades
Caixa e bancos
Títulos e Valores Mobiliários
Títulos de renda fixa
Outros Créditos
Rendas a receber
Diversos
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Investimentos
Participação Coligadas/Controladas: No País
TOTAL DO ATIVO

ENCERRADO E M 3 1 D E D E Z E M B R O (Valores em Milhares de Reais)
2.017
2.016 PASSIVO
2.017
822
358
12 PASSIVO CIRCULANTE
822
10 Outras Obrigações
Impostos e contribuições sobre lucros
54
10
Demais impostos e contribuições a recolher
34
10
Valores a pagar a sócios cotistas
734
10
348
2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
5.455
5.306
309
- Capital:
De Domiciliados no país
5.306
39
2
106
5.919
2.279 Ajustes de avaliação patrimonial
43
5.919
2.279 Reservas de Lucros
5.919
2.279
6.277
2.291 TOTAL DO PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO
6.277

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
31/12/17
272
Atividades Operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do período
16
Resultado equivalência patrimonial
256
Variação de Ativos e Obrigações
(164)
(Aumento)diminuição títulos e valores mobiliários
(9)
(Aumento) diminuição de outros créditos
(346)
Aumento (diminuição) de outras obrigações
191
Caixa líquido (aplicado) consumido
nas atividades operacionais
108
Atividades de Investimento
(3.791)
(3.791)
(Inversões) em:
Investimentos
Imobilizado de uso
(3.791)
Caixa líquido originado (aplicado)
nas atividades de investimento
(3.791)
Atividades de Financiamento
3.673
Integralização de capital
3.791
Pagamento de dividendos
Pagamento de juros de capital
(118)
Caixa líquido originado (aplicado)
nas atividades de financiamento
3.673
Aumento (Redução)Caixa/Equivalentes de Caixa
(10)
Modificações na Posição Financeira
Caixa/equivalentes de caixa: No início do exercício
10
No fim do exercício
Aumento (Redução)Caixa/Equivalentes de Caixa
(10)

31/12/16
(6)
(43)
37
612
142
470
606
(128)
(128)
(128)
(128)
(478)
(478)
(478)
10
10
-

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (R$ mil)
1. Contexto Operacional. A empresa Treviso Holding Financeira S/A foi
constituída em 29/11/2007, e tem por objeto a participação no capital de
instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis.
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações. 3. Principais Práticas
Contábeis. Apuração do Resultado. As receitas e despesas estão
registradas segundo regime de competência. Ativos e passivos circulantes
e a longo prazo. Demonstrados pelos valores de custo incluindo, quando

2.016
631
631
631
1.660
1.515
1.515
145
2.291

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Ajustes de
Outras Lucros ou
Capital Avaliação Reservas Prejuízos
Realizado Patrimonial de lucros Acumulado
Total
Saldos em 31/12/15
1.515
666
2.181
Mutações do Período
(521)
(521)
Reversão de reservas
(478)
478
Distribuição lucros/
dividendos
(478)
(478)
Amortização prejuízos
(43)
43
Lucro líquido(prejuízo)
do exercício
(43)
(43)
Saldos em 31/12/16
1.515
145
1.660
3.791
106
(102)
3.913
Mutações do Período
Ajustes de avaliação
patrimonial
106
106
Aumento de capital
3.791
3.791
Lucro líquido(prejuízo)
do exercício
16
16
Destinações:
(102)
(16)
Juros capital próprio
(118)
Amortização prejuízos
(102)
102
Saldos em 31/12/17
5.306
106
43
5.455
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 31/12/17
31/12/16
(102)
(43)
Resultado do Período
Resultado Abrangente
(102)
(43)
aplicável, os rendimentos, encargos e as variações monetárias incorridas,
deduzidos das correspondentes rendas, despesas a apropriar e, quando
aplicável, provisões para perdas. Investimentos. Está representado por investimentos em sociedade controlada e atualizada pelo método de equivalência patrimonial. Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social. O
imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro
líquido são calculados, quando aplicável, com base no lucro tributável ajustado nos termos da legislação pertinente. 4. Investimentos. Está representado por investimento na sociedade controlada "Treviso Corretora de Cambio
S/A", e atualizado pelo método de equivalência patrimonial, sendo os principais dados os seguintes:

custo adicional com bandeiras
tarifárias, além de previsibilidade na conta de luz.
A energia adquirida será do
tipo incentivada, originária de
pequenos geradores de fontes
renováveis, como eólica, solar
e PCHs. De acordo com o presidente da EDP, Miguel Setas,
“este contrato marca uma nova
fase do setor elétrico nacional,
com a consolidação da comercialização varejista, unindo
uma das maiores instituições
bancárias e uma das empresas
líderes no setor elétrico em um
projeto sustentável que, além
de reduzir custos, reforça a
eficiência operacional do nosso
Cliente”.
Para Paulo Caffarelli, presidente do BB, a entrada no
Mercado Livre de Energia é
um marco na história do banco,
pois, ao mesmo tempo em que
faz a gestão criteriosa de suas
despesas administrativas, opta
por consumir energia de fontes
renováveis. “Com esse acordo,
alinhamos dois atributos fundamentais para a nossa empresa:
a busca constante pela melhoria
operacional e a adoção de práticas cada vez mais sustentáveis
na realização e apoio aos nossos
negócios”.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
31/12/17
31/12/16
(34)
9
Deduções da Receita Bruta
Tributos sobre serviços
(34)
9
Despesas com PIS e COFINS
(34)
9
(34)
9
Resultado Bruto
Despesas/Receitas Operacionais
(377)
(52)
Despesas Gerais e Administrativas
(121)
(15)
Outras despesas administrativas
(3)
Despesas tributarias
(3)
(12)
Despesas com remuneração de capital
(118)
Resultado de Equivalência Patrimonial
(256)
(37)
Resultado antes do Resultado
(411)
(43)
Financeiro e dos Tributos
Resultado Financeiro
363
363
Receitas Financeiras
Rendas de títulos e valores mobiliários
363
Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro
(48)
(43)
(54)
Imposto de Renda e CS sobre o Lucro
Imposto de renda
(34)
Corrente
(34)
(20)
Contribuição social
Corrente
(20)
(102)
(43)
Resultado Líquido das Operações Continuadas
Lucro/(Prejuízo) do Período
(102)
(43)
Nº de Ações
2.264.243
729.486
Lucro (prejuízo) por Ação:
(0,045)
(0,059)
Treviso Corretora de Câmbio S/A
2.017
2.016
Capital social
4.097
4.097
Patrimônio líquido
5.919
5.791
Quantidade de cotas
217.873
217.873
Participação (%)
99,9995%
39,35%
Rendas/(Despesas) de participação em controladas
(256)
(37)
Ajuste de valor ao mercado (reflexo)
105
Aumento do Capital Social
3.791
128
Valor do Investimento
5.919
2.279
5. Patrimônio Líquido. O capital social de R$ 5.306 (R$ 1.515 em 2016),
dividido em 2.264.243 ações ordinárias nominativas sem valor nominal
(729.486 ações em 2016), totalmente subscrita e integralizada por acionistas domiciliados no País. Em 18/12/2017 foi aprovado aumento do capital
social de R$ 1.515 para R$ 5.306 com a emissão de 1.534.757 novas ações
ordinárias nominativas, no total de R$ 3.791. Em 31/12/2017 foi revertido de
reserva especial de lucros o montante de R$ 102 para pagamento de juros
sobre capital próprio. E, em 31/12/2016 foram revertidos R$ 478 para pagamento de dividendos aos acionistas; e, R$ 43 para amortização do prejuízo
do exercício. 6. Juros de Capital Próprio. No exercício encerrado em 31/12/
2017 foi pago R$ 118 de juros sobre capital próprio, conforme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 7. Contingências. Impostos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes por
períodos variáveis de tempo.

WILSON FANTAZINI NAGEM - Diretor
REINALDO DANTAS - Contador CRC 1SP 110.330/O-6

André Rebouças e abriga atualmente a ONG Ação da Cidadania,
que dividirá o espaço com o novo
equipamento cultural. O ministro,
Sérgio Sá Leitão, anunciou a medida do Circuito Cultura Gera Futuro,
no Rio de Janeiro.
Ele disse que já foi assinado
com a Secretaria de Patrimônio da
União o acordo de cessão do espaço
ao Ministério da Cultura. “Agora
vai ser muito mais fácil reunir
os interessados e construir uma
solução pactuada”. O espaço terá
informações sobre a importância
histórica do Cais do Valongo, porto
do mundo que mais recebeu africanos escravizados. O ministro disse
que a criação do centro faz parte do
compromisso do governo brasileiro
com a Unesco, que declarou o Cais
do Valongo Patrimônio Mundial.
O modo de implantar o projeto
será discutido com a sociedade
por meio de consultas públicas,
seminários e encontros. O MinC
também anunciou que vai reinaugurar a fachada da Biblioteca
Nacional, que está há oito anos
coberta por tapumes. Apesar da
obra, a biblioteca estava aberta e
teve um recorde de visitantes em
2017, com 100 mil pessoas. Para Sá
Leitão, esse número deve crescer
com a conclusão da obra. “Foi uma
obra de altíssimo nível”, destacou.
Outra obra que terá uma etapa
concluída é a reforma do Palácio
Capanema, prédio histórico que
abriga a sede do ministério no Rio
de Janeiro. Segundo Sá Leitão, a
reforma da fachada, do teto do pilotis e das esquadrias. Essa etapa da
reforma custará R$ 34 milhões, do
programa PAC Cidades Históricas/
Avançar, e a próxima já está em
preparação. “Estamos finalizando
o projeto de maneira que haja
continuidade” (ABr).
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