São Paulo, sábado a segunda-feira, 27 a 29 de abril de 2019
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ASSOCIAÇÃO JESUÍT
A DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - AJEAS
JESUÍTA
CNPJ: 17.211.202/0001-85
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - (Em Reais)
2018
2017
Déficit do exercício ..........................................
(7.868.683) (10.701.282)
Outros resultados abrangentes .....................
Resultado abrangente total .............................
(7.868.683) (10.701.282)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2018 E 2017 - (Em Reais)
Ajustes de
Patrimônio avaliação
Déficit
Nota
social patrimonial acumulado
Total
Saldo em 31/12/2016 ...
13.304.548 77.223.105 (7.185.943) 83.341.710
Transferência para
patrimônio social ...........
(7.297.943)
- 7.297.943
Realização do ajuste
de avaliação patrimonial
- (1.504.068) 1.504.068
Déficit do exercício ..........
- (10.701.282) (10.701.282)
Saldo em 31/12/2017 ...
6.006.605 75.719.037 (9.085.214) 72.640.428
Transferência para
patrimônio social ...........
(9.085.214)
- 9.085.214
Cisão do acervo líquido
ocorrida em 31/10/2018
2 17.855.597 (46.147.523)
- (28.291.927)
Realização do ajuste
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em Reais)
de avaliação patrimonial
- (1.652.185) 1.652.185
1. Contexto Operacional: A Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social - AJEAS
Classificação
Classificação de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a Déficit do exercício ..........
- (7.868.683) (7.868.683)
(„Associação‰ ou „AJEAS‰) é uma associação sem fins lucrativos, de cunho filantrópico, de Passivo financeiro
.
anterior
CPC 48/IFRS 9 receber de clientes sem um componente significativo de financiamento são mensurados Saldo em 31/12/2018 ...
14.776.988 27.919.329 (6.216.498) 36.479.818
Custo amortizado Outros passivos financeiros inicialmente ao preço da operação. (i) Classificação e mensuração subsequente: Ativos
natureza educacional, cultural e assistencial em consonância com as diretrizes da Companhia Fornecedores
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS
Custo amortizado Outros passivos financeiros Financeiros - Política aplicável a partir de 1º de janeiro de 2018: No reconhecimento
de Jesus, ordem religiosa da Igreja Católica, conforme o Artigo 1À do Estatuto Social. Com o Mútuo - partes relacionadas
Custo amortizado Outros passivos financeiros inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado; ao VJORA Título de Utilidade Pública Estadual / MG, conforme Lei nÀ 2.723 de 24 de dezembro de 1962 Outras contas - partes relacionadas
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - (Em Reais)
Custo amortizado Outros passivos financeiros instrumento de dívida; ao VJORA -instrumento patrimonial; ou ao VJR. No exercício de 2018 Fluxos de caixa das atividades operacionais
- DOE 25/12/1962 - Título de Utilidade Pública Municipal / BH, conforme Lei nÀ 888 de 29 de Outras contas a pagar
2018
2017
agosto de 1961 - DOM 05/09/1961. Protocolou, em 28/06/2012, pedido de renovação do Redução no valor recuperável (Impairment) - Ativos Financeiros: O CPC 48 / IFRS 9 substitui a Associação não possuía nenhum instrumento financeiro classificado como VJORA - instru- Déficit do exercício ............................................................
(7.868.683) (10.701.282)
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social-CEBAS para triênio 2013-2015, o modelo de „perdas incorridas‰ do CPC 38 (IAS 39) por um modelo prospectivo de „perdas mento de dívida ou VJORA - instrumento patrimonial. Os ativos financeiros não são reclassificados Ajustes por:
processo nÀ 23000.008980/2012/36. Protocolou o pedido de renovação de Certificado de de crédito esperadas‰. Isso exigirá um julgamento relevante sobre como as mudanças em subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Associação mude o modelo Depreciação e amortização ................................................
2.606.594
2.223.415
Entidade Beneficente de Assistência Social-CEBAS em 15/12/2015 para o triênio 2016-2018, fatores econômicos afetam as perdas esperadas de crédito, que serão determinadas com de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros Resultado na baixa de ativos imobilizados
processo nÀ 23000.023498/2015-79, o qual aguarda análise, conforme SEI/MEC 0561038 base em probabilidades ponderadas. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança
e propriedades para investimentos ..................................
446.007
14.451
emitida em 17 de fevereiro de 2017. Protocolou o pedido de renovação de Certificado de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, com exceção de investimen- no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender Provisão para créditos liquidação duvidosa .......................
152.148
259.368
Entidade Beneficente de Assistência Social-CEBAS em 30/04/2018 para o triênio 2019-2021, tos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. Em relação ao CPC 48/IFRS 9, não ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: • é mantido Provisão para obsolescência dos estoques .......................
430.511
930.666
processo nÀ 23000.014167/201891, o qual aguarda análise. A AJEAS procedeu afim de houve impacto devido parte substancial do contas a receber ser transferido para a ANEAS na dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber Provisão para contingências ...............................................
(139.908)
250.000
cumprir com o Despacho nÀ 20, de 27 de abril de 2018 (D.O.U. de 30/04/2018), prorrogado cisão parcial (nota 2). 8. Principais práticas contábeis: As práticas contábeis descritas em fluxos de caixa contratuais; e • seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos Juros apropriados sobre titulos e valores mobiliários .........
(248.630)
(426.583)
pelo Despacho nÀ 85 de 29 de novembro de 2018, (D.O.U. 30/11/2018), que exige o detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente pela Associação em todos os de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal Imobilizado recebido por doação .......................................
(219.586)
cadastramento de usuário e inserção, no módulo de monitoramento do SisCebas-educação, exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo aplicação das novas nor- em aberto. Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amorti(4.621.961) (7.669.551)
contudo o Despacho nÀ 10 de 26 de fevereiro de 2019, publicado no Diário Oficial da União mas contábeis descritos na nota explicativa 7. a. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e zado conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. Ativos financeiros registra- Variação nos ativos e passivos
de 27 de fevereiro de 2019, Seção 1, pág. 27, suspendeu o Despacho nÀ 20/2018, devido equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, banco conta movimento e aplicações finan- dos pelo valor justo por meio do resultado (VJR): Esses ativos são mensurados subse- (Aumento) redução nos ativos operacionais
manutenção do Sistema. Possui como finalidade estatutária conforme artigo 2À do Estatuto ceiras com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é Contas a receber ................................................................
(658.683)
(56.363)
Social: I. Manter e custear as atividades das filiais: AJEAS-Faculdade Jesuíta de Filosofia e quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados na quitação reconhecido no resultado. Custo amortizado: Esses ativos são subsequentemente mensu- Estoques ..............................................................................
(1.032.987)
362.542
Teologia-FAJE, AJEAS-Vila Fátima, situadas na cidade de Belo Horizonte - MG; AJEAS-Centro das obrigações de curto prazo. b. Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobi- rados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é Outras contas a receber .....................................................
81.593
57.957
Cultural de Brasília, situada na cidade de Brasília-DF. II. Manter, de forma subsidiária, outras liários referem-se aos recursos aplicados em instituições financeiras de primeira linha, estando reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment Despesas antecipadas .......................................................
4.512
1.452
instituições de ensino, pesquisa, cultura e assistência social que contribuam para realização tais recursos classificados fora do grupo de caixa e equivalentes de caixa em função de não são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhe- Depósitos judiciais ................................................................
(67.169)
(9.549)
de seus objetivos, podendo ainda criar outras instituições ou institutos, incorporar outros já fazerem parte da gestão do dia a dia da Associação. A Associação adota como prática contábil cido no resultado. Os recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
(1.672.734)
356.039
existentes, bem como assumir responsabilidade de outros por meio de convênios, desde que apresentar os títulos e valores mobiliários nas atividades de investimentos nas demonstrações de alunos e hospital, bolsas restituíveis, cerificado de potencial construtivo a receber e outros Aumento (redução) nos passivos em
as instituições guardem identidade com os objetivos delineados neste Estatuto; III. Promover dos fluxos de caixa por entender que é a situação que melhor representa seus fluxos finan- créditos provenientes de prestação de serviços. Ativos financeiros - Politica aplicável Fornecedores ......................................................................
465.797
266.898
a educação formal em todos os seus níveis, como também a educação profissionalizante, além ceiros, estando tal apresentação amparada nos parágrafos 33 à 34A do CPC 3 - Demons- antes de 1° de janeiro 2018: A Associação classificou os ativos financeiros nas seguintes Obrigações tributárias e trabalhistas ..................................
607.871
649.345
de oferecer cursos, palestras, seminários, treinamentos, (re) qualificação profissional, etc., que trações do Fluxo de Caixa. c. Contas a receber: Semestralidades a receber: Represen- categorias: - empréstimos e recebíveis; - Ativos financeiros mantidos até o vencimento; - ativos Gastos a incorrer em convênios .........................................
(11.824)
(19.992)
permitam a inserção social da população que se encontra em situação de risco social identi- tam, basicamente, as semestralidades emitidas, porém não recebidas, além de acordos firma- financeiros disponíveis para venda; e - ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio Outras contas a pagar ........................................................
471.222
(116.792)
ficado; IV. Anunciar e promover os valores humanitários e cristãos, nas suas dimensões espi- dos com estudantes de semestralidades vencidas. A provisão para perdas com créditos de do resultado. Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas - Polí- Adiantamento de clientes ...................................................
(1.051.508)
21.568
ritual, cultural e de assistência social, desenvolvendo o diálogo inter-religioso e o espírito de liquidação duvidosa foi constituída em montante considerado suficiente pela Administração tica aplicável antes de 1° de janeiro de 2018.: - ativos financeiros a VJR: Mensurados ao Contingências ......................................................................
1
(152.180)
solidariedade; V. Ampliar o conhecimento humano e a inclusão social, por meio da universalização para fazer face a eventuais perdas na realização das semestralidades, negociações a receber valor justo e as variações no valor justo, incluindo juros ou receita, foram reconhecidos no
481.559
648.847
de conhecimentos científicos, espirituais, artísticos e literários, veiculados por publicações e outros ativos a receber. d. Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Itens do imo- resultado. -Empréstimos e recebíveis: Mensurados ao custo amortizado utilizando o método Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais ...
(5.813.136)
(6.664.665)
editoriais; VI. Manter e prover centros e institutos de formação filosófica, teológica e espiritual, bilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou de construção, deduzido de de juros efetivos. - ativos financeiros mantidos até o vencimento: Mensurados ao custo amor- Fluxos de caixa das atividades de investimentos
buscando o aperfeiçoamento de pessoa humana à luz dos princípios cristãos; VII. Promover depreciação e amortização acumulada, quando necessárias. O custo inclui gastos que são tizado utilizando o método de juros efetivos. Passivos financeiros - classificação, men- Aplicação de títulos e valores mobiliários ............................
(3.188.282) (1.674.546)
e prover a preparação de pessoas habilitadas a difundir a fé cristã, de acordo com as diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria suração subsequente e ganhos e perdas: Os passivos financeiros foram classificados como Resgate de títulos e valores mobiliários .............................
3.285.946
2.100.291
orientações da Companhia de Jesus; VIII. Promover a inclusão social dos destinatários da Associação inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é classificado como Aquisição de ativo imobilizado e
política pública de assistência social, garantindo-lhes o acesso aos bens e serviços sociais, colocar o ativo no local e em condição necessárias para que esses sejam capazes de operar mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como mantido para
propriedades para investimentos .....................................
(3.963.046) (2.898.473)
como instrumento de ampliação do conceito de cidadania; IX. Assegurar, por meio de projetos da forma pretendida pela Administração. Custos subsequentes: O custo de reposição de negociação. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o Cisão de caixa e equivalentes de caixa .............................
(5.693.791)
e programas, ações que viabilizem a universalização do acesso de famílias, crianças, adoles- um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja provável que resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos
(9.559.173)
(2.472.728)
centes, jovens, adultos e idosos carentes aos direitos sociais, bem como a sua promoção e os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a Associação e subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
defesa; X. Promover o desenvolvimento de projetos de ação comunitária, de enfrentamento que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do componente que A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer Empréstimos concedidos a partes relacionadas ................
(9.776)
da pobreza, de geração de renda, de cooperativas de produção e serviços, e de promoção tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção no dia-a-dia do imobilizado ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. Redução no Empréstimos tomados de parte relacionada .....................
8.309.125
10.943.964
social, em geral com vistas a assegurar direitos à proteção da saúde e da família, da mater- são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Depreciação: A depreciação é calculada valor recuperável (Impairment) - Ativos Financeiros: O CPC 48 / IFRS 9 substitui o Caixa líquido proveniente das
nidade, da infância, da adolescência e da velhice; XI. Promover e manter projetos de natureza pelo método linear sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ao longo de sua vida modelo de „perdas incorridas‰ do CPC 38 (IAS 39) por um modelo prospectivo de „perdas de
8.309.125
10.934.188
atividades de financiamentos ........................................
cultural, artística, científica e literária, bem como criar espaços destinados à difusão da cultura útil estimada. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com crédito esperadas‰. Isso exigirá um julgamento relevante sobre como as mudanças em fatores Demonstração da (redução) aumento
popular, ao resgate da memória nacional e a propiciar lazer à comunidade; XII. Promover a relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado. As vidas úteis médias econômicos afetam as perdas esperadas de crédito, que serão determinadas com base em
do caixa e equivalentes de caixa ..................................
(7.063.184)
1.796.795
defesa e a preservação do meio ambiente, buscando a conscientização da comunidade por estimadas para o exercício corrente e comparativas são as seguintes, por quantidade de anos: probabilidades ponderadas. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos No início do exercício ..........................................................
9.805.718
8.008.923
meio da divulgação e do ensino de noções de desenvolvimento sustentável; e XIII. Viabilizar Edificações .......................................................................
25 - 40 anos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, com exceção de investimentos em No fim do exercício ..............................................................
2.742.534
9.805.718
a habilitação e a reabilitação dos portadores de deficiência e contribuir para sua integração Máquinas e equipamentos .............................................
5 - 20 anos instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. (i) Compensação: Os ativos ou passivos finan- (Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa
(7.063.184)
1.796.795
à vida comunitária. 2. Cisão parcial de acervo líquido: Em 01 de novembro de 2018 foi Equipamentos de informática e comunicação ...............
3 anos ceiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e
10 anos somente quando, a Associação tenha atualmente um direito legalmente executável de comprocedida a cisão parcial de determinados ativos e passivos da AJEAS com a versão do acervo Móveis e utensílios ...........................................................
Baixa por
4 - 7 anos pensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo
patrimonial incorporado da parcela cindida pela Associação Nobrega de Educação e Assistên- Veículos ............................................................................
Saldo em
Cisão Saldo em
cia Social-ANEAS, nos termos do protocolo e justificação da cisão parcial , avaliado o valor Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encer- e liquidar o passivo simultaneamente. (ii) Instrumentos financeiros derivativos: A Associ31/12/2017
Adições
Baixas
(nota 2) 31/12/2018
contábil na data base de 31 de outubro de 2018, conforme laudo de avaliação emitido por ramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de ação não possuía em 31 de dezembro de 2018 e 2017 nenhuma operação com instrumentos Imobilizações em
empresa especializada em 26 de novembro de 2018. A unidade cindida da AJEAS para estimativas contábeis. e. Propriedade para investimento: Propriedade para investimento é financeiros derivativos incluindo operações de hedge. m. Redução ao valor recuperável andamento ......
1.642.736 1.439.982 (443.149) (2.639.569)
ANEAS foi formada substancialmente pelos ativos e passivos da unidade operacional deno- a propriedade mantida para auferir receita de aluguel ou para valorização de capital ou para (impairment): Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é Obras em andamento
minada „Edições Loyola‰, determinados ativos imobilizados e propriedade para investimento ambos, mas não para venda no curso normal dos negócios ou serviços ou para propósitos avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha imóveis de terceiros
719.403
719.403
e mútuos existentes entre as entidades. Foi aprovada, sem quaisquer ressalvas ou reservas, administrativos. A propriedade para investimento é mensurada e apresentada pelo seu valor ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma Total custo ....... 104.109.423 3.963.046 (613.111) (80.974.775) 26.484.583
a operação e cisão parcial da AJEAS, consoante aos artigos 1.115 a 1.122 do Código Civil, de custo de aquisição menos depreciação e qualquer provisão para perda acumulada. A evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do Prédios e edificações (9.586.657) (1.138.828)
8.831.736 (1.893.749)
nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação. A Associação registrou a depreciação foi calculada pelo método linear, com base nas taxas que variam de 4% a.a. (25 ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros Veículos .............
(633.080)
(286.876) 147.515
11.743 (760.698)
cisão parcial baseada no valor contábil do acervo líquido de R$ 28.291.927, representando anos) a 3,33% a.a (30 anos) de acordo a avaliação patrimonial realizada para o respectivos projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável. Os ativos não financeiros têm Móveis e utensílios (5.527.668)
(331.607)
19.589
1.287.290 (4.552.396)
66,10% do acervo líquido da AJEAS, sendo composto pelos seguintes elementos patrimoniais: imóveis. Ganhos e perdas na alienação de uma propriedade para investimento (calculado o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de Equipamentos e
(4.295.053)
(502.142)
4.797.195
Ativo
Laudo de Cisão pela diferença entre o valor líquido recebido na venda e o valor contábil do item) são reco- valor. A Administração da Associação não identificou nenhum indicativo que justificasse a instalações ......
nhecidos no resultado. Anualmente, a Associação com auxilio de especialistas, mensuram o constituição de uma provisão sobre seus ativos. n. Novas normas e interpretações ainda Total depreciação (20.042.458) (2.259.453) 167.104 14.927.964 (7.206.843)
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ...............................................
5.693.791 valor justo das propriedades para investimentos para fins de divulgação nas demonstrações não efetivas: Uma série de novas normas ou alterações de normas e interpretações serão Total imobilizado
Titulos e valores mobiliários ....................................................
73.045 financeiras. f. Passivo circulante e não circulante: Os passivos circulantes e não circulantes efetivas para exercícios iniciados após 1À de janeiro de 2019. A Associação não adotou essas
líquido ............
84.066.965 1.703.593 (446.007) (66.046.811) 19.277.740
Contas a receber ...................................................................
2.626.955 são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos alterações na preparação destas demonstrações financeiras. A Associação não planejou
Saldo em
Saldo em
Estoques .................................................................................
6.310.682 correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do adotar estas normas de forma antecipada. Impactos esperados na adoção do CPC 06 (R2)
31/12/2016
Adições
Baixas 31/12/2017
Outras contas a receber ........................................................
200.170 balanço patrimonial. g. Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de benefí- / IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil: A IFRS 16 introduz um modelo único Terrenos ...................................... 43.277.097
219.586
- 43.496.683
Despesas antecipadas ..........................................................
420.414
- 42.798.510
8.970 cios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrenda- Prédios e edificações .................. 42.378.096
1.112.379
328.607 (120.022)
1.320.964
14.913.613 incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. h. Provisões: Uma tário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo Veículos .......................................
6.644.777
413.532 (25.987)
7.032.322
Não circulante
provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Associação possuí uma obrigação arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar Móveis e utensílios ......................
4.055
4.055
Depósito judicial ......................................................................
113.650 legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto Bens de terceiros ........................
7.300.555
513.598
7.814.153
Propriedade para investimentos ............................................
594.884 econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma Equipamentos e instalações ......
- 1.642.736
1.642.736
Imobilizado ..............................................................................
66.046.811 base as melhores estimativas do risco envolvido. i. Ajuste a valor presente de ativos e atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou Imobilizações em andamento ....
66.755.345 passivos: A Associação de acordo com o CPC 12 - Ajuste a valor presente , analisou suas operacionais. A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 Total custo ................................. 100.716.959 3.538.473 (146.009) 104.109.423
Total do Ativo ..........................................................................
81.668.958 contas de ativos e passivos de curtos e longos prazos, com relação a valores realizáveis no Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) Aspectos Prédios e edificações .................. (8.276.897) (1.309.760)
- (9.586.657)
Passivo
futuro, prazos de liquidação, vencimento e possíveis taxas de desconto e verificou que Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. (i) Arrendamentos em que a Veículos .......................................
(501.779)
(223.351)
92.050
(633.080)
Circulante
qualquer ajuste a valor presente seria irrelevante, portanto não houve impactos dessa natu- Associação é um arrendatário: A Associação está em processo de avaliação, mensuração Móveis e utensílios ...................... (5.226.730)
(340.446)
39.508 (5.527.668)
(477.678)
- (4.295.053)
Fornecedores .........................................................................
1.620.207 reza em suas Demonstrações Financeiras. j. Apração do resultado contábil e reconheci- dos impactos e aplicação dos requerimentos do CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Operações de Equipamentos e instalações ...... (3.817.375)
Obrigações trabalhistas e sociais ...........................................
1.501.113 mento das receitas: As receitas, os custos e as despesas das operações são reconhecidos Arrendamento Mercantil, porém a Administração não espera ter impactos significativos em Total depreciação ..................... (17.822.781) (2.351.235) 131.558 (20.042.458)
Obrigações tributárias .............................................................
78.469 em conformidade com o regime contábil de competência. As receitas de ensino são registradas relação a mensuração do ativo de arrendamento de imóveis, uma vez que todos seus imóveis Total imobilizado líquido ......... 82.894.178 1.187.238 (14.451) 84.066.965
Outras contas a pagar ...........................................................
653.046 no mês em que os serviços são prestados. As receitas patrimoniais referem-se a receita de são próprios. (ii) Arrendamentos em que a Associação é um arrendador: A Associação 15. Partes Relacionadas: a. Saldos com partes relacionadas
Adiantamento de clientes ......................................................
2.370.272 aluguel com imóveis e são reconhecidas no resultado pelo método linear pelo prazo do está em processo de avaliação em seus contratos de arrendamento se contém ou não Ativo circulante
2018
2017
6.223.107 arrendamento. As receitas de venda incluem as vendas de livros sendo reconhecido quando subarrendamentos, mas não espera nenhum impacto significativo nos contratos em que a Fundação Dona Mindóca ...................................................
11.197
o produto é entregue ao cliente. k. Receitas e despesas financeiras: As receitas financei- Associação é arrendadora. o. Informações operacionais divulgadas: As divulgações das Associação Antônio Vieira - ASAV .......................................
Não circulante
450
130.151
Provisão para contingências ..................................................
1.328.289 ras abrangem, basicamente, as receitas de juros sobre aplicações financeiras. A Associação informações operacionais reportáveis apresentadas, estão de acordo com a estrutura de
450
141.348
Outras contas a pagar ...........................................................
408.049 adotou como prática contábil apresentar os juros recebidos de títulos e valores mobiliários nas gerenciamento e com as informações utilizadas pelos principais tomadores de decisão da Passivo circulante
Empréstimos - partes relacionadas ........................................
45.071.266 atividades de investimentos por entender que é a situação que melhor representa seus fluxos Associação, cujo objetivo é segregar as operações assistenciais das não assistenciais. Dessa Fundação Dona Mindóca ...................................................
913
Outras contas a pagar - partes relacionadas .......................
346.320 financeiros. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros forma, todos os itens alocados são referentes a atividades de negócio das quais podem-se Assoc. Nóbrega de Educ. e Assist. Social-ANEAS .............
23.480
47.153.924 efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros e descontos concedidos. obter receitas e incorrer em despesas. 9. Trabalho voluntário: Conforme estabelecido na
24.393
28.291.927 Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou pro- Interpretação ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucro, a Associação valoriza as Passivo não circulante
Total do Patrimônio Líquido (acervo líquido) (a) ...............
Total do passivo e patrimônio líquido ................................
81.668.958 dução de um ativo qualificável são reconhecidos no resultado através do método de juros receitas com trabalhos voluntários, inclusive de membros integrantes de órgãos da adminis- Empréstimos - partes relacionadas
- 37.087.672
(a) O acervo líquido cindido está demonstrado da seguinte maneira na demonstração das efetivos. l. Instrumentos financeiros: Reconhecimento e mensuração inicial: O contas tração, sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que Assoc. Nóbrega de Educ. e Assist. Soial-ANEAS- mútuo ..
mutações do patrimônio líquido R$ 17.855.587 no patrimônio social e R$ (46.147.523) em a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em a Associação haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar. As receitas Assoc. Nóbrega de Educ. e Assist.
3.086.497
3.272.577
ajuste de avaliação patrimonial. Em virtude do processo de cisão descrito acima dos ativos e que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicial- com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício na rubrica de outras Soial-ANEAS - conta corrente ...........................................
3.086.497 40.360.249
passivos da operação da unidade operacional „Edições Loyola", as demonstrações de resul- mente quando a Associação se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um despesas operacionais e em contrapartida em outras receitas operacionais também no
tado estão sendo apresentadas para exibir a operação descontinuada separadamente das ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2018 a Associação registrou o montante de O saldo do empréstimos partes relacionadas no valor de R$ 45.071.266 em 31 de outubro
2018
2017 financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, R$ 1.464.924 (R$ 1.557.446 em 2017) referente a trabalhos voluntários.
de 2018 (R$ 37.087.672 em 2017) foram cindidos nos termos do protocolo e justificação da
operações continuadas.
cisão parcial conforme laudo de avaliação emitido por empresa especializada. (Vide nota
Receita operacional líquida ................................................
16.656.239 19.462.888 acrescido, para um item não mensurado ao valor justo por meio do resultado -VJR, os custos
explicativa 2).
Custos e despesas operacionais e administrativas ........... (16.262.514) (19.650.464) 10. Informações operacionais divulgadas: Balanços patrimoniais por área de atuação
Resultado financeiro ...........................................................
186.846
380.022 Balanços patrimoniais por área de atuação
b. Transações com partes relacionadas
2018
2017
Resultado de operação descontinuada ........................
580.571
192.446 Ativo
Saldo
Partes relacionadas
Atividade
Assistência
Atividade
Assistência
ANEAS Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social (a)
3.312.376
3. Base de preparação: Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras Circulante
Associativa
Educação
Social
Total
Associativa Educação
S
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das C
(a) O objetivo deste convênio é realizar, por meio das atividades da Faculdade Jesuíta de
demonstrações financeiras foi autorizada em Assembléia Geral em 28 de março de 2019. Esse
Filosofia e Teologia - FAJE, cursos a comunidade acadêmica em geral, garantindo formação
m
é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais da Associação no qual o CPC 47 C
profissional e humanista necessária à formação de quadros futuros (núcleo celular institucional),
/ IFRS15 - receita de contrato com cliente e o CPC 48 / IFRS 9 - instrumentos financeiros foram E
daqueles que irão integrar as frentes de evangelização e difusão da ética e da fé cristãs. c.
aplicados. Mudanças nas principais politicas contábeis estão descritas na nota explicativa 7. O
Remuneração do pessoal-chave da administração: Os diretores da Associação compõem
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, O
o quadro de pessoal-chave de sua administração e não recebem remuneração pela prestaestão sendo evidenciadas e correspondem àquelas utilizadas pela Administração da Associ- D
ção de seus serviços, conforme a sua previsão estatutária.
ação na sua gestão. 4. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram prepa16. Obrigações trabalhistas e sociais
2018
2017
radas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos N
Provisão para férias .............................................................
605.453
1.132.157
mensurados e atualizados pelo valor justo por meio do resultado. 5. Moeda funcional e D
FGTS a recolher ...................................................................
128.519
129.024
moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que
Salários a pagar ...................................................................
366.498
597.932
é a moeda funcional da Associação. Todas as informações financeiras foram arredondadas,
Outros
...................................................................................
51.937
135.600
m
1.152.407
1.994.713
exceto quando indicado de outra forma. 6. Uso de estimativas e julgamentos: Na prepa- P
m
ração destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e m
17. Gastos a incorrer em convênios: A seguir apresentamos os convênios em andamento
no exercício e sua movimentação demonstrando o total de recursos recebidos pela Associapremissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Associação e os valores reporção bem como os montantes utilizados na execução dos convênios (consumo).
tados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas
2018
2017
estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma continua. As revisões das
Convênios com entidades privadas ...................................
2.727
estimativas são reconhecidas prospectivamente. a. Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possu- P
Convênio
Fapemig
(a)
......................................................
233.097
242.194
A
A
A
A
233.097
244.921
em um risco significativo de resultar em um ajuste material no exercício a findar-se em 31 de C
A
E
S
A
E
S
a. Convênios com entidades privadas - para o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugidezembro de 2019 estão incluídas nas seguintes notas explicativas: Nota explicativa 8.d prazo de vida útil do ativo imobilizado; Nota explicativa 8.e - prazo de vida útil das proprie- O
ados - SJMR Serviço de Apoio Zanmi Ayíti: Relacionadas à execução do SJMR Belo
dades para investimento; Mensuração do valor justo: Uma série de políticas e divulgações O
Horizonte, ação que visa promover e proteger a dignidade e os direitos da população migrante
e refugiada mais vulnerável no Brasil, acompanhando seu processo de inclusão e autonomia,
contábeis da Associação requer a mensuração dos valores justos, para os ativos e passivos G
m
incidindo na sociedade para que reconheça a riqueza da diversidade humana.
financeiros e não financeiros. Questões significativas de avaliação são reportadas para a O
Administração da Associação. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Asso- A
m
Convênio com
Saldo
Valores
Valores
Saldo
ciação usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são P
entidades privadas
31/12/2017 recebidos realizados 31/12/2018
classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utiliAssociação Educação Integral
zadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma: Nível 1: preços cotados (não ajustados) N
em mercados ativos para ativos e passivos idênticos. Nível 2: inputs, exceto os preços cotados O
e Assistência Social - SEIAS ..........
1.497
127.000 (128.497)
Vicariato Episcopal para Ação Social
1.230
(1.230)
incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou Em
m
Centro Franciscano
indiretamente (derivado de preços). Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são O
Defesa Direito - CEFAD ................
75.032
(75.032)
baseados em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). Informações adicio- P
2.727
202.032 (204.760)
nais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão incluídas nas
b. Convênio – FAPEMIG: Refere-se a convênio firmado com a Fundação de Amparo à
seguintes notas explicativas: Notas explicativa 28 - instrumentos financeiros. 7. Mudanças P m
nas principais políticas contábeis: A Associação aplicou inicialmente o CPC 48/IFRS 9 - P m
Pesquisa do Estado de Minas Gerais-FAPEMIG, com vigência até 28/02/2020, cujo objeto é
instrumentos financeiros e o CPC47 / IFRS15 - receita de contrato com cliente a partir de 1À
estabelecer normas e regular procedimentos para a concessão e pagamento de bolsas
m
de janeiro de 2018. Devido aos métodos de transição escolhidos pela Associação na aplicaimplementadas nos programas: Programa de Bolsas de Iniciação Cientifica e Tecnologia
m
ção dessas normas, as informações comparativas dessas demonstrações financeiras não D m
PIBIC, Programa de Apoio à Pós-Graduação-PAPG estabelecidos pela FAPEMIG, compreenforam reapresentadas para refletir os requerimentos das novas normas e, desta forma, foi
de-se dentro desse objetivo o apoio e fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico,
apresentada conforme reportado anteriormente. O efeito da aplicação inicial dessas normas
a pesquisa, a difusão e a capacitação tecnológica. Constitui obrigação da FAPEMIG, entre
A
A
A
A
A
A
esta detalhado conforme a seguir: a - CPC 47/IFRS 15 Receita de contrato com cliente:
outras, acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos técnicos e financeiros, através dos
E
S
A
E
S
A
O CPC 47 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita R
relatórios específicos. Além do Convênio dos Programas de Bolsas de Estudos fomos beneé reconhecida e por quanto a receita é mensurada. Ele substitui o CPC 30 - Receitas, O CPC C
ficiados com recursos destinados a projetos de diversas modalidades, demonstradas abaixo:
Convênios com
Saldo
Valores
Valores
Saldo
17 - Contratos de Construção e interpretações relacionadas. De acordo com o CPC 47, a S
entidades públicas
31/12/2017 recebidos realizados 31/12/2018
receita é reconhecida quando o cliente obtém o controle dos bens e serviços. Determinar o D
m
momento da transferência de controle - em um momento específico no tempo ou ao longo C m
FAPEMIG Bolsas convênios ..........
220.841
287.613 (274.328)
234.126
do tempo - requer julgamento. A Administração avaliou os efeitos da aplicação da norma e não G
FAPEMIG Memorial Pe. Libânio ....
(3.553)
(3.553)
m
identificou alterações ou impactos no reconhecimento dessas receitas, no que diz respeito às O
FAPEMIG Simpósio Levinás ..........
(3.385)
(3.385)
possíveis variações nos valores contabilizados e às variações nas atividades de controles D
FAPEMIG Obra Pe.Vaz .................
29.521
1.004
(22.037)
8.488
executados, dado que são reconhecidas à medida em que há a transferência de controle dos R
FAPEMIG XIII Simpósio .................
(1.230)
(1.230)
serviços. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados, líquida de R
FAPEMIG XIII Simpósio .................
(1.349)
(1.349)
242.194
288.617 (297.714)
233.097
devoluções e descontos comerciais e quando (i) os riscos e benefícios mais significativos D
Valores recebidos - referem-se aos montantes recebidos ou captados para a realização dos
inerentes aos serviços prestados forem transferidos para o cliente, (ii) for provável que os
benefícios econômicos financeiros fluirão para a Associação, (iii) o valor da receita operacional D
projetos. Valores realizados - referem-se aos gastos que foram empregados nos projetos
possa ser mensurado de maneira confiável. Em relação a CPC 47 / IFRS 15, não houve
ao longo do exercício social. 18. Provisão para contingências: Em 31 de dezembro de
m
impacto material no balanço patrimonial, na demonstração de resultado e na demonstração O
2018, a Associação não possuía processos ou questionamento de natureza cível, trabalhista
dos fluxos de caixa da Associação para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 pois S
e tributária, classificado por seus assessores jurídicos como risco de perda provável, que
as operações e principalmente as modalidades de serviços praticados pela Associação fazem D
possam vir a requerer a constituição de provisão para contingências na data-base. Abaixo
com que os critérios de reconhecimento de receita já atendam substancialmente os critérios
demonstramos a movimentação entre os exercícios:
S
m
S
m
C
requeridos pela nova norma. b - CPC 48/IFRS 9 Instrumentos financeiros: O CPC 48/IFRS
Saldo em
Cisão Aneas
Saldo em
A
31/12/2017
Adição Utilização
(nota 2) 31/12/2018
9 estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros, passivos finan- C
Trabalhista ......
1.468.196
- (169.908)
(1.298.289)
ceiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não financeiros. Esta norma substitui A
P
Cíveis ..............
30.000
(30.000)
o CPC 38/IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. Classificação e
A
m
m
mensuração de ativos e passivos financeiros: O CPC 48 / IFRS 9 traz uma nova abordagem
Total ...............
1.468.196
30.000 (168.908)
(1.328.289)
P
m
C
D
CD
m
m
na classificação e mensuração de ativos financeiros, a qual considera tanto o modelo de
Em 31 de dezembro de 2018 existem processos e obrigações fiscais e trabalhistas avaliados
%
%
CD
%
%
CD m
negócios em que os ativos são administrados e suas características de fluxo de caixa. A norma
pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível no montante de R$ 36.451.605
m
P
m
classificou os ativos financeiros nas seguintes categorias: (i) ativos financeiros mensurados
(R$ 36.101.539 em 2017), que refere-se, substancialmente, ao processo que possui como
R m
P
m
m
m
m
pelo custo amortizado (CA); (ii) ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros
objeto anular o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) concedido
m
m
C
m
CDB
R
%
%
CD
resultados abrangentes (VJORA); e (iii) ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio
no período de 01/01/2007 à 31/12/2009. A Associação também possui processo Administram m
m
m
do resultado (VJR). A norma eliminou as categorias propostas pelo IAS 39 (CPC 38) de
tivo, no qual a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da
m
m
M
m
N
m
mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. O CPC 48/ A
Educação (MEC), por meio da Portaria nÀ 1179, de 17 de novembro de 2017, indeferiu o
m
A
m
m
Em
m
IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38/IAS 39 para a
pedido de renovação do Cebas, válido para o triênio de 01/01/2013 à 31/12/2015. A
m
m m
m
mm
mR
R
classificação e mensuração de passivos financeiros. A Associação não designou ou pretende
Administração da Associação, amparado pelos seus assessores jurídicos, impetrou recurso
P
m
A
m
A m m
m
A
m
designar passivos financeiros como valor justo por meio do resultado (VJR), sendo assim, não
tempestivamente e avalia que a natureza do processo e as razões que levaram ao indeferimento
m
A
m
m
m
m
houve qualquer impacto esperado na classificação de passivos financeiros de acordo com os
do pedido de renovação do Cebas não possui risco de perda provável em âmbito judicial.
19. Patrimônio líquido: Patrimônio social: Conforme estatuto social, a Associação deve
requerimentos do CPC 48. Abaixo são demonstrados a classificação dos ativos e passivos
B
B
aplicar integralmente seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais, não podenfinanceiros anteriormente e como ficou a classificação a partir da data da adoção em 1À de
C
m
S
m
C
S
m do, como consequência, não poderá distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
Classificação
Classificação
janeiro de 2018:
S
m
S
m
A
B
Ativo financeiro
.
anterior
CPC 48/IFRS 9
rendas a título de lucro ou de participação no seu superávit. Dessa forma, o superávit ou déficit
A
Títulos e valores mobiliários
Valor justo por meio
Valor justo por
do exercício é integralmente incorporado ao patrimônio social. No caso de dissolução ou extinção
P
do resultado
meio do resultado
da Associação, após deliberação da Assembléia Geral sobre restituição das doações ao patrimônio
P
Caixa e equivalentes de caixa Valor justo por meio
da AJEAS pela Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - ANEAS e outras instituiV
Aplicações financeiras
do resultado
Custo amortizado
ções ligadas à Companhia de Jesus, satisfeito seu passivo, o eventual patrimônio será destinado
M
Contas a receber
Empréstimos e recebíveis
Custo amortizado P
à instituição congênere com registro no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, escoB
Outras contas a receber
Empréstimos e recebíveis
Custo amortizado
lhida em Assembléia Geral. Ajuste de avaliação patrimonial (reavaliação de bens): O ajuste
E
m
P
de avaliação patrimonial foi constituído em decorrência da atribuição do „custo considerado‰ no
Outras conta as receber m
momento da aplicação pela primeira vez das normas da CPC, da rubrica de imóveis do ativo
partes relacionadas
Empréstimos e recebíveis
Custo amortizado
continua ...

ca e u ze o cód go F730 0C33 4DD2 E7A2

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - (Em Reais)
Nota
2018
2017
Operações continuadas
Receita operacional líquida .............................
20 13.285.178 10.037.249
Custos dos produtos vendidos
e serviços prestados ......................................
21
(2.867.830)
(3.281.966)
Superávit bruto ...................................................
10.417.348
6.755.283
Despesas operacionais e administrativas
Com vendas ........................................................
21
(44.069)
(40.395)
Gerais e administrativos ......................................
21 (20.197.080) (18.679.027)
Outras receitas operacionais .............................
21
1.138.937
720.762
(19.102.212) (17.998.660)
(8.684.864) (11.243.377)
Déficit antes do resultado financeiro .............
Resultado Financeiro
Receitas financeiras ...........................................
22
275.540
394.706
Despesas financeiras .........................................
22
(39.930)
(45.057)
235.610
349.649
Déficit do exercício proveniente
de operações em continuidade ....................
(8.449.254) (10.893.728)
Operações descontinuadas
Superávit líquido de operações descontinuadas
2
580.571
192.446
Déficit do exercício ...........................................
(7.868.683) (10.701.282)
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - (Em Reais)
Ativo
Nota
2018
2017 Passivo
Nota
2018
2017
Circulante
Circulante
205.514
1.359.924
Caixa e equivalentes de caixa .............................
11
2.742.534
9.805.718 Fornecedores ......................................................
164.741
294.146
Títulos e valores mobiliários ..................................
12
4.579.506
4.501.585 Obrigações tributárias ..........................................
16
1.152.407
1.994.713
Contas a receber .................................................
174.970
2.295.390 Obrigações trabalhistas e sociais ........................
Gastos a incorrer em convênios ..........................
17
233.097
244.921
Estoques ...............................................................
5.708.206
Outras contas a pagar ........................................
368.745
550.569
Outras contas a receber ......................................
464.561
746.324 Adiantamento de clientes ....................................
24.043
3.445.823
Outras contas a receber - partes relacionadas ..
15
450
141.348 Outras contas a pagar - partes relacionadas ....
15
24.393
Despesas antecipadas ........................................
57.591
71.073 Total do circulante ............................................
2.172.940
7.890.096
Total do circulante .............................................
8.019.612
23.269.644 Não Circulante
Outras contas a pagar ........................................
408.049
Não circulante
15
- 37.087.672
Depósito judicial ....................................................
8.400
54.881 Empréstimos - partes relacionadas .....................
Outras
contas
a
pagar
partes
relacionadas
....
15
3.086.497
3.272.577
8.400
54.881
18
1.468.196
Investimentos ........................................................
22
22 Provisão para contingências ...............................
3.086.497
42.236.494
Propriedade para investimentos ..........................
13 14.419.960 15.361.985 Total do não circulante .....................................
19
Patrimônio Líquido ............................................
Imobilizado ............................................................
14 19.277.740 84.066.965 Patrimônio social ...................................................
14.776.988
6.006.605
Intangível ..............................................................
13.521
13.521 Ajuste de avaliação patrimonial ...........................
27.919.329 75.719.037
33.711.243 99.442.493 Déficit acumulado ................................................
(6.216.499)
(9.085.214)
Total do não circulante ......................................
33.719.643
99.497.374 Total do patrimônio líquido ..............................
36.479.818
72.640.428
Total do ativo .......................................................
41.739.255 122.767.018 Total do passivo e patrimônio líquido ...........
41.739.255 122.767.018

