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MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO

C.N.P.J. nº 61.697.678/0001-60

PARECER DO CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS DO MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2018 — O Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais do MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, tendo procedido à avaliação do material contábil do ano de 2018 (meses de janeiro a dezembro), referente à contabilidade desse ano, efetuando a análise do relatório anual da administração inerente às atividades de natureza econômica, elaborou o presente Relatório,
com a emissão do PARECER, a ser submetido à Assembléia Geral. — RELATÓRIO: 1 - DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL - A documentação contábil foi apresentada em tempo hábil, composta dos documentos de despesas, receitas, dos respectivos balancetes, diários e extratos bancários.; 2 - DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
MENSAL- Os balancetes, analisados e conferidos, foram apresentados de forma cumulativa, tendo este Conselho Fiscal feito a apuração dos lançamentos mensalmente, estando todos em perfeita ordem.; 3 - PARECER - Com base nos documentos examinados, nas análises levadas a efeito e nos esclarecimentos apresentados
pela diretoria da Entidade, e tendo em conta, ainda, o parecer dos auditores independentes, KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, o CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS, por unanimidade de seus membros, é de opinião que os documentos refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da
Entidade em 31 de dezembro de 2018, razão pela qual recomenda a aprovação de tais documentos pela Assembléia Geral.; — AFONSO MARIA VIEIRA PINTO, Conselheiro, RG. 28.146.592-7 SSP/SP, CPF. 274.084.478-65; VALDINEI LORIAN, Conselheiro, RG. 56.546.581-8 SSP/SP, CPF. 008.085.180-03; MARCELO ANTÔNIO
AUDELINO MOLINERO, Conselheiro, RNE. V370147-T, CPF.231.116.548-85.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 — VALORES EXPRESSOS EM REAIS
Nota

Circulante
Caixa equivalente de caixa
Recursos vinculados à convênios
Contas a receber
Contas a receber com convênios
Estoque
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Adiantamento a funcionários
Outras contas a receber
Total do circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber de convênios
Depósito judicial
Imobilizado
Intangível
Total do não circulante
Total do ativo

10
11
12
13

13
21.b
14

2018

2017

350.069
443.003
1.881.380
3.087.260
87.602
2.301
412.745
815.354
583.613
7.663.327

3.360.743
376.962
4.254.289
3.454.343
--2.185
656.807
731.335
213.555
13.050.219

7.265.704
2.199.176
9.464.880
236.049.273
172.881
245.687.034
253.350.361

9.667.226
1.546.838
11.214.064
243.017.196
222.375
254.453.635
267.503.854

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 EM DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (EM R$)
Déficit do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total

2018
(17.853.804)
--(17.853.804)

PASSIVO
Circulante
Fornecedores
Obrigações tributárias, trabalhistas e sociais
Empréstimos
Gastos a incorrer com convênios
Receita diferida
Mensalidades antecipadas
Outras contas a pagar
Total do circulante
Não Circulante
Gastos a incorrer com convênios
Provisão para contingências
Empréstimos
Receita diferida
Total do não circulante
Patrimônio Líquido
Patrimônio social
Ajuste de avaliação patrimonial
Déficit acumulado
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERC. FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em R$)
Nota

2018

2017

15
16
17
18
19
20

1.918.387
4.635.359
6.475.221
3.409.825
453.333
692.084
949.728
18.533.937

1.810.487
5.188.285
3.029.400
3.938.226
--1.699.265
650.506
16.316.169

18
21
17
19

7.265.704
2.060.000
8.545.455
1.832.222
19.703.381

9.667.226
605.902
----10.273.128

37.013.241
201.504.763
-23.404.961
215.113.043
253.350.361

53.038.453
203.017.244
-15.141.140
240.914.557
267.503.854
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DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS — EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (EM R$)
2017
(15.141.140)
--(15.141.140)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - (Em Reais)
1 - CONTEXTO OPERACIONAL
O Mosteiro São Geraldo de São Paulo (“Entidade”), fundado em 19 de Janeiro de 1950, na cidade de São Paulo-SP,
com seus atos constitutivos registrados no 2º Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas sob o nº 1.533 Livro “A”
nº 3, inscrito no CNPJ sob o nº 61.697.678/0001-60, é uma Entidade civil, sem fins econômicos e lucrativos, com
personalidade jurídica de Direito Privado, com autonomia administrativa, financeira e Patrimonial, constituída em
conformidade com a legislação brasileira. Tem caráter educacional, cultural, filantrópico e presta serviços públicos
gratuitos de educação, e assistência social por meio da promoção da infância, adolescência, juventude e adultos,
atendendo às suas carências emergenciais de recursos materiais e humanos, tendo como atividade preponderante,
a educação, tudo em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS),
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela legislação aplicável.
A Entidade está localizada na Capital do Estado de São Paulo, onde funciona a Matriz e sete filiais – os núcleos sócioeducativos, a saber:
Vila Morse
– Obras Sociais Núcleo I
CCT Paraisópolis
– Obras Sociais Núcleo II
Monte Kemel
– Obras Sociais Núcleo III
CEISER
– Obras Sociais Núcleo IV
Casa Azul Panônia
– Obras Sociais Núcleo V
Casa Azul Santo Américo – Obras Sociais Núcleo VI - Sede das Obras Sociais
Dona Diva
– Obras Sociais Núcleo VII
O custeio destes núcleos de educação e assistência social é apurado levando-se em consideração, os gastos específicos
a eles atribuíveis e aqueles incorridos pelos núcleos de uma maneira geral e que são rateados. Todos os núcleos são
mantidos pelo Mosteiro São Geraldo de São Paulo e são 100% gratuitos.
a) Para a consecução de suas finalidades, a Entidade obtém recursos financeiros por meio de mensalidades cobradas
pelo Colégio Santo Américo como sua principal fonte de renda; de convênios; de doações e de rendimentos provenientes de suas aplicações financeiras, representadas por fundos de renda variável, CDBs e poupança, e se referem,
em grande parte, a provisões para cobertura de encargos trabalhistas, manutenção e ampliação de sua estrutura
física.
b) A Entidade, nos termos estabelecidos no artigo 150, inciso VI, alínea “C” da Constituição Federal de 1988 em
atendimento ao disposto nos artigos 9º e 14º do Código Tributário Nacional - Lei nº 5.172/66, é imune de tributação
sobre seu patrimônio, renda ou prestação de serviço. Ainda de acordo com a Constituição Federal de 1988, através
do seu artigo 195, parágrafo 7º, a Entidade é imune de contribuição para a seguridade social.
c) O Mosteiro São Geraldo de São Paulo é uma Entidade beneficente de Educação e Assistência Social (possui Certificado
de Entidades de Assistência Social) e para usufruir da Isenção Tributária determinado pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/
09, alterada pela Lei 12.868/13, e regulamentada pelo Decreto Federal 8.242/14, cumpre os requisitos previstos no
artigo 29 da referida Lei.
Planos da Administração para reversão dos consecutivos Déficits.
Devido aos sucessivos déficits operacionais incorridos nos últimos exercícios, a Entidade implantou em 2018, o Plano de
Reversão de Déficit (PRD). Assim, apresentamos os principais pontos previstos para os exercícios vindouros que irão
impactar diretamente o desempenho financeiro da Entidade:
(a) Avaliação das unidades deficitárias, visando a redução dos custos e despesas e consequente melhoria na geração
de caixa mesmo que, tais unidades 100% gratuitas, onde não há geração de Receita;
(b) Descontinuidade de unidades sociais e reordenamento social, em alinhamento a reformulação legal no que tange
a cota de filantropia com o advento da Lei 12.868/2013;
(c) Revisão no modelo de gestão de ofertas de descontos e bolsas, visando a fidelidade dos clientes diminuindo a
inadimplência.
Em paralelo, a Administração está executando ações que impactam em modificações na estrutura organizacional, modelo
de gestão e planejamento estratégico. Além, da efetivação e continuidade de projetos como GGRC - Gestão de
Governança, Riscos e Compliance; a criação em 2019, de um conselho consultivo para acompanhamento e auxílio nas
tomadas de descisões, bem como as projeções financeiras para os exercícios futuros, com o intuito da reversão dos
déficits. Seus objetivos serão ampliados para um plano de maior abrangência, denominado ‘Programa de Transformação’. Desta forma, o Mosteiro São Geraldo de São Paulo apresentará uma operação economicamente viável, a
recuperação da capacidade de investimentos e redução da dependência de capital de terceiros.
2 - BASE DE PREPARAÇÃO — Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 29 de abril de 2019.
Esse é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais da Entidade no qual o CPC47 / IFRS15 – receita de
contrato com cliente e o CPC 48 / IFRS 9 – instrumentos financeiros foram aplicados. Mudanças nas principais politicas
contábeis estão descritas na nota explicativa 6.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e
correspondem àquelas utilizadas pela Administração da Entidade na sua gestão.
3 - BASE DE MENSURAÇÃO
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros
não derivativos mensurados e atualizados pelo valor justo por meio do resultado.
4 - MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras são apresentadas em Real, exceto quando indicado de outra forma.
5 - USO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que
afetam a aplicação das políticas contábeis da Entidade e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
As estimativas e premissas são revisadas de forma continua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.
a. Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar
em um ajuste material no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2019 estão incluídas nas seguintes notas
explicativas:
Nota explicativa 12 - Provisão para crédito liquidação duvidosa;
Nota explicativa 7.e - Prazo de vida útil do ativo imobilizado
Nota explicativa 21 - provisão para contingência
Mensuração do valor justo
Uma série de políticas e divulgações contábeis da Entidade requer a mensuração dos valores justos, para os ativos e
passivos financeiros e não financeiros.
Questões significativas de avaliação são reportadas para a Administração da Entidade.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Entidade usa dados observáveis de mercado, tanto quanto
possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs)
utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma.
Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.
Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).
Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não
observáveis).
Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão incluídas nas seguintes
notas explicativas: Notas explicativa 28 - instrumentos financeiros.
6 - MUDANÇAS NAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
A Entidade aplicou inicialmente o CPC 48/IFRS 9 – instrumentos financeiros e o CPC47 / IFRS15 – receita de contrato
com cliente a partir de 1º de janeiro de 2018.
Devido aos métodos de transição escolhidos pela Entidade na aplicação dessas normas, as informações comparativas
dessas demonstrações financeiras não foram reapresentadas para refletir os requerimentos das novas normas e,
desta forma, foi apresentada conforme reportado anteriormente.
O efeito da aplicação inicial dessas normas está detalhado conforme a seguir:
a - CPC 47/IFRS 15 Receita de contrato com cliente
O CPC 47 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é reconhecida e por quanto
a receita é mensurada. Ele substitui o CPC 30 – Receitas, O CPC 17 - Contratos de Construção e interpretações
relacionadas. De acordo com o CPC 47, a receita é reconhecida quando o cliente obtém o controle dos serviços.
Determinar o momento da transferência de controle - em um momento específico no tempo ou ao longo do tempo requer julgamento.
A Administração avaliou os efeitos da aplicação da norma e não identificou alterações ou impactos no reconhecimento
dessas receitas, no que diz respeito às possíveis variações nos valores contabilizados e às variações nas atividades
de controles executados, dado que são reconhecidas à medida em que há a transferência de controle dos serviços.
As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados líquida de devoluções e descontos comerciais e
quando (i) os riscos e benefícios mais significativos inerentes aos serviços prestados forem transferidos para o cliente,
(ii) for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a Entidade, (iii) o valor da receita operacional
possa ser mensurado de maneira confiável.
Em relação a CPC 47/IFRS 15 não houve impacto material no balanço patrimonial, na demonstração de resultado e na
demonstração dos fluxos de caixa da Entidade para o exercício findo a 31 de dezembro de 2018 pois as operações
e principalmente as modalidades de serviços praticados pela Entidade fazem com que os critérios de reconhecimento
de receita já atenderem substancialmente os critérios requeridos pela nova norma.
b - CPC 48/IFRS 9 Instrumentos financeiros
O CPC 48/IFRS 9 estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros, passivos financeiros e alguns
contratos de compra ou venda de itens não financeiros. Esta norma substitui o CPC 38/IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração.
Classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros
O CPC 48 / IFRS 9 traz uma nova abordagem na classificação e mensuração de ativos financeiros, a qual considera tanto
o modelo de negócios em que os ativos são administrados e suas características de fluxo de caixa.
A norma classificou os ativos financeiros nas seguintes categorias: (i) ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado
(CA); (ii) ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA); e (iii) ativos
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado (VJR). A norma eliminou as categorias propostas pelo IAS
39 (CPC 38) de mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda.
O CPC 48/IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38/IAS 39 para a classificação e mensuração
de passivos financeiros. A Entidade não designou ou pretende designar passivos financeiros como valor justo por meio
do resultado (VJR), sendo assim, não houve qualquer impacto esperado na classificação de passivos financeiros de
acordo com os requerimentos do CPC 48.
Abaixo são demonstrados a classificação dos ativos e passivos financeiros anteriormente e como ficou a classificação a
partir da data da adoção em 1º de janeiro de 2018:
Ativo financeiro
Classificação anterior
Classificação CPC 48/IFRS 9
Recursos vinculados à convênios
Valor justo por meio do resultado
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa
- Aplicações financeiras
Valor justo por meio do resultado
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa
Empréstimos e recebíveis
Custo amortizado
Contas a receber
Empréstimos e recebíveis
Custo amortizado
Contas a receber com convênios
Empréstimos e recebíveis
Custo amortizado
Outras contas a receber
Empréstimos e recebíveis
Custo amortizado
Passivo financeiro
Fornecedores
Custo amortizado
Outros passivos financeiros
Empréstimos
Custo amortizado
Outros passivos financeiros
Outras contas a pagar
Custo amortizado
Outros passivos financeiros
Redução no valor recuperável (Impairment) - Ativos Financeiros
O CPC 48 / IFRS 9 substitui o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 (IAS 39) por um modelo prospectivo de “perdas
de crédito esperadas”. Isso exigirá um julgamento relevante sobre como as mudanças em fatores econômicos afetam
as perdas esperadas de crédito, que serão determinadas com base em probabilidades ponderadas. O novo modelo
de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, com exceção
de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais.
A aplicação dos requisitos de redução ao valor recuperável do CPC 48 / IFRS 9 em 1º de janeiro de 2018 levou ao
reconhecimento de uma provisão adicional para redução ao valor recuperável, conforme segue:
Superávit acumulado
Impacto na adoção do CPC 48/IFRS 9
Constituição de provisão
em 1o. de janeiro de 2018
para perda de crédito esperada com inadimplência
(2.396.553)
Efeito em 1o. de janeiro de 2018
(2.396.553)
A tabela a seguir reconcilia os valores contábeis dos ativos financeiros (contas a receber) sob o CPC 38 / IAS 39 aos valores
contábeis de acordo com o CPC 48 / IFRS 9 na transição para o CPC 48 / IFRS 9 em 1º de janeiro de 2018.

Receita operacional líquida
Custos e despesas operacionais
Custo do atendimento gratuito
Gerais e administrativas
Depreciação e amortização
Trabalho voluntário
Outras receitas operacionais
Déficit antes do resultado financeiro
Resultado Financeiro
Receita Financeira
Despesas Financeiras
Resultado financeiro, líquido
Déficit do exercício

Nota
23

2018
74.294.759

2017
86.414.197

24
24
24
8

(13.452.865)
(74.167.785)
(3.261.250)
(124.999)
898.518
(15.813.622)

(18.978.494)
(78.967.481)
(3.557.363)
(90.919)
--(15.180.060)

1.059.368
(3.099.550)
(2.040.182)
(17.853.804)

2.046.881
(2.007.961)
38.920
(15.141.140)

25
25

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Déficit do exercício
Ajustes por:
Provisão para créditos liquidação duvidosa
Depreciação e amortização
Atualização monetária dos depósitos judiciais
Juros sobre empréstimos
Provisão para contingências
Resultado na baixa de ativos imobilizados
Variação nos ativos e passivos
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Recursos vinculados à convênios
Contas a receber
Contas a receber com convênios
Estoques
Despesas antecipadas
Outras contas a receber
Depósito judicial
Aumento (redução) nos passivos em
Fornecedores
Obrigações tributárias e trabalhistas
Gastos a incorrer com convênios
Receita diferida
Mensalidades antecipadas
Contingências
Outras contas a pagar
Caixa líquido (utilizado nas) atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado e intangível
Caixa líquido (utilizado nas) atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos
Pagamento de empréstimos
Caixa liquido proveniente das atividades de financiamentos
Demonstração da (redução) do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No fim do exercício
(Redução) do caixa e equivalentes de caixa

2018
(17.853.804)

2017
(15.141.140)

1.279.703
3.509.084
487.806
156.361
1.626.792
27.530
(10.766.528)

544.003
3.557.363
------181.623
(10.858.151)

(66.041)
(1.303.347)
1.152.629
(87.602)
244.062
(454.193)
164.532

(376.963)
(9.344.775)
----(105.356)
834.478
(38.274)

107.900
(552.926)
(2.929.923)
2.285.555
(1.007.181)
(172.694)
299.222
(13.086.535)

(867.552)
(546.885)
9.207.746
--(638.256)
--(24.663)
(12.758.651)

(1.759.054)
(1.759.054)

(2.040.542)
(2.040.542)

22.400.000
(10.565.085)
11.834.915
(3.010.674)
3.360.743
350.069
(3.010.674)

3.029.400
--3.029.400
(11.769.793)
15.130.536
3.360.743
(11.769.793)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2018 E 2017 (EM R$)
Nota
Saldo em 01 de janeiro de 2017
Transferência para patrimônio social
Realização da reserva de reavaliação
Realização do ajuste de avaliação patrimonial
Déficit do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Ajuste na aplicação inicial do CPC 48 / IFRS 9

6b

Saldo ajustado em 1º de janeiro de 2018
Ajuste de exercício anteriores
Transferência para patrimônio social
Realização da reserva de reavaliação
Realização do ajuste de avaliação patrimonial
Déficit do exercício

14

Saldo em 31 de dezembro de 2018
Ativos financeiros
Valor conforme CPC 38/IAS 39
Custo amortizado
em 31 de dezembro de 2017
Clientes e outros recebíveis
Saldo reportado: Empréstimos e recebíveis
4.254.289
Custo amortizado total
4.254.289

Remensuração

Valor conforme
CPC 48/IFRS 9 em
1º de jan. de 2018

(2.396.553)
(2.396.553)

1.857.736
1.857.736

7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As práticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente pela Entidade em todos
os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo aplicação das novas normas contábeis descritos
na nota explicativa 6.
a. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, banco conta movimento e aplicações financeiras com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de
alteração no valor, e são utilizados na quitação das obrigações de curto prazo.
b. Recursos vinculados à convênios
Recursos vinculados à convênios representam os saldos de bancos conta movimento e aplicações financeiras que
possuem utilização restrita e somente poderão ser utilizados no projeto para fazer frente às obrigações do convênio.
c. Contas a receber
Representam, basicamente, as mensalidades emitidas, porém não recebidas, além de acordos firmados com estudantes
de mensalidades vencidas.
A provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa foi constituída em montante considerado suficiente pela
Administração para fazer face a eventuais perdas na realização das mensalidades, negociações a receber e outros
ativos a receber.
d. Depósitos judiciais
Existem situações em que a Entidade questiona a legitimidade de determinados passivos e ações movidas contra si. Por
conta destes questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia da própria Administração, os valores em questão
podem ser depositados em juízo, sem que haja a caracterização da liquidação do passivo e são apresentados pelos
valores atualizados no realizável a longo prazo.
e. Imobilizado
Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou de construção, deduzido de depreciação e
amortização acumulada, quando necessárias.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria
Entidade inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e em
condição necessárias para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração.
Custos subsequentes
O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja provável que
os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a Entidade e que o seu custo pode ser
medido de forma confiável. O valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos
de manutenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
Depreciação
A depreciação é calculada pelo método linear sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ao longo de sua vida
útil estimada.
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada
parte de um item do imobilizado.
As vidas úteis médias estimadas para o exercício corrente e comparativas são as seguintes, por quantidade de anos:
Prédios e Edificações
de 35 a 53 anos
Máquinas, equipamentos e instalações
10 anos
Equipamentos de informática e comunicação
10 anos
Móveis e utensílios
10 anos
Veículos
5 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro
e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.
f. Obrigações tributárias, trabalhistas e sociais
Contempla as provisões trabalhistas decorrentes de férias e encargos que é constituída com base na remuneração de
cada funcionário e no período aquisitivo incorrido até a data do balanço.
g. Benefícios de curto prazo a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas
como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.
h. Mensalidades antecipadas
Como prática de nosso negócio e mercado de atuação, as matrículas do ano letivo seguinte iniciam-se ao final do exercício
social em curso. Consequentemente, são reconhecidas como mensalidade recebida antecipadamente, no passivo
circulante, aquelas mensalidades de períodos subsequentes que são recebidas antecipadamente pela Entidade no
exercício social em curso, sendo que serão reconhecidas no resultado do exercício de acordo com o regime de
competência.
i. Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Entidade possuí uma obrigação legal ou constituída como
resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
j. Apuração do resultado contábil e reconhecimento das receitas
As receitas, os custos e as despesas das operações são reconhecidos em conformidade com o regime contábil de
competência.
As receitas de ensino são registradas no mês em que os serviços são prestados.
Os recursos recebidos de terceiros em convênio são reconhecidos da seguinte forma:
• Recebimento dos recursos: Quando ocorre o recebimento de recursos é reconhecido o débito de recursos vinculados
a convênios e a crédito de gastos a incorrer em convênios no passivo circulante.
• Consumo como despesa: Quando ocorrem o empenho dos valores recebidos de terceiros em convênio e as despesas
são reconhecidas, no mesmo momento as receitas com convênio são reconhecidas no resultado do exercícios em
contrapartida ao débito do passivo de gastos a incorrer em convênios no passivo circulante.
k. Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem, basicamente, as receitas de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é
reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos.
As despesas financeiras abrangem despesas com juros e variação cambial sobre empréstimos. Custos de empréstimo que
não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável (quando existente), são
reconhecidos no resultado através do método de juros efetivos.
l. Instrumentos financeiros
Reconhecimento e mensuração inicial
O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram
originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Entidade se tornar
parte das disposições contratuais do instrumento.
Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo)
ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao valor justo
por meio do resultado -VJR, os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um
contas a receber de clientes sem um componente significativo de financiamento são mensurados inicialmente ao preço
da operação.
(i) Classificação e mensuração subsequente
Ativos Financeiros - Política aplicável a partir de 1º de janeiro de 2018
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado; ao VJORA - instrumento de dívida; ao VJORA -instrumento patrimonial; ou ao VJR. No exercício de 2018 a Entidade não possuía nenhum
instrumento financeiro classificado como VJORA - instrumento de dívida ou VJORA - instrumento patrimonial.
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Entidade
mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados
são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios.
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado como
mensurado ao VJR:
• é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa
contratuais; e
• seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de
principal e juros sobre o valor principal em aberto.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado conforme descrito acima, são
classificados como ao VJR.
Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas
Política aplicável a partir de 1° de janeiro de 2018
• Ativos financeiros a VJR - Mensurados ao valor justo e as variações no valor justo, incluindo juros, foram reconhecidas
no resultado.
• Ativos financeiros mantidos até o vencimento - Mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros
efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e
impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no
resultado.
• Instrumentos de dívida a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de juros
calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado.
Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é
classificado no resultado.
• Instrumentos patrimoniais a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Outros
resultados líquidos são reconhecidos em JORA e nunca são reclassificados para o resultado.
Ativos financeiros - Politica aplicável antes de 1° de janeiro 2018
A Entidade classificou os ativos financeiros nas seguintes categorias:
- Empréstimos e recebíveis;
- Ativos financeiros mantidos até o vencimento;
- Ativos financeiros disponíveis para venda; e
- Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

Patrimônio social

Ajustes de avaliação patrimonial

Déficit Acumulado

Total

58.594.637
(7.348.377)
440.481
1.351.712
---

204.809.437
--(440.481)
(1.351.712)
---

(7.348.377)
7.348.377
----(15.141.140)

256.055.696
------(15.141.140)

53.038.453
---

203.017.244
---

(15.141.140)
(2.396.553)

240.914.557
(2.396.553)

53.038.453
--(17.537.693)
440.481
1.072.000
---

203.017.244
----(440.481)
(1.072.000)
---

(17.537.693)
(5.551.157)
17.537.693
----(17.853.804)

238.518.004
(5.551.157)
------(17.853.804)

37.013.241

201.504.763

(23.404.961)

215.113.043

Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas
- Política aplicável antes de 1° de janeiro de 2018.
- Ativos financeiros a VJR: Mensurados ao valor justo e as variações no valor justo, incluindo juros ou receita, foram
reconhecidos no resultado.
- Empréstimos e recebíveis: Mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.
- Ativos financeiros mantidos até o vencimento: Mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.
Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é
classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação.
Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é
reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado
utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado.
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado.
(ii) Desreconhecimento
A Entidade desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou
quando a Entidade transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo
financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro
são transferidos ou na qual o Grupo nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da
titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro.
A Entidade desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A
Entidade também desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do
passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos
modificados é reconhecido a valor justo.
No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga
(incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado.
(iii) Compensação
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e
somente quando, a Entidade tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha
a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
m. Instrumentos financeiros derivativos
A Entidade não possuía em 31 de dezembro de 2018 e 2017 nenhuma operação com instrumentos financeiros derivativos incluindo operações de hedge.
n. Redução ao valor recuperável (impairment)
(i) Ativos financeiros não derivativos
Política aplicável a partir de 1º de Janeiro de 2018
A Entidade apura as provisões para perdas esperadas de crédito sobre ativos financeiros mensurados ao custo amortizado;
Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial
e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Entidade considera informações razoáveis e passíveis de suporte que
são relevantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica da Entidade na avaliação de crédito e considerando informações prospectivas
(forward-looking).
A Entidade mensura a provisão para perda em um montante igual à perda de crédito esperada e inclui títulos de dívida
com baixo risco de crédito na data do balanço e outros títulos de dívida e saldos bancários. As provisões para perdas
com contas a receber de clientes foram avaliadas, porém não constituídas em função da carteira de recebíveis da
Entidade ser considerada líquida e certa, pois os riscos são assumidos pelas administradoras de cartão de crédito.
Política aplicável antes de 1º de Janeiro de 2018
Ativos financeiros não classificados como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado eram avaliados em cada
data de balanço para determinar se havia evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável.
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram perda de valor incluía:
- inadimplência ou atrasos do devedor;
- reestruturação de um valor devido a Entidade em condições que não seriam aceitas em condições normais;
- indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência / recuperação judicial;
- mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores;
- o desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de dificuldades financeiras;ou
- dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos de caixa esperados de um grupo de
ativos financeiros.
(ii) Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Entidade, que não os estoques, são revistos a cada data de balanço
para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do
ativo é estimado.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo exceder o seu valor recuperável.
Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado.
As perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão em que o novo valor contábil do ativo
não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não
tivesse sido reconhecida. Não houve perda por redução ao valor recuperável reconhecida.
o. Novas normas e interpretações ainda não efetivas
Uma série de novas normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados após 1º
de janeiro de 2019. A Entidade não adotou essas alterações na preparação destas demonstrações financeiras. A
Entidade não planejou adotar estas normas de forma antecipada.
Impactos esperados na adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil
Entre as normas que ainda não estão em vigor, espera-se que o CPC 06 (R2)/IFRS16 não tenha um impacto material
nas demonstrações financeiras da Entidade no período de aplicação inicial.
A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um
arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um
passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão
disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece
semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou
operacionais.
A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 Operações de Arrendamento Mercantil
e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil.
A Entidade não concluiu as análises dos efeitos da adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16 – Operações de Arrendamento
Mercantil, dessa forma o impacto efetivo da adoção da norma ainda não pode ser estimado com confiança.
p. Informações operacionais divulgadas
As divulgações das informações operacionais reportáveis apresentadas, estão de acordo com a estrutura de gerenciamento
e com as informações utilizadas pelos principais tomadores de decisão da Entidade, cujo objetivo é segregar as
operações assistenciais das não assistenciais. Dessa forma, todos os itens alocados são referentes a atividades de
negócio das quais podem-se obter receitas e incorrer em despesas.
8 - TRABALHO VOLUNTÁRIO
Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucro, a Entidade valoriza as
receitas com trabalhos voluntários, inclusive de membros integrantes de órgãos da administração, sendo mensuradas
ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes
serviços em mercado similar. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício na rubrica
de outras despesas operacionais e em contrapartida em outras receitas operacionais também no resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2018 a Entidade registrou o montante de R$ 124.999 ( R$ 90.919 em 2017).
9 - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS DIVULGADAS
Balanços patrimoniais por área de atuação – em milhares de Reais
ATIVO
_________ 2018 ___________
__________ 2017 __________
Assistência
Assistência
Total Educação
Social
Total
Educação
Social
Circulante
Caixa equivalente de caixa
350
307
43
3.361
3.360
1
Recursos vinculados à convênios
443
89
354
377
74
303
Contas a receber
4.969
4.694
275
7.709
6.878
831
Estoque
88
88
--------Impostos a recuperar
2
2
--2
2
--Despesas antecipadas
413
400
13
657
600
57
Outras contas a receber
1.398
1.378
20
945
881
64
Total do circulante
7.663
6.958
705
13.051
11.795
1.256
Não circulante
Contas a receber
7.266
7.266
--9.667
9.403
264
Depósito judicial
2.199
2.199
--1.546
1.546
--Imobilizado
236.049
236.029
20
243.017
242.917
100
173
173
--222
222
--Intangível
245.687
245.667
20
254.452
254.088
364
Total do não circulante
Total do Ativo
253.350
252.625
725
267.503
265.883
1.620
PASSIVO

_________ 2018 ___________
Assistência
Educação
Social

Total
Circulante
Fornecedores
1.918
Obrigações tributárias, trabalh. e sociais 4.635
Empréstimos
6.475
Gastos a incorrer com convênios
3.410
Receita diferida
453
Mensalidades antecipadas
692
Outras contas a pagar
951
Total do circulante
18.534
Não Circulante
Gastos a incorrer com convênios
7.266
Provisão para contingências
2.060

__________ 2017 __________
Assistência
Educação
Social

Total

1.907
4.435
6.475
3.079
453
692
932
17.973

11
200
--331
----19
561

1.810
5.188
3.029
3.938
--1.699
651
16.315

1.716
4.822
3.029
2.871
--1.699
636
14.773

94
366
--1.067
----15
1.542

7.266
2.060

-----

9.667
606

9.403
606

264
---
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