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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
 (Em reais - R$)

Aos Administradores da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo.
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Associação dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo (“AFPESP”), que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contá-
beis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas acima apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associ-
ação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo em 31 de dezembro de 2016, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a AFPESP, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis: A administração
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis li-
vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabo-
ração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade da AFPESP de continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assun-
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tos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar
a AFPESP ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da AFPESP
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distor-
ções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria exercemos julgamento profissional
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de audi-
toria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevan-
te resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
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da AFPESP. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Conclu-
ímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da AFPESP. Se concluirmos que existe
uma incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a AFPESP a não mais se manter em continuidade
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2017.

1. Contexto Operacional: A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São
Paulo tem a sua sede localizada à Rua Bettencourt Rodrigues, nº 155 - Sé, São
Paulo, Capital, Estado de São Paulo, Brasil. Foi constituída em 05 de novembro de
1931 e tem como objetivo social defender os interesses dos servidores públicos
associados, promover ações de atendimento nas áreas de esporte lazer, recreação,
cultura, saúde e educação, visando à qualidade de vida dos associados, atuando de
forma integrada e harmônica para o alcance dos seus objetivos.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As presentes demonstrações fi-
nanceiras foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis brasileiras
estabelecidas pela Lei nº 11.638/2007, suas alterações posteriores e pronunciamen-
tos técnicos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis aprovados
pelo Conselho Federal de Contabilidade, bem como as disposições específicas con-
tidas na Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 (R1) - Entidades sem
Fins Lucrativos. Foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo e Diretoria para encer-
ramento e publicação em 27 de abril de 2017.
3. Sumário das Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis
adotadas pela Associação para a elaboração e apresentação das demonstrações
contábeis são as seguintes:
a) Apuração do resultado, receitas, despesas e classificação dos ativos e passi-
vos: O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios que considera
os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias calculados a índices
ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos, e os efeitos dos ajustes
para o valor de mercado, quando aplicável. As receitas de diárias são reconhecidas
em função da efetiva hospedagem pelos Associados independentemente da forma
como as contraprestações são recebidas. As receitas de títulos são reconhecidas
pelo valor justo ajustadas a valor presente quando os prazos de recebimento são
superiores há 12 meses. As despesas são reconhecidas com observância do regime
de competência contábil. Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, no decorrer
do exercício seguinte, são classificados como circulante.
b) Imobilizado: Os terrenos e imóveis adquiridos até 1 de janeiro de 2010 estão
demonstrados ao valor justo (custo atribuído) conforme opção prevista no Pronunci-
amento Técnico CPC nº 27, aprovado pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade
pela Resolução nº 1177/09 (CFC NBC TG 27). A avaliação pelo custo atribuído, bem
como as estimativas de vida útil dos imóveis foram determinados com base em laudo
técnico emitido por empresa especializada para data–base de 1º de janeiro de 2010.
As estimativas de vida útil dos imóveis adquiridos após essa data também foram
determinadas com base em laudo técnico emitido por empresa especializada. Os
demais itens do imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição mais todos os
gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso e são depreciados line-
armente com base nas mesmas taxas estabelecidas como máximas pela legislação
fiscal brasileira.
Bens         Taxa anual
Edifícios e benfeitorias 1,67% a 6,67%
Máquinas e acessórios 10%
Instalações industriais 10%
Móveis e utensílios 10%
Ferramentas 20%
Veículos 20%
Equipamentos de informática 20%
No entendimento da Administração, as taxas de depreciação utilizadas refletem razo-
avelmente o tempo de vida útil estimado dos bens. Não foram observados indícios de
problemas de recuperação (impairment). Os gastos com a manutenção e reparos que
não aumentem a vida útil dos bens são contabilizados como despesas operacionais.
c) Estoques: Os estoques estão demonstrados ao custo médio de aquisição, que são
inferiores aos respectivos valores líquidos de realização.
d) Valores a receber: Os valores a receber incluem Títulos de Expansão (Nota 6), que
são recebidos em prestações mensais vencíveis em até 48 meses. Os valores desses
títulos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e são ajustados a valor presente
com base na taxa média do CDI do mês da venda. Foi constituída provisão para deve-
dores duvidosos de R$ 811.069 (R$ 593.068 em 2015), com base em estimativa que
a Administração julga suficiente para cobrir possíveis perdas na sua realização.
e) Aplicações financeiras: Os investimentos financeiros compreendem aplicações
em fundos de investimento de renda fixa e CDB (Certificado de Depósito Bancário)
demonstrados pelos valores das quotas e pelos valores aplicados, respectivamente,
acrescidos de rendimentos incorridos até a data do Balanço. Estes investimentos são
classificados no realizável a longo prazo (não circulante) com base na intenção da
Administração em não os resgatar a curto prazo. Os fundos de renda fixa representam
89% dos investimentos e apresentam um risco de mercado médio, devido a fatores de
variação de preço de títulos pós-fixados, prefixados e/ou vinculados a índices de
inflação. O prazo médio de suas carteiras não supera a 5 anos. A rentabilidade das
cotas é proporcionada através da diversificação dos ativos que compõem sua carteira
mediante aplicação dos recursos em fundos de investimentos. A Associação não con-
tratou durante o exercício instrumentos derivativos para a gestão dos seus riscos
financeiros, especialmente variações cambiais e taxas de juros, bem como não reali-
zou negócios com derivativos para fins especulativos.
f) Caixa e equivalentes de caixa: Correspondem aos valores de caixa, depósitos ban-
cários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a
qualquer momento com riscos insignificantes de alterações de valor.
g) Fornecedores e outros: As dívidas com fornecedores e outros terceiros são con-
tabilizados pelo seu valor nominal, as quais, geralmente, vencem em prazos inferiores
a 30 dias.
h) Adiantamento de diárias: Referem-se aos valores recebidos antecipadamente dos
associados e que são reconhecidos como receita em função da efetivação das res-
pectivas hospedagens.
i) Demais passivos, provisões, ativos e passivos contingentes: A AFPESP reconhe-
ce uma provisão no balanço quando há uma obrigação legal ou não formalizada pre-
sente como consequência de um evento passado e é provável que recursos sejam
exigidos para liquidar essa obrigação. As provisões para riscos tributários, cíveis e
trabalhistas são registradas tendo como base as avaliações dos consultores jurídicos
responsáveis pela condução dos processos, por montantes que a Administração con-
sidera suficientes para cobrir as prováveis perdas. Ativos contingentes, quando exis-
tentes, não são reconhecidos nas demonstrações contábeis e somente são divulga-
dos quando for provável a entrada de benefício econômico. Os passivos contingentes
são divulgados em nota, a menos que uma saída de benefício econômico seja remota.
4. Incorporação da Associação Campineira dos Funcionários Públicos: Em Reunião
Conjunta do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da AFPESP,
registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
da Capital em 31 de agosto de 2016, foi aprovada a incorporação integral da Associ-
ação Campineira dos Funcionários Públicos (ACFP), tendo como base o seu
patrimônio líquido em 31 de agosto de 2016, no montante de R$20.750.284. Os saldos
incorporados pela AFPESP, na data-base dos atos societários da incorporação, estão
apresentados no quadro a seguir:
                       Descrição                        .      31/08/2016
Caixa e equivalentes de caixa 265.368
Impostos a recuperar 72
Imobilizado 22.340.831
Fornecedores (22.499)
Salários e remunerações (17.957)
Provisão de férias e encargos (67.676)
Encargos sociais (8.024)
Contribuições e impostos (119)
Outras contas a pagar (596.995)
Provisão para contingências (1.142.717)
Patrimônio líquido em 31 de agosto de 2016 20.750.284
Ajustes contabilizados posteriormente à data de incorporação 569.958
Aumento do patrimônio social por incorporação da ACFP 21.320.242
5. Caixa e Equivalentes de Caixa
                       Descrição                        .              2016               2015
Caixa e outros valores 161.304 82.260
Bancos conta movimento:
Banco do Brasil 447.369 607.454
Banco Santander 1.299.879 437.180
Banco Itaú 73.241 52.306
Banco Bradesco 28.691 16.304
Caixa Econômica Federal 19.000 4.418

2.029.484 1.199.922
6. Valores a Receber: Nas datas dos balanços, os valores a receber dos associados
apresentam a seguinte composição:

                       Descrição                        .              2016               2015
Cartões de crédito 28.622.062 23.944.868
Títulos de expansão 14.175.536 13.218.236
Ajuste a valor presente (2.381.379) (2.277.538)
Provisão para devedores duvidosos (811.069) (593.068)
Mensalidades 4.449.577 3.330.641
Associados a receber 317.550 358.813
Outros valores 1.079.916 950.532

45.452.193 38.932.484
Total no curto prazo 39.514.951 32.957.385
Total no longo prazo 5.937.242 5.975.099
7. Indenização Por Desapropriação a Receber: Em 21 de julho de 2016, a AFPESP cele-
brou com o Município de São Paulo um Protocolo de Intenções tendo por objeto a desapro-
priação por utilidade pública (Decreto Municipal nº 57.168/2016) do imóvel de sua proprie-
dade situado à Avenida dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, nº 2.501,
Jardim Horizonte Azul, Guarapiranga, São Paulo – SP.  Nesse Protocolo foi fixado um valor
mínimo e máximo de indenização de R$10.373.775 e R$18.069.267, respectivamente. O
Município depositou em juízo o valor de R$10.373.775 em duas parcelas, sendo
R$3.600.000 em 31 de agosto de 2016 e os restantes R$6.773.775 em 15 de dezembro de
2016. Mediante esses depósitos, a imissão na posse do imóvel foi deferida em 21 de
setembro de 2016 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O mandado de levantamento
desses depósitos ainda não foi liberado porque o Município não apresentou o laudo pericial
prévio para confirmar a coerência dos valores depositados. A AFPESP contesta o valor da
indenização na ação de desapropriação em andamento, tendo apresentado laudo de
avaliação do imóvel de R$24.600.000.
                       Descrição                           .               Valor
Valor da indenização (depositado judicialmente) 10.373.775
Valor residual do imóvel desapropriado (11.987.640)
Perda na desapropriação do imóvel (1.613.865)
8. Estoques
                       Descrição                        .              2016               2015
Gêneros alimentícios 1.041.903 1.073.863
Higiene e limpeza 421.455 419.428
Copa e cozinha 194.213 184.305
Material de escritório 302.243 138.470
Manutenção 166.916 154.134
Cama, mesa e banho 470.969 183.349
Produtos químicos 48.576 31.167
Diversos 34.365 27.693
Uniformes 233.263 24.199

2.913.903 2.236.608
9. Depósitos Judiciais
                       Descrição                        .              2016               2015
Depósito judicial tributário COFINS (Nota 16) 6.121.203 4.851.223
Depósito judicial tributário IPTU 2.813.637 2.272.924
Outros depósitos tributários 238.102 229.842
Depósitos judiciais trabalhistas 358.274 408.637
Depósitos judiciais cíveis 693.744 693.744

10.224.960 8.456.370
As movimentações dos depósitos judiciais durante o exercício foram:

Saldos Saldos
       Descrição      . 31/12/2015 Provisões      Baixas   Estornos  31/12/2016
Depósito judicial
  tributário COFINS 4.851.223 1.269.980 - - 6.121.203
Depósito judicial
  tributário IPTU 2.272.924 540.713 - - 2.813.637
Outros depósitos tributários 229.842 8.260 - - 238.102
Depósitos judiciais
  trabalhistas 408.637 322.154 (359.787) (12.730) 358.274
Depósitos judiciais cíveis 693.744 - - - 693.744

8.456.370 2.141.107 (359.787) (12.730) 10.224.960
Depósito judicial tributário COFINS: Refere-se à declaração de inexistência de relação
jurídica para não ser compelida ao recolhimento da COFINS, incidente sobre as suas re-
ceitas de “atividades próprias”, tendo em vista que atende aos requisitos de isenção, em
contrariedade, ao entendimento do Fisco. Em seu pedido de tutela antecipada (liminar), foi
requerida a autorização para efetuar depósito judicial desta contribuição social, em conta
vinculada aos autos do processo, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
nos termos do artigo 151, II do CTN, garantindo a sua regularidade fiscal. O pedido de
tutela antecipada foi deferido em 10 de janeiro de 2011. Mensalmente a AFPESP vem
depositando 7,6% de COFINS incidentes sobre os valores em discussão (bonificações de
seguros e plano de saúde).
Depósito judicial tributário IPTU: Refere-se à declaração de inexistência de relação jurídica
para não ser compelida ao recolhimento do IPTU da Unidade de Recreação e Lazer - URL
- do Guarujá, tendo em vista que atende aos requisitos de imunidade tributária de IPTU,
pois se trata de uma entidade de classe sem fins lucrativos voltada para assistência aos
seus associados, que atende os requisitos legais do artigo 14 do CTN e constitucionais do
artigo 150, VI, ́ ´c´´, da Constituição Federal. O IPTU da URL do Guarujá foi integralmente
depositado em juízo a partir do mês de janeiro de 2011. Foi constituída provisão para
contingências tributárias.
10. Aplicações Financeiras
         Tipo de aplicação          .             2016              2015
Banco Brasil RF Fundo Social 203.988 270.363
Banco Brasil LP CORP 10 MIL 51.690.584 43.306.015
BB Amplo FICFI RF LP - 12.993.054
CEF CDB Flex Progressivo 20.901.564 18.268.802
Itaú Aplicação Auto Mais 1.692.748 729.491
Santander Corporate DI 27.167.621 24.284.950
Santander FI Master RF Cred Priv 29.059.588 3.213.351
Itaú Corporate Privado Diferenciado RF LP 51.068.613 45.580.948
Itaú Active Fix - MMFI 11.616.437 35.153.829

193.401.143 183.800.803
As movimentações das aplicações financeiras durante o exercício foram:

      Rendi-
 Descrição  .  31/12/2015    Aplicações     Resgates       mentos         IRRF   31/12/2016
Banco Brasil
  RF Fundo
   Social 270.363 - (91.200) 29.353 (4.528) 203.988
Banco Brasil
  LP CORP
   10 MIL 43.306.015 3.000.000 - 6.322.451 (937.882) 51.690.584
BB Amplo
  FICFI RF LP 12.993.054 - (13.965.880) 1.170.963 (198.137) -
CEF CDB
  FLEX 18.268.802 - - 2.632.762 - 20.901.564
Itaú Aplic Aut
  Mais 729.491 96.746.039 (95.834.316) 96.269 (44.735) 1.692.748
Santander
  Corporate DI 24.284.950 - - 3.387.385 (504.714) 27.167.621
Santander FI
  Master RF
   Cred Priv 3.213.351 24.460.000 - 1.584.242 (198.005) 29.059.588
Itaú Corp.
  Privado
   Diferenciado
    RF LP 45.580.948 - - 6.456.175 (968.510) 51.068.613
Itaú Active
  Fix - MMFI 35.153.829 - (26.700.000) 3.769.012 (606.404) 11.616.437

183.800.803 124.206.039 (136.591.396) 25.448.612 (3.462.915)193.401.143
11. Imobilizado
                       Descrição                        .              2016               2015
Imóveis 307.976.704 279.658.706
Terrenos 68.274.993 46.423.992
Móveis e utensílios 29.895.240 25.936.802
Veículos 3.746.837 3.332.696
Informática 8.649.042 8.896.090
Outros 8.786.531 6.719.929
Benfeitorias em imóveis de terceiros 909.748 909.748

428.239.095 371.877.963

                       Descrição                        .              2016               2015
Depreciação/amortização acumulada (104.694.091) (103.016.666)

323.545.004 268.861.297
Obras em andamento 7.661.091 9.905.146

331.206.095 278.766.443
O imobilizado apresentou a seguinte movimentação:

Saldos em Transfe- Saldos em
       Descrição       .    31/12/2015     Adições        Baixas      rências   31/12/2016
I - Custo corrigido
Edifícios 279.658.706 36.092.705 (16.507.282) 8.732.575 307.976.704
Terrenos 46.423.992 20.898.530 (1.808.558) 2.761.029 68.274.993
Móveis e utensílios 25.936.802 5.459.286 (1.500.848) - 29.895.240
Veículos 3.332.696 1.324.984 (910.843) - 3.746.837
Informática 8.896.090 676.973 (924.021) - 8.649.042
Outros 6.719.929 3.795.245 (1.808.441) 79.798 8.786.531
Benfeitoria em
  imóveis de terceiros 909.748 - - - 909.748

371.877.963 68.247.723 (23.459.993) 11.573.402 428.239.095
Obras em andamento 9.905.146 9.329.347 - (11.573.402) 7.661.091

381.783.109 77.577.070 (23.459.993) - 435.900.186
II - Depreciação acumulada
Edifícios (76.074.868) (5.713.237) 6.533.740 - (75.254.365)
Móveis e utensílios (15.573.489) (2.220.373) 522.209 - (17.271.653)
Veículos (2.018.988) (696.834) 494.660 - (2.221.162)
Informática (5.436.216) (1.238.977) 848.084 - (5.827.109)
Outros (3.039.057) (522.798) 316.101 - (3.245.754)
Benfeitoria em imóveis
  de terceiros (874.048) - - - (874.048)

(103.016.666) (10.392.219) 8.714.794 - (104.694.091)
Imobilizado líquido 278.766.443 67.184.851 (14.745.199) - 331.206.095
12. Intangível
                       Descrição                        .              2016               2015
Marcas e patentes 3.892 3.892
Direitos de uso de software 1.439.066 1.439.066

1.442.958 1.442.958
Amortização acumulada (1.304.649) (1.173.551)

138.309 269.407
Os direitos de uso de software são amortizados linearmente em função do prazo contratual
desses direitos.
13. Cobertura de Seguros: A Associação mantém cobertura de seguros para incêndios e
riscos diversos do ativo imobilizado e estoques, por valores considerados suficientes para
cobrir eventuais perdas.
14. Provisão para Contingências: A AFPESP é ré em diversos processos fiscais e traba-
lhistas que se encontram em tramitação em esferas administrativas ou judiciais. Para pre-
venir possíveis perdas no desfecho final desses processos foram constituídas provisões
para contingências pelos valores demonstrados no quadro, as quais foram calculadas com
base em avaliação de riscos que a Administração realizou em conjunto com os advogados
responsáveis pela condução desses processos:
                       Descrição                        .              2016               2015
Processos trabalhistas 1.910.526 1.505.579
Processos tributários 3.005.962 2.453.438
Processos cíveis 327.605 229.046

5.244.093 4.188.063
A provisão para contingências apresentou a seguinte movimentação:

Saldos em Atuali- Saldos em
           Descrição              ..31/12/2015   Provisões    Baixas    zação 31/12/2016
Provisão para
  contingencias trabalhistas 1.505.579 765.666 (543.360) 182.641 1.910.526
Provisão para
  contingencias cíveis 229.046 - - 98.559 327.605
Provisão para
  contingencias tributárias 2.453.438 552.524 - - 3.005.962

4.188.063 1.318.190 (543.360) 281.200 5.244.093
Em dezembro de 2016, cinquenta e três (cinquenta e nove em 2015) processos trabalhistas
com estimativa de perda classificados como “possível” estavam em andamento, com valor
estimado de R$ 7.076.092 (R$ 6.571.441 em 2015).
15. Patrimônio Líquido: A conta ajuste de avaliação patrimonial corresponde a mais valia dos
terrenos e imóveis conforme avaliação realizada por firma especializada na data base de 1 de
janeiro de 2010 (Nota 3.b). A sua transferência para a conta Superávits Acumulados é feita em
função da realização desses ativos por depreciação, alienação ou baixa. O superávit do pe-
ríodo é revertido totalmente para a manutenção dos recursos e desenvolvimento dos objetivos
sociais da AFPESP.
16. COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: No dia 17 de dezem-
bro de 2010, a AFPESP ajuizou demanda (Ação Declaratória de Inexistência de Relação Ju-
rídica com Pedido de Tutela Antecipada), junto à Justiça Federal da Seção Judiciária de São
Paulo. A referida demanda foi proposta contra União Federal, com intuito de se obter o reconhe-
cimento do direito à isenção da COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social), nos termos dos artigos 12, § 3º e 15 da Lei nº 9.532/97 c/c com os artigos 13 e 14,
inciso X da MP nº 2.158/2001. A declaração como entidade isenta, permite que a AFPESP não
seja compelida ao indevido recolhimento da COFINS sobre as suas receitas de atividades
“próprias”, tendo em vista que se trata de uma entidade de classe sem fins lucrativos, voltada
para assistência dos seus associados. Em seu pedido de tutela antecipada (liminar), foi
requerida a autorização para efetuar depósito judicial desta contribuição social, em conta vin-
culada aos autos do processo, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do artigo 151, II do CTN, garantindo a sua regularidade fiscal. O pedido de tutela ante-
cipada foi deferido em 10 de janeiro de 2011. Desde fevereiro de 2011 a AFPESP vem depo-
sitando 7,6% de COFINS incidentes sobre os valores em discussão (bonificações de seguros
e plano de saúde). De acordo com avaliação da administração e dos assessores jurídicos
responsáveis pela condução deste processo, o desfecho favorável à AFPESP é provável.
17. Custos dos Serviços Prestados
                       Descrição                        .              2016               2015
Custos com pessoal 32.534.423 28.292.149
Custos serviços
Custos com mercadorias 22.410.204 19.599.350
Outros custos 15.951.369 12.487.836
Gastos serviços públicos 8.310.190 7.118.552
Materiais de consumo 6.080.904 4.778.962
Manutenção 5.415.465 4.654.203

90.702.555 76.931.052
18. Despesas e Outras Receitas Operacionais
                         Descrição                          .              2016               2015
Despesas com pessoal 51.744.540 43.960.290
Despesas administrativas e gerais
Utilidades e serviços 12.972.505 12.889.800
Serviços terceirizados 13.420.375 12.249.078
Outras despesas gerais
Eventos 3.137.671 3.062.872
Despesas com comunicação 2.580.528 2.720.212
Publicidade e propaganda 1.945.185 1.594.100
Impostos, taxas e emolumentos 1.528.563 1.390.834
Despesas com veículos 1.203.723 1.181.573
Provisões 1.376.308 1.247.051
Depreciação e amortização 5.381.251 4.755.888
Resultado baixa imobilizado 837.339 7.192

96.127.988 85.058.890
19. Receitas Financeiras
                         Descrição                          .              2016               2015
Rendimentos de aplicações financeiras 25.419.258 21.414.702
Reversão de AVP 654.836 526.135
Outras receitas financeiras 87.616 28.262

26.161.710 21.969.099
20. Despesas Financeiras
                         Descrição                          .              2016               2015
Imposto de renda sobre aplicações financeiras 3.566.867 3.824.753
Despesas bancárias 2.350.507 2.091.107
Despesa com cobrança/cartão de crédito 2.275.759 1.726.935
Outras despesas financeiras 81.501 29.908

8.274.634 7.672.703


