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JESUÍTÍÍ AS BRASILTT

Ativo Nota             2018            2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ............... 9.a 1.896.136 3.342.330
Títulos e valores mobiliários .................... 9.b 14.218.602 12.546.475
Conta a receber ..................................... 60.588 152.654
Outras contas a receber -
  partes relacionadas .............................. 14.a 19.765 19.765
Despesas antecipadas .......................... 8.148 8.778
Outras contas a receber ........................ 156.705 7.511
Total do circulante ............................... 16.359.944 16.077.513
Não circulante
Deposito Judicial ..................................... 7.000 -
Investimentos .......................................... 1.301 1.301
Propriedade para investimento .............. 10 129.865.624 131.609.677
Imobilizado .............................................. 11 3.653.649 3.681.198
Intangível ................................................ 1.180 2.200
Total do não circulante ........................ 133.528.754 135.294.376
Total do ativo ......................................... 149.888.698 151.371.889

Passivo Nota            2018           2017
Circulante
Fornecedores ......................................... 1.097.112 905.511
Empréstimos com partes relacionadas ... 14.a 3.721 897.651
Obrigações tributárias e trabalhistas ..... 418.490 539.793
Receita diferida ....................................... 12 821.000 821.000
Outras contas a pagar ........................... 402.562 296.440
Total do circulante ............................... 2.742.885 3.460.395
Não Circulante
Receita diferida ....................................... 12 10.673.821 11.494.000
Total do não circulante ........................ 10.673.821 11.494.000
Patrimônio Líquido ............................... 15
Patrimônio social ...................................... 122.049.545 20.984.944
Ajuste de avaliação patrimonial .............. 13.931.495 14.367.948
Superávit acumulado .............................. 490.952 101.064.602
Total do patrimônio líquido ................. 136.471.992 136.417.494
Total do passivo e patrimônio líquido 149.888.698 151.371.889

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

            2018             2017
Superávit do exercício ................ 54.499 100.658.149
Outros resultados abrangentes ..... - -
Resultado abrangente total ........ 54.499 100.628.149

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais             2018               2017
Superávit do exercício ............................. 54.499 100.658.149
Ajustes por:
Depreciação e amortização ........................ 2.053.426 1.041.743
Juros apropriados sobre títulos
  e valores mobiliários ................................... (1.011.502) (1.459.525)
Propriedade para investimento
  recebida por doação ................................. - (104.984.000)
Resultado na baixa de ativos imobilizados (173.427) -
Perdão de dívida sobre empréstimos
  com partes relacionadas ........................... (890.026) -

32.970 (4.743.633)
Variação nos ativos e passivos
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber ........................................ 92.066 93.202
Despesas antecipadas ............................... 630 288.629
Outras contas a receber ............................. (149.194) 44.440
Deposito Judicial .......................................... (7.000) -

(63.498) 426.271
Aumento / (redução) nos passivos em
Fornecedores .............................................. 191.601 (61.085)
Obrigações tributárias e trabalhistas .......... (121.303) 112.154
Receita diferida ............................................ (820.179) -
Outras contas a pagar ................................ 106.121 129.706

(643.760) 180.775
Caixa líquido utilizado
  nas atividades operacionais ................ (674.288) (4.136.587)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aplicação em títulos e valores mobiliários ... (4.396.101) (5.899.738)
Resgate de títulos e valores mobiliários ..... 3.735.476 11.662.586
Empréstimos concedidos a partes relacionadas - (19.765)
Aquisição de ativo imobilizado ..................... (107.377) (146.116)
Caixa líquido (utilizado nas) proveniente
  das atividades de investimentos ......... (768.002) 5.596.967
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos pagos de parte relacionada(3.904) (70.696)
Caixa líquido utilizado nas
  atividades de financiamentos .............. (3.904) (70.696)
Demonstração da (redução) aumento
  do caixa e equivalentes de caixa ........ (1.446.194) 1.389.684
No início do exercício .................................. 3.342.330 1.952.646
No fim do exercício ...................................... 1.896.136 3.342.330
(Redução) aumento do caixa
  e equivalentes de caixa ........................ (1.446.194) 1.389.684

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
 (Em Reais)

1. Contexto operacional: A Companhia de Jesus - Jesuítas é uma enti-
dade constituída na forma jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
domiciliada no Brasil, com autonomia administrativa e funcional, com dura-
ção por prazo indeterminado declarada de Utilidade Pública Estadual do
Rio de Janeiro, conforme Decreto nÀ 179/75 - Resolução SEASDH nÀ 267 -
23/07/2010 - Processo nÀ E-06/60.205/1985, constituída inicialmente sob
a denominação de ALOISIANUM, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, no dia
26 de setembro de 1940, com sua personalidade jurídica averbada em 06
de outubro de 1959, cujos atos constitutivos encontram-se registrados no
Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca da Cidade do
Rio de Janeiro. A Entidade é constituída por 31 residências que tem por
objetivo promover e desenvolver as atividades de natureza vocacional e
apostólica da „Companhia de Jesus - Jesuítas‰, pautadas na valorização
da educação moral e religiosa de acordo com os valores evangélicos e
postulados da Religião Católica, Apostólica Romana.
2. Base de preparação: Declaração de conformidade: As demons-
trações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi
autorizada em Assembleia Geral da Entidade em 28 de março de 2019.
Esse é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais da Enti-
dade 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 financei-
ras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem àque-
las 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: Estas demonstrações fi-
nanceiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional Entidade.
5. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstra-
ções financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas
que afetam a aplicação das políticas contábeis da Entidade e os valores re-
portados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais po-
dem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de
forma continua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectiva-
mente. a. Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações so-
bre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um ris-
co 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 7d - Prazo de vida útil da propriedade para investimentos; Nota 7e -
Prazo de vida útil do ativo imobilizado; Nota 12 - Provisão para contingências.
Mensuração do valor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis
da Entidade requer a mensuração dos valores justos, para os ativos e passi-
vos financeiros e não financeiros. Questões significativas de avaliação são re-
portadas 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. Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na men-
suração dos valores justos estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
Notas explicativa 21 - instrumentos financeiros.
6. Mudança nas 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 1À de janeiro de 2018. Devido aos méto-
dos 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 esta 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 reco-
nhecida e por quanto a receita é mensurada. Ele substitui o CPC 30 - Re-
ceitas, O CPC 17 - Contratos de Construção e interpretações relaciona-
das. De acordo com o CPC 47, a receita é reconhecida quando o cliente
obtém o controle dos bens e serviços. Determinar o momento da transfe-
rência 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 con-
trole 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 econô-
micos financeiros fluirão para a Associação, (iii) o valor da receita operacio-
nal 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 principal-
mente as modalidades de serviços praticados pela Entidade fazem com
que os critérios de reconhecimento de receita já atenderem substancial-
mente os critérios requeridos pela nova norma. b - CPC 48/IFRS 9 Instru-
mentos 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 substi-
tui o CPC 38/IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensu-
ração. 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 financei-
ros mensurados pelo custo amortizado (CA); (ii) ativos financeiros mensura-
dos 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 exis-
tentes no CPC 38/IAS 39 para a classificação e mensuração de passivos
financeiros. A Entidade não designou ou pretende designar passivos fi-
nanceiros 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 1À de janeiro de 2018:

Classificação
Ativo financeiro       ,  Classificação anterior     CPC 48/IFRS 9
Títulos e valores Valor justo por Valor justo por
  mobiliários  meio do resultado  meio do resultado
Caixa e equivalentes
  de caixa - Aplicações Valor justo por Valor justo por
   financeiras  meio do resultado meio do resultado
Contas a receber Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Outras contas a receber Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Outras contas a receber
  - partes relacionadas Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Passivo financeiro
Fornecedores Custo amortizado Outros passivos

financeiros
Empréstimos com partes Outros passivos
  relacionadas Custo amortizado  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 espera-
das se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou
ao VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e
ativos contratuais. Em relação ao CPC 48/IFRS 9, não houve impacto devi-
do a Entidade não realizar estimativa de perdas com créditos de liquidação
duvidosa pois suas receitas são provenientes de doação em dinheiro.
7. Principais práticas contábeis: As políticas contábeis descritas em de-
talhes abaixo, têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os perío-
dos apresentados nessas demonstrações contábeis. a. Caixa e equiva-
lentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de cai-
xa, banco conta movimento e aplicações financeiras com vencimento origi-
nal 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. Títulos e valores mobiliári-
os: Os títulos e valores mobiliários referem-se aos recursos aplicados em
instituições financeiras de primeira linha, estando tais recursos classificados
fora do grupo de caixa e equivalentes de caixa em função de não fazerem
parte da gestão do dia a dia da Entidade. A Entidade adota como prática
contábil apresentar os títulos e valores mobiliários nas atividades de investi-
mentos nas demonstrações dos fluxos de caixa por entender que é a situ-
ação que melhor representa seus fluxos financeiros, estando tal apresen-
tação amparada nos parágrafos 33 à 34A do CPC 3 - Demonstrações do
Fluxo de Caixa. c. Contas a receber: São apresentadas ao valor presen-
te de realização, basicamente representam aluguéis e contribuições. A pro-
visão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída em montante con-
siderado suficiente pela Administração para suprir eventuais perdas na rea-
lização dos créditos. d. Propriedade para investimento: Propriedade
para investimento é a propriedade mantida para auferir receita de aluguel
ou para valorização de capital ou para ambos, mas não para venda no
curso normal dos negócios ou serviços ou para propósitos administrativos.
A propriedade para investimento é mensurada e apresentada pelo seu va-
lor de custo de aquisição menos depreciação e qualquer provisão para
perda acumulada. A depreciação foi calculada pelo método linear, com
base nas taxas que variam de 10% a.a. (10 anos) a 2,5% a.a (40 anos)

de acordo a avaliação patrimonial realizada para o respectivos imóveis.
Ganhos e perdas na alienação de uma propriedade para investimento
(calculado pela diferença entre o valor líquido recebido na venda e o valor
contábil do item) são reconhecidos no resultado. Anualmente, a Entidade
mensura o valor justo das propriedades para investimentos para fins de di-
vulgação nas demonstrações financeiras. e. Imobilizado: (i) Reconheci-
mento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo
histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada
e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quan-
do necessário. (ii) Depreciação: A depreciação é calculada sobre o valor
depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo,
deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado ba-
seando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada
parte de um item do imobilizado. As vidas úteis estimadas para os períodos
correntes e comparativos são as seguintes:
Edificações ................................................................................ 15 - 40 anos
Máquinas, equipamentos e instalações .................................. 10 anos
Equipamentos de informática e comunicação ........................ 5 anos
Móveis e utensílios .................................................................... 10 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão re-
vistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são
reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. f. Obrigações tra-
balhistas: Contempla as provisões trabalhistas decorrentes de férias e en-
cargos que é constituída com base na remuneração de cada funcionário e
no período aquisitivo incorrido até a data do balanço. g. Outros ativos e
passivos circulantes e não circulantes: Os ativos circulantes e não cir-
culantes são apresentados pelo seu custo de aquisição ou de realização,
incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos até a data do balan-
ço. Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valores
conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos corresponden-
tes encargos incorridos até a data do balanços. h. Apuração do resulta-
do e reconhecimento das receitas e despesas: O reconhecimento das
receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil
de competência de exercício. A receita de aluguel de propriedade para in-
vestimento é reconhecida no resultado pelo método linear durante o prazo
do arrendamento. Os recursos recebidos de terceiros em convênio são re-
conhecidos da seguinte forma: • Recebimento dos recursos: Quando
ocorre o recebimento de recursos é reconhecido o débito de recursos vin-
culados a convênios e a crédito de gastos a incorrer em convênios no pas-
sivo circulante. • Consumo como despesa: Quando ocorrem o empenho
dos valores recebidos de terceiros em convênio e as despesas são reco-
nhecidas, no mesmo momento as receitas com convênio são reconhecidas
no resultado do exercícios em contrapartida ao débito do passivo de gas-
tos a incorrer em convênios no passivo circulante. i. Doações recebidas:
As doações recebidas pela Entidade em moeda corrente são provenientes
de doações de pessoas físicas que apoiam de forma voluntária os traba-
lhos religiosos desenvolvidos nas residências e são reconhecidas no resul-
tado do exercício no momento em que as contraprestações à essas doa-
ções são cumpridas pela Entidade. As doações recebidas em ativos, quan-
do tratam-se de ativos depreciáveis, inicialmente são reconhecidos em con-
trapartida a rubrica de Receita diferida no passivo e são registradas como
receita de doações a medida que os ativos são depreciados pela vida útil
do bem. As doações com ativos não depreciáveis são reconhecidas no re-
sultado do exercício no momento em que as contraprestações à essas do-
ações são cumpridas pela Entidade. j. Receitas e despesas financei-
ras: As receitas financeiras abrangem, basicamente, as receitas de juros
sobre aplicações financeiras. A Entidade adotou como prática contábil
apresentar os juros recebidos de títulos e valores mobiliários nas atividades
de investimentos por entender que é a situação que melhor representa
seus fluxos financeiros, estando tal apresentação amparada nos parágra-
fos 33 à 34A do CPC 3 (R2) - Demonstrações do Fluxo de Caixa. As des-
pesas financeiras abrangem, basicamente, as tarifas bancárias, cobradas
pelas instituições financeiras. k. Instrumentos financeiros: Reconheci-
mento e mensuração inicial: O contas a receber de clientes e os títulos
de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram ori-
ginados. 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 rece-
ber de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou pas-
sivo 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 finan-
ciamento são mensurados inicialmente ao preço da operação. (i) Classifica-
ção e mensuração subsequente: Ativos Financeiros - Política aplicável
a partir de 1º de janeiro de 2018: No reconhecimento inicial, um ativo fi-
nanceiro 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 subsequentemen-
te 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 fi-
nanceiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condi-
ções a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: • é mantido
dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financei-
ros 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
ou como VJR. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do re-
sultado (VJR): Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor
justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reco-
nhecido no resultado. Custo amortizado: Esses ativos são subsequente-
mente mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efeti-
vos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita
de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no
resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconheci-
do no resultado. Os recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa,
contas a receber de alunos e hospital, bolsas restituíveis, cerificado de po-
tencial construtivo a receber e outros créditos provenientes de prestação
de serviços. Ativos financeiros - Politica aplicável antes de 1° de ja-
neiro 2018: A Entidade classificou os ativos financeiros nas seguintes cate-
gorias: - empréstimos e recebíveis; - ativos financeiros mantidos até o venci-
mento; - ativos financeiros disponíveis para venda; e - ativos financeiros
mensurados pelo valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros -
Mensuração subsequente e ganhos e perdas - Política aplicável an-
tes 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 cus-
to 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, mensu-
ração subsequente e ganhos e perdas: Os passivos financeiros foram
classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passi-
vo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do re-
sultado caso for classificado como mantido para negociação. Passivos fi-
nanceiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resulta-
do líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos fi-
nanceiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utili-
zando 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. Redução no va-
lor recuperável (Impairment) - Ativos Financeiros: O CPC 48 / IFRS 9
substitui o modelo de „perdas incorridas‰ do CPC 38 (IAS 39) por um mo-
delo prospectivo de „perdas de crédito esperadas‰. Isso exigirá um julga-
mento 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 apli-
cará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA,
com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos
contratuais. (ii) Compensação: Os ativos ou passivos financeiros são com-
pensados 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 simultaneamen-
te. (iii) Instrumentos financeiros derivativos: A Entidade não possuía
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 nenhuma operação com instrumen-
tos financeiros derivativos incluindo operações de hedge. l. Redução ao
valor recuperável (impairment): Um ativo financeiro não mensurado
pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresen-
tação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda
no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se
uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o re-
conhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efei-
to negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estima-
dos de uma maneira confiável. Os ativos não financeiros têm o seu valor
recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de
perda de valor. A Administração da Entidade não identificou nenhum
indicativo que justificasse a constituição de uma provisão sobre seus ativos.
m. Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de
novas normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas
para exercícios iniciados após 1À de janeiro de 2019. A Entidade não ado-
tou essas alterações na preparação destas demonstrações financeiras. A
Entidade não planejou adotar estas normas de forma antecipada. Impac-
tos esperados na adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Operações de
Arrendamento Mercantil: A IFRS 16 introduz um modelo único de conta-
bilização 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 re-
presenta a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isen-
ções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de bai-
xo 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 arrenda-
mento existentes, incluindo o CPC 06 Operações de Arrendamento Mer-
cantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) Aspectos Complementares
das Operações de Arrendamento Mercantil. (i) Arrendamentos em que a
Entidade é um arrendatário: A Entidade está em processo de avaliação,
mensuração dos impactos e aplicação dos requerimentos do CPC 06 (R2)/
IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil, porém a Administração
não espera ter impactos significativos em relação a mensuração do ativo
de arrendamento de imóveis, uma vez que todos seus imóveis são própri-
os. (ii) Arrendamentos em que a Associação é um arrendador: A Entidade
está em processo de avaliação em seus contratos de arrendamento se
contém ou não subarrendamentos, mas não espera nenhum impacto sig-
nificativo nos contratos em que a Entidade é arrendadora.
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 admi-

nistração, sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração
os montantes que a Entidade haveria de pagar, caso contratasse estes ser-
viços em mercado similar. As receitas com trabalhos voluntários são reconheci-
das no resultado do exercício, no grupo de receitas operacionais, em contra-
partida a despesas operacionais, também no resultado do exercício. Em 31
de dezembro de 2018 a Entidade registrou o montante de R$ 1.245.930
(R$ 1.038.275 em 2017) referente a trabalhos voluntários.
9. Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários
a. Caixa e equivalentes de caixa          2018          2017
Caixas e bancos ................................................... 32.756 2.379.466
Aplicações financeiras (a) ..................................... 1.863.380 962.864
Total ....................................................................... 1.896.136 3.342.330
(a) As aplicações financeiras referem-se a títulos em renda fixa representa-
dos por Certificados de Depósitos Bancários- CDBs, remuneradas a taxas
que variam entre 90% a 107% do CDI (86,77% e 100% em 2016) do va-
lor da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) para os pe-
ríodos abrangidos por estas demonstrações financeiras.
b. Títulos e valores mobiliários Remuneração           2018           2017
CDB - renda fixa ....................... 90% a 107%

do CDI 14.218.602 12.546.475
As aplicações financeiras registradas como títulos e valores mobiliários são
utilizados como reserva financeira da Entidade para manutenção de suas
obras, de forma que não são utilizadas no fluxo usual do caixa da Entidade.
10. Propriedade para investimento: As propriedades para investimento
da Entidade, são contabilizadas ao custo, conforme apresentado a seguir:

  31/12/2017           Adições   31/12/2018
Terrenos ............................ 113.434.000 - 114.434.000
Edificações ........................ 24.335.000 - 26.803.826
Total custo ....................... 137.769.000 - 141.237.826
Edificações ........................ (6.159.323) (1.744.054) (7.903.376)
Total de depreciação ..... (6.159.323) (1.744.054) (7.903.376)
Total .................................. 131.609.677 (1.744.054) 129.865.624

  31/12/2016           Adições   31/12/2017
Terrenos ............................ 8.450.000 104.984.000(b) 113.434.000
Edificações ........................ 12.020.000 12.315.000(b) 24.335.000
Total custo ....................... 20.470.000 117.299.000 137.769.000
Edificações ........................ (5.367.653) (791.670) (6.159.323)
Total de depreciação ..... (5.367.653) (791.670) (6.159.323)
Total .................................. 15.102.347 116.507.330 131.609.677
Propriedades para investimento, incluem os terrenos e imóveis comerciais
que são arrendados para terceiros. Os imóveis arrendados a terceiros,
são por período não cancelável de 30 meses, com o valor anual do alu-
guel indexado à inflação. Renovações subsequentes são negociadas
com o arrendatário, com períodos médios de 30 meses. a. Mensuração
do valor justo: Em 31 de dezembro de 2018 o valor justo de todas as
propriedades para investimentos foram mensuradas em R$ 183.500.749
(R$ 182.392.031 em 2017). b. Doação recebida: Em novembro de 2017
a Associação Faculdades Anchieta teve suas operações encerradas e de-
cidiu por destinar seu patrimônio líquido, formado basicamente por imóvel
localizado na Rodovia Anhanguera (BR-050), Km 25,5 Bairro Perus - São
Paulo - SP, para a Entidade, por possuir o mesmo objeto social desta Asso-
ciação. O valor justo deste imóvel foi determinado por avaliadores imobiliá-
rios externos independentes que avaliaram este imóvel ao valor justo to-
tal de R$ 117.299.000, sendo R$ 104.984.000 referente ao terreno e
R$ 12.315.000 referente as edificações. Em virtude de não haver contra-
partida a ser cumprida pela Entidade pela destinação deste ativo, o valor
referente ao terreno foi contabilizado como receita de doação no resulta-
do do exercício. O valor referente as edificações (R$ 12.315.000), foi
contabilizado em contrapartida a rubrica de receita diferida no Passivo Cir-
culante e Não Circulante e está sendo apropriado para a receita de acor-
do com a vida útil da edificação. c. Compromisso assumido pela Entida-
de de permuta: Em 19 de dezembro de 2017, a Entidade assinou contra-
to com a entidade Rec Log São Paulo Empreendimentos S.A. („Rec Log‰)
de promessa de permuta de bem imóvel. Neste contrato ficou acordado
entre as partes um compromisso de permuta em que a Entidade transfere
a propriedade de parte do terreno que recebeu em doação da Faculdade
Anchieta e em contrapartida a Rec Log se obriga a: (i) construir uma área
sócio educativa equivalente a R$ 10.000.000 na parte remanescente do
terreno que ficará como propriedade da Entidade; (ii) transferir para a Enti-
dade R$ 1.200.000 em moeda corrente; e (iii) transferir a propriedade à
Entidade de 17% das edificações, referente a empreendimento logístico,
que serão construídos pela Rec Log no terreno transferido pela Entidade
em permuta. Neste contrato também ficou acordado que a Entidade ape-
nas efetuará a transferência da propriedade de parte do terreno quando
a Rec Log concluir as condições estabelecidas no item (i) e (ii) acima. En-
quanto não se conclui estas condições pré-estabelecidas, o terreno per-
manece de propriedade e registrado nas demonstrações financeiras da
Entidade. A previsão da Administração para que a Rec Log atenda as condi-
ções (i) e (ii) pré-estabelecidas será no exercício de 2019, momento no qual
a permuta entre as partes será realizada, o valor justo desta permuta serão
mensurados e reconhecidos nas demonstrações financeiras da Entidade.
11. Imobilizado Trans-

31/12/2017   Adições   Baixas ferências 31/12/2018
Terrenos ........... 1.000.000 - - - 1.000.000
Prédios e
  edificações ..... 2.468.826 - - - 2.468.826
Veículos ............ 352.104 23.587 - - 375.691
Equipamentos e
  instalações ..... 53.903 43.680 - 597.122 694.705
Móveis e Utensílios 874.537 40.110 - (597.122) 317.525
Obras em
  andamento .... 1.794 - (1.794) - -
Total custo ...... 4.751.164 107.377 (1.794) - 4.856.747
Prédios e
  edificações ..... (418.108) (81.723) - - (499.831)
Veículos ............ (294.394) (87.204) 97.661 - (283.937)
Móveis e utensílios (344.473) (57.048) 77.436 211.969 (112.116)
Equipamentos e
  instalações ..... (12.991) (82.378) 125 (211.969) (307.214)
Total
  depreciação (1.069.966) (308.353) 175.222 - (1.203.098)
Saldo líquido 3.681.198 (200.976) 173.428 - 3.653.649

Trans-
31/12/2016  Adições  Baixas ferências 31/12/2017

Terrenos ........... 1.000.000 - - - 1.000.000
Prédios e
  edificações ..... 2.468.826 - - - 2.468.826
Veículos ............ 352.104 - - - 352.104
Equipamentos e
  instalações ..... 20.245 33.658 - - 53.903
Móveis e Utensílios 778.744 95.793 - - 874.537
Obras em
  andamento .... - 1.794 - - 1.794
Total custo ...... 4.619.919 131.245 - - 4.751.164
Prédios e
  edificações ..... (349.958) (68.150) - - (418.108)
Veículos ............ (219.294) (75.100) - - (294.394)
Móveis e utensílios (257.592) (86.881) - - (344.473)
Equipamentos e
  instalações ..... (8.883) (4.108) - - (12.991)
Total
  depreciação (835.727) (234.239) - - (1.069.966)
Saldo líquido 3.784.191 (102.994) - - 3.681.198
12. Receita diferida           2018           2017
Doação imóvel - Rodovia Anhaguera
  - nota 10b ..................................................... 11.494.821 12.315.000
Total ................................................................. 11.494.821 12.315.000
Circulante ........................................................ 821.000 821.000
Não circulante ................................................. 10.673.821 11.494.000
Conforme nota explicativa 10b, a Entidade recebeu em doação em no-
vembro de 2017 o imóvel localizado na Rodovia Anhanguera (BR-050),
Km 25,5 Bairro Perus - São Paulo - SP. O valor justo avaliado do imóvel
foi de R$ 117.299.000, sendo R$ 104.984.000 referente ao terreno e
R$ 12.315.000 referente as edificações. O valor referente as edificações
de R$ 12.315.000, foi contabilizado em contrapartida a rubrica de receita
diferida no Passivo Circulante e Não Circulante e está sendo apropriado
para a receita de acordo com a vida útil da edificação.
13. Provisão para contingências: Em 31 de dezembro de 2018, a Enti-
dade não possuía processos ou questionamento de natureza cível, traba-
lhista e tributária, classificado por seus assessores jurídicos como risco de
perda provável, que possam vir a requerer a constituição de provisão para
contingências. Em 31 de dezembro de 2018 existiam outros processos e
obrigações possíveis cíveis, trabalhistas e tributárias avaliadas pelos asses-
sores jurídicos como sendo do risco possível no montante de R$ 7.000,
dos quais não foi constituída nenhuma provisão. A Entidade possuía
contabilizado em 31 de dezembro 2018 o montante R$ 7.000 de depósi-
tos judiciais correspondentes a processos de origem trabalhista. Por não
estarem relacionados diretamente com o saldo de provisão de contingên-
cia, tais valores estão classificados no ativo não circulante.
14. Partes relacionadas: a. Saldos com partes relacionadas
Saldos           2018           2017
Ativo circulante
Província dos Religiosos Jesuítas da BRA .... 18.700 18.700
Paróquia São Luís Gozanga ......................... 1.065 1.065

19.765 19.765
Passivo circulante
Associação Nóbrega de Educação e Assistência
  Social - ANEAS Colegio São Luis (a) ........... 3.721 897.651

3.721 897.651
(a) Em 31 de dezembro de 2018 foi concedido perdão de dívida à Compa-
nhia de Jesus pela ANEAS referente à valores creditados em conta corrente
em períodos anteriores. O valor total envolvido era de R$ 890.026. A baixa
do passivo não circulante foi efetuada na rúbrica outras receitas operacio-
nais e administrativas. As transações ocorridas entre partes relacionadas não
prevê atualização monetária e prazo para quitação do saldo devedor.
b. Transações com partes relacionadas: Convênios com partes rela-
cionadas
Partes relacionadas          Saldo
Associação Nóbrega de Educação
  e Assistência Social - ANEAS (a) .................. 2.800

2.800
O objetivo deste convênio é a conjunção de esforços para em união ofere-
cer a terceiros de vida consagrada, os serviços de assistência em casa de
repouso para idosos, com fornecimento das dependências físicas e infra es-
trutura necessária, destinadas a domicílio coletivo de pessoas com idade
igual ou superior a 70 anos ou, em estado de vunerabilidade que justifique
sua estadia, com ou sem vínculo familiar, em condições de liberdade, digni-
dade e cidadania, em conformidade com o que estabelece a Lei nÀ 10.741
de 1À de outubro de 2003  Estatuto do Idoso. c. Remuneração do pesso-
al-chave da administração: Os diretores da Associação compõem o qua-
dro de pessoal-chave de sua administração e não recebem remuneração
pela prestação de seus serviços, conforme a sua previsão estatutária.

15. Patrimônio líquido: Patrimônio social: Conforme estatuto social, a En-
tidade deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção de seus ob-
jetivos institucionais, não podendo, como consequência, distribuir qualquer
parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou de partici-
pação no seu superávit. Dessa forma, o superávit do exercício é integral-
mente incorporado ao patrimônio social. No caso de extinção da Entidade,
seu patrimônio, por vontade expressa da instituidora, será incorporado ao
da Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - ANEAS. Ajuste
de avaliação patrimonial (reavaliação de bens): O ajuste de avaliação
patrimonial foi constituída em decorrência da atribuição do „deemed cost‰ no
momento da aplicação pela primeira vez das normas da CPC, da rubrica de
imóveis do ativo imobilizado, com base em laudo de avaliação elaborado por
consultoria especializada. A reserva de reavaliação está sendo realizada por
depreciação ou baixa dos bens reavaliados contra o superávit acumulado.
Não foram constituídos o imposto de renda e a contribuição social diferidos em
decorrência de a Companhia de Jesus - Jesuítas possuir imunidade tributária.
16. Receita com doações             2018             2017
Doações em dinheiro ..................................... 7.164.090 6.156.266
Doações em terrenos (nota 10.b) ................. - 104.984.000

7.164.090 111.140.266
17. Despesas gerais e administrativas: As despesas gerais e adminis-
trativas refere-se substancialmente à gastos para manter as atividades das
residências dos jesuítas. Segue abaixo a abertura dos principais gastos:

            2018             2017
Despesas com pessoal .................................. 3.487.457 3.615.537
Despesas com materiais ................................. 3.834.321 2.927.809
Despesas com serviços .................................. 1.295.538 1.142.013
Depreciação e amortização ........................... 2.080.771 1.041.744
Despesas com viagens e estadias ................ 655.766 1.018.761
Serviços básicos (água/energia/telefone/gás) 235.122 421.038
Despesas com projetos .................................. 21.000 79.350
Outras despesas ............................................ 1.242.679 1.967.189
Total ................................................................ 12.852.654 12.213.441
18. Outras receitas/despesas operacionais            2018             2017
Perdão de divida da Associação Nóbrega de
 Educação e Assistência Social - ANEAS (n 14.a) 890.026 -
Despesas com tributos ................................... - (120.000)
Outras receita/despesas ................................ 208.532 (513.264)
Total ................................................................ 1.098.559 (633.264)
19. Resultado Financeiro             2018             2017
Receitas Financeiras
Receita de aplicações financeiras ................. 1.011.502 1.544.614
Outras receitas financeiras ............................. - 41.714

1.011.502 1.586.328
Despesas Financeiras
Outras despesas financeiras .......................... (16.381) (27.604)

(16.381) (27.604)
995.121 1.558.724

20. Renúncia Fiscal: Em atendimento a ITG 2002(R1) - entidade sem
finalidade de lucros, aprovada pela resolução CFC n.À 1.409/12 e altera-
da pela resolução 2015/ITG 2002(R1) em setembro de 2015, a Entida-
de, por julgamento, apresenta a seguir a relação dos tributos (impostos
e contribuições) objetos de renúncia fiscal com as respectivas alíquo-
tas incidentes: • ISS s/ receita de serviços; • Cofins s/ receita de servi-
ços; • IR e CSLL s/ superávit do exercício.
21. Instrumentos financeiros: A Entidade opera apenas com instrumen-
tos financeiros não derivativos, que incluem aplicações financeiras e caixa e
equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e fornecedores, cujos
valores são representativos aos respectivos valores de mercado. Estimati-
va do valor justo: Os valores contábeis constantes no balanço patrimoni-
al, quando comparados com os valores que poderiam ser obtidos na sua
negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor pre-
sente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado, es-
tão abaixo demonstrados. Durante este exercício a Entidade não efetuou
operações com derivativos. Valor justo versus valor contábil: Os valores
justos dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os valores contá-
beis apresentados no balanço patrimonial, são os seguintes:

31/12/2018 31/12/2017
Saldo Valor Saldo Valor

Nota     contábil         Justo    contábil         Justo
Ativos mensurados
  pelo valor justo por
   meio do resultado
Caixa e equivalentes
  de caixa - aplicações
   financeiras ................. 9.a 1.836.380 1.836.380 962.864 962.864
Títulos e valores
  mobiliários .................. 9.b 14.218.602 14.218.602 12.546.475 12.546.475
Ativos mensurados
  pelo custo amortizado
Conta a receber .......... 60.588 60.588 152.654 152.654
Outras contas a receber -
  partes relacionadas ... 13.a 19.765 19.765 19.765 19.765
Outras contas a receber 156.705 156.705 7.511 7.511
..................................... 16.292.040 16.292.040 13.689.269 13.689.269
Passivos mensurados
  pelo custo amortizado
Fornecedores ............... 1.097.112 1.097.112 905.511 905.511
Empréstimos com partes
  relacionadas ............... 13.a 3.721 3.721 897.651 897.651
Receita diferida ............ 11.494.821 11.494.821 12.315.000 12.315.000
Outras contas a pagar 402.562 402.562 296.440 296.440

12.998.216 12.998.216 14.414.602 14.414.602
Instrumentos financeiros “Não derivativos”: Todos os ativos financeiros
„não derivativos‰ (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio
do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na
qual a Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do
instrumento. O CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração estabelece uma hierarquia de três níveis para o valor justo, a
qual prioriza as informações quando da mensuração do valor justo pela
Entidade, para maximizar o uso de informações observáveis e minimizar o
uso de informações não observáveis. O CPC 38 descreve os três níveis de
informações que devem ser utilizadas mensuração ao valor justo: Nível 1 -
Preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos
ou passivos; Nível 2 - Outras informações disponíveis, exceto aquelas do
Nível 1, onde os preços cotados (não ajustados) são para ativos e passi-
vos similares, em mercados não ativos, ou outras informações que estão
disponíveis e que podem ser utilizadas de forma indireta (derivados dos
preços); Nível 3 - Informações indisponíveis em função de pequena ou
nenhuma atividade de mercado e que são significantes para definição do
valor justo dos ativos e passivos. O processo de mensuração do valor justo
dos instrumentos financeiros da Entidade está classificado como Nível 2
(representado pelas aplicações financeiras). Em função das características e
forma de operação bem como a posição patrimonial e financeira em 31 de
dezembro de 2018, a Entidade está sujeita aos fatores de: Risco de
liquidez: Risco de liquidez é o risco em que a Entidade irá encontrar dificul-
dades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financei-
ros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financei-
ro. A abordagem da Entidade na administração de liquidez é de garantir, o
máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas
obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar
perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Entidade. Ris-
co de mercado: Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de
mercado, tais como as taxas de juros têm nos ganhos da Entidade, no valor
de suas participações em instrumentos financeiros. Essas oscilações de pre-
ços e taxas podem provocar alterações nas receitas e nos custos da Entida-
de. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar
as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e, ao
mesmo tempo, otimizar o retorno. Com relação às taxas de juros, visando a
mitigação deste tipo de risco, a Entidade centraliza seus investimentos em
operações com taxas de rentabilidade que acompanham, a variação do CDI
- certificado de depósito interbancário e fundos de renda fixa.
22. Arrendamento operacional como arrendador: Os valores relaciona-
dos aos arrendamentos mercantis operacionais referem-se, substancial-
mente, aos pagamentos de alugueis, que possuem prazos de vencimento
entre 5 e 10 anos renovável por igual período e seus valores, trazidos a
valor presente dos pagamentos mínimos não representam, substancial-
mente todo o valor justo do ativo arrendado, conforme estudos elabora-
dos pela Administração da Empresa. A Entidade reconheceu receitas no
montante de R$ 849.383 em 31 de dezembro de 2018 (R$ 805.864 em
31 de dezembro de 2017), com operações de arrendamento mercantil.
Menos de 1 ano ......................................................................... 841.197
Mais de 1 ano e menos de 5 anos ........................................... 2.509.935
Mais de 5 anos ........................................................................... 120.000

JONAS CARVALHO DE MORAES - Diretor Presidente                                                                                                                                           FERNANDO MARCELINO POLYSELLO - Contador - CRC 1SP 256549/O-3
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

Nota              2018             2017
Receitas operacionais
Receita com aluguel ....................... 21 849.383 805.864
Receita com doações ..................... 16 7.164.090 111.140.266
Receita com convênios .................. 14b 2.800.000 -
Receitas com trabalho voluntário .. 8 1.245.930 1.038.275
Total ................................................. 12.059.403 112.984.405
Despesas operacionais
  e administrativas
Despesas gerais e administrativas . 17 (12.852.654) (12.213.441)
Despesas com trabalho voluntário 8 (1.245.930) (1.038.275)
Outras receitas/despesas
  operacionais ................................. 18 1.098.559 (633.264)
Resultado antes das receitas
 (despesas) financeiras líquidas (940.622) 99.099.425
Resultado Financeiro
Receitas financeiras ....................... 19 1.011.502 1.586.328
Despesas financeiras ..................... 19 (16.381) (27.604)
Receita financeira, líquida ......... 995.121 1.558.724
Superávit do exercício ................ 54.499 100.658.149

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

Patrimônio social Ajustes de avaliação patrimonial (Déficit) superávit acumulado             Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016 22.844.443 14.804.401 (1.889.500) 35.759.344
Incorporação ao patrimônio social (1.889.500) - 1.889.500 -
Realização do ajuste avaliação patrimonial - (436.453) 436.453 -
Superávit do exercício - - 100.658.149 100.658.149
Saldos em 31 de dezembro de 2017 20.954.943 14.367.948 101.094.602 136.417.493
Incorporação ao patrimônio social 101.094.602 - (101.094.602) -
Realização do ajuste avaliação patrimonial - (436.453) 436.453 -
Superávit do exercício - - 54.499 54.499
Saldos em 31 de dezembro de 2018 122.049.545 13.931.495 490.952 136.471.992

(a) O Conselho Fiscal da Companhia de Jesus - Jesuítas, no exercí-
cio de suas funções legais e estatutárias, examinou as Demonstrações
Contábeis e Financeiras: Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resul-
tado do período, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social,
Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC), Notas Explicativas, Relatório

PARECER DO CONSELHO FISCAL
dos Auditores da „KPMG Auditores Independentes‰, relativos ao exercí-
cio encerrado em 31 de dezembro de 2018. (b) Com base nos exames
efetuados e considerando o Relatório da Auditoria, o Conselho Fiscal,
indica para aprovação os referidos documentos contábeis do exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2018 e autoriza, após a aprovação

pela Assembleia Geral Ordinária, a Publicação do Balanço Patrimonial.
(c) A proposta para que o resultado do exercício, apurado em 31 de
dezembro de 2018, fosse destinado as atividades previstas nas disposi-
ções estatutárias, segundo a disponibilidade de recursos fora aprovada
por unanimidade dos presentes.

São Paulo/SP, 27 de março de 2019
Emmanuel da Silva e Araújo - Presidente

Adilson Aparecido da Silva - 1º Conselheiro
Marcos Epifanio Barbosa Lima - 2º Conselheiro e Secretário

continua...

É preciso 
inovação 

para 
revolucionar 
a educação

Fabio Ivatiuk (*)

A Educação é a raiz de 

muitos problemas no 

Brasil. A boa notícia é 

que a tecnologia pode 

ser uma grande aliada 

para revolucionar esse 

cenário.

Para isso, no entan-
to, precisamos de 
coragem para fazer 

mudanças estruturais em 
nosso modelo de ensino. 
É importante esquecer a 
tradicional relação entre 
alunos e professores e usar 
o importante espaço da 
sala de aula para algo mais 
colaborativo e interativo, 
onde o educador assuma 
um novo papel: o de guiar 
e mediar o aprendizado dos 
estudantes.

Nesse contexto, as Edte-
chs (acrônimo das palavras 
Education e Technology) 
começaram a aflorar no 
território brasileiro. São 
empresas que apostam em 
aplicativos, simuladores 
3D, plataformas online, 
entre outras ferramentas, 
para mudar a forma de 
aprender e também para 
atender os anseios dos 
nativos digitais. O país 
conta com 364 startups 
do tipo, segundo estudo 
da Associação Brasileira 
de Startups em parceria 
com o Centro de Inovação 
para Educação Brasileira 
(CIEB).

As Edtechs desempe-
nham papel essencial para 
promover um salto de 
qualidade nesse cenário, 
atacando justamente o 
cerne da questão, que são 
as metodologias de ensino. 
Essa mudança ainda ocorre 
de forma tímida no Brasil, 
mas veio para ficar. Cada 
vez mais, podemos com-
binar metodologias ativas 
de ensino com ferramentas 
tecnológicas que permitem 
trazer a educação para o 
tempo presente. 

Trazer o aluno como pro-
tagonista da aula, ao invés 
do professor, medir o seu 
resultado e trabalhar na 
sua individualidade é o que 
faz com o que ele desperte 
interesse pela matéria, e 
consequentemente, obte-
nha resultados cada vez 
melhores. A combinação 
de diversas soluções deste 
tipo proporcionando, cer-
tamente, que a Educação 
em nosso país evolua e 
atinja novos patamares 
de qualidade, facilitando a 
vida dos alunos nas escolas 
e fora delas também. 

Disso depende nosso 
futuro como nação. Porém, 
para atingir esses objeti-
vos, precisamos enfrentar 
o mindset mais tradicional 
que ainda impera em cer-
tas instituições de ensino. 
Enquanto a Finlândia, 
referência mundial em 
Educação, ousou proibir 
(na forma de lei!) a sala 
de aula tradicional, no 
Brasil este formato é quase 
uma cláusula pétrea. Se 
estamos fazendo a mesma 
coisa, da mesma maneira, 
ano após ano, como espera-
mos resultados diferentes? 

A tecnologia pode ser 
uma das principais ferra-
mentas para a revolução 
no ensino, mas para isso 
precisamos realmente 
mudar. 

Vamos em frente!

(*) - É CEO na Beetools, rede de 
escolas de inglês que otimiza o 
aprendizado do aluno por meio 

de professores, realidade virtual, 
inteligência artifi cial e Big Data 

(fabio@beetools.com.br).
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