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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

Ativo Nota          2019          2018
Circulante

Caixa equivalente de caixa ................................... 10 94.863 96.587
Títulos e valores mobiliários ................................... 11 198.799 196.389
Contas a Receber ................................................. 12 14.844 14.772
Estoque .................................................................. 5.636 4.984
Outras contas a receber ....................................... 13 10.195 17.123
Despesas antecipadas ......................................... 4.334 1.964

Total do circulante ................................................ 328.671 331.819
Não Circulante
Realizável a longo prazo

Outras Contas a Receber - Partes relacionadas 21 3.316 3.127
Depósito judicial ..................................................... 20b 35.192 32.193
Outras contas a receber ....................................... 13 925 -

39.433 35.320
Investimentos ......................................................... 323 243
Propriedade para investimentos ........................... 14 979.505 779.943
Imobilizado ............................................................. 15 937.292 976.523
Intangível ............................................................... 511 714

Total do não circulante ......................................... 1.957.064 1.792.743
Total do Ativo ......................................................... 2.285.735 2.124.562

Passivo Nota          2019          2018
Circulante

Fornecedores ........................................................ 19.023 10.522
Obrigações tributárias ............................................ 6.168 5.589
Obrigações trabalhistas e sociais .......................... 17 23.774 22.493
Outras contas a pagar .......................................... 18 38.718 30.956
Adiantamento de clientes ..................................... 19 29.612 24.200

Total do circulante ................................................ 117.295 93.760
Não Circulante

Provisão para contingências ................................. 20a 5.102 5.905
Empréstimos ........................................................... 16 147.037 -
Outras contas a pagar .......................................... 18 36.845 60.016

Total do não circulante ......................................... 188.984 65.921
Patrimônio Líquido ................................................ 22

Patrimônio social .................................................... 995.959 957.658
Ajuste de avaliação patrimonial ............................. 956.188 968.922
Superávit acumulado ............................................. 27.309 38.301

1.979.456 1.964.881

Total do Passivo e Patrimônio líquido ............... 2.285.735 2.124.562

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

Nota          2019          2018
Receita operacional líquida ................................... 23 376.545 337.166
Custos dos serviços prestados ............................ 24 (327.331) (292.787)
Superávit bruto ......................................................... 49.214 44.379
Despesas operacionais

Despesas com vendas ............................................. 24 (13.961) (3.200)
Despesas gerais e administrativas ........................... 24 (24.982) (25.569)
Outras despesas operacionais ................................ 24 (12.656) (11.203)

(Deficit) superávit antes do resultado financeiro (2.385) 4.407
Resultado Financeiro

Receita Financeira .................................................... 25 26.901 23.003
Despesas Financeiras .............................................. 25 (9.941) (274)
Receita financeira, líquida ................................... 25 16.960 22.729

Superávit do exercício ............................................ 14.575 27.136

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍ-
CIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

Patri- Ajustes de Superávit
mônio avaliação  acu-

   social patrimonial     mulado          Total
Saldo em 1° de janeiro de 2018 .... 932.850 934.254 42.349 1.909.453
Transferência para patrimônio social . 42.349 - (42.349) -
Realização do ajuste de
  avaliação patrimonial ........................ - (11.165) 11.165 -
Incorporação de acervo líquido ......... (17.541) 45.833 - 28.292
Superávit do exercício ........................ - - 27.136 27.136
Saldo em 31 de dezembro de 2018 957.658 968.922 38.301 1.964.881
Transferência para patrimônio social . 38.301 - (38.301) -
Realização do ajuste de
  avaliação patrimonial ........................ - (12.734) 12.734 -
Superávit do exercício ........................ - - 14.575 14.575
Saldo em 31 de dezembro de 2019 995.959 956.188 27.309 1.979.456

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais)
1. Contexto operacional: A Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social -
ANEAS é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente de assistência social,
com atividade nas áreas educacional, assistencial, cultural e religiosa, com Título de Utilida-
de Pública Estadual de São Paulo conforme Decreto n.À 41.567 de 24 de janeiro de
1997, Título de Utilidade Pública Estadual do Rio de Janeiro conforme Decreto n.À 179/75
e Resolução SEASDH n.À 267 de 23 de julho de 2010, Título de Utilidade Pública Munici-
pal de São Paulo conforme Decreto 56.228 de 01 de julho de 2015 e com o CEBAS/MEC
(Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) na área de Educação. 2.
Base de preparação: a. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das
demonstrações financeiras foi autorizada em Assembleia Geral da Associação em 31 de
março de 2020. Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais da Asso-
ciação no qual o CPC 06 (R2) - Arrendamentos foram aplicados. As mudanças relaciona-
das nas principais políticas contábeis estão descritas na Nota explicativa 6. Todas as infor-
mações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo
evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração 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 Associação. Todas as informações financeiras são apresentadas em
Real e foram arredondadas para milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra
forma. 5. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações fi-
nanceiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a apli-
cação das políticas contábeis da Associação 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 reconheci-
das prospectivamente. a. Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações
sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco significa-
tivo 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 - mensuração
de perda de crédito esperada para contas a receber e ativos contratuais: principais pre-
missas na determinação da taxa média ponderada de perda; • Nota explicativa 7f e 7g -
determinação da vida útil dos ativos imobilizados e de propriedades para investimentos;
• Nota explicativa 20a - reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: prin-
cipais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos; Mensuração
do valor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis da Associação 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 Associação.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Associação usa dados observáveis
de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes ní-
veis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avalia-
ção 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 (deri-
vado 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 na nota explicativa
28 - instrumentos financeiros. 6. Mudanças nas principais políticas contábeis: CPC 06
(R2) - Operações de Arrendamento Mercantil: O CPC 06 (R2) introduz um modelo úni-
co de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um ar-
rendatário 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 efe-
tuar 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 finan-
ceiros ou operacionais. Como arrendatário: A Associação analisou os impactos da ado-
ção do CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil e constatou que não apre-
sentaram efeitos nas demonstrações financeiras, pois os arrendamentos contratados são
arrendamentos de curto prazo (inferiores a 12 meses) e itens de baixo valor que são
constituídos por estruturas de uso temporário para eventos, como tendas, balcões, gera-
dores de energia, aparelhos de som e televisão, ônibus, andaimes para obras de conser-
vação e manutenção e outros itens também de baixo valor monetário. Como arrenda-
dor: A Associação arrenda suas propriedades para investimentos. O Associação classificou
esses arrendamentos como operacionais. A Associação não é requerida a fazer ajustes
na transição para o CPC 06(R2) para arrendamentos nos quais atua como arrendador e
também não possui contratos de subarrendamentos. 7. Principais práticas contábeis:
As práticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consis-
tente pela Associação em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações finan-
ceiras, salvo aplicação das novas normas contábeis descritos na nota explicativa 6. a. Cai-
xa 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. Títulos
e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários referem-se aos recursos aplicados
em instituições financeiras de primeira linha, estando tais recursos classificados fora do gru-
po de caixa e equivalentes de caixa em função de não fazerem parte da gestão do dia a
dia da Associação. A Associação adota como prática contábil apresentar os títulos e valo-
res mobiliários nas atividades de investimentos nas demonstrações dos fluxos de caixa por
entender que é a situação que melhor representa seus fluxos financeiros, estando tal
apresentação amparada nos parágrafos 33 à 34A do CPC 3 - Demonstrações do Fluxo
de Caixa. 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. Es-
toques: Os estoques são registrados pelo custo médio de aquisição ou do processo de
edição de livros e, quando aplicável, deduzidos de provisão para ajustá-los ao valor líqui-
do de realização, quando este for inferior. Periodicamente, a Administração realiza análise
do estoque e, quando identificados livros deteriorados ou edições descontinuadas pelo
mercado, o valor correspondente ao custo dos livros é reconhecido diretamente no resul-
tado. e. Depósitos judiciais: Existem situações em que a Associação questiona a legitimi-
dade de determinados passivos e ações movidas contra si. Por conta destes questiona-
mentos, por ordem judicial ou por estratégia da própria Administração, os valores em ques-
tão podem ser depositados em juízo, sem que haja a caracterização da liquidação do
passivo e são apresentados pelos valores originais no realizável a longo prazo. f. Imobili-
zado: Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo
histórico de aquisição ou de construção, deduzido de depreciação e amortização acumu-
lada, quando necessárias. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisi-
ção de um ativo e os custos com empréstimos capitalizados. O custo de ativos construídos
pela própria Associação 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 ca-
pazes de operar da forma pretendida pela Administração. Custos subsequentes: O cus-
to 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 Associação 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 manu-
tenção 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 reconheci-
da 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 ....................................................... 10 - 60 anos
Máquinas, equipamentos e instalações ......................... 10 anos
Equipamentos de informática e comunicação ............... 5 anos
Usina fotovoltáica ............................................................ 25 anos
Móveis e utensílios ........................................................... 10 anos
Veículos ............................................................................ 5 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada en-
cerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança
de estimativas contábeis. g. Propriedade para investimento: Propriedade para investi-
mento 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 apresen-
tada pelo seu valor 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 20% a.a. (5 anos) a 1,67% a.a (60 anos) de acordo a avaliação patrimoni-
al realizada para o respectivos imóveis. Ganhos e perdas na alienação de uma proprieda-
de para investimento (calculado pela diferença entre o valor líquido recebido na venda e
o valor contábil do item) são reconhecidos no resultado. Anualmente, a Associação
mensura o valor justo das propriedades para investimentos para fins de divulgação nas
demonstrações financeiras. h. Obrigações trabalhistas e sociais: Contempla as provi-
sões trabalhistas decorrentes de férias e encargos que é constituída com base na remu-
neração de cada funcionário e no período aquisitivo incorrido até a data do balanço. i.
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 des-
pesas conforme o serviço relacionado seja prestado. j. Mensalidades recebidas anteci-
padamente: 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 Associação no exercício social em curso, sendo que serão reconhecidas no resultado
do exercício de acordo com o regime de competência. k. Provisões: Uma provisão é re-
conhecida no balanço patrimonial quando a Associação possuí uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômi-
co seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base
as melhores estimativas do risco envolvido. l. Ajuste a valor presente de ativos e passi-
vos: A Associação, de acordo com o CPC 12 - Ajuste a valor presente, analisou suas con-
tas de ativos e passivos de curtos e longos prazos, com relação a valores realizáveis no
futuro, prazos de liquidação, vencimento e possíveis taxas de desconto e verificou que,
exceto pelo valor de outras contas a pagar pela compra de imóvel (nota 18), qualquer
outro ajuste a valor presente seria irrelevante. m. Apuração do resultado contábil e re-
conhecimento das receitas: As receitas, os custos e as despesas das operações são
reconhecidos em conformidade com o regime contábil de competência. As praticas contá-
beis de reconhecimento de receita estão descritos na nota 23. n. Receitas e despesas
financeiras: As receitas financeiras abrangem, basicamente, as receitas de juros sobre
aplicações financeiras. A Associação adotou como prática contábil apresentar os juros re-
cebidos de títulos e valores mobiliários nas atividades de investimentos por entender que
é a situação que melhor representa seus fluxos financeiros, estando tal apresentação am-
parada nos parágrafos 33 à 34A do CPC 3 (R2) - Demonstrações do Fluxo de Caixa. A
receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. As des-
pesas financeiras abrangem despesas com juros e variação cambial sobre empréstimos e
impostos parcelados. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisi-
ção, construção ou produção de um ativo qualificável são reconhecidos no resultado atra-
vés do método de juros efetivos. o. Instrumentos financeiros: (i) Reconhecimento e
mensuração inicial: As contas a receber de clientes são reconhecidas inicialmente na
data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhe-
cidos inicialmente quando a Associação se tornar parte das disposições contratuais do ins-
trumento. 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 VJR („Valor Justo por meio do
Resultado‰), os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou
emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente significativo de financia-
mento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (ii) Classificação e mensura-
ção subsequente: No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como men-
surado: ao custo amortizado; ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes
(„VJORA‰) - instrumento de dívida; ao VJORA - instrumento patrimonial; ou ao VJR. No
exercício de 2019 a Associação não possuía nenhum instrumento financeiro classificado
como VJORA - instrumento de dívida ou VJORA - instrumento patrimonial. Os ativos finan-
ceiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser
que a Associação mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e nes-
te 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 desig-
nado como mensurado ao VJR:  é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objeti-
vo 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 pa-
gamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Os ativos financeiros não
classificados como mensurados ao custo amortizado ou pelo valor justo por meio do resul-
tado. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado (VJR). Esses ati-
vos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros
ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado. Custo amortizado: Esses ativos são
subsequentemente 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 reconhecido no resultado. Os recebíveis abrangem caixa
e equivalentes de caixa, contas a receber de alunos, bolsas restituíveis e outros créditos
provenientes de prestação de serviços. (iii) Passivos financeiros - classificação, men-
suração 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

continua...

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais          2019          2018
Superávit do exercício ................................................................ 14.575 27.136

Ajustes por:
Depreciação e amortização ......................................................... 34.853 28.149
Reversão de perdas por redução
  ao valor recuperável do ativo imobilizado ................................. 149 (2.814)
Resultado na venda de ativos imobilizados
  e propriedades para investimentos ........................................... 297 499
Resultado na baixa de ativos intangíveis e imobilizado ............. 1.362 991
Provisão para créditos liquidação duvidosa ................................ 1.121 1.112
Atualização monetária dos depósitos judiciais ............................ (1.299) (950)
Provisão para obsolescência ....................................................... 82 1.752
Juros apropriados sobre títulos e valores mobiliários ................. (12.752) (19.730)
Ajuste a valor presente de compromissos a pagar .................... 8.826 -
Perdão de divida sobre empréstimos com partes relacionadas - 890
Provisão para contingências ........................................................ (803) 1.397

46.411 38.432
Variação nos ativos e passivos
(Aumento) redução nos ativos operacionais

Contas a receber ......................................................................... (1.193) (875)
Despesas antecipadas ................................................................ (2.370) (894)
Estoques ....................................................................................... (735) 149
Outras contas a receber .............................................................. 6.003 (4.909)
Depósitos judiciais ......................................................................... (1.700) (2.157)

5 (8.686)
Aumento (redução) nos passivos em

Fornecedores ............................................................................... 8.501 2.415
Obrigações tributárias e trabalhistas ........................................... 1.860 (1.081)
Outras contas a pagar ................................................................. 5.663 (332)
Adiantamento de clientes ............................................................ 5.412 3.322
Contingências ............................................................................... - 42

21.436 4.366
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais ..... 67.852 34.112
Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aplicação de títulos e valores mobiliários ..................................... (342.134) (174.868)
Resgate de títulos e valores mobiliários ...................................... 352.477 222.073
Incorporação de caixa e equivalentes de caixa ......................... - 5.694
Outros contas a receber partes relacionadas ............................ (189) (7.006)
Pagamento de compromissos a pagar por compra de imóveis . (29.898) -
Aquisição de ativo imobilizado e propriedades para investimentos (189.832) (85.333)

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos ..... (209.576) (39.440)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Captação de empréstimos ........................................................... 140.000 -
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos 140.000 -
Demonstração da (redução) do caixa e equivalentes de caixa (1.724) (5.328)

No início do exercício ................................................................... 96.587 101.915
No fim do exercício ....................................................................... 94.863 96.587

(Redução) do caixa e equivalentes de caixa ......................... (1.724) (5.328)
Transações que não afetam caixa

Adição de imobilizado com capitalização
  dos juros incorridos com empréstimos ....................................... 7.037 -
Aquisições de imobilizado ............................................................. - 85.805

para negociação. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo
e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos finan-
ceiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de
juros efetivos. As despesas de juros são reconhecidas no resultado. Qualquer ganho ou
perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. A Associação tem os
seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos, fornecedores e outras contas
a pagar. (iv) Desreconhecimento: A Associação desreconhece um ativo financeiro quan-
do os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Associação
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 Associação desreconhece um
passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expirar. A
Associação também desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modifica-
dos 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 cai-
xa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (v) Compensação: Os ativos ou
passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimo-
nial quando, e somente quando, a Associação tenha atualmente um direito legalmente
executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líqui-
da ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (vi) Instrumentos finan-
ceiros derivativos: A Associação não possuía em 31 de dezembro de 2019 e 2018 ne-

nhuma operação com instrumentos financeiros derivativos incluindo operações de hedge.
p. Redução ao valor recuperável (impairment): Um ativo financeiro não mensurado
pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apu-
rar 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 reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda
teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados
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 As-
sociação não identificou nenhum indicativo que justificasse a constituição de uma provisão
sobre seus ativos. q. Informações operacionais divulgadas: As divulgações das infor-
mações operacionais reportáveis apresentadas, estão de acordo com a estrutura de ge-
renciamento e com as informações utilizadas pelos principais tomadores de decisão da As-
sociação, 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 Associação valori-
za as receitas com trabalhos voluntários, inclusive de membros integrantes de órgãos da
administração, sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os mon-
tantes que a Associação 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 opera-
cionais também no resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2019 a Associação re-
gistrou o montante de R$ 1.480 (R$ 1.557 em 2018) referente a trabalhos voluntários.
9.  Informações operacionais divulgadas

Balanços patrimoniais por área de atuação 2019 2018
Ativo Assistência Demais Assistência Demais
Circulante         Total Educação           Social Atividades         Total Educação           Social Atividades
Caixa equivalente de caixa ........................................ 94.863 85.768 62 9.033 96.587 93.589 188 2.810
Títulos e valores mobiliários ........................................ 198.799 80.706 - 118.093 196.389 70.512 - 125.877
Contas a receber ....................................................... 14.844 7.373 - 7.471 14.772 6.252 - 8.520
Estoque ....................................................................... 5.636 640 - 4.996 4.984 576 - 4.408
Outras contas a receber ............................................ 10.195 8.133 17 2.045 17.123 8.134 189 8.800
Despesas antecipadas .............................................. 4.334 3.067 1 1.266 1.964 1.540 9 415
Total do circulante ................................................... 328.671 185.687 80 142.904 331.819 180.603 386 150.830
Não circulante
Empréstimos - Partes Relacionadas .......................... 3.316 3.316 - - 3.127 3.127 - -
Depósito judicial .......................................................... 35.192 1.456 225 33.511 32.193 1.314 225 30.654
Outras contas a receber ............................................ 925 - - 925 - - - -
Investimentos .............................................................. 323 279 1 43 243 210 1 32
Propriedade para investimentos ................................ 979.505 - - 979.505 779.943 - - 779.943
Imobilizado .................................................................. 937.292 672.357 6.703 258.232 976.523 698.782 7.176 270.565
Intangível .................................................................... 511 177 7 327 714 283 13 418
Total do não circulante ............................................ 1.957.064 677.585 6.936 1.272.543 1.792.743 703.716 7.415 1.081.612
Total do ativo ............................................................. 2.285.735 863.272 7.016 1.415.447 2.124.562 884.319 7.801 1.232.442
Passivo 2019 2018

Assistência Demais Assistência Demais
Circulante         Total Educação           Social Atividades         Total Educação           Social Atividades
Fornecedores ............................................................. 19.023 13.626 24 5.373 10.522 5.075 38 5.409
Obrigações tributárias ................................................. 6.168 5.221 23 924 5.589 4.827 24 738
Obrigações trabalhistas e sociais ............................... 23.774 20.704 112 2.958 22.493 19.581 119 2.793
Outras contas a pagar ............................................... 38.718 34.991 2 3.725 30.956 27.284 1 3.670
Adiantamento de clientes ........................................... 29.612 25.745 - 3.867 24.200 20.132 - 4.069
Total do circulante ................................................... 117.295 100.287 161 16.847 93.760 76.899 182 16.679
Não circulante
Provisão para contingências ...................................... 5.102 1.848 - 3.254 5.905 2.566 14 3.325
Empréstimos ................................................................ 147.037 147.037 - - - - - -
Outras contas a pagar ............................................... 36.845 33.747 - 3.098 60.016 60.016 - -
Total do não circulante ............................................ 188.984 182.632 - 6.352 65.921 62.582 14 3.325
Patrimônio líquido
Patrimônio social .......................................................... 1.979.456 580.353 6.855 1.392.248 1.964.881 744.838 7.605 1.212.438
Total do patrimônio líquido ..................................... 1.979.456 580.353 6.855 1.392.248 1.964.881 744.838 7.605 1.212.438
Total do passivo e patrimônio líquido .................. 2.285.735 863.272 7.016 1.415.447 2.124.562 884.319 7.801 1.232.442
Demonstrações de resultados por área de atuação

2019 2018
Assistência Demais Assistência Demais

        Total Educação           Social Atividades         Total Educação           Social Atividades
Receita operacional líquida ................................... 376.545 294.294 17 82.234 337.166 272.901 1.445 62.820
Custos dos serviços prestados ............................ (327.331) (252.428) (2.383) (72.520) (292.787) (239.009) (3.455) (50.323)
Superávit (déficit) bruto ........................................... 49.214 41.866 (2.366) 9.714 44.379 33.892 (2.010) 12.497
Despesas operacionais e administrativas
Com vendas ................................................................ (13.961) (652) - (13.309) (3.200) (2.650) - (550)
Gerais e administrativas .............................................. (24.982) (10.289) (107) (14.586) (25.569) (11.066) (550) (13.953)
Outras despesas operacionais .................................. (12.656) (7.936) (194) (4.526) (11.203) (330) (463) (10.410)

(2.385) 22.989 (2.667) (22.707) 4.407 19.846 (3.023) (12.416)
Resultado financeiro
Receitas financeiras ................................................... 26.901 18.081 19 8.801 23.003 14.273 70 8.660
Despesas financeiras ................................................. (9.941) (1.788) (135) (8.018) (274) (237) (1) (36)

16.960 16.293 (116) 783 22.729 14.036 69 8.624
Superávit do exercício ............................................ 14.575 39.282 (2.783) (21.924) 27.136 33.882 (2.954) (3.792)
Educação: Fundamentada em seus Estatutos Sociais, a Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - ANEAS, possui como objetivo manter instituições de ensino que

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

         2019          2018
Superávit do exercício ......................................... 14.575 27.136

Outros resultados abrangentes ........................... - -
Resultado abrangente total ................................. 14.575 27.136

atuam em uma autêntica rede de promoção do conhecimento, de formação integral e de
inclusão social de seu corpo discente. Em 2019, a ANEAS atendeu nas Unidades
Educativas: Colégio Santo Inácio (Rio de Janeiro|RJ), Colégio Anchieta (Nova
Friburgo|RJ), Centro Educativo Padre Agostinho Castejón (Rio de Janeiro|RJ), Colégio
São Francisco Xavier (São Paulo|SP), Colégio São Luís (São Paulo|SP), Colégio Loyola
(Minas Gerais|MG), Colégio dos Jesuítas (Juiz de Fora|MG), Centro de Educação Infantil
Nhá Chica (Montes Claros|MG) e Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa
- ETE FMC (Santa Rita do Sapucaí|MG) no total de 13.532 (treze mil, quinhentos e trinta
e dois) alunos na educação básica, nos níveis da educação infantil, ensino fundamental e
médio como também nas modalidades da educação de jovens e adultos e educação pro-
fissional técnica. Assistência social: As ações ofertadas na área de assistência social vi-
sam contribuir para garantia de direitos e para que os sujeitos sejam protagonistas de sua
história, capaz de impulsionar as mudanças necessárias em nossa sociedade. Assim, na
consecução de seus objetivos institucionais e em caráter permanente, a ANEAS investe no
trabalho em rede, desenvolvendo em diversas regiões do país programas de assistência
social compostos por projetos, cujas ações estruturais e emergenciais se complementam,
objetivando a transformação da sociedade por meio da inserção e da promoção social da
população em situação de vulnerabilidade social. Em 2019 a ANEAS manteve 2 (dois) ser-
viços de assistência social diretos: Projeto Centro Santa Fé (São Paulo|SP) e Projeto Ofici-
nas Culturais Anchieta - OCA (Embu das Artes|SP), ambos localizados no estado de São
Paulo. Também manteve 19 (dezenove) projetos sociais localizados em 14 Estados, sen-
do: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio
Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Tocantins, Mato Grosso, Roraima
e Amazonas por meio do Programa de Assessoramento Técnico e Financeiro que possibili-
tou o atendimento 3.272 (três mil, duzentos e setenta e dois) usuários, mediante parceria
estabelecida com a Fundação Fé e Alegria do Brasil. Demais atividades: As receitas com
demais atividades refere-se substancialmente aos rendimentos das aplicações financeiras,
dos títulos e valores mobiliários e com arrendamento de terrenos e imóveis comerciais que
são arrendados por terceiros para valorização de capital e em comodato e comércio de-
correntes da edição, da impressão e distribuição de livros, cujos resultados são
monitorados e avaliados de forma integrada. As receitas desta atividade são revertidas
para apoio das atividades de educação e assistência social. As despesas deste segmento
refere-se basicamente aos gastos com pessoal administrativo, depreciação e demais gas-
tos empenhados para manutenção dos imóveis destinados a arrendamento.

10. Caixa e equivalentes de caixa       2019      2018
Caixa e bancos .............................................................................. 1.284 2.161
Aplicações financeiras (a) .............................................................. 93.579 94.426

94.863 96.587
(a) As aplicações financeiras referem-se substancialmente a certificados de depósitos ban-
cários, remuneradas a taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) com rendimen-
to entre 90% e 107% do CDI (97% a 101% do CDI em 2018), que são de alta liquidez e
podem ser prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa.
11.  Títulos e valores mobiliários         Remuneração       2019      2018
CDBs - Renda Fixa .............................. 90% a 107% do CDI 198.799 196.389
As aplicações financeiras registradas como títulos e valores mobiliários são utilizados como
reserva financeira da Associação para manutenção de suas obras, de forma que não são
utilizadas no fluxo usual do caixa da Associação.
12. Contas a receber       2019       2018
Contas a receber de alunos (a) ................................................... 16.953 15.342
Alugueis a receber ......................................................................... 9.032 7.978
Contas a receber de vendas ....................................................... 2.459 3.106
Outras contas a receber ............................................................... 1.486 2.311
Subtotal .......................................................................................... 29.930 28.737
Provisão para perdas de crédito esperadas - Alunos ................. (11.619) (11.728)
Provisão para perdas de crédito esperadas - Vendas ................ (1.018) (1.105)
Provisão para perdas de crédito esperadas - Aluguéis .............. (2.449) (1.132)
Subtotal .......................................................................................... (15.086) (13.965)
Total ................................................................................................ 14.844 14.772
(a) O saldo de contas a receber de alunos representa mensalidades já emitidas, porém
não recebidas e acordos firmados com estudantes de mensalidades vencidas. Provisão
para perda de crédito esperada: A Associação utiliza uma matriz de provisões para a
mensuração de perda de crédito esperada com o contas a receber de alunos, vendas e
aluguéis. As taxas de perdas são calculadas por meio de uso de „rolagem‰ com base na
probabilidade de um valor avançar por estágios sucessivos de inadimplemento até a baixa
completa. A tabela a seguir demonstra a exposição ao risco de crédito e perdas de crédito
esperadas para o contas a receber em 31 de dezembro de 2019:

Alunos
Aluguéis Vendas

                              Taxa média ponderada Saldo Provisão Saldo Provisão Saldo Provisão
                                  de perda estimada contábil perda  para de contábil para perda de contábil para perda de

Alunos Aluguéis  Vendas         bruto   crédito esperada          bruto crédito esperada        bruto  crédito esperada
À vencer 0,69% 0,22% 2,32% 1.459 (10) 6.226 (14) 1.466 (34)
Vencidos
De 01 à 30 dias 10,75% 63,21% 28,57% 1.246 (134) 443 (280) 7 (2)
De 31 à 60 dias 14,01% 67,86% 33,33% 678 (95) 112 (76) 6 (2)
De 61 à 90 dias 18,08% 72,67% 0,00% 531 (96) 161 (117) - -
De 91 à 180 dias 27,99% 75,75% 0,00% 1.222 (342) 268 (203) - -
De 181 à 360 dias 49,07% 85,91% 0,00% 1.718 (843) 447 (384) - -
Acima de 361 dias 100,00% 100,00% 100,00% 10.099 (10.099) 1.375 (1.375) 980 (980)
Total 16.953 (11.619) 9.032 (2.449) 2.459 (1.018)

A provisão para perda esperada constituída para cobrir eventuais perdas de contas a
receber apresentaram a seguinte movimentação:
Saldo em 1º de janeiro de 2018 ................................................................. (11.776)
Baixa de provisão ........................................................................................... 1.931
Complemento de provisão pelo critério econômico ...................................... (3.043)
Incorporação AJEAS ....................................................................................... (1.077)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 ........................................................... (13.965)
Baixa de provisão ........................................................................................... 2.333
Complemento de provisão pelo critério econômico ...................................... (3.454)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 ........................................................... (15.086)
13. Outras contas a receber       2019      2018
Adiantamentos diversos (a) ........................................................... 9.447 15.617
Outras contas a receber ............................................................... 90 93
Outros ............................................................................................. 1.583 1.413

11.120 17.123
Circulante ....................................................................................... 10.195 17.123
Não circulante ................................................................................ 925 -
(a) Refere-se, substancialmente, a saldo de adiantamento de férias a funcionários e adi-
antamentos a fornecedores. 14. Propriedade para investimento: As propriedades para
investimento da Associação são contabilizadas ao custo, conforme apresentado a seguir:

Transfe-
Transfe- rências
rências de Saldo

  Saldo em entre utili- em
31/12/2018 Adições Baixas rúbricas dades(a) 31/12/2019

Terrenos ................ 392.363 - (804) - 82.800 474.359
Prédios e edificações 459.169 - (242) 511 166.239 625.677
Imobilizações em
  andamento ......... 511 - - (511) 1.474 1.474
Total custo ........... 852.043 - (1.046) - 250.513 1.101.510
Prédios e edificações (72.100) (10.692) 80 - (39.293) (122.005)
Total depreciação (72.100) (10.692) 80 - (39.293) (122.005)
Propriedade para
  investimento líquido 779.943 (10.692) (966) - 211.220 979.505

Transfe-
rências Incor- Saldo

  Saldo em entre poração em
31/12/2017 Adições Baixas rubricas     Ajeas 31/12/2018

Terrenos ............... 392.356 - (243) - 250 392.363
Prédios e edificações 440.035 - (297) 19.031 400 459.169
Imobilizações em
  andamento ........ 19.013 593 (64) (19.031) - 511
Total custo .......... 851.404 593 (604) - 650 852.043
Prédios e edificações (63.607) (8.543) 105 - (55) (72.100)
Total depreciação (63.607) (8.543) 105 - (55) (72.100)
Propriedade para
  investimento líquido 787.797 (7.950) (499) - 595 779.943
(a) As transferências de utilidades se devem ao imóvel da Rua Haddock Lobo, 400 e Rua
Bela Cintra, 967, pois com a mudança na localidade do Colégio São Luis, estes imóveis
passaram a ser registrados como propriedade para investimento. Propriedades para inves-
timento incluem os terrenos e imóveis comerciais que são arrendados para terceiros, para
valorização de capital e em comodato. O arrendamento tem um período inicial não
revogável de 30 meses com o valor anual do aluguel indexado a índices de preços ao
consumidor. Nenhum aluguel contingente é cobrado. Mensuração do valor justo: Em
31 de dezembro de 2019 o valor justo de todas as propriedades para investimentos fo-
ram mensuradas em R$ 1.888.070 (R$ 1.228.581 em 2018). 15. Imobilizado: As movi-
mentações do custo e da depreciação do imobilizado nos exercícios findos em 31 de de-
zembro de 2019 e 2018 estão demonstradas nos quadros abaixo:

Transfe-
Transfe- rências
rências entre

entre utili- Saldo
  Saldo em rúbricas dades(a) em

Custo 31/12/2018 Adições Baixas          (a) (nota 14) 31/12/2019
Terrenos ................ 514.938 23.276 - (26) (82.800) 455.388
Prédios e edificações 495.793 9.918 (237) 15.753 (166.239) 354.988
Veículos ................. 4.878 246 (369) - - 4.755
Móveis e utensílios 18.930 1.121 (1.096) - - 18.955
Usina fotovoltáica . 7.323 - - - - 7.323
Equipamentos e
 instalações ........... 39.348 3.918 (754) 347 - 42.859

Transfe-
Transfe- rências
rências entre

entre utili- Saldo
  Saldo em rúbricas dades(a) em

Custo 31/12/2018 Adições Baixas          (a) (nota 14) 31/12/2019
Imobilizações em
  andamento (a) (b) 34.373 158.275 (14) (16.357) (1.474) 174.803
Total Custo ........... 1.115.583 196.755 (2.471) (282) (250.513) 1.059.072
Prédios e edificações (101.523) (18.531) 250 - 39.293 (80.511)
Veículos ................. (3.998) (302) 302 - - (3.998)
Móveis e utensílios (11.256) (1.342) 670 - - (11.928)
Equipamentos e
  instalações .......... (22.150) (3.750) 557 - - (25.343)
Total Depreciação (138.927) (23.925) 1.779 - 39.293 (121.780)
Provisão para perdas (133) (149) - 282 - -
Saldo líquido ....... 976.523 172.681 (691) - (211.220) 937.292

Transfe-
rências Incor- Saldo

  Saldo em entre poração em
Custo 31/12/2017 Adições Baixas rubricas     Ajeas 31/12/2018
Terrenos ............... 352.293 124.425 - 4.723 33.497 514.938
Prédios e edificações 437.470 749 - 23.188 34.386 495.793
Veículos ................ 4.469 309 - - 100 4.878
Móveis e utensílios 15.882 2.290 - - 758 18.930
Usina fotovoltáica - - - 7.323 - 7.323
Equipamentos e
  instalações ......... 26.895 2.859 - - 9.594 39.348
Imobilizações em
  andamento ........ 28.584 38.383 - (35.234) 2.640 34.373
Total Custo .......... 865.593 169.015 - - 80.975 1.115.583
Prédios e edificações (78.428) (14.263) - - (8.832) (101.523)
Veículos ................ (3.543) (443) - - (12) (3.998)
Móveis e utensílios (7.906) (2.063) - - (1.287) (11.256)
Equipamentos e
  instalações ......... (15.486) (1.867) - - (4.797) (22.150)
Total Depreciação (105.363) (18.636) - - (14.928) (138.927)
Provisão para perdas (2.947) - 2.814 - - (133)
Saldo líquido ...... 757.283 150.379 2.814 - 66.047 976.523
(a) As transferências de obras em andamento referem-se substancialmente ao encerra-
mento de obras na Avenida Paulista (SP), Rua Eduardo Porto (MG), Rua do Vasco (MG) e
Avenida Dr. Cristiano Guimarães (MG). (b) Refere-se substancialmente as obra em anda-
mento em 31 de dezembro de 2019 pela construção da nova sede do Colégio São Luís
em 2020, conforme anunciado em 24 de março de 2018. A conclusão desta obra e a
inauguração do colégio ocorreu em 27 de janeiro de 2020.
16. Empréstimos
Instituição financeira         Natureza          Taxa de juros       2019       2018
Banco Bradesco S.A. ..... Capital de giro 1,7661% a.a. + CDI 147.037 -
Total ................................ 147.037 -
Passivo circulante ........... - -
Passivo não circulante ... 147.037 -
A captação deste empréstimo visa a geração de capital de giro para que a Associa-
ção possa gerir os custos da construção da nova Sede do Colégio São Luis (nota
15b). Este contrato possui período de carência de 36 meses, de modo que os pa-
gamentos de principal e juros se iniciarão em março de 2022 com término previsto
para janeiro de 2034. A movimentação dos empréstimos e financiamentos está de-
monstrada a seguir:
Instituição Modalidade       2018 Captações Encargos       2019
Bradesco ............... Capital de giro - 140.000 7.037 147.037
Total geral ............ - 140.000 7.037 147.037
16.1. Composição das parcelas de longo prazo
Instituição
 financeira    2021    2022    2023    2024    2025 2026 a 2033       Total
Banco
 Bradesco S.A. - 13.712 14.483 14.483 14.483 89.876 147.037
Total ............. - 13.712 14.483 14.483 14.483 89.876 147.037
16.2. Garantias: As principais garantias oferecidas para pagamento dos emprésti-
mos citados anteriormente são: (a) Cessão fiduciária de direitos creditórios, oriundos
de alugueis de imóveis; e (b) Alienação fiduciária de bens imóveis com valor mínimo
mensal de R$ 4.500. Não há cláusulas restritivas („Covenants‰) para este contrato
de empréstimo.

17. Obrigações trabalhistas e sociais        2019       2018
Provisão para férias ....................................................................... 14.917 14.366
FGTS a recolher ............................................................................. 1.604 1.340
Salários a pagar ............................................................................. 6.854 6.649
Outros ............................................................................................. 399 138

23.774 22.493
18. Outras contas a pagar .........................................................       2019       2018
Imóveis a pagar (a) ........................................................................ 67.717 97.615
Ajuste a valor presente sobre imóveis a pagar ............................ (2.984) (11.810)
Receita diferida .............................................................................. 3.320 490
Outras contas a pagar .................................................................. 7.510 4.677

75.563 90.972
Circulante ....................................................................................... 38.718 30.956
Não circulante ................................................................................ 36.845 60.016
(a) O saldo de imóveis a pagar nas demonstrações financeiras refere-se substancialmente,
a aquisição de terreno situado na Avenida Doutor Dante Pazzanese número 295 -
Ibirapuera - São Paulo, o qual será a sede do Colégio São Luis a partir de 2020. Em
garantia da dívida reconhecida e confessada, foi oferecido o próprio ativo. As parcelas a
pagar dos imóveis tem o seguinte cronograma de pagamento:

Contas a pagar       AVP
2020 .................................................................................... 36.217 (2.598)
2021 .................................................................................... 31.500 (386)
Total ..................................................................................... 67.717 (2.984)
19. Adiantamento de clientes       2019       2018
Mensalidades antecipadas ................................................ 23.071 19.670
Aluguéis antecipados ......................................................... 2.672 1.108
Venda de livros e revistas ................................................... 3.334 3.257
Outras receitas antecipadas .............................................. 535 165

29.612 24.200
O saldo de adiantamento de clientes nas demonstrações financeiras referem-se, substan-
cialmente, às matrículas e mensalidades, alugueis antecipados e venda de livros e revistas
de trabalhos gráficos, recebidas antecipadamente, onde serão reconhecidas ao resultado
do exercício de acordo com o regime de competência. 20. Provisão para contingências
e depósitos judiciais: a. Provisão para contingências: A Associação é parte envolvida
em processos trabalhistas, cíveis e fiscais, e estão discutindo essas questões tanto na es-
fera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por de-
pósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são
estimadas e atualizadas pela administração, amparada pela opinião de seus consultores
legais externos. Para cobertura das perdas consideradas como prováveis, foram constituí-
das provisões nos montantes indicados a seguir:

      2019       2018
Trabalhista ........................................................................... 4.862 5.686
Civeis ................................................................................... 240 219
Total de contingências ........................................................ 5.102 5.905
Movimentação dos processos no exercício

Saldo em Saldo em
31/12/2018 Adição Utilização  31/12/2019

Trabalhista ............................. 5.686 178 (1.002) 4.862
Cíveis ..................................... 219 35 (14) 240
Total ...................................... 5.905 213 (1.016) 5.102
b. Depósitos judiciais: Estão registrados nesta conta os depósitos judiciais fiscais,
atualizados pelos índices oficias até a data do balanço, sendo esta sua movimentação e
composição:

31/12/2018 Adições Baixas Atualização 31/12/2019
Pis sobre folha
  de pagamento (i) 25.908 276 - 1.126 27.310
Trabalhistas ........... 1.020 862 (68) 2 1.816
ICMS - Depositos .. 56 - (30) - 26
Outros .................... 5.209 660 - 171 6.040

32.193 1.798 (98) 1.299 35.192
As principais naturezas podem ser resumidas a seguir: (i) PIS sobre folha de pagamento -
a Associação possui processo judicial para reconhecer o direito líquido e certo da empresa
à imunidade prevista no art. 195, Parágrafo 7À da Constituição Federal, afastando a
inconstitucional exigência do recolhimento da constribuição ao PIS, tal como atualmente
previsto na Medida Provisória nÀ 2158-35/01, de 24 de agosto de 2001. Os valores ques-
tionados foram depositados em juízo até março 2019, aguardando a decisão final do pro-
cesso e retorno dos valores depositados em juízo.
21. Partes relacionadas - a. Saldos com partes relacionadas
Saldos       2019      2018
Ativo não circulante
Empréstimos - partes relacionadas
Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social - AJEAS .. 3.304 3.110
Companhia de Jesus  Jesuítas (b) ............................................ 6 4
Outras partes relacionadas ........................................................... 6 13

3.316 3.127
b. Transações com partes relacionadas
Resumo das despesas de convênios firmados com partes relacionadas
Partes relacionadas ...................................................................       2019       2018
Fundação Fé e Alegria (nota 26) ................................................. 5.811 6.581
AJEAS  Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social (a) 11.313 3.312
Companhia de Jesus (b) ............................................................... 4.314 2.800
ASAV  Associação Antonio Vieira (c) ........................................... 3.195 140
CEAS  Centro de Estudos de Ação Social ................................. 54 39
Associação Feminina Prev. Combate ao Câncer ......................... 29 -
JESLEQ  Provincia dos Jesuítas do Leste Equatorial do Brasil - 433
AIA  Santuário Anchieta .............................................................. - 121
Nuepo  Nucleo Pobreza Pieter Lourdinha ................................ - 50
ANI  Associação Nacional de Instrução ..................................... - 37
Educandario Carlos Chagas ......................................................... - 23

24.716 13.536
A seguir, detalhamos as principais operações com as partes relacionadas constantes nas
composições acima: (a) O objetivo deste convênio é realizar, atividades de formação políti-
ca cidadã, oferecendo espaços de diálogos que tratam de temas atuais, contribuindo
para a formação de visão crítica da realidade brasileira, incentivar iniciativas apostólicas
nas áreas espiritual, social e cultural, promover formação acadêmica dos estudantes que
ingressarem no ano letivo da Faculdade Jesuíta, sustentabilidade acadêmica e física e
acolher as necessidades dos Jesuítas em quaisquer Comunidade de Saúde e Bem-Estar.
(b) O objetivo deste convênio é a conjunção de esforços para em união oferecer a tercei-
ros de vida consagrada, os serviços de assistência em casa de repouso para idosos, com
fornecimento das dependências físicas e infra estrutura 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, dignidade e cidadania, em conformidade com o que estabelece a Lei nÀ
10.741 de 1À de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso. (c) O objetivo deste convênio é a
formação política cidadã, oferecendo espaços de diálogos que tratam de temas atuais,
contribuindo para a formação de visão crítica da realidade brasileira, desenvolvimento de
metodologia de educação popular na Escola Municipal João Paulo II, contrinuição na for-
mação das crianças a partir das vivências e cotidiano, iniciativas focadas em temáticas co-
muns ligadas a promoção da justiça socioambiental da Rede Jesuíta no país, missão
indigenista da província de Manaus beneficiando todos os povos indígenas dos Estados
em que os missionários jesuítas e não-jesuíta atuem, defesa e prevenção do meio ambi-
ente e serviço de atendimento a migrantes e refugiados. c. Remuneração do pessoal-
chave da administração: Os diretores da Associação compõem o quadro de pessoal-
chave de sua administração e não recebem remuneração pela prestação de seus servi-
ços, conforme a sua previsão estatutária. 22. Patrimônio líquido: Patrimônio social:
Conforme estatuto social, a Associação deve aplicar integralmente seus recursos na ma-
nutenção de seus objetivos institucionais, não podendo, como consequência, não poderá
distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou de
participação no seu superávit. Dessa forma, o superávit do exercício é integralmente incor-
porado ao patrimônio social. No caso de extinção da Associação, seu patrimônio, por von-
tade expressa da instituidora, será incorporado ao da Companhia de Jesus. 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. O ajuste de avaliação
patrimonial 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 Associação possuir imunidade tributária.
23. Receita operacional       2019       2018
Receitas de ensino ........................................................................ 338.228 319.896
Receitas patrimoniais ..................................................................... 68.736 68.311
Receitas com vendas (b) ............................................................... 19.461 3.209
Receitas com contribuições (a) ..................................................... 6.136 1.967
Receitas com trabalhos voluntários .............................................. 1.480 1.557
Receitas com subvenções publicas e privadas ............................ 171 -
Outros receitas ............................................................................... 10.927 12.059

445.138 406.999
Cancelamentos e devoluções ...................................................... (303) (203)
Bolsas institucionais ........................................................................ (21.077) (21.114)
Bolsas Cebas (nota 26) ................................................................ (47.213) (48.516)

(68.593) (69.833)
376.545 337.166

(a) O saldo de Receitas com contribuições se refere substancialmente a receita dos imó-
veis reintegrados no patrimonio da ANEAS conforme reunião de diretoria realizada no dia
25/03/2019, regularizando os patrimonios da cidade de Anchieta no Espirito Santo, denomi-
nado Santuario Padre Anchieta, com endereço base na praça do santuario, 240, centro.
Representados pelo Terreno e Mosteiro, Terreno e Residência descritos na matricula 2.577/
15571 e pelo Terreno, Santuario e Museu descritos na matricula 2.320, ambos do 1À Oficio
de Registro de imóveis de Anchieta/ES, que então erão utilizados na missão dos jesuítas do
leste equatorial do Brasil - JESLEQ. O valor justo dos imóveis foram determinados conforme
laudo 02872-2019 por avaliadores imobiliarios externos independentes que avaliaram estes
imóveis ao valor de R$ 7.020, sendo R$ 4.120 referente a terreno e R$ 2.900 de
edificações. Em virtude de não haver contrapartida a ser cumprida pela Entidade pela

CNPJ nº 33.544.370/0001-49
Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 50.517/61,

publicado no DOU de 13/04/1962, de Utilidade Pública Estadual
pelo Decreto nº 41.567 de 24/01/1997 e Certificado de Entidade

Beneficente de Assistência Social (CEBAS)
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