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destinação deste ativo, o valor referente ao terreno (R$ 4.120) foi contabilizado como recei-
ta com contribuições no resultado do exercício. O valor refente as edificações (R$ 2.900), foi
contabilizado em contrapartida a rubrica de Outras contas a pagar no Passivo Circulante e
Não Circulante e está sendo apropriado para a receita de acordo com a vida útil da
edificação. (b) Refere-se a venda de livros e revistas pelas Edições Loyola. O aumento em
2019 quando comparado a 2018 é decorrente de que esta operação começou a ser efe-
tuado a partir 1  de novembro de 2018 pela Associação, após incorporação de acervo líqui-
do cindido da Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social - AJEAS.
Tipo de Natureza e época do cumprimento Reconhecimento
produto das obrigações de desempenho, da receita conforme

incluindo condições de pagamento o CPC47
significativas

Prestação O cliente obtem o controle das receitas A receita é reconhecida
 de serviços com mensalidades de ensino no momento na extensão em que for
  educacionais da prestação de serviço. provável que benefícios

   econômicos futuros
Uma receita não é reconhecida se serão gerados para a
há uma incerteza significativa na Associação e quando
sua realização puder ser mensurada

de forma confiável.
As receitas com
contribuições  dos
alunos (mensalidades)
são apuradas em
conformidade com o
regime de competência
dos exercícios, levando-se
em consideração os
períodos de referência.

Patrimoniais Os valores relacionados aos arrendamentos A receita é reconhecida
mercantis operacionais referem-se, no resultado pelo método
substancialmente, aos recebimentos linear pelo prazo de
de alugueis,  que possuem prazos arrendamento contratado.
contratuais de período inicial de 30 meses
com valor anual do aluguel indexado
a índices de preços ao consumidor

Vendas de O cliente obtêm o controle dos produtos A receita é reconhecida
 mercadorias quando os produtos são despachados quando as mercadorias

do depósito  da Associação. As faturas são são despachadas do
emitidas e a receita é reconhecida depósito da Associação
neste momento.

24. Despesa por natureza
Despesas por função       2019       2018
Custos dos serviços prestados ..................................................... (327.331) (292.787)
Despesas com vendas .................................................................. (13.961) (3.200)
Despesas gerais e administrativas ................................................ (24.982) (25.569)
Outras (despesas) operacionais ................................................... (12.656) (11.203)

(378.930) (332.759)
Despesas por natureza
Despesas com pessoal ................................................................. (220.012) (207.746)
Depreciação e amortização .......................................................... (34.091) (28.149)
Despesas com serviços ................................................................. (38.265) (36.080)
Despesas assistenciais (nota 26 e 21b) ...................................... (24.716) (13.536)
Despesas com materiais ................................................................ (16.402) (15.291)
Serviços básicos ............................................................................. (8.423) (6.652)
Despesas com viagens ................................................................. (4.189) (4.085)
Despesas com patrimônio e utilidades ......................................... (12.750) (8.700)
Custos sobre vendas .................................................................... (13.122) (1.515)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa ............................. (1.121) (1.112)
Despesas com propaganda e marketing ..................................... (755) (629)
Trabalhos voluntários ..................................................................... (1.480) (1.557)
Provisão para obsolescência ......................................................... (82) (1.752)
Subvenções públicas ou privadas ................................................ (171) -
Provisão para contingência ........................................................... 803 (1.397)
Outras despesas ........................................................................... (4.156) (4.558)

(378.930) (332.759)
25. Resultado financeiro       2019       2018
Receitas financeiras
Receita de aplicações financeiras ................................................ 18.359 19.730
Outras receitas financeiras ............................................................ 8.542 3.273

26.901 23.003
Despesas financeiras
Descontos concedidos .................................................................. (732) (226)
Ajuste a valor presente ................................................................. (8.826) -
Outras despesas financeiras ......................................................... (383) (48)
........................................................................................................ (9.941) (274)

16.960 22.729
26. Benefícios sociais ofertados por meio da concessão de bolsas de estudo, Be-
nefícios Tipo 1 e Tipo 2 ao aluno bolsista e ações socioassistenciais com base na
Lei 12.101/2009 e 12.868/2013, regulamentada pelo Decreto 8.742/1993 e Portaria
Normativa MEC nº 15/2017: Desde sua fundação em agosto de 1900, a ANEAS valoriza
os conceitos de cidadania, ética e solidariedade e cumpre sua Missão dedicando-se para
que as ações por ela desenvolvidas sejam respostas efetivas às demandas sociais. Em
cumprimento a sua Missão e em consonância com a legislação vigente, a ANEAS possui
como área preponente a Educação, a qual presta serviços em conformidade com a Lei nÀ
9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e tem por premissa que a educação é elemento constitutivo do ser humano e,
portanto, deve estar presente desde o momento em que ele nasce, como meio e condi-
ção de formação, desenvolvimento, integração social e realização pessoal. A ANEAS tam-
bém ofertou em 2019 ações socioassistenciais na área da Assistência Social, visando con-
tribuir para garantia de direitos e para que os sujeitos sejam protagonistas de sua história.
As ações foram desenvolvidas por meio de serviços, programas e projetos os quais propor-
cionaram aos usuários atendidos: acolhimento, convivência e socialização de famílias e in-
divíduos de acordo com a identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. a.
Educação: A ANEAS desenvolveu suas atividades de Educação e Assistência Social por
meio de suas unidades mantidas que estão concentradas nos Estados de São Paulo, Rio
de Janeiro e Minas Gerais, conforme descritas abaixo:
Minas Gerais
Centro de Educação Infantil Nhá Chica
Colégio dos Jesuítas
Colégio Loyola
Escola Técnica de Eletrônica - ETE FMC
Rio de Janeiro
Centro Educativo Padre Agostinho Castejón
Colégio Anchieta
Colégio Santo Inácio
São Paulo
Centro Santa Fé
Colégio São Francisco Xavier
Colégio São Luís
Mantenedora
Oficinas Culturais Anchieta - OCA

Na área de educação implantou diretrizes que são seguidas em todas as unidades
educativas, buscando integração no modo de proceder das obras de forma a garantir
o acesso, a permanência e a conclusão escolar do aluno bolsista, afirmando os princí-
pios, diretrizes e objetivos da Missão Jesuíta. Essas políticas visam a excelência no aco-
lhimento do aluno voltada ao sucesso acadêmico. A aferição das condições
socioeconômicas das famílias dos alunos bolsistas para o ensino básico, no processo
de concessão de bolsas de estudo e de benefícios complementares, busca a compe-
tência técnica e o cumprimento das legislações vigentes, sendo que para tal constituiu-
se equipe provida de assistente social em cada unidade educacional. No exercício de
2019, a ANEAS prestou serviços na Educação Básica nos três níveis de ensino: Ensino
Infantil, Fundamental e Médio e também nas modalidades da Educação de Jovens e
Adultos e Educação Profissional Técnica. Em conformidade com o artigo 13 da Lei nÀ
12.101/2009 e suas modificações com a Lei 12.868/2013, como também seu Decreto
regulamentador nÀ 8.242/2014 e Portaria Normativa MEC n  15/2017, concedeu bol-
sas de estudo e benefícios Tipo 1 e Tipo 2 à alunos que comprovaram perfil
socioeconômico de acordo com as regras da legislação vigente: (i) Bolsas de Estudo -
Concessão de bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) a alunos com perfil
socioeconômico estabelecido na Lei 12.101/09 e suas modificações com a Lei 12.868/
2013, Decreto regulamentador nÀ 8.242/2014 atendendo também as padronizações
previstas na Portaria Normativa MEC nÀ 15/2017 para Educação Básica. (ii) Benefícios
Tipo 1 e Tipo 2 - Foram ofertados benefícios Tipo 1 e 2 a alunos beneficiados com
bolsas de estudo integral, objetivando a permanência do estudante na Unidade
Educativa, conforme Lei 12.101/2009 e suas modificações na Lei 12.868/2013 e De-
creto regulamentador nÀ 8.242/2014, atendendo também as padronizações previstas
na Portaria Normativa MEC nÀ 15/2017. Conforme determina a Lei 12.101/2009, arti-
go 13 e incisos, a ANEAS demonstra no quadro a seguir a oferta das bolsas de estu-
do com o quantitativo de alunos beneficiados, na relação de 1 (uma) bolsa de estudo
integral, para cada 5 (cinco) alunos pagantes, para o exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2019.
Quadro da distribuição das bolsas de estudo - quantitativo de alunos em 31 de de-
zembro de 2019 - Educação Básica
Educação básica      Em quantidade
1- Alunos base ...................................................................................... 13.532
2 - Alunos pagantes ............................................................................. 10.633
3- Necessidade: 1/5 ............................................................................. 2.127
(+) Bolsas de estudo integrais ............................................................... 1.759
(+) Bolsas de estudo integrais e com deficiência (1,2) ......................... 3
(+) Bolsas de estudo integrais e em tempo integral (1,4) .................... 410
(+) Bolsas de estudo parciais de 50% ................................................... 138
4 - (=) Total de bolsas de estudo ........................................................ 2.406
5- (+) Benefícios complementares (conversão) ............................. 124
6- (=) Diferença de bolsas de estudo a maior ................................ 403
Conforme quadro acima, na Educação Básica, a ANEAS beneficiou alunos com bolsas de
estudo, na seguinte proporção: 1.759 alunos com bolsas de estudo integrais, 3 alunos
com bolsas de estudo integrais e com deficiência, 410 alunos com bolsas de estudo inte-
grais em tempo integral, e ainda, bolsas de estudo parciais para 138 alunos. A distribuição
dos benefícios Tipo 1 e Tipo 2, prevista na Portaria Normativa MEC nÀ 15, de 11 de agos-
to de 2017, converteu o montante de R$ 2.497.920 (dois milhões, quatrocentos e no-
venta e sete mil, novecentos e vinte reais) em 124 bolsas de estudo integrais. Na relação
com o mínimo devido (1 bolsa de estudo para cada 5 alunos pagantes), foram concedi-
das 403 bolsas de estudo acima do mínimo devido para o cumprimento da Lei 12.101/
2009. A ANEAS apresenta no quadro a seguir a distribuição das gratuidades em bolsas
de estudo e benefícios tipo 1 e tipo 2:
Apuração das gratuidades concedidas Em milhares de R$
Valor das bolsas de estudo integrais .................................................... 42.840
(+) Valor das bolsas de estudo parciais ................................................ 1.876
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - transporte ...... 515
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - uniforme ........ 112
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - material didático 884
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - alimentação ... 923
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - outros ............ 63
(=) Total da gratuidade concedida ........................................................ 47.213
A ANEAS ofertou em 2019, o valor de R$ 47.213 em gratuidade, por meio da conces-
são de bolsas de estudo e benefícios Tipo 1 e Tipo 2 aos alunos bolsistas integrais.
Em relação ao Certificado Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da ANEAS, o mes-
mo foi deferido por meio da Portaria nÀ 701, de 18 de novembro de 2014. Conforme
determinação do artigo 40 da Lei nÀ 12.101/2009 e suas modificações com a 12.868/
2013, como também seu Decreto regulamentador nÀ 8.242/2014. Em consonância
com a legislação vigente, a ANEAS procedeu a entrega da documentação em meio físi-
co, para renovação do próximo triênio 2014 a 2017, junto ao Ministério da Educação
(MEC) em 01 de dezembro de 2014, sob nÀ de processo 23000.013794/2014-81, o
qual encontra-se aguardando análise, SEI/MEC 0608107 emitida em 27 de março de
2017 e procedeu novamente, conforme obrigação legal a entrega da documentação
em meio físico, junto ao Ministério da Educação MEC para renovação MEC/SERES/
triênio 2018 a 2020, protocolo emitido em 11/12/2017 - Processo nÀ 23000.047949/
2017-25, prestou contas do ano de 2018, protocolo em 29/04/2019, o qual encontra-
se aguardando análise conforme SEI/MEC 1742018 emitida em 07/10/2019 - processo
nÀ 23000.028383/2019-02. As unidades educacionais mantêm seu cadastro atualiza-
do no EDUCACENSO (Dados do Censo Escolar da Educação Básica). A ANEAS proce-
deu afim de cumprir com o Despacho nÀ 20, de 27 de abril de 2018 (D.O.U. de 30/04/
2018), prorrogado pelo Despacho nÀ 85 de 29 de novembro de 2018, (D.O.U. 30/11/
2018), que exige o cadastramento de usuário e inserção, no módulo de
monitoramento do SisCebas-educação, contudo o Despacho nÀ 10 de 26 de fevereiro
de 2019, publicado no Diário Oficial da União de 27 de fevereiro de 2019, Seção 1,
pág. 27, suspendeu o Despacho nÀ 20/2018, devido manutenção do Sistema. b. As-
sistência social: A ANEAS desenvolveu suas atividades na área da assistência so-
cial em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2014), Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993), Norma Operacional Básica (NOB-SUAS/
2005), Norma Operacional Básica em RH (NOB-SUAS-RH/2006), Resolução CNAS nÀ
109/2014 (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais); Resolução nÀ 14/
2014 do CNAS (Parâmetros Nacionais para a inscrição das entidades e organiza-
ções de assistência social, bem como dos serviços, programas e projetos) e Resolu-
ção nÀ 27/2011 do CNAS (Caracteriza as Ações de Assessoramento e Defesa e Ga-
rantia de Direitos no âmbito da Assistência Social). O trabalho realizado teve como
objetivo otimizar as relações sociais estabelecidas de forma a garantir que cada indi-
víduo seja visto como sujeito de direitos e protagonista de sua história. Desenvolveu
serviços, programas e projetos que proporcionaram as comunidades locais o acolhi-
mento, convivência e socialização de famílias e indivíduos de acordo com a identifica-
ção da situação de vulnerabilidade apresentada. Os serviços, programas e projetos
estão organizados nos seguintes seguimentos: (i) Serviço de Atendimento - Prote-
ção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O Serviço
de Atendimento foi realizado em 2019 em 2 (duas) Unidades Diretas no estado de
São Paulo.

Usuários Realizado
Unidades diretas atendidos (Em
proteção social básica    . Nome do serviço           .         (2019) milhares R$)
Centro Santa Fé Resgatando a história,
CNPJ 33.544.370/0039-11 fortalecendo vínculos e

construindo cidadania 95 1.565
Oficinas Culturais Projeto Oficinas Culturais
 Anchieta - OCA  Anchieta - OCA             159             1.101
CNPJ 33.544.370/0006-53 254 2.666

Usuários Realizado
Unidades diretas atendidos (Em
proteção social básica    . Nome do serviço           .         (2018) milhares R$)
Centro Santa Fé Resgatando a história,
CNPJ 33.544.370/0039-11 fortalecendo vínculos e

construindo cidadania 181 898
Oficinas Culturais Projeto Oficinas Culturais
 Anchieta - OCA  Anchieta - OCA             228             1.028
CNPJ 33.544.370/0006-53 409 1.926
(ii) Serviço de Assessoramento Técnico/Financeiro - O Programa de
Assessoramento Técnico e Financeiro foi desenvolvido e monitorado diretamente
pela ANEAS, por meio dos seguintes procedimentos: abertura de edital, análise e
revisão dos serviços apresentados e formalização da parceria, por meio de Instru-
mento de Parceria. Após, iniciamos o acompanhamento bimestral norteado pela
Política Institucional. A Fundação Fé e Alegria do Brasil foi a entidade parceira no
desenvolvimento desse programa em 2019, sendo ela devidamente certificada
(CEBAS) e suas mantidas inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social e
demais Conselhos pertinentes, conforme quadro abaixo:

Realizado
Assessoramento Usuários (Em
técnico e financeiro atendidos milhares
Instituição  Parceira Nome do projeto                                     .       (2019)           R$)

Fortalecendo vínculos na Missão de
Fé e Alegria e Assessoria Técnica aos
Centros Sociais (19 projetos apoiados
- atuando em 14 estados brasileiros:
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Espírito Santo, Bahia, Ceará, Rio Grande
do Norte, Pernambuco, Tocantins, Paraíba,

Fundação Fé e Santa Catarina, Mato Grosso, Rio Grande
Alegria/Sede Nacional do Sul e Amazonas).        3.272       5.811
Abrangência Territorial - Serviços Diretos e Projetos Sociais Apoiados

(iii) A Entidade também aplicou suas rendas em outras Instituições sem fins lucrativos com o
intuito de difundir a promoção de ética e fé cristã propugnadas pela Companhia de Je-
sus. As atividades e Projetos atendem aos fins institucionais da ANEAS, segue abaixo os
valores investidos:
Partes relacionadas       2019       2018
Fundação Fé e Alegria ................................................................. 5.811 6.581
AJEAS  Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social . 11.313 3.312
Companhia de Jesus .................................................................... 4.314 2.800
ASAV  Associação Antonio Vieira ................................................ 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
27. Certificados, imunidades, isenções e renúncia fiscal: Certificados,
imunidades e isenções: A Associação possui imunidade de impostos sobre o
patrimônio, renda e serviços prestados, com base no artigo 150 da Constitui-
ção Federal. Destacamos também o seguinte: Contribuição Patronal ao Institu-
to Nacional de Seguro Social (INSS)  a ANEAS, entidade sem fins lucrativos,
de caráter beneficente de assistência social, com atividade nas áreas educaci-
onal, assistencial, cultural e religiosa, reconhecida de utilidade pública, é de-
tentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS/
MEC (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) na área de
Educação - Processo nÀ 71000.115008/2009-64 - com validade até 31/12/
2014 - conforme Portaria 701 do MEC - SERES de 18/11/2014 - Protocolo de
Renovação MEC/SERES/SIDOC emitido em 01/12/2014 - Processo nÀ
23000.013794/2014-81 o qual encontra-se aguardando análise, conforme
SEI/MEC 0608107 emitida em 27 de março de 2017 e procedeu novamente,
conforme obrigação legal a entrega da documentação em meio físico, junto ao
Ministério da Educação -MEC para renovação MEC/SERES/ triênio 2018 a
2020, protocolo emitido em 11/12/2017 - Processo nÀ 23000.047949|2017-25,
prestou contas do ano de 2018, protocolo em 29/04/2019, o qual encontra-se
aguardando análise, SEI/MEC 1742018 emitida em 07/10/2019 - processo nÀ
23000.028383/2019-02. Conforme estabelecido pela Lei 12.101 - art 24À. §
2o „A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre
o requerimento de renovação tempestivamente apresentado‰. Isenções
previdenciárias usufruídas: Para atender aos requisitos da legislação perti-
nente e em atendimento a ITG 2002 (R1)  entidades sem finalidade de lu-
cros, a Associação registra em contas de compensação os valores relativos às
isenções previdenciárias gozadas, conforme demonstrado abaixo:

      2019       2018
INSS patronal folha  20% ........................................................... 35.576 32.968
Outas entidades terceiros  4,5% a 5,8% .................................. 8.274 7.639
Risco de acidentes de trabalho  1% a 3% ................................ 1.365 1.268
Pis sobre a folha de pagamento  1% ........................................ 1.222 -
INSS patronal autônomos  20% ................................................ 154 -

46.591 41.875
28. Instrumentos financeiros: A Associação não possui operações financeiras
com instrumentos financeiros, entretanto, poderá incorrer em riscos relativos a risco
de crédito, risco de taxa de juros e risco de liquidez. Risco de crédito: O valor
contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposi-
ção máxima do risco do crédito na data das demonstrações financeiras era:

      2019       2018
Caixa e equivalente de caixa ....................................................... 94.863 96.587
Títulos e valores mobiliários ........................................................... 198.799 196.389
Contas a receber .......................................................................... 15.809 14.772
Outras créditos ............................................................................... 11.120 17.123
Outras contas a receber - partes relacionadas ........................... 3.316 3.127

328.578 327.998
Os saldos de contas a receber de clientes está reduzido por provisão para cré-
ditos de liquidação duvidosa em montantes que a Administração considera sufi-
ciente para cobrir eventuais perdas. Risco de liquidez: A abordagem da Asso-

ciação na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sem-
pre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem. A
Associação apresentava em 31 de dezembro de 2019 um saldo de caixa e
equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários de curto prazo de R$
293.662 (R$ 292.976 em 2018) frente a um passivo circulante total na mesma
data base de R$ 117.295 (R$ 93.760 em 2018) que representa uma posição
liquida positiva de R$ 176.367 (R$ 199.216 em 2018). O quadro a seguir ana-
lisa o passivo e instrumentos financeiros da Associação, por faixas de venci-
mento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até
a data contratual do vencimento. Os valores divulgados no quadro a seguir
são os fluxos de caixa não descontados contratados e, portanto, podem não
ser conciliados com os valores contábeis.

Fluxos de caixa contratuais
Valor Valor a Menos de Entre 1 Entre 2 Entre 5

contábil desembolsar        1 ano  e 2 anos  e 5 anos  e 10 anos
Em 31/12/2019
Empréstimos . 147.037 282.852 - - 84.931 197.921
Outras contas
  a pagar ...... 75.563 78.546 43.947 31.500 - 3.099
Fornecedores 19.023 19.023 19.023 - - -
Risco de taxa de juros: Na data das demonstrações financeiras, o perfil dos instrumen-
tos financeiros remunerados por juros variáveis da Associação eram:
Instrumentos de taxa variável       2019       2018
Ativos financeiros - CDI
Aplicações financeiras (caixa e equivalentes de caixa) ............... 93.579 94.426
Títulos e valores mobiliários ........................................................... 198.799 196.389
Emprestimos ................................................................................... (147.037) -
Total ................................................................................................ 145.341 290.815
A Associação mantém parcela substancial de suas aplicações financeiras, títulos e
valores mobiliários e empréstimos indexadas à variação do CDI. Em 31 de dezem-
bro de 2019, a Associação apresentava exposição líquida a taxa de juros no mon-
tante de R$ 145.341 (R$ 290.815 em 2018). Análise de sensibilidade para
mudanças na taxa de juros: Para o cálculo do cenário provável foram utilizadas
as taxas referenciais obtidas na BM&FBOVESPA em 31 de dezembro de 2019. Os
cenários „Possível‰ e „Remoto‰ levam em consideração um incremento nessa taxa
de 25% e 50%, respectivamente. Os resultados, em valores nominais são como se-
guem, e as despesas com juros de debêntures estão calculadas até o término de
cada contrato indexado.

Provável Possível Remoto
CDI (a.a.) 5,96% 5,96% 5,96%

25% 50%
 Saldo Contábil Provável Possível Remoto

Aplicações Financeiras
  classificadas como Caixa
   e Equivalentes de Caixa .... 93.579 99.156 100.551 101.945
Títulos e Valores Mobiliários .. 198.799 210.647 213.610 216.572
Empréstimos ........................... 147.037 155.800 157.991 160.182
Exposição líquida em CDI ..... - 26.189 32.736 39.284
Estimativa do valor justo: A Associação divulga seus ativos e passivos a valor
justo, com base nos pronunciamentos contábeis pertinentes que definem valor
justo, a estrutura de mensuração do valor justo, a qual se refere a conceitos
de avaliação e práticas e requer determinadas divulgações sobre o valor justo.
Valor justo vesus valor contábil: Os valores justos dos ativos e passivos fi-
nanceiros, juntamente com os valores contábeis apresentados no balanço
patrimonial, são os seguintes:
 2019 2018
Ativos financeiros designados pelo Valor Valor Valor Valor
  valor justo por meio do resultado contábil      justo contábil      justo
Títulos e valores mobiliários ........................ 198.799 198.799 196.389 196.389
Caixa e equivalentes de caixa
  - Aplicações financeiras ............................ 93.579 93.579 94.426 94.426
Ativos mensurados pelo custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa ................... 1.284 1.284 2.161 2.161
Contas a receber de clientes e alunos ..... 14.844 14.844 14.772 14.772
Outras contas a receber ............................ 11.120 11.120 17.123 17.123
Outras contas a receber - partes relacionadas 3.316 3.316 3.127 3.127
Passivos mensurados pelo custo amortizado
Fornecedores ............................................. 19.023 19.023 10.552 10.552
Emprestimos ................................................ 147.037 147.037 - -
Outras contas a pagar ............................... 75.563 75.563 90.972 90.972
As aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários, classificadas como va-
lor justo por meio do resultado, são classificadas na categoria nível 2. Para
os níveis 1 e 3, a Associação não possuía nenhuma operação a ser classifi-
cada nas datas-bases. 29. Arrendamento operacional como arrendador:
Os valores relacionados aos arrendamentos mercantis operacionais referem-
se, substancialmente, aos recebimentos de alugueis, que possuem um prazo
inicial não revogável de 30 meses com o valor anual do aluguel indexado a
índices de preços ao consumidor, trazidos a valor presente dos recebimentos
mínimos não representam, substancialmente todo o valor justo do ativo ar-
rendado, conforme estudos elaborados pela Administração da Associação. A
Associação reconheceu receitas no montante de R$ 68.736 em 31 de de-
zembro de 2019 (R$ 68.311 em 31 de dezembro de 2018), com operações
de arrendamento mercantil. Os recebíveis futuros mínimos estão segregados
da seguinte forma:
Menos de 1 ano ............................................................................ 57.660
Mais de 1 ano e menos de 5 anos .............................................. 132.292
Mais de 5 anos .............................................................................. 9.824
30. Eventos subsequentes: Impacto do coronavírus (COVID-19) nas
operações da Associação: Em 31 de janeiro de 2020, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19) é uma
emergência de saúde global.  O surto desencadeou decisões signif icat ivas
de governos e ent idades do setor pr ivado, que somadas ao impacto poten-
cial  do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos
e podem gerar os seguintes impactos relevantes nos valores reconhecidas
nas demonstrações f inanceiras. Com relação a prestação de serviços edu-
cacionais - mensal idade escolar, a Associação passou a ofertar tais serviços
no modelo onl ine, com todo o suporte tecnológico e 100% dos professores
e pessoal de apoio produzindo conteúdos e at ividades para garantir  a con-
t inuidade do aprendizado e formação de nossos alunos, durante todo o
ano let ivo. Com isso, os valores das mensal idades escolares serão mantidos
de acordo com o plano escolhido por cada famíl ia, assim como os planos de
benefícios em vigor  desconto pontualidade, desconto f idelidade, descon-
to irmão e outros t ipos de bolsas e descontos. As demais receitas da Asso-
ciação, provenientes da venda de material  didát ico, não apresenta r isco no
momento, pois o ciclo de venda ocorre de forma mais expressiva no 2À se-
mestre do ano. Além disso, medidas de contenção de gastos com viagens,
eventos corporat ivos, contratos de prestação de serviços, marketing, obras
e manutenção dos colégios estão sendo renegociadas. A Administração
montou um Comitê para aval iar de forma constante o impacto do surto nas
operações e na posição patr imonial e f inanceira da Associação, com o obje-
t ivo de implementar medidas apropriadas para mit igar os impactos do surto
nas operações e nas demonstrações f inanceiras.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Conselheiros e Diretores da Associação Nóbrega de Educação e Assistência
Social - ANEAS. São Paulo/SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da
Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - ANEAS („Associação‰), que com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demons-
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações
elucidativas.Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - ANEAS em 31 de dezembro de
2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opi-
nião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descri-
tas na seção a seguir intitulada „Responsabilidades dos auditores pela auditoria das de-
monstrações financeiras‰. Somos independentes em relação a Associação, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com

as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evi-
dência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A adminis-
tração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi-
nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro.Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade da Associação continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos audi-
tores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter se-
gurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão li-
vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de se-
gurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas

brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevan-
tes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são considera-
das relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações financeiras.Como parte da auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e man-
temos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos
os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não,
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associ-
ação. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluímos so-

bre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacio-
nal e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em rela-
ção a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capaci-
dade de continuidade operacional da Associação. Se concluirmos que existe incerteza re-
levante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas di-
vulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a Associação a não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do al-
cance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, in-
clusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos du-
rante nossos trabalhos. São Paulo, 31 de março de 2020
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

PARECER DO CONSELHO FISCAL

(a) O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL - ANEAS, no exercício de suas funções legais e estatutárias, examinou as De-
monstrações Contábeis e Financeiras: Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado
do período, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social, Demonstrações dos Flu-

xos de Caixa (DFC), relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. (b)
Com base nos exames efetuados e considerando o Relatório da KPMG Auditores Inde-
pendentes, o Conselho Fiscal, indica para aprovação os referidos documentos contábeis
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 e autoriza, após a aprovação pela

Assembleia Geral Ordinária, a Publicação do Balanço Patrimonial. (c) A proposta para que
o superávit, apurado em 31 de dezembro de 2019, fosse destinado as atividades previs-
tas nas disposições estatutárias, segundo a disponibilidade de recursos fora aprovada
pela unanimidade dos presentes.

São Paulo/SP, 30 de março de 2020.
Danilo Aparecido Mondoni - Presidente do Conselho Fiscal

Fidel Garcia Rodriguez - 1º Conselheiro e secretário
Jonas Elias Caprini - 2º Conselheiro

Diretor Presidente
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Gustavo Milaré Almeida (*) 

As últimas semanas 
mudaram o mundo. A 
pandemia da Covid-19 
já provocou sérias e 
irremediáveis modificações 
na nossa vida em sociedade

Para o bem e para o mal, a 
verdade é que o mundo 
que conhecíamos não 

existe mais. Por um lado, quan-
do voltarmos para a nossa vida 
cotidiana (o que - de forma 
segura - espera-se que ocorra o 
mais breve possível), acredita-
-se que as pessoas estejam mais 
conscientes das nossas inegáveis 
vulnerabilidades e, assim, ao me-
nos, procurem ter mais empatia, 
compaixão e colaboração. 

Por outro, não há dúvida que 
atravessaremos uma crise global 
sem precedentes devido a esta 
pandemia, que talvez seja mais 
complicada de ser superada por 

alguns países, como o Brasil. 
Tempos ainda mais difíceis e 
desafiadores aproximam-se e nós 
precisamos pensar informada 
e conscientemente em como 
enfrentá-los. 

Ninguém ainda sabe quais 
serão as reais consequências 
desta pandemia na sociedade, 
mas também não há dúvida que, 
desde já, devem ser tomadas 
as medidas adequadas para 
minimizá-las, cada um de acor-
do com as suas possibilidades e 
necessidades. 

Nos negócios, além da preser-
vação da saúde e do bem-estar 
dos funcionários/colaboradores 
- maior ativo de qualquer insti-
tuição, mesmo que, infelizmente, 
nem todos ainda tenham com-
preendido esse fato -, a ordem 
do dia é tentar manter a situação 
financeira controlada. 

Nesse sentido, saber evitar 

ou mitigar conflitos será muito 
importante - talvez vital - para 
os negócios durante e, princi-
palmente, após esta pandemia. 
Antecipar a resolução de possí-
veis disputas ou solucioná-las, 
já neste momento, de forma 
hábil e eficiente, podem ser 
determinantes para enfrentar 
e, sobretudo, superar a referida 
crise global. 

Diante das suas característi-
cas, experiências recentes, im-
plementadas/incentivadas com 
esta pandemia, têm confirmado 
que alguns meios de solução de 
conflitos têm se mostrado mais 
adequados para prevenir ou so-
lucionar os conflitos decorrentes 
do isolamento a que fomos sub-
metidos, em especial: 

	 •	a	 negociação,	 seja	 em	 sua	
modalidade chamada "faci-
litada", conduzida por um 
terceiro imparcial, seja em 
sua modalidade chamada 

"estratégica", auxiliada por 
um profissional especiali-
zado, para que, enquanto 
método de comunicação com 
resultados, as mais diversas 
formas de contratações pos-
sam ser revisadas e, assim, 
adequadas à nova realidade 
de cada envolvido, sem, ao 
mesmo tempo, deixar-lhes 
de ser interessante; 

	 •	a	mediação,	para	que,	com	a	
ajuda do mediador, um tercei-
ro imparcial, possa ser obtido 
um acordo satisfatório e sus-
tentável (que talvez não fosse 
feito e/ou cogitado se não 
estivéssemos enfrentando 
tempos difíceis), mediante 
a exploração dos interesses 
de cada uma das partes no 
negócio e/ou pela superação 
das suas dificuldades em se 
comunicarem/fazerem-se 
ouvidas e compreendidas; e 

	 •	a	avaliação	neutra,	na	qual,	

antes ou durante um deter-
minado caso, um terceiro im-
parcial especializado escuta 
as partes e examina os seus 
respectivos documentos para 
lhes apresentar a sua opinião 
ou como o caso deve ser 
julgado se submetido a um 
processo judicial ou arbitral, 
a fim de evitar que, devido a 
uma incorreta interpretação 
ou avaliação, ideias irrealistas 
sejam levadas adiante e, por 
consequência, acarretem 
desperdício de tempo e di-
nheiro. 

As decisões de agora refleti-
rão diretamente na forma como 
superaremos esta pandemia e 
as suas consequências - reitere-
-se - ainda não sabidas em sua 
totalidade. Especialmente para 
os gestores, tomar as decisões 
certas talvez nunca tenha sido 
tão importante. 

(*) - É advogado, mestre e doutor em Direito 
Processual Civil e sócio do escritório 

Meirelles Milaré Advogados.

Como evitar ou mitigar conflitos 
agora e no futuro próximo
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