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MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO C.N.P.J. nº 61.697.678/0001-60

PARECER DO CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS DO MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2019 — O Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais do MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, tendo procedido à avaliação do material contábil do ano de 2019 (meses de janeiro a dezembro), referente à contabilidade desse ano, efetuando a análise do relatório anual da administração inerente às atividades de natureza econômica, elaborou o presente Relatório,
com a emissão do PARECER, a ser submetido à Assembleia Geral. — RELATÓRIO:  1 - DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL - A documentação contábil foi apresentada em tempo hábil, composta dos documentos de despesas, receitas, dos respectivos balancetes, diários e extratos bancários.; 2 - DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
MENSAL - Os balancetes, analisados e conferidos, foram apresentados de forma cumulativa, tendo este Conselho Fiscal feito a apuração dos lançamentos mensalmente, estando todos em perfeita ordem.; 3 - PARECER - Com base nos documentos examinados, nas análises levadas a efeito e nos esclarecimentos apresentados
pela diretoria da Entidade, e tendo em conta, ainda, o parecer dos auditores independentes, PWC (PRICEWATERHOUSECOOPERS) AUDITORES INDEPENDENTES, o CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS, por unanimidade de seus membros, é de opinião que os documentos refletem adequadamente a posição
patrimonial e financeira da Entidade em 31 de dezembro de 2019, razão pela qual recomenda a aprovação de tais documentos pela Assembleia Geral.; São Paulo, 27 de abril de 2020.— AFONSO MARIA VIEIRA PINTO, Conselheiro, RG. 28.146.592-7 SSP/SP, CPF. 274.084.478-65; VALDINEI LORIAN, Conselheiro, RG. 56.546.581-
8 SSP/SP, CPF. 008.085.180-03; MARCELO ANTÔNIO AUDELINO MOLINERO, Conselheiro, RNE. V370147-TCPF. 231.116.548-85.

PASSIVO Nota 2019 2018

Circulante
Fornecedores 13 1.257.390 1.918.387
Obrigações tributárias, trabalhistas e sociais 14 6.061.998 4.635.359
Empréstimos 15 4.481.421 6.475.221
Gastos a incorrer com convênios 16 1.789.751 3.409.825
Estrutura técnica 17 453.333 453.333
Mensalidades antecipadas 18 8.406.248 692.084
Outras contas a pagar 815.173 949.728
Arrendamento Mercantil 12 (b) 2.866.328  ---

Total do circulante 26.131.641 18.533.937
Não Circulante

Gastos a incorrer com convênios 16 2.704.535 7.265.704
Provisão para contingências 19 1.750.156 2.060.000
Empréstimos 15 14.914.916 8.545.455
Estrutura técnica 17 1.378.889 1.832.222
Arrendamento Mercantil 12 (b) 227.312  ---

Total do não circulante 20.975.807 19.703.381
Patrimônio Líquido 20

Patrimônio social 14.884.324 37.013.241
Ajuste de avaliação patrimonial 200.257.657 201.533.701
Déficit acumulado (8.626.527) (23.404.961)

Total do patrimônio líquido 206.515.454 215.141.981
Total do passivo e patrimônio líquido 253.622.902 253.350.361

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 — VALORES EXPRESSOS EM REAIS

ATIVO Nota 2019 2018

Circulante
Caixa equivalente de caixa 8 9.003.126 350.069
Recursos vinculados à convênios 9 94.044 443.003
Contas a receber 10 1.365.249 1.881.380
Contas a receber com convênios 11 1.708.127 3.087.260
Estoque 306.333 87.602
Impostos a recuperar 2.000 2.301
Despesas antecipadas 358.383 412.745
Adiantamento a funcionários 671.400 815.354
Outras contas a receber 235.925 583.613

Total do circulante 13.744.588 7.663.327
Não circulante
Realizável a longo prazo

Contas a receber de convênios 11 2.704.535 7.265.704
Depósito judicial 19.b 2.194.342 2.199.176

4.898.877 9.464.880
Imobilizado 12 (a) 232.173.982 236.049.273
Bens de direito de uso 12 (b) 2.695.807 ---
Intangível 109.649 172.881

Total do não circulante 239.878.315 245.687.034
Total do ativo 253.622.902 253.350.361

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERC. FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em R$)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Déficit do Exercício (8.626.527) (17.853.804)
Ajustes por:

Provisão para créditos liquidação duvidosa 427.921 1.279.703
Depreciação e amortização 4.073.511 3.509.084
Atualização monetária dos depósitos judiciais 135.907 487.806
Juros sobre empréstimos 524.971 156.361
Provisão para contingências 280.631 1.626.792
Resultado na baixa de ativos imobilizados 99.296 27.530

(3.084.290) (10.766.528)
Variação nos ativos e passivos

(Aumento) redução nos ativos operacionais
Recursos vinculados à convênios 348.959 (66.041)
Contas a receber 88.210 (1.303.347)
Contas a receber com convênios 5.940.302 1.152.629
Estoques (218.731) (87.602)
Despesas antecipadas 54.362 244.062
Outras contas a receber 347.688 (370.174)
Depósito judicial (131.073) 164.532
Adto de Funcionario 143.954 (84.019)
Impostos a Recuperar 301 - - -

Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores (660.997) 107.900
Obrigações tributárias e trabalhistas 1.426.639 (552.926)
Gastos a incorrer com convênios (6.181.243) (2.929.923)
Receita diferida (453.333) 2.285.555
Mensalidades antecipadas 7.714.164 (1.007.181)
Contingências (590.475) (172.694)
Outras contas a pagar 815.173 299.222

Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais 5.559.609 13.086.535)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos

(Aquisição) baixas de ativo imobilizado e intangível 680.488 (1.759.054)
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades de investimentos 680.488 (1.759.054)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Captação de empréstimos 11.000.000 22.400.000
Pagamento de empréstimos (7.149.309) (10.565.085)
Pagamento de arrendamentos (1.437.732) - - -

Caixa liquido gerado pelas atividades de financiamentos 2.412.959 11.834.915
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 8.653.057 (3.010.674)

No início do exercício 350.069 3.360.743
No fim do exercício 9.003.126 350.069

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 8.653.057 3.010.674)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 EM DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM R$)

2019 2018
Déficit do exercício (8.626.527) (17.853.802)

Realização da reserva de reavaliação (440.481) (440.481)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial (835.563) (1.072.000)

Resultado abrangente total (9.902.571) (19.366.283)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO— EX.FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM R$)

Nota 2019 2018
Receita operacional líquida 21 68.374.023 74.294.759

Custo de atendimentos gratuitos Lei 12101/09 22 (11.653.804) (13.452.865)
Custo com Pessoal 22 (40.378.330) (51.782.179)

16.341.889 9.059.715
Custos e despesas operacionais

Gerais e administrativas 22 (25.726.165) (25.771.855)
Outras receitas operacionais 24 3.711.015 898.518

Déficit antes do resultado financeiro (22.015.150) (24.873.337)
Resultado Financeiro

Receita Financeira 23 668.432 1.059.368
Despesas Financeiras 23 (3.621.698) (3.099.550)

Resultado financeiro, líquido (2.953.266) 92.040.182)
Déficit do exercício (8.626.527) (17.853.802)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018 (EM R$)

Ajustes de
 Patrimônio  avaliação Déficit

Nota social patrimonial acumulado Total

Saldo ajustado em 1º de janeiro de 2018 53.038.453 203.017.244 (17.537.693) 238.518.004
Ajuste de exercício anteriores  - - -  - - - (5.551.157) (5.551.157)
Transferência para patrimônio social (17.537.693)  - - - 17.537.693  - - -
Realização da reserva de reavaliação 440.481 (440.481)  - - -  - - -
Realização do ajuste de avaliação patrimonial 1.072.000 (1.072.000)  - - -  - - -
Déficit do exercício  - - -  - - - (17.853.804) (17.853.804)

Saldo em 31 de dezembro de 2018 14 37.013.241 201.533.701 (23.404.961) 215.141.981
Ajuste de exercício anteriores  - - -  - - -  - - -  - - -
Transferência para patrimônio social (23.404.961)  - - - 23.404.961  - - -
Realização da reserva de reavaliação 440.481 (440.481)  - - -  - - -
Realização do ajuste de avaliação patrimonial 835.563 (835.563)  - - -  - - -
Déficit do exercício - - -  - - - (8.626.527) (8.626.527)

Saldo em 31 de dezembro de 2019 14.884.324 200.257.657 (8.626.527) 206.515.454

A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um
arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um
passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão
disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece
semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou
operacionais. Os impactos estão apresentados na Nota 12 (b).

b) IFRIC 23/ICPC 22 - “Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre a Renda”
Essa interpretação esclarece como mensurar e reconhecer ativos e passivos de tributos sobre o lucro (IR/CS) correntes

e diferidos, à luz do IAS 12/CPC 32, nos casos em que há incerteza sobre tratamentos aplicados nos cálculos dos
respectivos tributos. A Administração avaliou os principais tratamentos fiscais adotados pela Entidade nos períodos em
aberto sujeitos a questionamento pelas autoridades tributárias e concluiu que não existem incertezas nos tratamentos
dos tributos sobre o lucro, que pudessem causar impactos a serem registrados nas demonstrações financeiras,
considerando que a Entidade possui imunidade tributária.

6 - Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente pela Entidade em todos

os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo aplicação da nova norma contábil descrita na nota
explicativa 5.

a. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, banco conta movimento e aplicações financeiras com vencimen-

to original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de
alteração no valor, e são utilizados na quitação das obrigações de curto prazo.

b. Recursos vinculados à convênios
Recursos vinculados à convênios representam os saldos de bancos conta movimento e aplicações financeiras que

possuem utilização restrita e somente poderão ser utilizados no projeto para fazer frente às obrigações do convênio
junto a Prefeitura Municipal de São Paulo

c. Contas a receber
Representam, basicamente, as mensalidades emitidas, porém não recebidas, além de acordos firmados com clientes de

mensalidades vencidas. As contas a receber são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e subsequentemente
mensuradas pelo custo amortizado, com o uso do método da taxa de juros efetiva, menos a provisão para “impairment”.

A provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa foi constituída em montante considerado suficiente pela
Administração para fazer face a perdas esperadas na realização das mensalidades e negociações a receber. A
Entidade utiliza uma matriz de provisões para a mensuração de perda de crédito esperada com o contas a receber de
alunos. 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.

d. Depósitos judiciais
Existem situações em que a Entidade questiona a legitimidade de determinados passivos e ações movidas contra si. Por

conta destes questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia da própria Administração, os valores em questão
podem ser depositados em juízo, sem que haja a caracterização da liquidação do passivo e são apresentados pelos
valores atualizados no realizável a longo prazo.

e. Imobilizado
O imobilizado é mensurado pelo custo histórico de aquisição ou de construção e ajustado para refletir o custo atribuído

de terrenos e edificações, deduzido de depreciação e amortização acumulada, quando necessárias. O custo histórico
inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria
Entidade inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e em
condição necessárias para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração.

Os custos de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja provável que
os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a Entidade e que o seu custo pode ser
medido de forma confiável. O valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é baixado. Todos os
custos de reparo e manutenção são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada pelo método linear considerando os seus
custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada.

As vidas úteis médias estimadas para os exercícios findos em 2018 e 2019 são as seguintes: Anos
Prédios e edificações 35 - 53
Máquinas, equipamentos e instalações 10
Equipamentos de informática e comunicação 10
Móveis e utensílios 10
Veículos 5

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro
e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos valores de venda com o seu valor contábil
e são reconhecidos em “Outras receitas operacionais” na demonstração do resultado.

f. Obrigações a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas

como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.
g. Mensalidades antecipadas
Como prática de nosso negócio e mercado de atuação, as matrículas do ano letivo seguinte iniciam-se ao final do exercício

social em curso. Consequentemente, são reconhecidas como mensalidade recebida antecipadamente, no passivo
circulante, aquelas mensalidades de períodos subsequentes que são recebidas antecipadamente pela Entidade no
exercício social em curso, sendo que serão reconhecidas no resultado do exercício de acordo com o regime de
competência.

h. Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Entidade possuí uma obrigação legal ou constituída como

resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

i. Reconhecimento das receitas
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de serviços no curso

normal das atividades do Entidade. A receita é apresentada líquida de impostos, devoluções, abatimentos e descontos
e ajuste a valor presente.

A Entidade reconhece a receita quando: (a) o valor da receita pode ser mensurado com segurança; (b) é provável que
benefícios econômicos futuros fluirão para o Entidade; e (c) critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma
das atividades do Entidade, conforme descrição a seguir. O valor da receita não é considerado como mensurável com
segurança até que todas as condições relacionadas a prestação de serviço tenham sido atendidas. A Entidade baseia
suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as
especificações de cada transação

Venda de serviços
A receita da Entidade consiste principalmente na prestação de serviços de educação, mensalidade do colégio, é reco-

nhecida tendo como base os serviços realizados até a data de encerramento do balanço.
As seguintes condições são observadas quando do reconhecimento da receita dos contratos dos alunos, conforme a

forma de pagamento do serviço: a existência de um contrato válido e assinado, o valor dos serviços é facilmente
identificável e é provável que a entidade receberá a contraprestação dos serviços prestados.

Recursos recebidos de Convêios e Subvenções
Os recursos recebidos de terceiros em convênio são reconhecidos e contabilizados conforme Resolução do Conselho

Federal de Contabilidade 1.305/10 que aprova a NBC TG 07 - Subvenções e Assistências Governamentais da seguinte
forma:

(i) Recebimento dos recursos: Quando ocorre o recebimento de recursos é reconhecido o débito de recursos vincu-
lados a convênios e a crédito de gastos a incorrer em convênios no passivo circulante.

(ii) Consumo como despesa: Quando ocorrem o empenho dos valores recebidos de terceiros em convênio e as
despesas são reconhecidas, no mesmo momento as receitas com convênio são reconhecidas no resultado do exer-
cícios em contrapartida ao débito do passivo de gastos a incorrer em convênios no passivo circulante.

Estrutura Técnica (Receita diferida)
Refere-se a taxa de cessão de direitos de utilização de espaço imobiliário (estrutura técnica) em contraprestação às

vantagens e aos benefícios obtidos pela Sapore Alimentos em decorrência do direito de coparticipação na infraestrutura
oferecida pela Entidade.

j. Receitas financeiras
As receitas são reconhecidas conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. Quando uma perda

é identificada em relação a uma conta a receber, a Entidade reduz o valor contábil para seu valor recuperável, que
corresponde ao fluxo de caixa futuro estimado, descontado à taxa efetiva de juros original do instrumento.
Subsequentemente, à medida que o tempo passa, os juros são incorporados às contas a receber, em contrapartida
à receita financeira, sendo esta calculada pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar o valor recuperável,
ou seja, a taxa original das contas a receber.

k. Despesas financeiras

As despesas financeiras abrangem despesas com juros e variação cambial sobre empréstimos. Custos de empréstimo que
não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável (quando existente), são
reconhecidos no resultado através do método de juros efetivos.

l. Instrumentos financeiros
l.1 Classificação
A Entidade classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado,

mensurados ao valor justo por meio do resultado abrangente e custo amortizado. A classificação depende da finalidade
para a qual os ativos financeiros foram adquiridos.

Em 31 de dezembro de 2019, a Entidade não possuía ativos financeiros mensurados ao valor justo.
(a) Ativos financeiros ao custo amortizado
Os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou

determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com
prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não
circulantes). Os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado compreendem “Caixa e equivalentes de caixa”,
“Recursos vinculados à convênios”, “Contas a receber” e “Contas a receber com convênios”.

l.2 Reconhecimento e mensuração
As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação. Os investimentos são,

inicialmente, reconhecidos pelo valor  justo, acrescidos dos custos das transações financeiras. Os ativos financeiros são
baixados quando os direitos a receber  tenham vencido ou tenham sido transferidos, todos os riscos e os benefícios
da propriedade. Os ativos financeiros classificados como custo amortizados são mensurados usando o método da taxa
efetiva de juros.

As variações cambiais de itens monetários são reconhecidas no resultado do exercício.
l.3 Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um

direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o
ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente a eventos futuros e deve ser
aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da Entidade ou da
contraparte.

l.4 Impairment de ativos financeiros
(a) Ativos mensurados ao custo amortizado
Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há

evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos
ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros
estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável.

O valor da perda por impairment é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos
fluxos de caixa estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de
juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido
na demonstração do resultado. A Companhia avalia no final de cada exercício se há evidência objetiva de que o ativo
financeiro ou o grupo de ativos  financeiros estão deteriorados.Instrumentos financeiros derivativos

A Entidade não possuía em 31 de dezembro de 2019 e 2018 nenhuma operação com instrumentos financeiros deriva-
tivos incluindo operações de hedge.

m. Provisões para perdas por impairment em ativos não financeiros
Os ativos não financeiros são revisados anualmente para verificação do valor recuperável. Quando houver indício de

perda do valor recuperável (impairment), o valor contábil do ativo (ou a unidade geradora de caixa à qual o ativo tenha
sido alocado) será testado. Uma perda é reconhecida pelo valor em que o valor contábil do ativo exceda seu valor
recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo (ou de uma UGC), menos as despesas de
venda, e o valor em uso. Para fins de avaliação de perda, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais
existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). Os ativos não financeiros
que tenham sofrido redução, são revisados para identificar uma possível reversão da provisão para perdas por
impairment na data do balanço. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 não foram identificados indicativos
de impairment.

7 - Trabalho voluntário
Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucro, a Entidade valoriza as

receitas com trabalhos voluntários, inclusive de membros integrantes de órgãos da administração, sendo mensuradas
ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes
serviços em mercado similar. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício na rubrica
de outras despesas operacionais e em contrapartida em outras receitas operacionais também no resultado do exer-
cício. Em 31 de dezembro de 2019 a Entidade registrou o montante de R$ 41.365 ( R$ 139.058 em 2018).

8 - Caixa e equivalentes de caixa
2019 2018

Caixa e bancos 4.794 9.768
Aplicações financeiras 8.998.332 340.301

9.003.126 350.069
As aplicações financeiras referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários, remuneradas a taxa do

Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”) com rendimento entre 97,00% e 99,14% do CDI 2019 (94,95% a
98,87% do CDI em 2018).

9 - Recursos vinculados à convênios 2019 2018
Caixa e bancos 3.324 144.811
Aplicações financeiras 90.720 298.192

94.044 443.003
As aplicações financeiras referem-se a caderneta de poupança, são remuneradas a taxa de 78,58% em 2019 (92,02%

em 2018) do valor da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) para os períodos abrangidos por estas
demonstrações financeiras.

10 - Contas a receber 2019 2018
Contas a receber de alunos 6.399.050 6.487.260
Provisão para perdas de crédito esperadas (5.033.801) (4.605.880)

1.365.249 1.881.380
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 (3.326.177)
Complemento de provisão pelo critério econômico  (1.279.703)
Saldo em 31 de dezembro de 2018  (4.605.880)
Complemento de provisão pelo critério econômico      (427.921)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (5.033.801)
A baixo segue o  quadro por vencimento do saldo de contas a receber e da provisão para perdas de crédito esperadas:
  taxa de perda  CR 2019  PECLD
 A - A vencer 0 , 8 %         333.393                       2.537
 B - De 1 à 30 dias 1 4 , 2 1 %         305.168                    43.371
 C - De 31 a 60 dias 1 8 , 1 9 %         262.258                    47.694
 D - De 61 a 90 dias 2 0 , 5 7 %         226.214                    46.537
 E - De 91 a 180 dias 2 4 , 4 4 %         474.161                  115.867
 F - De 181 a 360 dias 4 7 , 3 5 %         671.344                  317.890
 G - Acima de 361 dias 100 ,00%      4.459.905              4.459.905
        6.399.050              5.033.801
 11 - Contas a receber de convênios

2019 2018
CEI Paraisópolis 4.412.662 6.325.976
CEI Jardim Ampliação - - - 3.752.258
CCA Jardim Ampliação - - - 274.730

4.412.662 10.352.964
Circulante 1.708.127 3.087.260
Não circulante 2.704.535 7.265.704

4.412.662 10.352.964
A Entidade possui programas conveniados ao Poder Público - Prefeitura de São Paulo, sendo os registros nessa rubrica

correspondente aos valores firmados em contrato e ainda não recebidos.
Os valores recebidos e ainda não empenhados ficam registrados na rubrica de recursos vinculados a convênios no ativo

circulante em contra partida na rubrica de gastos a incorrer com convênvios no passivo circulante (vide nota explicativa
18)

12 - Imobilizado e bens de direito de uso
(a) Imobilizado
As movimentações do custo e da depreciação do imobilizado nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

estão demonstradas nos quadros abaixo:

Saldo em Saldo em
31/12/2018 Adições Baixas Transferências 31/12/2019

Terrenos 183.710.428 - - - - - - - - - 183.710.428
Prédios e edificações 50.829.681 - - - - - - - - - 50.829.681
Veículos 1.170.144 - - - (453.952) - - - 716.192
Aparelhos de som e imagem 720.028 10.792 (24.783) 860 706.897
Material didático e laboratório 685.701 - - - - - - (860) 684.841
Máquinas e equipamentos,
móveis e utensílios 19.260.357 87.302 (229.427) - - - 19.116.676
Equipamentos de Informática 5.302.277 27.220 (199.932) - - - 5.129.566
Equipamentos de Informática Leasing 1.084.970 - - - - - - (1.084.970) - - -
Bens em Comodato - - - - - - - - - - - - - - -
Construções em andamento* 3.224.467 - - - - - - - - - 3.224.467
Total custo 265.988.053 125.314 908.094 (1.084.970) 264.118.747
Prédios e edificações (12.528.048) (1.422.874) - - - - - - (13.950.922)
Veículos (1.140.537) (17.676) 443.350 - - - (714.864)
Aparelhos de som e imagem (543.186) (41.477) 18.361 (860) (567.163)
Material didático e laboratório (624.909) (20.731) - - - 860 (644.780)
Máquinas e equipamentos/
móveis e utensílios (10.029.380) (1.318.919) 164.456 - - - (11.183.844)
Equipamentos de Informática (4.943.581) (124.243) 184.631 - - - (4.883.193)
Equipamentos de informática Leasing (129.139)  - - -  - - - 129.139 - - - 
Total depreciação (29.938.781) 2.945.920 810.797 129.139 (31.944.765)
Saldo líquido 236.049.273 2.820.606 (97.297) (955.831) 232.173.982

Ajustes de
Saldo em exercícios Saldo em

31/12/2017 Adições Baixas Transferên. anteriores 31/12/2018
Terrenos 183.710.428 - - - - - - - - - - - - 183.710.428
Prédios e edificações** 75.213.067 - - - - - - (24.383.386) - - - 50.829.681
Veículos 1.380.453 - - - (210.309) - - - - - - 1.170.144

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 -POR SEGUIMENTO (Em Milhares de Reais)

ATIVO 2019 2018
Assistência                  Assistência

Total Educação Social Total Educação Social
Circulante

Caixa equivalente de caixa 9.097 9.090 8 350 307 43
Recursos vinculados à convênios 1.708 1.708 0 443 89 354
Contas a receber 1.365 1.365 0 4.969 4.694 275
Estoque 306 306 0 88 88 - - -
Impostos a recuperar 2 2 - - - 2 2 - - -
Despesas antecipadas 358 348 11 413 400 13
Outras contas a receber 907 885 22 1.398 1.378 20

Total do circulante 13.745 13.704 41 7.663 6.958 705
Não circulante

Contas a receber 2.705 2.705 - - - 7.266 7.266 - - -
Depósito judicial 2.194 2.194 - - - 2.199 2.199 - - -
Imobilizado 232.174 232.165 9 236.049 236.029 20
Intangível 110 109 0 173 173 - - -
Bens De Direito de Uso 2.696 2.630 66 - - - - - - - - -

Total do não circulante 239.878 239.803 75 245.687 245.667 20
Total do Ativo 253.623 253.507 116 253.350 252.625 725

PASSIVO 2.019 2018
Assistência                   Assistência

Total Educação Social Total Educação Social
Circulante

Fornecedores 1.257 1.248 9 1.918 1.907 11
Obrigações tributárias, trabalh. e sociais 6.062 5.871 191 4.635 4.435 200
Empréstimos 4.481 4.481 0 6.475 6.475
Gastos a incorrer com convênios 1.790 1.790 0 3.410 3.079 331
Estrutura técnica 453 453 - - - 453 453
Mensalidades antecipadas 8.406 8.406 - - - 692 692 - - -
Outras contas a pagar 815 807 8 951 932 19
Arrendamento Mercantil 3.094 3.021 73 951 932 19

Total do circulante 26.359 26.078 281 19.485 18.905 580
Não Circulante

Gastos a incorrer com convênios 2.705 2.705 - - - 7.266 7.266 - - -
Provisão para contingências 1.750 1.750 - - - 2060 2060 - - -
Empréstimos 14.915 14.915 - - - 8545 8545 - - -
Outras contas a pagar 1.379 1.379 - - - 1832 1832 - - -

Total do não circulante 20.748 20.748 0 19.703 19.703 0
Patrimônio Líquido

Patrimônio social 206.515 213.789 (7.273) 215.113 214.949 164
Total do patrimônio líquido 206.515 213.789 (7.273) 215.113 214.949 164
Total do passivo e patrimônio líquido253.623 260.616 (6.993) 253.350 252.625 725

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

1 - Contexto operacional
O Mosteiro São Geraldo de São Paulo (“Entidade”), fundado em 19 de Janeiro de 1950, na cidade de São Paulo-SP,

com seus atos constitutivos registrados no 2º Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas sob o nº 1.533 Livro “A”
nº 3, inscrito no CNPJ sob o nº 61.697.678/0001-60, é uma entidade civil, sem fins econômicos e lucrativos. Tem caráter
educacional, cultural, filantrópico e presta serviços públicos gratuitos de educação, e assistência social por meio da
promoção da infância, adolescência, juventude e adultos, atendendo às suas carências emergenciais de recursos
materiais e humanos, tendo como atividade preponderante, a educação, tudo em consonância com a Lei de Diretrizes
e Bases (“LDB”), a Lei Orgânica de Assistência Social (“LOAS”), o Estatuto da Criança e do Adolescente (“ECA”) e pela
legislação aplicável.

A Entidade possui o CEBAS, e seus pedidos de renovação foram protocolados tempestivamente perante o MEC,
conforme disposições da Lei 12.101/2009, conforme processo 23000028484201894 no dia 29/08/2019, este pedido
de renovação será avaliado com base nos critérios da lei 12.101/2009, levando em consideração as alterações
impostas pela lei 12.868/2013. Até a data da autorização para emissão das demonstrações contábeis, o MEC não
havia julgado o referido processo.  Em consulta efetuada  em  20/04/2020 no site http://siscebas2.mec.gov.br/visao-
publica constatou-se que a Entidade possui o Cebas “em atualização” e que seu último processo de renovação está
em fase de análise, neste caso, todas as isenções estão estendidas até a data da decisão do MEC.

A Entidade está localizada na capital do Estado de São Paulo, onde funciona a matriz e suas sete filiais – os núcleos
sócio-educativos, a saber:
- Vila Morse – Obras Sociais Núcleo I
- CCT Paraisópolis – Obras Sociais Núcleo II
- Monte Kemel – Obras Sociais Núcleo III (Descontinuada em janeiro de 2019)
- CEISER – Obras Sociais Núcleo IV
- Casa Azul Panônia – Obras Sociais Núcleo V * (Descontinuada em janeiro de 2019)
- Casa Azul Santo Américo – Obras Sociais Núcleo VI - Sede das Obras Sociais
- Dona Diva – Obras Sociais Núcleo VII* (Descontinuada em janeiro de 2019)

O custeio destes núcleos de educação e assistência social é apurado levando-se em consideração, os gastos específicos
a eles atribuíveis e aqueles incorridos pelos núcleos de uma maneira geral e que são rateados. Todos os núcleos são
mantidos pelo Mosteiro São Geraldo de São Paulo e são integralmente gratuitos.

Para a consecução de suas finalidades, a Entidade obtém recursos financeiros por meio de mensalidades cobradas pelo
Colégio Santo Américo, sua principal fonte de renda, convênios, doações e rendimentos provenientes de suas
aplicações financeiras.

Regime tributário
A Entidade, nos termos estabelecidos no artigo 150, inciso VI, alínea “C” da Constituição Federal de 1988 em atendi-

mento ao disposto nos artigos 9º e 14º do Código Tributário Nacional - Lei nº 5.172/66, é imune de tributação sobre
seu patrimônio, renda ou prestação de serviço. Ainda de acordo com a Constituição Federal de 1988, através do seu
artigo 195, parágrafo 7º, a Entidade é imune de contribuição para a seguridade social.

O Mosteiro São Geraldo de São Paulo é uma Entidade beneficente de educação e assistência social (possui certificado
de entidades de assistência social) e para usufruir da isenção tributária determinado pela artigo 29 da Lei nº 12.101/
09, alterada pela Lei 12.868/13, e regulamentada pelo Decreto Federal 8.242/14, cumpre os requisitos previstos no
artigo 29 da referida Lei.

Descontinuidade de Operação
A unidade Monte Kemel - Obras Sociais III, Casa Azul Panônia - Obras Sociais Núcleo V e Dona Diva - Obras Sociais Nucleo

VII, foram descontinuadas em janeiro de 2019, causando assim impactos na comparação entre os saldos de 2019 em
relação ao saldos de 2018.

Planos da Administração para reversão dos consecutivos déficits.
Devido aos sucessivos déficits operacionais incorridos nos últimos exercícios, a Entidade implantou em 2018, o Plano de

Reversão de Déficit (“PRD”). Assim, apresentamos os principais pontos previstos para os exercícios vindouros que irão
impactar diretamente o desempenho financeiro da Entidade:

(a) Avaliação das unidades deficitárias, visando a redução dos custos e despesas e consequente melhoria na gestão do
caixa;

(b) Descontinuidade de unidades sociais e reordenamento social, em alinhamento a reformulação legal no que tange
a cota de filantropia com o advento da Lei 12.868/2013;

(c) Revisão no modelo de gestão de ofertas de descontos e bolsas;
Em paralelo, a Administração está executando ações que impactam em modificações na estrutura organizacional, modelo

de gestão e planejamento estratégico. Além, da efetivação e continuidade de projetos como GGRC - Gestão de
Governança, Riscos e Compliance; início da criação em 2019, de um conselho consultivo para acompanhamento e
auxílio nas tomadas de decisões, bem como as projeções financeiras para os exercícios futuros, com o intuito da
reversão dos déficits. Seus objetivos serão ampliados para um plano de maior abrangência, denominado ‘Programa
de Transformação’. Desta forma, o Mosteiro São Geraldo de São Paulo apresentará uma operação economicamente
viável, a recuperação da capacidade de investimentos e redução da dependência de capital de terceiros, contudo,
contratou a empresa Falconi Consultoria de Gestão reconhecida pela capacidade de ajudar as organizações a
construir resultados excepcionais  pelo aperfeiçoamento de seu sistema de gestão;  a empresa Lucrum Brasil que
dispõe do conhecimento e recursos únicos para promover uma redução de custos eficiente e eficaz; e adotou a
implementação de um sistema ERP 100% integrado, o RM TOTVS BACKOFFICE pensando em melhorar seus proces-
sos, ganho em eficiência operacional e otimização de suas rotinas, acurácias das informações e redução de custos.
Com estas ações e de acordo com suas projeções de fluxo de caixa, a Administração conclui que irá cumprir as
obrigações de curto prazo da Entidade.

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 27 de abril de 2020.
2 - Base de preparação
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os

pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam todas as informações
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela
administração na sua gestão e aplicadas a entidades sem finalidade de lucro ITG 2002 R1.

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para
refletir o custo atribuído de terrenos e edificações. No caso de determinados ativos e passivos financeiros, o seu custo
foi ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. Os ativos mantidos para a venda, quando existentes, são
mensurados pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo menos os custos de venda.

Esse é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais da Entidade no qual o CPC06 / IFRS16 – Operação
de arrendamento mercantil foram aplicados. Mudanças nas principais politicas contábeis estão descritas na nota
explicativa 5.

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício
de julgamento por parte da administração da Entidade no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas
que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e
estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 4.

2.1 - Reapresentação das cifras comparativas
Os saldos comparativos de 31 de dezembro de 2018 apresentados na demonstração do resultado do exercício, estão

sendo reapresentados para fins de comparabilidade a fim de uniformizar a apresentação dos saldos por função:
Demonstração do resultado Original Reclassificação Reapresentado
Custos operacionais

Custo de atendimentos gratuitos Lei 12101/09 - - - (13.452.865) (13.452.865)
Custo com Pessoal - - - (51.782.179) (51.782.179)

Despesas operacionais
Custo de atendimentos gratuitos Lei 12101/09 (13.452.865) 13.452.865 - - -
Gerais e administrativas (74.167.785) 48.395.930 (25.771.855)
Depreciação e amortização (3.261.250) 3.261.250 - - -
Trabalho voluntário (124.999) 124.999 - - -

Total 91.006.899 - - - 91.006.899
3 - Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informa-

ções financeiras são apresentadas em Real, exceto quando indicado de outra forma.
4 - Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que

afetam a aplicação das políticas contábeis da Entidade e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

As estimativas e premissas são revisadas de forma continua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.
A prática contábil adotada de acordo com a NBC T 10.19.2.1 e ITG 2002, respeitando os princípios fundamentais de

Contabilidade, em especial o regime da oportunidade e o regime de competência. A entidade reconhece as receitas
e despesas respeitando o Princípio da Competência, conforme ITG 2002 (R1), aprovada pela Resolução 1.409/12

a. Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar

em um ajuste material no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
Nota explicativa 12 – Provisão para crédito liquidação duvidosa;
Nota explicativa 7.e – Prazo de vida útil do ativo imobilizado
Nota explicativa 21 – Provisão para contingência

5 - Mudanças nas principais políticas contábeis
A Entidade adotou em 1º de janeiro de 2019 o CPC 06/ IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil.
Devido aos métodos de transição escolhidos pela Entidade na aplicação dessas normas, as informações comparativas

dessas demonstrações financeiras não foram reapresentadas para refletir os requerimentos das novas normas e,
desta forma, foi apresentada conforme reportado anteriormente.

a) CPC 06/ IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil
O CPC 06/ IFRS 16 estabelece princípios para o  reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de arren-

damento e deu-se inicio sua adoção em Janeiro de 2019, a norma trouxe um único modelo de arrendamento,
substituindo o conceito de classificação entre arrendamento mercantil operacional e financeiro.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - POR SEGUIMENTO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em Milhares de Reais)

_________2019_________ _______2018_______
Assistência                   Assistência

Total Educação Social Total Educação Social
Receita operacional líquida 68.374 68.321 53 74.295 73.512 783
Custos e despesas operacionais

Custo do atendimento gratuito (11.654) (9.618) (2.036) (13.453) (10.276) (3.177)
Gerais e administrativas (61.322) (61.241) (81) (74.168) (74.154) (14)
Depreciação e amortização (4.741) (4.674) (67) (3.261) (3.261) - - -
Trabalho Voluntário (41) (41) - - - (125) (80) (45)
Outras receitas operacionais 3.711 3.574 137 899 896 3

Resultado operacional
antes do resultado financeiro (5.673) (3.679) (1.994) (15.814) (13.363) (2.451)

Resultado Financeiro
Receitas financeiras 668 668  - - - 1.059 1.057 2
Despesas financeiras (3.621) (3.610) (11) (3.100) (3.100) - - -

(2.953) (2.941) (12) (2.040) (2.042) 2
Déficit do exercício (8.626) (6.620) (2.006) (17.854) (15.405) (2.449)
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