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CONTINUAÇÃO — MOSTEIRO SÃO GERALDO
Aparelhos de som e imagem 721.497 - - - (1.469) - - - - - - 720.028
Material didático e laboratório 649.065 36.636 - - - - - - - - - 685.701
Máquinas e equipamentos/

móveis e utensílios 18.716.868 494.090 (70.679) 120.077 - - - 19.260.356
Equipamentos e instalações 5.171.636 1.228.328 (12.717) - - - - - - 6.387.247
Construções em andamento 3.344.544 ________ ________ (120.077) ________ 3.224.467
Total custo 288.907.558 1.759.054 (295.174) (24.383.386) ________ 265.988.052
Prédios e edificações** (30.258.334) (1.413.243) - - - 24.383.386 (5.239.857) (12.528.048)
Veículos (1.322.568) (28.278) 210.309 - - - - - - (1.140.537)
Aparelhos de som e imagem (488.644) (55.875) 1.334 - - - - - - (543.185)
Material didático e laboratório (603.186) (21.723) - - - - - - - - - (624.909)
Máquinas e equipamentos,

móveis e utensílios (8.508.092) (1.564.616) 43.328 - - - - - - (10.029.380)
Equipamentos de informática (4.709.538) (375.855) 12.673 ________ ________ (5.072.720)
Total depreciação (45.890.362) (3.459.590) 267.644 24.383.386 (5.239.857) (29.938.779)
Saldo líquido 243.017.196 (1.700.536) (27.530) (5.239.857) 236.049.273
* O saldo em “Construções em Andamento” refere-se a construção de um prédio que será utilizado pela área adminis-

trativa da Entidade. Devido aos déficits apresentados pela mesma, a obra se encontra paralisada por tempo indeterminado,
a Entidade irá retomar a construção assim que possível. Quando concluída, o saldo será reclassificado para “Imoveis”.

** Durante o exercício de 2018 a Entidade efetuou a adequação da vida útil de ativos ao período de tempo a qual a
Entidade espera utilizar o ativo. Com a revisão da vida útil o efeito da contabilização foi de R$ 24.383.386, deste
montante, o saldo de R$ 5.239.857 foi registrado na rubrica de ajuste de exercício anteriores.

Bens de Convênios
O saldo apresentado no quadro de imobilizado é composto também  por bens que foram adquiridos com a verba da

Prefeitura do Municipio de São Paulo após aprovação das prestações de contas com a mesma e assim são apresen-
tados:

____________2019____________ ____________2018____________
 Bens Bens 

próprios Convênios Total próprios Convênios Total
Aparelhos de som e imagem 698.484 8.413 706.897 715.164 4.864 720.028
Máquinas e equipamentos/

móveis e utensílios 19.041.149 75.527 19.116.676 19.165.894 94.462 19.260.356
Total custo 19.739.633 83.939 19.823.573 19.881.058 99.326 19.980.384
Aparelhos de som e imagem (566.322) (841) (567.163) (542.628) (557) (543.185)
Máquinas e equipamentos/

móveis e utensílios (11.170.484) (13.360) (11.183.844)(10.022.122) (7.258) (10.029.380)
Total da depreciação (11.736.806) (14.200) (11.751.006)(10.564.750) (7.815) (10.572.565)
Saldo líquido imobilizado 8.002.827 69 .739  8.072.566 9.316.308 91 .511  9.407.819
A movimentação do custo atribuído, conforme avaliação realizada na adoção do CPC 07, é assim apresentada:

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

Terrenos 183.608.987 183.608.987
Prédios e edificações 13.983.230 13.983.230
Veículos 268.351 (94.774) 173.577
Aparelhos de som e imagem 122.044 (11.339) 180 110.885
Material didático e laboratório 25.940 (180) 25.760
Máquinas e equipamentos,
móveis e utensílios 4.445.365 (20.211) 4.425.154
Equipamentos de Informática 408.231 (25.429) 382.802
Total custo 202.862.149 0 (151.753) 0 202.710.396
Prédios e edificações (1.402.368) (467.456) (1.869.824)
Veículos (266.514) (762) 94.081 (173.196)
Aparelhos de som e imagem (77.432) (17.815) 9.520 (180) (85.907)
Material didático e laboratório (23.173) 4.997 180 (17.996)
Máquinas e equipamentos/
móveis e utensílios (1.832.216) (354.666) 28.363 (2.158.519)
Equipamentos de Informática (399.010) (3.990) 25.237 (377.763)
Total depreciação (4.000.713) (839.692) 157.201 0 (4.683.203)
Saldo líquido 198.861.436 (839.692) 5.449 0 198.027.193

Saldo em Saldo em
31/12/2017 Adições Baixas Transferências 31/12/2018

Terrenos 183.608.987 183.608.987
Prédios e edificações 13.983.230 13.983.230
Veículos 342.062 (73.711) 268.351
Aparelhos de som e imagem 122.663 (619) 122.044
Material didático e laboratório 25.940 25.940
Máquinas e equipamentos,
móveis e utensílios 4.469.922 (24.557) 4.445.365
Equipamentos de Informática 408.607 (376) 408.231
Total custo 202.961.412 0 (99.263) 0 202.862.149
Prédios e edificações (934.912) (467.456) (1.402.368)
Veículos (338.769) (1.456) 73.711 (266.514)
Aparelhos de som e imagem (54.820) (23.095) 484 (77.432)
Material didático e laboratório (27.446) 4.273 (23.173)
Máquinas e equipamentos/
móveis e utensílios (1.297.879) (553.331) 18.994 (1.832.216)
Equipamentos de Informática (373.769) (25.627) 386 (399.010)
Total depreciação (3.027.596) (1.066.691) 93.574 0 (4.000.713)
Saldo líquido 199.933.816 (1.066.691) (5.688) 0 198.861.436

(b) Bens de direito de uso – CPC 06/IFRS 16 Operaçõs de Arrendamento Mercantil
Os “Bens de Direito de Uso”, são os contratos de Locações e Leasing vigente em 2019 que foram enquadrados na

norma do CPC 06/ IFRS 16 – Operação de Arrendamento Mercantil, que entrou em vigor no Brasil em 01 de Janeiro
de 2019. Os contratos de Locações e Leasing foram reconhecidos no Ativo não Circulante e contra-partida no passivo
de arrendamento mercantil na mesma proporção.

Bens de direito de uso - Aplicação IFRS 16 –Operação de Arrendamento Mercantil– Jan a Dez de 2019
Ajustes de

Saldo em Transferências exercícios Saldo em
 31/12/2018 Adições Ba ixas   entre rúbricas  anteriores 31/12/2019 
Imoveis 0 2.039.379 0 0 0 2.039.379
Equiptos de Informática 0 1.131.357 0 1.084.970 0 2.216.327
Veiculos 0 315.258 0 0 0 315.258
Total 0 3.485.994 0 1.084.970 0 4.570.963
Imoveis 0 (1.019.691) 0 0 0 (1.019.691)
Equiptos de Informática 0 (568.697) 0 (129.139) 0 (697.836)
Veiculos 0 (157.629) 0 0 0 (157.629)
Total depreciação 0 (1.746.017) 0 (129.139) 0 (1.875.156)
Saldo Liquido 0 1.424.719 0 955.830 0 2.695.807
Isenções
A Entidade aplicou as isenções conforme item 5 da norma CPC 06:

5. O arrendatário pode decidir não aplicar os requisitos dos itens 22 a 49 a:
(a) arrendamentos de curto prazo; e
(b) arrendamentos para os quais o ativo subjacente é de baixo valor (conforme descrito nos itens B3 a B8).

Os contratos que aplicamos a isenção de acordo o pronunciamento estão registrato no grupo de despesas alugueis junto
com os contratos de alugueis que não se aplica a norma por não conter caractristica de um arrendamento mercantil.

Tabela de Isenção
Contrato Valor do Contrato Tempo de contrato
Maxtra Locação de Plataforma  3.600 15 dias
Purificar 404 12 meses
Tok Take Maquinas de Café  1.920 12 meses
Unifort  1.796 12 meses

Taxa
A Entidade utilizou como taxa incremental 3,117% a.a em termos nominais. Vide abaixo a abertura dos tipos contratos

e prazo médio.

Contratos por prazo e taxa de desconto
Contratos Prazos Taxas
Imoveis 24 3 , 1 1 7 %
Veiculos 18 3 , 1 1 7 %
Equipamentos de Informatica 32 3 , 1 1 7 %
Impactos no Balanço na adoção inicial
A entidade reconheceu o passivo de arrendamento mercantil na data inicio de adoção A mensuração do Passivo foi

ralizado a valor presente dos pagametos dos contratos, descontado a partir da taxa de juros incremental.
Reconhecemos o ativo de direito de uso na data da aplicação da adoção. A mensuração do ativo de direito de uso ao

valor equivalente ao passivo de arrendamento mercantil, ajustado pelo valor de quaisquer pagamentos de arrenda-
mento antecipados ou acumulados referentes a esse arrendamento que tiver sido reconhecido no balanço patrimonial
imediatamente antes da data da aplicação inicial.

 Os quadros abaixo demonstram as movimentações do passivo e do ativo:

Ativo - Direto de Uso
Saldo em 31/12/2018 - - -
Adoção em 01/01/2019 4.570.963
Depreciação  (1.875.156)
Saldo em 31/12/2019 2.695.807

Passivo de Arrendamento Mercantil
Saldo em 31/12/2018 - - -
Adoção 4.570.963
Ajuste a valor presente (161.424)
Atualização 121.833
Contraprestação Paga (1.437.732)
Saldo em 31/12/2019 3.093.640
A Entidade aplicou o CPC 06/IRS 16 Operações de arrendamento mercantil em todos os contratos com mais de 12 meses

de vigencia. Consideramos todos os contratos com ativo identificável, que seja de uso exclusivo da entidade e que seu
gerenciamento de uso passa a ser da entidade durante o período do contrato.

Vencimento dos Contratos:

Controle de Vencimentos
Vencimento das prestações  Valor

2020  2.866.328
2021  227.312

   3.093.640
13 - Fornecedores

2019 2018
Fornecedores 1.257.390 1.918.387

1.257.390 1.918.387
Em 31 de dezembro de 2019 a Entidade possuía obrigações com fornecimento de serviços de R$727.270 e fornecimento

de materiais de R$ 530.120.
14 - Obrigações tributárias, trabalhistas e sociais

2019 2018
Provisão para férias e 13º salários 2.925.058 3.034.116
Salarios  e outros valores a pagar 1.341.999 16.215
IRRF de terceiros a recolher 1.161.681 934.579
FGTS a recolher 375.981 365.444
INSS de terceiros a recolher 228.504 253.933
PIS/COFINS/CSLL de terceiros a recolher 15.966 13.949
Abono salarial - - - 453
Contribuição sindical 4.967 8.666
PIS sobre folha de pagamento 407 407
ISSQN de terceiros a recolher 7.433 7.595

6.061.998 4.635.359

15 - Empréstimos
Os empréstimos são na modalidade de capital de giro e estão sendo utilizados para liquidação das obrigações de curto

prazo. Os empréstimos e financiamentos estão garantidos por recebíveis e não possuem clausulas de covenants.
A composição dos empréstimos pode ser assim demonstrada:

Empréstimos Taxas  Curto Longo Curto Longo
 Contratuais  Prazo Prazo Prazo Prazo

% a.a Vencimentos 2.019 2.019 2.018 2.018
Banco Itau 16 ,76% 16/11/2023 2.181.818 6.363.637 6.475.221 8.545.455
Bradesco 1 2 , 6 8 % 30/09/2024 666.270 3.184.613 - - - - - -
Banco do Brasil* 9 , 6 0 %  25/10/2022 1.633.333 5.366.667 - - - - - -

 4.481.421 14.914.916 6.475.221 8.545.455
* Taxa Média do CDI acrescido de sobretaxa efetiva de 4 (quatro) pontos percentuais ao ano.
Abaixo a movimentação dos saldos para os anos de 2019 e 2018:

31/12/2018  Captação Juros  Amortização  31/12/2019
Itaú 15.020.676 - - - 229.273 (6.704.494) 8.545.455
Bradesco - - - 4.000.000 295.698 (444.815) 3.850.883
Banco Brasil - - - 7.000.000   - - - - - -  7.000.000
 15.020.676 11.000.000 524.971 (7.149.309) 19.396.338

 31/12/2017 Captação Juros Amortização 31/12/2018
Itaú 3.029.400  22.400.000 156.361 (10.565.085) 15.020.676
 3.029.400 22.400.000 156.361 (10.565.085) 15.020.676
O fluxo de pagamentos dos empréstimos e financiamentos é como segue:

2020 4.481.421
2021 5.633.863
2022 5.587.021
2023 2.948.468
2024 745.565

 19.396.338
16 - Gastos a incorrer em convênios
Os Gastos a incorrer em convênios apresentam os valores que a Entidade tem a aplicar referente as Subvenções

recebidas no exercício. As receitas referem-se aos gastos que foram empregados nos convênios ao longo do exercício
social, os rendimentos provém das aplicações financeiras com restrição, devoluções são decorrentes do encerramento
de convênios devido ao fechamento das unidades, encerrando assim os contratos de subvenções, e por fim, os ajustes
são valores que se alteram durante o ano referente a PerCapta da unidade.

 Abaixo demonstramos a movimentação do curto prazo:

____________________________ 2019 ______________________________
Saldo a

Saldo em Devolução/  incorrer em
 31/12/2018 Receitas (-) Rendimentos(+)  Ajustes Apropriação 31/12/2019

Vila Morse 11.358 (11.358)
Paraisópolis 1.865.288 (1.838.156) 2.579 51.913 1.708.127 1.789.751
Dona Diva 1.533.179 (164.178) 502 (1.369.503)

3.409.825 (2.002.334) 3.080 (1.328.948) 1.789.751

Abaixo demonstramos a movimentação do longo prazo:
____________________________ 2019 ______________________________

Saldo em         Saldo a Incorrer em
 31/12/2018 Devolução s/Ajuste(-) 30/06/2019

Vila Morse 0
Paraisópolis 4.560.588 (1.856.053) 2.704.535
Dona Diva 2.705.116 (2.705.116)

7.265.704 (4.561.169) 2.704.535
CP + LP 10.675.529 (2.002.334) 3.080 (5.890.117) 4.494.286
A seguir, apresentamos a natureza do convênio vinculado:
Obras Sociais – Núcleo II
a. CEI Paraisópolis – CNPJ 61.697.678/0003-21 (Paraisópolis)
Convênio destina-se ao atendimento às crianças por meio do Centro de Educação Infantil Dom José Gaspar, segundo

as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Diretoria de
Educação do Butantã. O atendimento é integralmente gratuito para 232 crianças na faixa etária de zero a cinco anos
e 11 onze meses de idade.

17 - Estrutura técnica (receita diferida)

2019 2018
Sapore S.A. (“Sapore”) 1.832.222 2.285.555
Total 1.832.222 2.285.555
Circulante 453.333 453.333
Não circulante 1.378.889 1.832.222
Em janeiro de 2018, o Entidade firmou contrato de parceria com a Sapore para locação de espaço e uma das cláusulas

deste contrato consta recebimento de valor de R$ 2.720.000 a título de cessão de direito de uso (estrutra técnica).
Este valor foi recebido em 2018 e será apropriado na receita pelo prazo de 72 meses (a partir da assinatura do contrato)

até o final de sua vigência.
18 - Mensalidades antecipadas

2019 2018
Mensalidades antecipadas 8.406.248 692.084

8.406.248 692.084
O saldo de mensalidades antecipadas nas demonstrações financeiras referem-se, substancialmente, às matrículas e

mensalidades recebidas antecipadamente, onde serão reconhecidas ao resultado do exercício de acordo com o
regime de competência.

Devido a uma nova política de rematrícula para o ano de 2020, o Colégio Santo Américo, obteve uma adoção muito
positiva de seus clientes, aumentando significativamente os valores antecipados das mensalidades do exercício de
2020.

19 - Provisão para contingências e depósitos judiciais
a. Provisão para contingências
A Entidade é parte envolvida em processos trabalhistas e tributários, e estão discutindo essas questões tanto na esfera

administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos 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 consti-
tuídas provisões nos montantes indicados a seguir:

2019 2018
Trabalhistas 1.750.156 2.060.000

1.750.156 2.060.000
Movimentação dos processos no exercício

2018 Adição Reversão 2019
Trabalhista 2.060.000 280.631 (590.475) 1.750.156

2.060.000 280.631 (509.475) 1.750.156
Além dos processos acima mencionados, em 31 de dezembro de 2019 existem outros processos e obrigações cíveis e

trabalhistas avaliadas pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível no montante de R$ 771.281 (R$
635.846 em 2018). A maioria das reclamações contra a Entidade são por motivos de solicitação de Insalubridade e
Equiparação Salarial.

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:

2018 Adições Baixas 2019
Tributária   (i) 2.199.176 135.907 (140.740) 2.194.342

2.199.176 135.907 (140.740) 2.194.342
(i) A Entidade possui processo judicial para reconhecer o direito líquido e certo da empresa à imunidade prevista no art.

195, Parágrafo 7º da Constituição Federal, afastando a inconstitucional exigência do recolhimento da constribuição
ao PIS, tal como atualmente previsto na Medida Provisória nº 2158-35/01, de 24 de agosto de 2001. Os valores
questionados foram depositados em juízo.

20 - Patrimônio líquido
Patrimônio social
Conforme o Estatuto Social, o patrimônio social, receitas, recursos e eventual superávit operacional serão aplicados

integralmente no país, na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais; sendo vedada qualquer forma
de distribuição de resultados, dividendos, beneficiações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob qualquer
forma ou pretexto.

O déficit do exercício, será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e
de acordo com a Resolução CFC Nº 1.409/2012, que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15 que prescreve que
o valor do superávit ou déficit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou parte de que tenha restrição
para aplicação, deve ser reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido.

Ajuste de avaliação patrimonial
(i) No momento da aplicação pela primeira vez das normas do CPC, foi constituído o ajuste em decorrência da atribuição

do “deemed cost” da rubrica de imóveis do ativo imobilizado, com base em laudo de avaliação elaborado por consultoria
especializada. O ajuste de avaliação patrimonial está sendo realizado por depreciação ou baixa dos bens reavaliados
contra o superávit acumulado. Não foram constituídos o imposto de renda e a contribuição social diferidos em decor-
rência de a Entidade possuir imunidade tributária. O Valor da Avaliação Patrimonial em 2019 é de R$ 198.027.193 (R$
198.861.436 em 2018).

(ii) A Entidade possui saldo de reavaliação de imóveis, realizada antes da adoção mencionada no item (i) no valor de R$
2.230.464 em 2019 (R$ 2.672.265 em 2018).

21 - Receita operacional
A Entidade gera receita principalmente pelas atividades educacionais desenvolvidas, entre outras, nos cursos de ensino

básico. Receitas patrimoniais incluem valores recebidos com locação de espaço. Além de receitas com convênios que
correspondem a valores recebidos de órgões públicos.

2019 2018
Receita de ensino 75.238.119 77.478.916
Receitas com convênios – educacional 1.948.937 2.850.725
Receitas com convênios – assistencial 53.397 435.419

77.240.453 80.765.060
Cancelamentos e devoluções (42.665) (178.373)
Bolsas institucionais e sindicais (4.684.861) (2.783.506)
Descontos sobre mensalidades (4.138.902) (3.508.422)

(8.866.428) (6.470.301)
68.374.023 74.294.759

22 - Custos e despesas operacionais
Por função 2019 2018
Custos do atendimento gratuito Lei 12101-09 11.653.804 13.452.865
Custos com pessoal 40.378.330 51.782.179
Despesas gerais e administrativas 25.726.165 25.771.855 

77.758.299 91.006.899
Custo com pessoal 40.378.330 51.782.179
Despesas com pessoal administrativo 15.836.870 15.672.081
Despesas com serviços 7.181.402 8.063.387
Despesas administrativas 1.678.944 3.609.743
Despesas com depreciação e amortização 4.741.067 3.261.250
Despesas com convênios - educacional 1.948.937 2.850.725
Serviços básicos 2.142.745 2.011.485
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa 995.144 1.281.003
Despesas com materiais de consumo 1.300.508 914.212
Despesas com manutenção 776.497 680.304
Despesas com convênios - assistencial 53.397 435.420
Despesas com veículos 104.376 126.248
Despesas com impostos* 215.842 48.276
Despesas com propaganda e marketing 17.392 5.539
Despesas com trabalhos voluntários 41.365 124.999
Outras despesas 345.483 140.048

77.758.299 91.006.899
*Em 2019 a Entidade efetuou o pagamento da Taxa de Licença de acessibilidade e taxa de regularização do imóvel

no valor de R$ 174.099.
23 - Resultado financeiro 2019 2018
Receitas financeiras    
Rendimento financeiro 286.994 571.562
Outras receitas financeiras 381.438 487.806
 668.432 1.059.368
Despesas financeiras
Descontos concedidos (2.753.053) (2.538.950)
Outras despesas financeiras (868.645) (560.600)

(3.621.698) (3.099.550)
24 - Outras receitas operacionais

2019 2018
 Patrimoniais 1.645.512 898.518
 Recuperação de despesas e reembolsos (i) 1.464.464 - - -
 Donativos e promoções 559.673 - - -
 Voluntários 41.366 - - -

3.711.015 898.518
(i) Refere-se a reembolso de gastos da Sapore, bem como recuperação de valores de multas pagas referente ao FGTS

(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de colaboradores que foram reentregrados.
25 - Benefícios sociais ofertados
A Entidade oferece bolsas educacionais para alunos carentes, seguindo os critérios conforme a Lei nº 12.101/09, não

cobra mensalidades, taxa de matrícula ou custeio de material didático dos alunos bolsistas.
Na concessão de bolsas educacionais a Entidade utiliza o critério de renda conforme manda os critérios da Lei 12.101/

09: A bolsa de estudo integral e concedida ao aluno cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de
1,5 (um e meio) salários mínimos. A bolsa de estudo parcial é concedida ao aluno cuja renda familiar mensal per
capita não exceda o valor de 3 (três) salários mínimos. De acordo com a Lei nº 12.101/09: Para fins de concessão
ou renovação da certificação, a entidade de educação que atua nas diferentes etapas e modalidades da educação
básica, regular e presencial, deverá: III - conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de 1 (uma) bolsa de
estudo integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes. § 1º Para o cumprimento da proporção descrita no inciso III do
caput, a entidade poderá oferecer bolsas de estudo parciais, observadas as seguintes condições: I-no mínimo, 1
(uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes; II - bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta
por cento), quando necessário para o alcance do número mínimo exigido, conforme definido em regulamento.

A Entidade desenvolveu suas atividades de educação e assistência social por meio de seus núcleos que estão concen-
tradas no Estado de São Paulo:

Núcleos Crianças atendidas Educação infantil Assistência social
Vila Morse 134 134 - - -
Paraisópolis 232 232 - - -
C.E.I.SER 238 159 79
Total 604 525 79
Projetos de Educação Infantil
Bolsas de Estudos Integrais Educação Infantil de 0 a 5 anos 100% gratuitas.
O projeto Educação Infantil no Mosteiro São Geraldo, tem por finalidade promover a primeira etapa da educação básica,

objetivando o desenvolvimento integral da criança até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade, de acordo com o artigo 29 da LDB, dessa forma, o Mosteiro São
Geraldo aplicou recursos em gratuidade de 100% na educação básica em tempo integral.

Conforme determina a Lei 12.101/2009, artigo 13 e incisos, a Entidade demonstra no quadro a seguir a oferta das bolsas
de estudo 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 dezembro de 2019.

Quadro da distribuição do número de bolsas de estudo
- quantitativo de alunos em 31 de dezembro de 2019 (aplicação 1x5)

Educação básica 2019 2018
1- Alunos base 1.742 1.989
2 - Alunos pagantes 1.135 1.227
3- Necessidade: 1/5 227 246
(+) Bolsas de estudo integrais 525 697
(+) Outras bolsas de 100% - sindicais e institucionais 78 65

4 - (=) Total de bolsas de estudo – Cebas 604 697
5- (+) Benefícios complementares (conversão) - - - - - -
6- (=) Diferença de bolsas de estudo a maior 382 452
Quadro da distribuição do número de bolsas de estudo

- quantitativo de alunos em 31 de dezembro de 2019 (aplicação 1x9)
A Entidade beneficiou alunos com bolsas de estudo, na seguinte proporção: 529 alunos com bolsas de estudo integrais,

e ainda, bolsas de sindicais e institucionais para 78 alunos. Na relação com o mínimo devido (1 bolsa de estudo para
cada 5 alunos pagantes), foram concedidas 382 bolsas de estudo acima do mínimo devido para o cumprimento da
Lei 12.101/2009

Projetos de assistência social
Projeto de núcleos sócio - educativos, inclusive com preparação para o mundo do trabalho:
Projeto Serviço de Convivência para Crianças e Adolescentes de 6 a 18 anos.
O Mosteiro São Geraldo atendeu crianças e adolescentes em 2018 entre 6 a 18 anos, e visou assegurar aos mesmos,

em situação de risco ou vulnerabilidade social, espaços de referência e de participação que garantam a ampliação do
universo de trocas culturais, acesso à tecnologia da informática e a experimentação da participação na vida pública,
funcionando no contra turno escolar, proporcionando lhes atividades esportivas, idiomas, culturais e ocupacionais,

alimentação, orientação sobre saúde, higiene pessoal, sexualidade, oficinas de preparação para o mundo do trabalho
de robótica, informática.

26 - Certificados, imunidades, isenções e renúncia fiscal
Certificados, imunidades e isenções
O Mosteiro São Geraldo de São Paulo possui imunidade de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços prestados, com

base no artigo 150 da Constituição Federal. Destacamos também o seguinte:
Contribuição Patronal ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) - o Mosteiro São Geraldo de São Paulo, pessoa

jurídica constituída sob forma de associação filantrópica de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não econômicos,
beneficente de assistência social, reconhecida de utilidade pública, é detentora do Certificado de Entidade Beneficen-
te de Assistência Social - CEBAS.

Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS emitido pela Secretaria de Educação Básica
do Ministério da Educação para o período de 01/01/2013 a 31/12/2015, através da Portaria nº 1.137, de 03/11/2017
no D.O.U. nº 211, do dia 03/11/2017. O processo de renovação de nº 23000.006044/2015-33 protocolado em 08/
05/2015 para os períodos de 01/01/2016 à 31/12/2018 e o processo de renovação nº 23000.0028484/2018-94 para
o período de 01/01/2019 à 31/12/2021 foi encaminhado dentro do prazo legal, e aguarda julgamento no Ministério
da Educação. Os Processos protocolizados asseguram a validade do Certificado e da Certidão de Fins Filantrópicos
até a conclusão de análise dos mesmos, conforme disposto no Decreto 8.242, de 23 de maio de 2014, caput do artigo
8º e em seu § 1º, motivo pelo qual nenhuma provisão foi efetuada nas demonstrações contábeis referentes às
imunidades patronais usufruídas no exercício, nos termos do § 7º, artigo 205 da Constituição Federal e do artigo 29
da Lei nº 12.101/2009.

Isenções previdenciárias usufruídas
Para atender aos requisitos da legislação pertinente, a Entidade registra em contas de resultado os valores relativos às

isenções previdenciárias gozadas. Esses valores anuais equivalem à Isenção Usufruída - INSS.

Imunidade usufruída: 2019 2018
Total INSS Educacional 11.626.160 12.114.114
Total INSS Assistencial 273.033 338.309
Total Pis/Cofins 484.104 2.719.597
Total da Isenções 12.383.297 15.172.020
Renúncia fiscal
Em atendimento a ITG 2002(R1) - entidade sem finalidade de lucros, aprovada pela resolução CFC n.º 1.409/12 e

alterada pela resolução 2015/ITG 2002(R1) em setembro de 2015, a Entidade por julgamento, apresenta a seguir
a relação dos tributos (impostos e contribuições) objetos de renúncia fiscal com as respectivas alíquotas incidentes:
• Incidentes sobre a receitas tributáveis ( PIS 0,65%, COFINS 3%)
• Incidentes sobre o superávit do exercício (IR e CS 34%)
• Incidentes sobre a folha de pagamento (INSS patronal, terceiros e SAT )
• PIS (Programa de Integração Social) - contribuição de 1% incidente sobre o montante de folha de pagamento.

27 - Instrumentos financeiros
A forma de identificação e condução dos riscos é de suma importância para a gestão da Entidade. A administração da

Entidade é responsável pela gestão de riscos garantindo que todos os riscos financeiros sejam identificados, avaliados
e gerenciados de forma apropriada. A Entidade não participa de quaisquer negociações de instrumentos financeiros
derivativos.

A Entidade está exposta a risco de crédito, liquidez e taxa de juros.
Risco de crédito
O risco de crédito refere-se, principalmente, às disponibilidades e as contas a receber da Entidade. Para minimizar seus

riscos, a Entidade realiza transações com bancos de primeira linha e além de revisar exposição ao risco de perda
esperada do contas a receber de forma individualizada

Risco de liquidez
O risco de liquidez representa a possibilidade de descasamento entre os vencimentos de seus ativos e passivos, o que

pode resultar na incapacidade da Entidade em cumprir com suas obrigações nos prazos estabelecidos. A Entidade vem
utilizando de empréstimos com instituições financeiras para garantir o cumprimento de suas obrigações, presentes e
futuras.

O quadro a seguir analisa os passivos e instrumentos financeiros da Entidade, por faixas de vencimento, 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.

Valor Valor Menos de Entre  1  e Entre  2  e
Em 31 de Dezembro de 2019 contábil Contratado 1 ano 2 anos 5 anos
Fornecedores 1.257.390 1.257.390 1.257.390 - - - - - -
Empréstimos 19.396.338 20.789.743 4.464.458 5.751.578 9.167.524
Arrendamentos 3.093.640 3.093.640 2.866.328 227.312 - - -
Risco de taxa de juros
O risco de taxa de juros decorre da captação de empréstimos de curto e longo prazo. As taxas de juros sobre estes

empréstimos encontram-se mencionadas na Nota 15.
A Entidade está exposta a risco de oscilação das taxas de juros quando ocorre um descasamento entre as taxas de juros

atualmente praticadas e as taxas de juros de mercado. Em 31 de dezembro de 2019, a Entidade apresentava
exposição a taxa de juros no montante de R$ 19.396.338 (R$ 15.020.676 em 2018).

Adicionalmente a Entidade mantém parcela substancial de suas aplicações financeiras e recursos vinculados à convênios
indexadas à variação do CDI. Em 31 de dezembro de 2019, a Entidade apresentava exposição líquida a taxa de juros
no montante de R$ 9.089.050 (R$ 783.304 em 2018) em aplicações financeiras e recursos vinculados à convênios
remuneradas em CDI.

Instrumento financeiro por categoria
Ativos, conforme balanço patrimonial

31 de dezembro de 2019 Custo amortizado
Caixa e equivalente de caixa (Nota 8) 9.003.126
Recursos vinculados à convênios (Nota 9) 94.044
Contas a receber (Nota 10) 1.365.249
Contas a receber com convênios (Nota 11) 1.708.127

12.170.546
31 de dezembro de 2018 Custo amortizado
  Caixa e equivalente de caixa (Nota 8) 350.069
  Recursos vinculados à convênios (Nota 9) 443.993
  Contas a receber (Nota 10) 1.881.380
  Contas a receber com convênios (Nota 11) 3.087.260

5.762.702
Passivos, conforme balanço patrimonial

31 de dezembro de 2019 Custo amortizado
Empréstimos (Nota 15) 19.396.388
Fornecedores (Nota 13) 1.257.390
Arrendamentos (Nota 12b) 3.093.640
Gastos a incorrer com convênios (Nota 16) 4.494.286

28.241.704
31 de dezembro de 2018 Custo amortizado

Empréstimos e financiamentos (Nota 15) 15.020.676
Fornecedores (Nota 13) 1.918.387
Gastos a incorrer com convênios (Nota 16) 10.675.529

27.614.592
27 - Partes relacionadas
a) A entidade possui as seguintes operações com partes relacionadas

Ativo   Passivo Despesas
Abadia São Geraldo 953.849 2.085.125 1.111.481
Saldo em 2019 953.849 2.085.125 1.111.481
Saldo em 2018 - - - 145.159 701.259
Os saldos da Entidade com a Abadia São Geraldo são substancialmente relacionados aos aluguéis dos imóveis.
b) Serviço Voluntários de Dirigentes Estatutarios

2019 2018
Diretoria Estatutária 31.499 31.505
Os valores correspondentes aos serviço voluntários dos dirigentes estatutários estão apresentados na Nota 22 como

Despesas com trabalhos voluntários.
28 - Eventos Subsequente
Diante da atual situação em consequência da pandemia de Covid-19, a Administração do Mosteiro São Geraldo tem

tomado medidas para preservar a integridade de suas pessoas e ativos, com ações como a divulgação de informações
sobre higiene pessoal, o isolamento social e o apoio às famílias do entorno que necessitam de assistência social no
tocante à doação de cestas básicas, em parceria com a Associação de Pais e Alunos do Colégio Santo Américo, bem
como a manutenção da continuidade dos seus negócios.

Embora os resultados de 31 de dezembro de 2019 não tenham sido afetados de maneira relevante, não é possível
prever por quanto tempo esse tema se prolongará, nem as consequências na economia e em seus negócios. Contudo,
diante dos fatos já ocorridos e de ações governamentais em todo o País, poderá haver redução de demanda,
eventuais problemas de suprimentos e impactos na força de trabalho, dentre outras consequências, que poderão
afetar adversamente as operações da Entidade. Tais fatores também poderão causar impactos na geração de caixa,
nos índices de liquidez e na recuperabilidade de ativos, os quais, todavia, não são passíveis de mensuração nesse
momento.

Entretanto, para que este impacto seja o menor possível, o Mosteiro São Geraldo vem atuando fortemente no relacio-
namento com seus clientes e parceiros, para entender cada caso nesse momento de dificuldade, além de manter suas
atividades educacionais, atuando de forma on-line e com um feedback muito positivo de seus clientes em relação ao
conteúdo, à metodologia e ao suporte Educacional. E toda a sua área administrativa está atuando em home office.

Cristiano Claudenor Oliveira Carvalho - Diretor Presidente - CPF:265.660.308-08
Alan Brito Fernandes - Contador - CT/CRC 1SP 318471/O-6 - CPF. 323.178.138-80

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Diretores e Administradores do Mosteiro São Geraldo de São Paulo
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Mosteiro São Geraldo de São Paulo (“Entidade”), que compreendem o

balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira do Mosteiro São Geraldo de São Paulo em 31 de dezembro de
2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili-

dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do au-
ditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, 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 conforme
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.

Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
O exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, foi conduzido sob a res-

ponsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria, com data de 30 de abril de
2019, com ressalva sobre os valores correspondentes àquelas demonstrações financeiras, que não foram
reapresentados em decorrência da adequação da vida útil do imobilizado, de exercícios anteriores, uma vez que
os efeitos foram registrados integralmente na rubrica de ajustes de exercícios anteriores, em déficits acumulados,
na demonstração da mutação do patrimônio líquido, sem ter sido efetuada a retificação dos valores corresponden-
tes para fins de comparabilidade.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financei-

ras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança 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 con-
tendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a audito-
ria, realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 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 resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audi-
toria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos contro-
les internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas divulgações 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 Entidade 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 essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 29 de abril de 2020

PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes — CRC 2SP000160/O-5
Mairkon Strangueti Nogueira — Contador CRC 1SP255830/O-3
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