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Álcool Ferreira S/A

CNPJ: 61.154.480/0001-30
Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31/03/2020 e 31/07/19 (Em milhares de reais - R$)
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
31/03/20 31/03/19
Financeiras relativas ao exercício findo em 31/03/20, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Jandira, 31 de julho de 2020
A Diretoria Lucro liquido do exercício
Patrimônio Líquido e Notas Explicativas.
4.224 3.524
Balanços Patrimoniais
31/03/20 31/03/19
Demonstrações do Resultado
31/03/20 31/03/19 Ajuste para reconciliar o lucro do exercício com o caixa líquido
Ativo/Circulante
74.412 34.861 Receita Líquida de Vendas
114.387 95.047 gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
Caixa e equivalentes de caixa
8.737 7.004 Custo das Vendas
(81.553) (69.573) Depreciação e amortização
1.032
821
Contas a receber de clientes
41.684 10.719 Lucro Bruto
32.834 25.474 Depreciação de mais-valia
235
–
Estoques
8.242 4.220 Receitas (Despesas) Operacionais: Com vendas
(9.412) (11.040) Amortização do direito de uso
1.682
–
Impostos a recuperar
14.256 11.897 Gerais e administrativas
(8.867) (7.681) Baixa de imobilizado
–
175
Imposto de renda e contribuição social diferidos
319
– Outras receitas operacionais líquidas
593
(15) Provisão de crédito de liquidação duvidosa
–
–
Outros créditos
1.174 1.021 Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 15.148 6.738 Juros sobre empréstimos
1.368
226
Não Circulante
39.435 13.858 Resultado Financeiro
(7.901) (1.414) Juros sobre arrendamento mercantil
362
Outros créditos
14.604 3.004 Lucro antes do IR e da CS
7.247 5.324 Variação cambial sobre empréstimos
6.405
(93)
Impostos a recuperar
868
868 IR e CS
(3.023) (1.800) Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
836
– Lucro Líquido do Exercício
4.224 3.524 Contas a receber de clientes
(30.965) (1.349)
Imobilizado
9.197 7.986 Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício por Ação - R$
0,44
0,38 Estoques
(4.022) (1.397)
Intangível
6.250 2.000
(2.360) 3.798
Demonstrações
Reserva Reserva Lucros Total do Impostos a recuperar
Direito de uso
7.680
–
(11.420)
(81)
das Mutações do Capital
de
de acumu- patrimônio Partes relacionadas
Total do Ativo
113.847 48.719
Patrimônio Líquido social capital lucros lados
líquido Outros créditos
(334)
560
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante
55.186 25.976 Saldos em 31/03/17
9.240
– 10.278
–
19.518 Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
34.189 13.692 Lucro líquido do exercício
–
–
– 3.524
3.524 Fornecedores
20.498
359
Empréstimos e financiamentos
8.783 9.894 Destinações: Reserva legal
–
–
176 (176)
– Obrigações tributárias
5.609
(79)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
1.172
454 Reserva de lucros
–
– 2.996 (2.996)
– Obrigações trabalhistas e previdenciárias
718
(92)
Obrigações tributárias
5.023
596 Dividendos a distribuir
–
–
– (352)
(352) Partes relacionadas
171
–
Outras obrigações
4.266 1.340 Saldos em 31/03/18
9.240
– 13.450
–
22.690 Outras obrigações
2.700 (667)
Arrendamento Mercantil (IFRS 16)
1.753
– Aumento capital
760
–
–
–
760 Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais (4.097) 5.705
Não Circulante
26.529
53 Lucro líquido do exercício
–
–
– 4.224
4.224 Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos (1.059) (223)
Empréstimos e financiamentos
20.208
– Constituição de reserva
(1.182)
(51)
Imposto de renda e contribuição social
Outras Obrigações
53
53 de capital
– 4.880
–
–
4.880 Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
Arrendamento Mercantil (IFRS 16)
6.268
– Destinações: Reserva legal
–
212 (212)
– atividades operacionais
(6.338) 5.431
Patrimônio Líquido
32.132 22.690 Reserva de lucros
–
– 3.590 (3.590)
– Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Capital social
10.000 9.240 Dividendos a distribuir
–
–
– (422)
(422) Aquisição de imobilizado
(2.243) (1.434)
Reserva de capital
4.880
– Saldos em 31/03/19
10.000 4.880 17.252
–
32.132 Dividendos distribuídos
(368)
–
Reserva de lucros
17.252 13.450
provisão para créditos de liquidação duvidosa: Registradas e mantidas Mútuo partes relacionadas
– (2.800)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
113.847 48.719 pelo valor nominal dos títulos decorrentes das vendas de produtos. A avaliaCaixa líquido aplicado nas atividades de investimento (2.611) (4.234)
Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: A Álcool Ferreira S.A. ção do risco de realização dos créditos e, quando aplicável, da necessidade Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
(“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado com sede na de constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa é feita com Pagamentos de mútuos - partes relacionadas
– (4.740)
cidade de Jandira, Estado de São Paulo. A Companhia está envolvida prima- base em análise individual dos valores a receber. 2.5. Estoques: Avaliados
12.384 9.671
riamente na produção e comercialização de álcool etílico hidratado extra pelo custo médio de aquisição, ajustado ao valor de mercado e das eventu- Captação de empréstimos e financiamentos
(1.703)
–
neutro e de álcool etílico hidratado extra neutro orgânico e na distribuição de ais perdas, quando aplicável. 2.6. Imobilizado: Registrado ao custo de Pagamento de arrendamento mercantil
– (6.429)
outros tipos de álcool destinado a diversos segmentos da indústria. 2. Resu- aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumula- Pagamentos de empréstimos e financiamentos
mo das Principais Práticas Contábeis: 2.1. Base de Elaboração: De das calculadas pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 10.681 (1.498)
acordo com o estatuto social da Companhia, o exercício fiscal compreende bens. 2.7. Passivos circulantes e não circulantes: Demonstrados por va- Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa
1.732 (301)
o período de 1º/04/19 a 31/03/20. 2.2. Declaração de conformidade: As
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
7.004 7.305
demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em con- lores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corres8.736 7.004
formidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstrações pondentes encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
1.732 (301)
contábeis estão apresentadas em Reais, que também é a moeda funcional as datas de encerramento das demonstrações financeiras, sendo essas Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa
da Companhia. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os sal- variações registradas na demonstração do resultado. 2.8. Capital social:
A Diretoria
dos de caixa e depósitos bancários à vista e investimentos temporários de Em 31/03/20, o capital social subscrito e integralizado está representado por
Contadora
curto prazo, com até 90 dias da data da aplicação e com risco insignificante 10.000.000 ações ordinárias sem valor nominal, pertencentes ao Grupo
de mudança de valor. 2.4. Contas a receber de clientes e estimativa de MPR Participações S.A.
Angela Maria Lacrose Coniaric - CRC/1SP 106.724/O-4

Grupo MPR Participações S.A.

CNPJ 13.974.755/0001-39
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Março de 2020 e 31 de Março de 2019 (Em milhares de reais- R$, exceto o lucro líquido (prejuízo) do exercício por ação)
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de março de 2020, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/03/2020 31/03/2019
Barueri, 31 de julho de 2020
A Diretoria
Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas.
Lucro antes dos impostos
11.217
7.741
Balanços Patrimoniais
31/03/2020 31/03/2019
Demonstrações
Reser- Reserva Reser- Lucros
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício
Ativo/Circulante
1.795
1.156 das Mutações do Capital va de de reava- vas de acumu(11.217) (7.741)
Caixa e equivalentes de caixa
19
14 Patrimônio Líquido social capital liação lucros lados Total com o resultado de equivalência patrimonial
Outros créditos
1.776
1.142 Saldos em 31/03/18 30.100
–
299 10.826
– 41.225 (Aumento) redução nos ativos operacionais:
Não Circulante
120.525
48.264 Realização de reserva
Partes relacionadas
(164)
(133)
Investimentos
120.449
48.170 de reavaliação
–
–
(80)
–
80
– Outros créditos
8
27
Imobilizado
76
94 Lucro líquido do exercício –
–
–
– 7.741 7.741 Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Total do Ativo
122.320
49.420 Destinações: Reserva legal –
–
– 387 (387)
–
Obrigações tributárias
–
(3)
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante
1.881
1.374 Constituição da
Obrigações tributárias
5
6 reserva de lucros
118
142
–
–
– 6.510 (6.510)
– Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Outras obrigações
1.876
1.368 Dividendos a distribuir
–
–
–
– (774) (774) Fornecedores
–
(1)
Não Circulante: Outras obrigações
–
4 Dividendos pagos
–
–
–
– (150) (150) Partes relacionadas
50
15
Patrimônio Líquido
120.439
48.042 Saldos em 31/03/19 30.100
–
219 17.723
– 48.042 Outras obrigações
(4)
–
Capital social
60.000
30.100 Aumento capital
29.900
–
–
–
– 29.900
Reserva de capital
32.401
– Constituição de
8
47
Caixa gerado pelas atividades operacionais
Reserva de reavaliação
141
219 reserva de capital
8
47
– 32.401
–
–
– 32.401 Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Reserva de lucros
27.897
17.723 Realização de reserva
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Total do Passivo
122.320
49.420 de reavaliação
–
–
(78)
–
78
– Caixa proveniente de alienação de imobilizado
2
–
–
–
– 11.217 11.217
Demonstrações do Resultado
31/03/2020 31/03/2019 Lucro líquido do exercício –
(5)
(21)
–
– 561 (561)
– Aquisição de imobilizado
Resultado de equivalência patrimonial
11.217
7.741 Destinações: Reserva legal –
Dividendos recebidos
–
134
Lucro (Prejuízo) Operacional
11.217
7.741 Constituição da
–
–
– 9.613 (9.613)
– Dividendos distribuídos
–
(150)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício
11.217
7.741 reserva de lucros
Dividendos a distribuir
–
–
–
– (1.121) (1.121) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(3)
(37)
Lucro Líquido (Prejuízo) Exercício por Ação - R$
0,11
0,12 Saldos em 31/03/20 60.000 32.401
141 27.897
– 120.439
Aumento (Redução) Líquido em Caixa
Notas Explicativas - 1. Contexto Operacional: Grupo MPR Participações vista e investimentos temporários de curto prazo, com até 90 dias da data da e Equivalentes de Caixa
5
10
S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede aplicação, e com risco insignificante de mudança de valor. 3.3. Investimen14
4
na cidade de Barueri - SP, que tem por objeto social a administração de bens tos: Os investimentos em controladas são avaliados pelo método da equiva- Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
no
fim
do
exercício
19
14
próprios e a participação em outras sociedades. 2. Resumo das Principais lência patrimonial. Em 31/03/2020, a Companhia detém 100% do capital
Práticas Contábeis: 2.1. Base de Elaboração: 3. De acordo com o estatu- social da empresa Álcool Ferreira S.A., 100% do capital social da Compa- Aumento (Redução) Líquido em Caixa
5
10
to social da Companhia, o exercício fiscal compreende o período de nhia Nacional de Álcool e 0,01% do capital social da Da Ilha - Comércio de e Equivalentes de Caixa
1º/04/2019 a 31/03/2020. 3.1 Declaração de conformidade: As demonstra- Álcool Ltda. 3.4. Patrimônio Líquido: Em 31/03/2020, o capital social subsA Diretoria
ções financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em confor- crito e integralizado está representado por 99.210.206 ações ordinárias sem
Contadora
midade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 3.2. Caixa e equiva- valor nominal, pertencente 55% à empresa Vocatus Participações S/A e
Angela Maria Lacrose Coniaric - CRC/1SP 106.724/O-4
lentes de caixa: Compreendem os saldos de caixa e depósitos bancários à 45% ao Zulu Corp Fundo de Investimento e Participações Multiestratégia.

São Paulo, quarta-feira, 12 de agosto de 2020

7

Companhia Nacional de Álcool

CNPJ: 60.881.299-0001-62
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Março de 2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido (prejuízo) por ação)
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de março de 2020, compostas pelo
Jandira, 31 de julho de 2020
A Diretoria
Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas.
Balanços Patrimoniais
31/03/20 31/03/19
Demonstrações do Resultado
31/03/20 31/03/19
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
31/03/20 31/03/19
Ativo/Circulante
100.726 54.179 Receita Líquida de Vendas
187.899 139.430 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
14.483 3.766 Custo das Vendas
(114.421) (72.131) Lucro antes dos impostos
10.640 5.593
Contas a receber de clientes
52.029 28.438 Lucro Bruto
73.478
67.299 Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício
Estoques
10.897 6.696 Receitas (Despesas) Operacionais: Com vendas (25.848) (23.081) com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Impostos a recuperar
12.603 6.524 Gerais e administrativas
(20.828) (19.322) Depreciação e amortização
4.708 2.571
Outros créditos
10.714 8.755 Outras receitas operacionais líquidas
1.670
162 Amortização do direito de uso
2.467
–
Não Circulante
120.975 68.793 Resultado da equivalência patrimonial
(757)
800 Provisão para riscos
116
–
Outros créditos
962 3.718 Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 27.715
25.858 Resultado de equivalência patrimonial
757 (800)
Impostos a recuperar
484
466 Resultado Financeiro
(17.075) (20.265) Lucro da venda de imobilizado
–
–
Imposto de renda e contribuição social diferido
10.394
– Lucro (Prejuízo) antes do IR e da CS
10.640
5.593 Juros sobre empréstimos e financiamentos
5.653 7.993
Investimentos
36.780 41.958 Imposto de Renda e Contribuição Social
(2.507) (1.417) Juros sobre arrendamento mercantil
900
–
Imobilizado
30.824 16.251 Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício
8.133
4.176 (Aumento) redução nos ativos operacionais:
Intangível
28.460 6.400 Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício por Ação - R$ 0,41
0,21 Estoques
(4.201) (1.984)
Direito de uso
13.071
–
Contas a receber de clientes
(23.591) 1.581
Demonstrações Capital Reser- Reserva Reser- Lucros
Total do Ativo
221.701 122.972 das Mutações do
Impostos a recuperar
(6.097) (4.002)
va de de Rea- vas de AcumuPassivo e Patrimônio Líquido/Circulante
73.092 53.156 Patrimônio Líquido Social Capital valiação Lucros lados Total Partes relacionadas
3.226 4.549
Fornecedores
39.491 18.840 Saldos em 31/03/18 13.672
Outros
créditos
2.880 6.699
–
299 7.709
– 21.680
Empréstimos e financiamentos
16.539 27.475 Realização de reserva
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
1.000 1.080 de reavaliação
98 (1.690)
–
–
(80)
–
121
41 Obrigações tributárias
Obrigações tributárias
3.957 1.713 Lucro líquido do exercício –
(80) (129)
–
–
– 4.176 4.176 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Outras obrigações
10.024 4.048 Destinações: Reserva legal –
18.964 2.279
–
–
208 (208)
– Fornecedores
Arrendamento mercantil
2.081
– Reserva de lucros
(344)
484
–
–
– 3.672 (3.672)
– Partes relacionadas
Não Circulante
81.669 44.336 Dividendos a distribuir
3.634
(12)
–
–
–
– (417) (417) Outras obrigações
Empréstimos e financiamentos
56.000 36.381 Saldos em 31/03/19 13.672
19.730 23.132
–
219 11.589
– 25.480 Caixa gerado pelas atividades operacionais
Obrigações tributárias
203
324 Aumento de capital
1.328
–
–
–
– 1.328 Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos (6.083) (7.993)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
–
112 Constituição de
(2.205) (828)
Imposto de renda e contribuição social pagos
Outras obrigações
16.798 7.519 reserva de capital
11.442 14.311
– 32.772
–
–
– 32.772 Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Arrendamento mercantil
8.668
– Realização de reserva
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Patrimônio Líquido
66.940 25.480 de reavaliação
(14.626) (8.756)
–
–
(78)
–
118
40 Aquisição de imobilizado
Capital social
15.000 13.672 Lucro líquido do exercício –
–
–
– 8.133 8.133 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (14.626) (8.756)
Reserva de capital
32.772
– Destinações: Reserva legal –
–
–
408 (408)
– Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Reserva de reavaliação
141
219 Reserva de lucros
11.600 3.800
–
–
– 7.030 (7.030)
– Captação de mútuos partes relacionadas
Reserva de lucros
19.027 11.589 Dividendos a distribuir
(1.000)
–
–
–
–
– (813) (813) Pagamento de empréstimos partes relacionadas
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
221.701 122.972 Saldos em 31/03/20 15.000 32.772
Captação
de
empréstimos
e
financiamentos
78.150
–
141 19.027
– 66.940
Pagamento de arrendamento mercantil
(5.689)
–
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa é feita com
1. Contexto Operacional: A Companhia Nacional de Álcool (“Companhia”)
(69.037) (20.397)
base em análise individual dos valores a receber. 2.5. Estoques: Avaliados Amortização de empréstimos e financiamentos
é uma empresa constituída na forma de sociedade anônima de capital fe- pelo custo médio de aquisição, ajustado ao valor de mercado e das eventu- Dividendos pagos
(123)
–
chado, com sede na cidade de Jandira, Estado de São Paulo. A Companhia ais perdas, quando aplicável. 2.6. Imobilizado: Registrado ao custo de Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
está envolvida primariamente na industrialização, comercialização e distri- aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumula- atividades de financiamento
13.901 (16.597)
buição para o varejo de produtos de higiene, limpeza e cosméticos. 2. Resu- das calculadas pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos Aumento (Redução) Líquido em Caixa
mo das Principais Práticas Contábeis: 2.1. Base de Elaboração: De bens. Gastos com reparos e manutenção que não aumentam a vida útil do e Equivalentes de Caixa
10.717 (11.042)
acordo com o estatuto social da Companhia, o exercício fiscal compreende ativo são reconhecidos como despesa, quando incorridos. 2.7. Intangível:
3.766 14.808
o período de 1º de abril de 2019 a 31 de março de 2020. 2.2. Declaração de Representado por marcas e patentes sem vida útil definida adquiridas em Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
14.483 3.766
conformidade: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão combinações de negócios. 2.8. Investimentos: Os investimentos em con- Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas troladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Em 31 de Aumento (Redução) Líquido em Caixa
10.717 (11.042)
no Brasil. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de março de 2020, a Companhia detém 99,99% do capital social da empresa e Equivalentes de Caixa
caixa e depósitos bancários à vista e investimentos temporários de curto Da Ilha - Comércio de Álcool Ltda. 2.9. Passivos circulantes e não circu- subscrito e integralizado está representado por 20.832.371 ações ordinárias
prazo, com até 90 dias da data da aplicação, e com risco insignificante de lantes: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, sem valor nominal, pertencentes ao Grupo MPR Participações S.A..
mudança de valor. 2.4. Contas a receber de clientes e estimativa de pro- quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetáA Diretoria
visão para créditos de liquidação duvidosa: Registradas e mantidas pelo rias e cambiais incorridos até as datas de encerramento das demonstrações
Contadora
valor nominal dos títulos decorrentes das vendas de produtos. A avaliação financeiras, sendo essas variações registradas na demonstração do resulAngela Maria Lacrose Coniaric - CRC/1SP 106.724/O-4
do risco de realização dos créditos e, quando aplicável, da necessidade de tado. 2.10. Patrimônio Líquido: Em 31 de março de 2020, o capital social

Vocatus Participações S.A.

CNPJ: 20.816.163/0001-54
Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31/03/2020 e 31/03/2019 (Em milhares de reais- R$, exceto o lucro líquido do exercício por ação)
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à aprovação de V.Sas. as
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
31/03/2020 31/03/2019
Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31/03/2020. São Paulo, 31 de julho de 2020
A Diretoria. (=) Lucro do exercício
6.180
3.789
Balanços Patrimoniais
31/03/2020 31/03/2019
Demonstrações
Outros
Lucros
Itens que não afetam o caixa operacional
Ativo/Circulante
945
406
das Mutações do
resulta
(pre(6.209)
(3.808)
Equivalência patrimonial
Caixa e equivalentes de caixa
5
1
Ca- RePatrimônio Líquido
dos Reser- juízos)
(29)
(19)
Outros créditos
940
405
pital serva abran- va de acumuAumento e (Diminuição) das contas de passivo
Investimentos
66.241
88.518
social legal gentes lucros lados Total Outras obrigações
7
3
Total do ativo não circulante
66.241
88.518 Saldos em 31/03/18
57.692 1.395
– 26.045
– 85.132 Caixa líquido das atividades operacionais
(22)
(16)
Total do ativo
67.186
88.924 Lucro líquido do exercício
–
–
–
– 3.789
– Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Passivo e patrimônio líquido/Circulante
920
382 Reserva legal
– 190
–
– (190)
190 Dividendos recebidos
–
16
Outras obrigações
920
382 Dividendos distribuídos
–
–
–
– (379)
– Aquisição de controlada
26
–
Patrimônio Líquido
66.266
88.542 Constituição de
Caixa líquido das atividades de investimentos
26
16
Capital social
57.692
57.692 reserva de lucros
–
–
– 3.220 (3.220) 3.220 Caixa líquido das atividades de financiamentos
–
–
Reserva legal
1.894
1.585 Saldos em 31/03/2019 57.692 1.585
– 29.265
– 88.542 Aumento/(Redução) líquido de caixa
4
–
Outros resultados abrangentes
(27.869)
– Lucro líquido do exercício
–
–
–
– 6.180
– Caixa no início do período
1
1
Lucros Acumulados
34.549
29.265 Transação com sócios - Redução
Caixa no final do período
5
1
Total do passivo
67.186
88.924 de investimento Hypsea
–
– (27.869)
–
– (27.869) Aumento/(Redução) líquido de caixa
4
–
– 309
–
– (309)
309 negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for
Demonstrações do Resultado
31/03/2020 31/03/2019 Reserva legal
–
–
–
– (587)
– devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são
Despesas gerais e administrativas
(29)
(19) Dividendos distribuídos
Resultado Operacional
(29)
(19) Constituição de
apresentadas como passivo não circulante. 3. Investimento: Os investimen–
–
– 5.284 (5.284) 5.284 tos em controladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial.
Resultado de equivalência patrimonial
6.209
3.808 reserva de lucros
– 66.266 Em 31/03/2020, a Companhia detém 55% do capital social da empresa
Lucro antes do IR e da CS
6.180
3.789 Saldos em 31/03/2020 57.692 1.894 (27.869) 34.549
Lucro líquido do exercício
6.180
3.789 das em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil: (a) Grupo MPR Participações S.A.. 4. Patrimônio Líquido: (a) Capital Social.
Notas Explicativas 1. Contexto Operacional: Vocatus Participações Caixa e Equivalentes de Caixa: inclui dinheiro em caixa, depósitos bancá- Em 31/03/2020, o capital social subscrito e integralizado está representado
S.A., constituída em 12/08/2014, é uma sociedade anônima de capital fecha- rios, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de por 79.554.652 ações ordinárias sem valor nominal, pertencentes ao Fundo
do, com sede em São Paulo - SP, que tem por objeto social a participação mudança de valor e limites. (b) Investimentos: Os investimentos em contro- de Investimento em Participações Vocatus.
A Diretoria
em outras sociedades. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: ladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. (c) Outras
Contadora: Angela Maria Lacrose Coniaric - CRC/1SP 106.724/O-4
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresenta- contas a pagar: são obrigações a pagar contraídas no curso normal dos

Publicidade legal em jornal
é obrigação. Tá legal?
N
caducou no inicio de dezembro passado e,
portanto, volta a valer a legislação vigente.
Achamos importante dar este aviso porque
muitos profissionais e empresários ainda não
se deram conta desta mudança e podem incorrer nas punições previstas.

Empresas, contadores, administradores
Traga sua publicidade legal para o jornal
devem ficar atentos aos efeitos da perda de Empresas e Negócios, uma publicação
validade da Medida Provisória 892, que pre- com 17 anos de tradição, bons serviços e
via mudanças nestes procedimentos. A MP qualidade editorial.

União Social Camiliana
CNPJ nº 58.250.689/0001-92
Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)
Ativo
Ativo Circulante
Disponível
Caixa e equivalentes de caixa
Valores a Receber
Contas a Receber
Adiantamentos
Impostos a Recuperar
Estoques
Despesas Antecipadas
Ativo Não Circulante
Valores a Receber
Contas a Receber
Depósitos e Cauções
Realizável a Longo Prazo
Propriedade para Investimento
Imobilizado
Imobilizado líquido
Intangível
Intangível líquido
Total do Ativo

( Nota 4 )
( Nota 5 )

( Nota 6 )
( Nota 5 )

( Nota 7 )

2018
2017
122.632.886,25 101.674.575,55
86.890.725,25 60.881.948,83
86.890.725,25 60.881.948,83
35.742.161,00 40.792.626,72
30.057.403,01 35.474.932,38
1.428.132,97
1.591.966,94
1.005,32
3.030,53
255.474,80
237.345,86
4.000.144,90
3.485.351,01
74.636.430,47 69.355.046,74
1.283.388,24
537.345,88
23.908,48
1.283.388,24
513.437,40
6.427.577,02
6.427.577,02
6.427.577,02
6.427.577,02
66.508.441,14 62.134.569,33
66.508.441,14 62.134.569,33
417.024,07
255.554,51
417.024,07
255.554,51
197.269.316,72 171.029.622,29

Passivo
Passivo Circulante
Fornecedores
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Sociais
Obrigações Fiscais
Outras Obrigações
Receita Antecipada de Cursos
Passivo Não Circulante
Provisão para Contingência
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social
Superávit do Exercício

( Nota 8 )
( Nota 8 )
( Nota 15 )
( Nota 16 )

2018
2017
18.737.835,72 17.493.966,40
2.604.574,04
2.397.604,78
10.022.349,69
9.612.602,52
2.850.396,73
2.832.371,91
65.656,79
74.948,59
493.676,14
153.708,12
2.701.182,33
2.422.730,48
7.473.183,39
8.092.297,22
7.473.183,39
8.092.297,22
171.058.297,61 145.443.358,67
145.443.358,67 118.806.451,07
25.614.938,94 26.636.907,60

197.269.316,72 171.029.622,29

Total do Passivo

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)
Descrição das Mutações
Saldo no Início do Exercício de 2017
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social
Superávit do Exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2018

Patrimônio
Social
103.684.720,17
15.121.730,90
118.806.451,07
26.636.907,60
145.443.358,67

Superávit do
Exercício
15.121.730,90
(15.121.730,90)
26.636.907,60
26.636.907,60
(26.636.907,60)
25.614.938,94
25.614.938,94

Total
118.806.451,07
26.636.907,60
145.443.358,67
25.614.938,94
171.058.297,61

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017.
A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Educação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operacional: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informações contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Determinação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equivalentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstrado pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decorrentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmente, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As re

A Entidade tem sistematicamente efetuado cobrança de seus créditos em atraso, no entanto, a longevidade
na sua realização, deve-se ao perfil de seus clientes que são basicamente alunos de cursos superiores. As
cobranças estão cumprindo as etapas processuais pertinentes e serão finalizadas, iniciando-se a execução
da sentença, fases processuais também razoavelmente demoradas que consiste em transformar em recursos líquidos os direitos reconhecidos judicialmente. No ano de 2018, a provisão para crédito de liquidação
duvidosa corresponde ao montante de R$ 12.223.680,64 (Em 2017 R$ 13.957.225,98), suficiente para cobrir
eventuais perdas julgados pela administração de difíceis recebimentos.
2018
2017
6. Despesas Antecipadas
Seguros Diversos
39.378,66
42.224,76
Despesas com vestibulares
3.960.766,24
3.443.126,25
Total
4.000.144,90
3.485.351,01
2017
7. Imobilizado: (a) Composição
2018
Imobilizado
Custo
Depreciação
Líquido
Líquido
Terrenos
20.723.000,00
- 20.723.000,00
20.723.000,00
Edificações
61.025.769,85
(37.565.052,85) 23.460.717,00
24.615.738,45
Benfeitorias e Reformas
17.239.492,45
(8.228.326,65)
9.011.165,80
6.825.920,25
Instalações
1.860.425,11
(908.597,03)
951.828,08
646.205,71
Informática
5.466.899,44
(4.217.329,60)
1.249.569,84
1.066.634,04
Móveis e Maquinas
19.054.789,62
(14.226.593,14)
4.828.196,48
3.458.527,12
Equipamentos de Laboratórios
7.173.080,88
(4.666.758,67)
2.506.322,21
2.297.973,17
Biblioteca
8.914.914,36
(7.865.991,42)
1.048.922,94
672.598,41
Veículos
977.344,23
(418.978,02)
558.366,21
576.450,85
2.170.352,58
2.170.352,58
1.251.521,33
Imobilizado em Andamento
Total
144.606.068,52
(78.097.627,38) 66.508.441,14
62.134.569,33
b) Movimentação do custo 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:
2017
2018
Custo
Adições
Baixas
Custo
Imobilizado
Terrenos
20.723.000,00
20.723.000,00
Edificações
60.384.467,20
5.945.302,65 (5.304.000,00)
61.025.769,85
Benfeitorias e Reformas
14.442.278,81
2.832.837,66
(35.624,02)
17.239.492,45
Instalações
1.440.265,73
423.909,38
(3.750,00)
1.860.425,11
Informática
6.359.266,55
1.371.819,17 (2.264.186,28)
5.466.899,44
Móveis e Maquinas
17.008.884,07
2.335.131,54
(289.225,99)
19.054.789,62
Equipamentos de Laboratórios
6.577.349,64
794.602,89
(198.871,65)
7.173.080,88
Biblioteca
8.136.296,91
790.064,41
(11.446,96)
8.914.914,36
Veículos
985.417,55
385.917,45
(393.990,77)
977.344,23
1.251.521,33
5.554.233,76 (4.635.402,51)
2.170.352,58
Imobilizado em Andamento
Total
137.308.747,79
20.433.818,91 (13.136.498,18) 144.606.068,52
c) Movimentação da depreciação - 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:
2017
2018
Depreciação
Adições
Baixas
Depreciação
Imobilizado
Edificações
(35.768.728,75)
(3.917.924,10)
2.121.600,00 (37.565.052,85)
Benfeitorias e Reformas
(7.616.358,56)
(611.968,09)
(8.228.326,65)
Instalações
(794.060,02)
(114.537,01)
(908.597,03)
Informática
(5.292.632,51)
(864.997,68)
1.940.300,59
(4.217.329,60)
Móveis e Maquinas
(13.550.356,95)
(896.079,46)
219.843,27 (14.226.593,14)
Equipamentos de Laboratórios
(4.279.376,47)
(562.520,42)
175.138,22
(4.666.758,67)
Biblioteca
(7.463.698,50)
(410.871,57)
8.578,65
(7.865.991,42)
(408.966,70)
(173.750,37)
163.739,05
(418.978,02)
Veículos
Total
(75.174.178,46)
(7.552.648,70)
4.629.199,78 (78.097.627,38)
d) Taxas anuais de depreciação praticadas: Edifícações - 4%; Veiculos - 20%; Informática - 20%; Outras
Imobilizações - 10%; Moveis, utensílios e Instalações - 10%; Equipamentos de laboratórios - 10%; Biblioteca
- 10%.
8. Obrigações Trabalhistas e Sociais: As obrigações trabalhistas estão compostas da seguinte forma:
2018
2017
Provisões de Férias
6.210.252,88
5.978.524,19
Salários a Pagar
3.675.997,95
3.536.639,52
Demais Contas
136.098,86
97.438,81
Total
10.022.349,69
9.612.602,52
As obrigações sociais estão compostas da seguinte forma:
2018
2017
FGTS
655.368,45
624.433,64
INSS
401.095,93
455.545,85
IRRF
1.684.403,45
1.628.083,49
109.528,90
124.308,93
Outras
Total
2.850.396,73
2.832.371,91
9. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguinte forma:
Ativos
2018
2017
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa
86.890.725,25
60.881.948,83
Empréstimos e recebíveis
30.057.403,01
35.498.840,86
Contas a receber de clientes
Total
116.948.128,26
96.380.789,69
Passivos
Pelo custo amortizado
2.604.574,04
2.397.604,78
Fornecedores
Total
2.604.574,04
2.397.604,78
A seguir são apresentadas os valores dos ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2018:
Ativos
Valor contábil
Até 1 ano
Caixa e equivalentes de caixa
86.890.725,25
86.890.725,25
Contas a receber de clientes
30.057.403,01
30.057.403,01
Passivos
(2.604.574,04) (2.604.574,04)
Fornecedores
Posição líquida
114.343.554,22 114.343.554,22
10. INSS Cota Patronal: A União Social Camiliana é certificada pelo CEBAS - Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria do MEC nº 1.336 publicado em 08
de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado de forma tempestiva em 02/08/2012
conforme o processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº 23000.013055/2015-70 em 20/10/2015
e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16, os quais encontram-se em análise. Conforme os
termos da declaração emitida pelo Ministério da Educação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade
até a conclusão do processo.O valor da cota patronal do exercício de 2018, corresponde a R$ 19.371.456,38
(2017 - R$ 19.260.673,31). 11. Gratuidades: Em 15 de outubro de 2.013 foi publicada a Lei nº 12.868 que entre
outros alterou a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2.009, estabelecendo outros critérios para determinação da
base de cálculo para aplicação das gratuidades. As principais alterações correspondem à concessão ou renovação da certificação, a entidade de educação que atua nas diferentes etapas e modalidades da educação básica
e superior regular e presencial e que deverá; demonstrar sua adequação às diretrizes e metas estabelecidas
no Plano Nacional de Educação; atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avaliação conduzidos pelo Ministério da Educação; e conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de uma
bolsa de estudo integral para cada cinco alunos pagantes, excluído da base de cálculo os alunos inadimplente
por mais de 90 dias. Para o cumprimento da proporção determinada, a entidade poderá oferecer bolsas de
estudo parciais, observadas as seguintes condições: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino
superior e educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco)
alunos pagantes ou; - Educação básica: (ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário. - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: a entidade que aderiu ao PROUNI com a proporção de 1/9, devem conceder
1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes, seguir na forma do caput do art. 11 da Lei
nº 11.096 de 13 de janeiro de 2005, excepcionalmente poderão complementar a proporção de 1/5 com bolsas
próprias de 50%, desde que atendam ao perfil sócio econômico, dentro da Lei 12.101/2009.
Mensuração com base no número de alunos bolsistas
Educação Superior Educação básica
Concessão de bolsas
2.018
2.018
Total de Alunos matriculados ...................................................
8.831
1.484
Total de Alunos Bolsa Integral...................................................
1.287
349
Total de Alunos pagantes ..........................................................
7.544
1.135
Total de Alunos Bolsa Parcial 50%...........................................
460
76
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/5..............................
SIM
SIM
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/9..............................
SIM
SIM
O valor correspondente a Bolsas de Estudo no exercício de 2018 é de R$ 22.106.244,96 (2017 R$ 22.007.922,83). 12. Serviço Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG
2002 (R1) - Entidade sem Finalidades de Lucro item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a
prestação do serviço não remunerado do voluntariado o montante de R$ 20.626,12, que é composto

(+) Receita Operacional Bruta
Cursos
Taxas e Inscrições
Patrocínios, Anúncios e Eventos
Termo de Colaboração com Entidade Pública (PMSP)
( Nota 19 )
Serviço Voluntário
( Nota 12 )
(-) Dedução da Receita Bruta
( - ) Devoluções / Cancelamento de Parcelas
( - ) Bolsas de Estudos (Custo)
( Nota 11 )
( - ) Gratuidade - Termo de Colaboração
(=) Receita Operacional Líquida
(=) Isenção Usufruída
Custo da Isenção Usufruída
( Nota 10 )
Isenção Usufruída
( Nota 10 )
(-) Custos dos Serviços Prestados
Pessoal Próprio
Serviços de Terceiros
Materiais e Componentes
Despesas Gerais
( Nota 13 )
(-) Despesas Operacionais
Despesas com Pessoal
Depreciações
Despesas Gerais
( Nota 14 )
Impostos e Taxas
Serviço Voluntário
( Nota 12 )
(+/-) Outras (Despesas) Receitas
Resultado de Alienações do Imobilizado
( Nota 18 )
Outras Receitas
(=) Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras
(Despesas)/Receitas Financeiras Líquidas
( Nota 17 )
(=) Superávit do Exercício

2018
193.864.796,27
188.487.230,44
2.837.052,93
5.047,00
2.514.839,78
20.626,12
(25.086.771,83)
(2.980.526,87)
(22.106.244,96)
(37.143,80)
168.740.880,64
(19.371.456,38)
19.371.456,38
(78.594.453,66)
(69.017.575,59)
(7.227.872,55)
(449.369,26)
(1.899.636,26)
(63.822.700,42)
(27.632.251,29)
(4.866.940,80)
(30.966.759,28)
(336.122,93)
(20.626,12)
1.498.915,89
70.146,98
1.428.768,91
27.822.642,45
(2.207.703,51)
25.614.938,94

2017
188.064.173,93
182.874.168,72
2.628.461,59
1.350,00
2.539.567,50
20.626,12
(24.398.909,66)
(2.390.986,83)
(22.007.922,83)
163.665.264,27
(19.260.673,31)
19.260.673,31
(76.262.853,75)
(67.040.904,35)
(7.035.577,82)
(643.427,22)
(1.542.944,36)
(56.980.842,84)
(29.055.961,12)
(5.105.812,60)
(22.269.278,03)
(529.164,97)
(20.626,12)
276.247,15
(1.335.799,03)
1.612.046,18
30.697.814,83
(4.060.907,23)
26.636.907,60

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais
2018
2017
Despesas com Vestibular
333.021,59
453.076,84
Material de Consumo
487.585,97
294.085,63
Conduções
80.931,47
87.553,95
Viagens e Estadia
75.100,12
106.739,26
Gêneros Alimentícios
829,51
7.405,75
Lanches e Refeições
9.062,90
6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas
84.557,51
103.977,26
Seguros
327.620,88
76.110,71
Locações
274.768,98
111.418,83
Manutenção
113.978,99
151.674,21
Gas
5.723,28
7.775,79
Correios e Telégrafos
49.932,62
63.502,40
Fretes e Carretos
205,03
3.125,56
Certificados
28.280,00
16.000,00
28.037,41
53.723,95
Demais contas
Total
1.899.636,26
1.542.944,36
2018
2017
14. Despesas Gerais Administrativas
Serviços de Terceiros - PJ
5.547.369,93
5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF
345.676,55
266.872,84
Locações
6.446.634,18
5.102.688,50
Energia Elétrica
1.802.687,15
2.015.400,41
Material de Consumo
1.177.517,15
714.843,82
Propaganda e Publicidade
2.866.470,86
2.138.136,28
Telefone
214.899,59
291.377,41
Agua
810.357,44
766.393,57
Gas
28.384,97
21.072,86
Viagens e Estadias
201.370,21
188.328,97
Manutenção Predial
968.027,53
842.588,20
Material de Escritório
160.753,11
193.748,84
Correios e Telegrafos
88.383,99
94.396,76
Material de Limpeza
268.087,72
260.781,93
Conduções
130.775,94
120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
9.030.097,02
3.308.053,72
Despesas c/ Veículos
53.791,48
55.468,75
Lanches e Refeições
216.995,32
268.098,72
Seguros
95.615,89
88.871,75
Utensílios Diversos
136.250,67
82.823,93
Condomínio
230.433,91
195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas
5.101,67
5.072,93
141.077,00
41.007,16
Demais contas
Total
30.966.759,28
22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadêmicos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
2018
2017
Despesas Financeiras
Juros Passivos
(133.453,28)
(50.045,98)
Descontos Concedidos
(10.329.494,39) (11.748.640,89)
Despesas Bancárias
(506.099,82)
(532.483,02)
Demais Despesas
(5.227,97)
(217,45)
Total
(10.974.275,46) (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos
4.212.893,88
3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações
4.385.564,80
4.334.421,97
Descontos Obtidos
167.581,41
516.773,94
531,86
353,00
Outras
Total
8.766.571,95
8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas
(2.207.703,51) (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas de Estudo Assistencial que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50% para alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios que constam na Lei 12.101/2009 sempre respeitando o princípio da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.
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