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JESUÍTÍÍ AS BRASILTT

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em milhares de Reais)

Ativo Nota          2020          2019
Circulante

Caixa equivalentes de caixa ................................. 10 109.877 94.863
Títulos e valores mobiliários ................................... 11 141.705 198.799
Contas a receber .................................................. 12 19.739 14.844
Estoque .................................................................. 6.721 5.636
Outras contas a receber ....................................... 13 6.922 10.195
Despesas antecipadas ......................................... 2.491 4.334

Total do circulante ................................................ 287.455 328.671
Não circulante
Realizável a longo prazo

Outras contas a receber - Partes relacionadas ... 21 3.265 3.316
Depósito judicial ..................................................... 20b 23.040 35.192
Outras contas a receber ....................................... 13 879 925

27.184 39.433
Investimentos ......................................................... 323 323
Propriedade para investimentos ........................... 14 964.911 979.505
Imobilizado ............................................................. 15 1.001.362 937.292
Intangível ............................................................... 338 511

Total do não circulante ......................................... 1.994.118 1.957.064
Total do ativo .......................................................... 2.281.573 2.285.735

Passivo Nota          2020          2019
Circulante

Fornecedores ........................................................ 10.257 19.023
Obrigações tributárias ............................................ 6.920 6.168
Obrigações trabalhistas e sociais .......................... 17 17.479 23.774
Outras contas a pagar .......................................... 18 50.138 38.718
Adiantamento de clientes ..................................... 19 25.717 29.612

Total do circulante ................................................ 110.511 117.295
Não circulante

Fornecedores ........................................................ 508 -
Provisão para contingências ................................. 20a 3.282 5.102
Empréstimos ........................................................... 16 153.796 147.037
Outras contas a pagar .......................................... 18 3.026 36.845

Total do não circulante ......................................... 160.612 188.984
Patrimônio líquido ................................................. 22

Patrimônio social .................................................... 1.023.269 995.959
Ajuste de avaliação patrimonial ............................. 943.454 956.188
Superávit acumulado ............................................. 43.727 27.309

2.010.450 1.979.456

Total do passivo e patrimônio líquido ............... 2.281.573 2.285.735

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em milhares de Reais)

Nota          2020          2019
Receita operacional líquida ................................ 23 367.235 376.545
Custos dos serviços prestados ......................... 24 (309.364) (327.331)
Superávit bruto ...................................................... 57.871 49.214
Despesas operacionais

Despesas com vendas .......................................... 24 (13.589) (13.961)
Despesas gerais e administrativas ........................ 24 (14.716) (24.982)
Outras despesas operacionais ............................. 24 (6.769) (12.656)

Superávit (déficit) antes do resultado financeiro 22.797 (2.385)
Resultado financeiro

Receitas financeiras .............................................. 25 12.879 26.901
Despesas financeiras ............................................ 25 (4.683) (9.941)
Receita financeira, líquida ................................ 25 8.196 16.960

Superávit do exercício ......................................... 30.993 14.575

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍ-
CIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 E 2019 - (Em milhares de Reais)

Patri- Ajustes de Superávit
mônio avaliação  acu-

      social patrimonial     mulado          Total
Saldo em 1° de janeiro de 2019 ... 957.658 968.922 38.301 1.964.881
Transferência para patrimônio social 38.301 - (38.301) -
Realização do ajuste de
  avaliação patrimonial ....................... - (12.734) 12.734 -
Superávit do exercício ....................... - - 14.575 14.575
Saldo em 31 de dezembro de 2019 995.959 956.188 27.309 1.979.456
Transferência para patrimônio social 27.309 - (27.309) -
Realização do ajuste
  de avaliação patrimonial .................. - (12.734) 12.734 -
Superávit do exercício ....................... - - 30.993 30.993
Saldo em 31 de dezembro de 2020 1.023.268 943.454 43.727 2.010.449

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais)
1. Contexto operacional: A Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social -
ANEAS é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente de assistência social,
com atividade nas áreas educacional, assistencial, cultural e religiosa, com Título de Utilida-
de Pública Estadual de São Paulo, conforme Decreto nÀ 41.567, de 24 de janeiro de
1997; Título de Utilidade Pública Estadual do Rio de Janeiro, conforme Decreto nÀ 179/75
e Resolução SEASDH nÀ 267, de 23 de julho de 2010; Título de Utilidade Pública Munici-
pal de São Paulo, conforme Decreto nÀ 56.228, de 1À de julho de 2015; e com o CEBAS/
MEC (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de Educação),
Processo nÀ 71000.115008/2009-64, com validade até 31 de dezembro de 2014, confor-
me Portaria 701 do MEC - SERES, de 18 de novembro de 2014 - Protocolo de Renova-
ção MEC/SERES/SIDOC emitido em 1À de dezembro de 2014 - Processo nÀ
23000.013794/2014-81, o qual se encontra aguardando análise, conforme SEI/MEC
0608107 emitida em 27 de março de 2017, e procedeu novamente, conforme obrigação
legal, à entrega da documentação em meio físico ao Ministério da Educação (MEC) para
renovação MEC/SERES, triênio 2018 a 2020, protocolo emitido em 11 de dezembro de
2017 - Processo nÀ 23000.047949|2017-25, prestou contas do ano de 2018, protocolo
em 29 de abril de 2019, o qual se encontra aguardando análise, SEI/MEC 1742018 emiti-
da em 7 de outubro de 2019 - Processo nÀ 23000.028383/2019-02; procedeu novamen-
te às obrigações legais da entrega em meio físico do processo de prestação de contas
ano de 2019, conforme SEI//MEC 23000.006006/2021-29 e renovação do triênio 2021 a
2023, conforme SEI/MEC 23000.032305/2020-38, aguardando análise. COVID-19: Em
31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que a COVID-
19 (coronavírus) é uma emergência de saúde global. A rápida e repentina propagação
da epidemia causou a paralisação de vários setores produtivos e comerciais, além de con-
finar pessoas e fragilizar a economia mundial, de forma que decisões significativas tiveram
de ser tomadas pelos governos e entidades de setor privado, que somadas ao impacto
potencial ao surto aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos, aos
quais geraram impactos relevantes nos valores reconhecidos nas demonstrações financei-
ras. Diante da recomendação de distanciamento social para diminuir a transmissão da
COVID-19, a Administração tomou as seguintes medidas: • Todas as reuniões passaram a
ser realizadas por videoconferência. • Mapeamento das necessidades de hardware e
software para implementação de operação em regime de home office, que foi iniciado em
18 de março de 2020. • Providências para acesso remoto de rede e sistemas de gestão.
• Providências para ativação de desvio de chamadas telefônicas. • Protocolos de seguran-
ça em função da necessidade de alguns colaboradores irem ao escritório, com uso devido
de máscaras, mantendo o distanciamento social e utilização de álcool em gel 70%, para
higienização das mãos. • Acompanhamento em conjunto com nossa corretora do plano
de saúde dos colaboradores/familiares que apresentavam sintomas referentes à COVID-
19, ou qualquer outro tipo de necessidade médica. • Boletins de orientação e
conscientização de todos. • Palestras periódicas com orientação para a saúde de seus
colaboradores. • Implantação de um Comitê para avaliar de forma constante o impacto do
surto nas operações e na posição patrimonial e financeira da Associação, com o objetivo
de implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações e
nas demonstrações financeiras. • Contratos firmados mediante assinaturas eletrônicas.
Apesar de manter posição saudável de caixa e títulos e valores mobiliários, e tendo em
vista a incerteza e volatilidade do cenário atual em razão da pandemia da COVID-19, a
Administração da Associação executou medidas com o foco de estabelecer uma posição
ainda mais robusta em caráter preventivo, de modo a garantir que a Associação possa
atravessar esse período suprindo as necessidades que possam surgir, sendo: • Monitora-
mento das receitas e despesas através de avaliações diárias do fluxo de caixa, para
acompanhamento de impacto e ações de contingência. • Com relação à prestação de
serviços educacionais - mensalidade escolar, a Associação passou a ofertar tais serviços
no modelo on-line, com todo o suporte tecnológico e 100% dos professores e pessoal de
apoio produzindo conteúdos e atividades para garantir a continuidade do aprendizado e
formação de nossos alunos, durante todo o ano letivo. Com isso, os valores das mensali-
dades escolares foram mantidos de acordo com o plano escolhido por cada família, assim
como os planos de benefícios em vigor - desconto pontualidade, desconto fidelidade,
desconto irmão e outros tipos de bolsas e descontos. Na interpretação dos números
apresentados nas demonstrações financeiras de 2020, pode-se observar: • Concessão
de descontos aos alunos para que fosse possível que as famílias continuassem com seus
filhos em nossos colégios, foi concedido R$ 51.246 de descontos em 2020 (R$ 21.077
em 2019), 243% a mais de descontos ofertados de 2019 para 2020. • Renegociação de
contratos de aluguéis que resultaram em descontos no montante de R$ 2.141 em 2020
(R$ 732 em 2019) 292% a mais de descontos ofertados de 2019 para 2020. • Aumento
considerável na provisão para crédito de liquidação duvidosa, tendo em vista que as taxas
de perdas são calculadas por meio de uso de „rolagem‰ com base na probabilidade, e
observou-se a necessidade de provisão para contas a receber. O valor provisionado em
2020 foi de R$ 6.293 (R$ 1.121 em 2019), 561% a mais comparados de 2019 para
2020. • Medidas de contenção de custos e despesas que resultou na economia de 10%
dos custos e despesas de 2020. A Associação continua monitorando suas operações e
não identificou nenhum evento que pudesse indicar indícios de impairment e/ou de não
realização de seus ativos. 2. Base de preparação: a. Declaração de conformidade: As
demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria
da Associação em 05 de abril de 2021. Todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem
àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 3. Base de mensuração: As de-
monstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos
instrumentos financeiros não derivativos mensurados e atualizados pelo valor justo por
meio do resultado. 4. Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstra-
ções financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Associação. To-
das as informações financeiras são apresentadas em Real e foram arredondadas para o
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 5. 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
Associação e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resulta-
dos reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de
forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a. Incer-
tezas sobre premissas e estimativas: As informações sobre as incertezas relacionadas
a premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2021 estão incluídas nas seguintes
notas explicativas: • Nota Explicativa nº 12 - Mensuração de perda de crédito esperada
para contas a receber e ativos contratuais: principais premissas na determinação da taxa
média ponderada de perda. • Notas Explicativas nºs 6f e 6g - Determinação da vida útil
dos ativos imobilizados e de propriedades para investimentos. • Nota Explicativa nº 20a -
Reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais premissas sobre a
probabilidade e magnitude das saídas de recursos. Mensuração do valor justo: Uma
série de políticas e divulgações contábeis da Associação requer a mensuração dos valores
justos, para os ativos e passivos financeiros e não financeiros. Questões significativas de
avaliação são reportadas para a Administração da Associação. Ao mensurar o valor justo
de um ativo ou um passivo, a Associação usa dados observáveis de mercado, tanto quan-
to possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia
baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma.
• Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos
idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de
preços). • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados
observáveis de mercado (inputs não observáveis). Informações adicionais sobre as premis-
sas utilizadas na mensuração dos valores justos estão incluídas na Nota Explicativa nÀ 28 -
Instrumentos financeiros. 6. Principais práticas contábeis: As práticas contábeis descri-
tas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente pela Associação em to-
dos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. a. Caixa e equivalen-
tes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, banco conta mo-
vimento e aplicações financeiras com vencimento original de três meses ou menos a partir
da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no
valor e são utilizados na quitação das obrigações de curto prazo. b. Títulos e valores
mobiliários: Os títulos e valores mobiliários referem-se aos recursos aplicados em institui-
ções financeiras de primeira linha, estando tais recursos classificados fora do grupo de cai-
xa e equivalentes de caixa em função de não fazerem parte da gestão do dia a dia da
Associação. A Associação adota como prática contábil apresentar os títulos e os juros de
valores mobiliários nas atividades de investimentos nas demonstrações dos fluxos de caixa
por entender que é a situação que melhor representa seus fluxos financeiros, estando tal
apresentação amparada nos parágrafos 33 ao 34A do CPC 3 - Demonstrações do Fluxo
de Caixa. c. Contas a receber: Representam, basicamente, as mensalidades emitidas,
porém não recebidas, além de acordos firmados com estudantes de mensalidades
vencidas. A provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa foi constituída em
montante considerado suficiente pela Administração para fazer face a eventuais perdas
na realização das mensalidades, negociações a receber e outros ativos a receber.
d. Estoques: Os estoques são registrados pelo custo médio de aquisição ou do processo
de edição de livros e, quando aplicável, deduzidos de provisão para ajustá-los ao valor
líquido de realização, quando este for inferior. Periodicamente, a Administração realiza
análise do estoque e, quando identificados livros deteriorados ou edições descontinuadas
pelo mercado, o valor correspondente ao custo dos livros é reconhecido diretamente no
resultado. e. Depósitos judiciais: Existem situações em que a Associação questiona a
legitimidade de determinados passivos e ações movidas contra si. Por conta desses questi-
onamentos, 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 originais no realizável a longo prazo. f. Imo-
bilizado: Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo
custo histórico de aquisição ou de construção, deduzido de depreciação e amortização
acumulada, quando necessárias. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à
aquisição de um ativo e os custos com empréstimos capitalizados. O custo de ativos
construídos pela própria Associação inclui o custo de materiais e mão de obra direta,
quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e em condição necessárias para que
esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração. Custos subse-
quentes: O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor
contábil do item caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do
componente irão fluir para a Associação e que o seu custo pode ser medido de forma
confiável. O valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é baixado.
Os custos de manutenção no dia a dia do imobilizado são reconhecidos no resultado con-
forme incorridos. Depreciação: A depreciação é calculada pelo método linear sobre o va-
lor depreciável, que é o custo de um ativo, ao longo de sua vida útil estimada. A deprecia-
ção é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis
estimadas de cada parte de um item do imobilizado. As vidas úteis médias estimadas para
o exercício corrente e comparativo são as seguintes, por quantidade de anos:
Prédios e edificações ....................................................... 10 - 60 anos
Máquinas, equipamentos e instalações ......................... 10 anos
Equipamentos de informática e comunicação ............... 5 anos
Usina fotovoltaica ............................................................ 25 anos
Móveis e utensílios ........................................................... 10 anos
Veículos ............................................................................ 5 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada en-
cerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança
de estimativas contábeis. g. Propriedade para investimento: Propriedade para investi-
mento é a propriedade mantida para auferir receita de aluguel ou para valorização de
capital ou para ambos, mas não para venda no curso normal dos negócios ou serviços ou
para propósitos administrativos. A propriedade para investimento é mensurada e apresen-
tada pelo seu valor de custo de aquisição menos depreciação e qualquer provisão para
perda acumulada. A depreciação foi calculada pelo método linear, com base nas taxas
que variam de 20% a.a. (5 anos) a 1,67% a.a. (60 anos), de acordo a avaliação patrimo-
nial realizada para o respectivos imóveis. Ganhos e perdas na alienação de uma proprie-
dade para investimento (calculados pela diferença entre o valor líquido recebido na venda
e o valor contábil do item) são reconhecidos no resultado. Anualmente, a Associação
mensura o valor justo das propriedades para investimentos para fins de divulgação nas
demonstrações financeiras. h. Obrigações trabalhistas e sociais: Contemplam as provi-
sões trabalhistas decorrentes de férias e encargos que são constituídas com base na re-
muneração de cada funcionário e no período aquisitivo incorrido até a data do balanço. i.
Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a
empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como des-
pesas conforme o serviço relacionado seja prestado. j. Mensalidades recebidas anteci-
padamente: Como prática de nosso negócio e mercado de atuação, as matrículas do
ano letivo seguinte iniciam-se ao final do exercício social em curso. Consequentemente,
são reconhecidas como mensalidade recebida antecipadamente, no passivo circulante,
aquelas mensalidades de períodos subsequentes que são recebidas antecipadamente
pela Associação no exercício social em curso, e serão reconhecidas no resultado do exer-
cício de acordo com o regime de competência. k. Provisões: Uma provisão é reconheci-
da no balanço patrimonial quando a Associação possui uma obrigação legal ou constituí-
da 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 me-
lhores estimativas do risco envolvido. l. Ajuste a valor presente de ativos e passivos: A
Associação, de acordo com o CPC 12 - Ajuste a valor presente, analisou suas contas de
ativos e passivos de curto e longo prazos, com relação a valores realizáveis no futuro, pra-
zos de liquidação, vencimento e possíveis taxas de desconto e verificou que, exceto pelo
valor de outras contas a pagar pela compra de imóvel (Nota Explicativa nÀ 18), qualquer
outro ajuste a valor presente seria irrelevante. m. Apuração do resultado contábil e re-
conhecimento das receitas: As receitas, os custos e as despesas das operações são
reconhecidos em conformidade com o regime contábil de competência. As práticas contá-
beis de reconhecimento de receita estão descritas na Nota Explicativa nÀ 23. n. Receitas
e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem, basicamente, as receitas de
juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através
do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros e
variação cambial sobre empréstimos e impostos parcelados. Custos de empréstimo que

continua...

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais          2020          2019
Superávit do exercício ................................................................ 30.993 14.575

Ajustes por:
Depreciação e amortização ......................................................... 35.442 34.853
Reversão de perdas por redução
  ao valor recuperável do ativo imobilizado ................................. - 149
Resultado na venda de ativos imobilizados
  e propriedades para investimentos ........................................... 297 297
Resultado na baixa de ativos intangíveis e imobilizado ............. 2.694 1.362
Reversão de perda para créditos liquidação duvidosa ............. 6.292 1.121
Atualização monetária dos depósitos judiciais ............................ (479) (1.299)
Provisão para obsolescência ....................................................... 11 82
Juros apropriados sobre títulos e valores mobiliários ................. (4.055) (12.752)
Ajuste a valor presente de compromissos a pagar .................... 1.517 8.826
Provisão para contingências ........................................................ (1.820) (803)

70.892 46.411
Variação nos ativos e passivos
(Aumento) redução nos ativos operacionais

Contas a receber ......................................................................... (11.187) (1.193)
Despesas antecipadas ................................................................ 1.843 (2.370)
Estoques ....................................................................................... (1.096) (735)
Outras contas a receber .............................................................. 3.319 6.003
Depósitos judiciais ......................................................................... 12.631 (1.700)

5.510 5
Aumento (redução) nos passivos em

Fornecedores ............................................................................... (8.258) 8.501
Obrigações tributárias e trabalhistas ........................................... (5.543) 1.860
Outras contas a pagar ................................................................. 9.704 5.663
Adiantamento de clientes ............................................................ (3.895) 5.412

(7.992) 21.436
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais ..... 68.410 67.852
Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aplicação de títulos e valores mobiliários ..................................... (197.347) (342.134)
Resgate de títulos e valores mobiliários ...................................... 258.496 352.477
Outras contas a receber partes relacionadas ............................ 51 (189)
Pagamento de compromissos a pagar por compra de imóveis . (33.619) (29.898)
Aquisição de ativo imobilizado e propriedades para investimentos (80.977) (189.832)

Caixa líquido das (utilizado nas) atividades de investimentos (53.396) (209.576)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Captação de empréstimos ........................................................... - 140.000
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos - 140.000
Demonstração do aumento (redução)
  do caixa e equivalentes de caixa ........................................... 15.014 (1.724)
No início do exercício ..................................................................... 94.863 96.587
No fim do exercício ......................................................................... 109.877 94.863
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa ......... 15.014 (1.724)
Transações que não afetam caixa

Adição de imobilizado com capitalização
  dos juros incorridos com empréstimos ....................................... 6.759 7.037

não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo
qualificável são reconhecidos no resultado através do método de juros efetivos. o. Instru-
mentos financeiros: (i) Reconhecimento e mensuração inicial: As contas a receber
de clientes são reconhecidas inicialmente na data em que foram originadas. Todos os ou-
tros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Associação se
tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que
seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo)
ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescidos, para um item
não mensurado ao Valor Justo por meio do Resultado (VJR), os custos de transação que
são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes
sem um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da
operação. (ii) Classificação e mensuração subsequente: No reconhecimento inicial,
um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado; ao Valor Justo
por meio de Outros Resultados Abrangentes (VJORA) - Instrumento de dívida; ao VJORA
- Instrumento patrimonial; ou ao VJR. No exercício de 2020, a Associação não possuía
nenhum instrumento financeiro classificado como VJORA - Instrumento de dívida ou
VJORA - Instrumento patrimonial. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequen-
temente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Associação mude o modelo de negó-
cios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados
são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no
modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender a
ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: • É mantido
dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para rece-
ber fluxos de caixa contratuais. • Seus termos contratuais geram, em datas específicas,
fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor
principal em aberto. Os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo
amortizado ou pelo valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros registrados pelo
VJR: Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido,
incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado. Custo amortizado:
Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o méto-
do de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita
de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no resultado. Qual-
quer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. Os recebíveis
abrangem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de alunos, bolsas restituíveis e
outros créditos provenientes de prestação de serviços. (iii) Passivos financeiros - Clas-
sificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas: Os passivos financeiros fo-
ram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro
é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classificado
como mantido para negociação. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensura-
dos ao valor justo, e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Ou-
tros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utili-
zando o método de juros efetivos. As despesas de juros são reconhecidas no resultado.
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. A
Associação tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos, fornecedo-
res e outras contas a pagar. (iv) Desreconhecimento: A Associação desreconhece um
ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou
quando a Associação transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual o Gru-

po nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularida-
de do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. A Associa-
ção desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada,
cancelada ou expira. A Associação também desreconhece um passivo financeiro quando
os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmen-
te diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é
reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença
entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que
não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (v) Com-
pensação: Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresen-
tado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Associação tenha atualmente
um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-
los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (vi)
Instrumentos financeiros derivativos: A Associação não possuía em 31 de dezembro
de 2020 e 2019 nenhuma operação com instrumentos financeiros derivativos, incluindo
operações de hedge. p. Redução ao valor recuperável (impairment): Um ativo financei-
ro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apre-
sentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor
recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica
que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo e que aquele even-
to de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser
estimados de uma maneira confiável. Os ativos não financeiros têm o seu valor recuperável
testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Administração
da Associação não identificou nenhum indicativo que justificasse a constituição de uma provi-
são sobre seus ativos. q. Informações operacionais divulgadas: As divulgações das infor-
mações operacionais reportáveis apresentadas estão de acordo com a estrutura de gerenci-
amento e com as informações utilizadas pelos principais tomadores de decisão da Associa-
ção, cujo objetivo é segregar as operações assistenciais das não assistenciais. Dessa forma,
todos os itens alocados são referentes a atividades de negócio das quais podem-se obter
receitas e incorrer em despesas. 7. Novas normas e interpretações ainda não efetivas:
Uma série de novas normas será efetiva para exercícios iniciados após 1À de janeiro de
2021. A Associação não adotou essas normas na preparação destas demonstrações finan-
ceiras. As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significa-
tivo nas demonstrações financeiras: • Contratos onerosos - Custos para cumprir um contrato
(alterações no CPC 25). • Reforma da taxa de juros de referência (alterações no CPC 48,
CPC 38, CPC 40, CPC 11 e CPC 06). Não se espera que as seguintes normas novas e
alteradas tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Associação: -
Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração no CPC 06) - Imobilizado: recei-
tas antes do uso pretendido (alterações no CPC 27) - Referência à estrutura conceitual (al-
terações no CPC 15) - Classificação do passivo em circulante ou não circulante (alterações
no CPC 26). 8. Trabalho voluntário: Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002
(R1) - Entidade sem Finalidade de Lucro, a Associação 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 Associa-
ção haveria de pagar caso contratasse esses 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 re-
sultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2020, a Associação registrou o montante de
R$ 1.517 (R$ 1.480 em 2019), referente a trabalhos voluntários.

9. Informações operacionais divulgadas
Balanços patrimoniais por área de atuação 2020 2019
Ativo Assistência Demais Assistência Demais
Circulante         Total Educação           Social Atividades         Total Educação           Social Atividades
Caixa e equivalentes de caixa ................................... 109.877 99.784 141 9.952 94.863 85.768 62 9.033
Títulos e valores mobiliários ........................................ 141.705 67.911 - 73.794 198.799 80.706 - 118.093
Contas a receber ....................................................... 19.739 10.059 - 9.680 14.844 7.373 - 7.471
Estoque ....................................................................... 6.721 727 - 5.994 5.636 640 - 4.996
Outras contas a receber ............................................ 6.922 6.224 3 695 10.195 8.133 17 2.045
Despesas antecipadas .............................................. 2.491 1.679 - 812 4.334 3.067 1 1.266
Total do circulante ................................................... 287.455 186.384 144 100.927 328.671 185.687 80 142.904
Não circulante
Outras contas a receber - Partes relacionadas ........ 3.265 3.265 - - 3.316 3.316 - -
Depósito judicial .......................................................... 23.040 1.617 225 21.198 35.192 1.456 225 33.511
Outras contas a receber ............................................ 879 - - 879 925 - - 925
Investimentos .............................................................. 323 279 1 43 323 279 1 43
Propriedade para investimentos ................................ 964.911 - - 964.911 979.505 - - 979.505
Imobilizado .................................................................. 1.001.362 714.187 6.062 281.113 937.292 672.357 6.703 258.232
Intangível .................................................................... 338 120 2 216 511 177 7 327
Total do não circulante ............................................ 1.994.118 719.468 6.290 1.268.360 1.957.064 677.585 6.936 1.272.543
Total do ativo ............................................................. 2.281.573 905.852 6.434 1.369.287 2.285.735 863.272 7.016 1.415.447
Passivo 2020 2019

Assistência Demais Assistência Demais
Circulante         Total Educação           Social Atividades         Total Educação           Social Atividades
Fornecedores ............................................................. 10.257 7.629 1 2.627 19.023 13.626 24 5.373
Obrigações tributárias ................................................. 6.920 6.094 23 803 6.168 5.221 23 924
Obrigações trabalhistas e sociais ............................... 17.479 14.163 104 3.212 23.774 20.704 112 2.958
Outras contas a pagar ............................................... 50.138 45.195 - 4.943 38.718 34.991 2 3.725
Adiantamento de clientes ........................................... 25.717 22.256 - 3.461 29.612 25.745 - 3.867
Total do circulante ................................................... 110.511 95.337 128 15.046 117.295 100.287 161 16.847
Não circulante
Fornecedores ............................................................. 508 508 - - - - - -
Provisão para contingências ...................................... 3.282 1.914 - 1.368 5.102 1.848 - 3.254
Empréstimos ................................................................ 153.796 153.796 - - 147.037 147.037 - -
Outras contas a pagar ............................................... 3.026 74 - 2.952 36.845 33.747 - 3.098
Total do não circulante ............................................ 160.612 156.292 - 4.320 188.984 182.632 - 6.352
Patrimônio líquido
Patrimônio social .......................................................... 2.010.450 654.223 6.306 1.349.921 1.979.456 580.353 6.855 1.392.248
Total do patrimônio líquido ..................................... 2.010.450 654.223 6.306 1.349.921 1.979.456 580.353 6.855 1.392.248
Total do passivo e patrimônio líquido .................. 2.281.573 905.852 6.434 1.369.287 2.285.735 863.272 7.016 1.415.447
Demonstrações de resultados por área de atuação 2020 2019

Assistência Demais Assistência Demais
        Total Educação           Social Atividades         Total Educação           Social Atividades

Receita operacional líquida ................................... 367.235 291.642 117 75.476 376.545 294.294 17 82.234
Custos dos serviços prestados ............................ (309.364) (246.287) (2.151) (60.926) (327.331) (252.428) (2.383) (72.520)
Superávit (déficit) bruto ........................................... 57.871 45.355 (2.034) 14.550 49.214 41.866 (2.366) 9.714
Despesas operacionais e administrativas
Com vendas ................................................................ (13.589) (709) - (12.880) (13.961) (652) - (13.309)
Gerais e administrativas .............................................. (14.716) (7.285) (49) (7.382) (24.982) (10.289) (107) (14.586)
Outras despesas operacionais .................................. (6.769) (5.477) (90) (1.202) (12.656) (7.936) (194) (4.526)
Superávit (déficit) antes do resultado financeiro 22.796 31.884 (2.172) (6.914) (2.385) 22.990 (2.667) (22.707)
Resultado financeiro
Receitas financeiras ................................................... 12.879 7.438 6 5.435 26.901 18.081 19 8.801
Despesas financeiras ................................................. (4.683) (962) (2) (3.719) (9.941) (1.788) (135) (8.018)
Receita (despesas) financeira, líquida ................ 8.196 6.476 4 1.716 16.960 16.293 (116) 783
Superávit/(déficit) do exercício ............................. 30.993 38.360 (2.169) (5.198) 14.575 39.282 (2.783) (21.924)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em milhares de Reais)

         2020          2019
Superávit do exercício ......................................... 30.993 14.575

Outros resultados abrangentes ........................... - -
Resultado abrangente total ................................. 30.993 14.575

Educação: Fundamentada em seus Estatutos Sociais, a Associação possui como objetivo
manter instituições de ensino que atuam em uma autêntica rede de promoção do conhe-
cimento, de formação integral e de inclusão social de seu corpo discente. Em 2020, a
ANEAS atendeu nas Unidades Educativas: Colégio Santo Inácio (Rio de Janeiro - RJ),
Colégio Anchieta (Nova Friburgo - RJ), Centro Educativo Padre Agostinho Castejón (Rio
de Janeiro - RJ), Colégio São Francisco Xavier (São Paulo - SP), Colégio São Luís (São
Paulo - SP), Colégio Loyola (Minas Gerais - MG), Colégio dos Jesuítas (Juiz de Fora - MG),
Escola Nhá Chica (Montes Claros - MG) e Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira
da Costa - ETE FMC (Santa Rita do Sapucaí - MG) no total de 13.338 alunos na educa-
ção básica, nos níveis da educação infantil e ensinos fundamental e médio, como também
nas modalidades da educação de jovens e adultos e educação profissional técnica. As-
sistência social: As ações ofertadas na área de assistência social visam a contribuir para
garantia de direitos e para que os sujeitos sejam protagonistas de sua história, capaz de
impulsionar as mudanças necessárias em nossa sociedade. Assim, na consecução de seus
objetivos institucionais e em caráter permanente, a ANEAS investe no trabalho em rede,
desenvolvendo em diversas regiões do País programas de assistência social compostos
por projetos, cujas ações estruturais e emergenciais se complementam, objetivando a
transformação da sociedade por meio da inserção e da promoção social da população em
situação de vulnerabilidade social. Em 2020, a ANEAS manteve dois serviços de assistên-
cia social diretos: Projeto Centro Santa Fé (São Paulo - SP) e Projeto Oficinas Culturais
Anchieta - OCA (Embu das Artes - SP), ambos localizados no Estado de São Paulo. Por
meio do Programa de Assessoramento Técnico e Financeiro, a ANEAS estabeleceu parce-
ria com a Fundação Fé e Alegria do Brasil, o que possibilitou atendimento a 3.230 (três
mil, duzentos e trinta) usuários em 12 Estados, sendo: São Paulo, Minas Gerais, Rio Gran-
de do Sul, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia,
Tocantins, Roraima e Amazonas. Demais atividades: As receitas com demais atividades
referem-se, substancialmente, aos rendimentos das aplicações financeiras, dos títulos e
valores mobiliários e com arrendamento de terrenos e imóveis comerciais que são arrenda-
dos por terceiros para valorização de capital e em comodato e comércio decorrentes da
edição, da impressão e distribuição de livros, cujos resultados são monitorados e avaliados
de forma integrada. As receitas dessa atividade são revertidas para apoio das atividades
de educação e assistência social. As despesas desse segmento referem-se, basicamente,
aos gastos com pessoal administrativo, depreciação e demais gastos empenhados para

manutenção dos imóveis destinados a arrendamento.
10. Caixa e equivalentes de caixa       2020      2019
Caixa e bancos .............................................................................. 1.273 1.284
Aplicações financeiras (a) .............................................................. 108.604 93.579

109.877 94.863
(a) As aplicações financeiras referem-se, substancialmente, a certificados de depósitos
bancários, remuneradas a taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) com rendi-
mento entre 90% e 104% do CDI (90% a 107% do CDI em 2019), que são de alta
liquidez e podem ser prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa.
11.  Títulos e valores mobiliários         Remuneração       2020      2019
CDBs - Renda Fixa .............................. 90% a 107% do CDI 141.705 198.799
As aplicações financeiras registradas como títulos e valores mobiliários são utilizadas como
reserva financeira da Associação para manutenção de suas atividades, de forma que não
são utilizadas no fluxo usual do caixa da Associação.
12. Contas a receber       2020       2019
Contas a receber de alunos (a) ................................................... 21.020 16.953
Aluguéis a receber ......................................................................... 14.548 9.032
Contas a receber de vendas ....................................................... 2.741 2.459
Outras contas a receber ............................................................... 2.808 1.486
Subtotal .......................................................................................... 41.117 29.930
Provisão para perdas de crédito esperadas - Alunos ................. (14.024) (11.619)
Provisão para perdas de crédito esperadas - Aluguéis .............. (6.384) (2.449)
Provisão para perdas de crédito esperadas - Vendas ................ (970) (1.018)
Subtotal .......................................................................................... (21.378) (15.086)
Total ................................................................................................ 19.739 14.844
(b) O saldo de contas a receber de alunos representa mensalidades já emitidas, porém
não recebidas, e acordos firmados com estudantes de mensalidades vencidas. Provisão
para perda de crédito esperada: A Associação utiliza uma matriz de provisões para a
mensuração de perda de crédito esperada com o contas a receber de alunos, vendas e
aluguéis. As taxas de perdas são calculadas por meio de uso de „rolagem‰ com base na
probabilidade de um valor avançar por estágios sucessivos de inadimplemento até a baixa
completa. A tabela a seguir demonstra a exposição ao risco de crédito e perdas de crédito
esperadas para o contas a receber em 31 de dezembro de 2020 e 2019:

2020 Alunos Aluguéis Vendas
                              Taxa média ponderada Saldo Provisão Saldo Provisão Saldo Provisão
                                  de perda estimada contábil perda  para de contábil para perda de contábil para perda de

Alunos Aluguéis  Vendas         bruto   crédito esperada          bruto crédito esperada        bruto  crédito esperada
A vencer ............................. 1,24% 2,75% 0,67% 3.538 (45) 7.698 (212) 1.779 (12)
Vencidos
De 01 a 30 dias ................... 18,13% 70,07% 33,33% 1.307 (237) 461 (323) 6 (2)
De 31 a 60 dias ................... 20,92% 73,95% - 980 (205) 476 (352) - -
De 61 a 90 dias ................... 26,38% 79,82% - 527 (139) 337 (269) - -
De 91 a 180 dias ................ 38,48% 85,41% - 1.289 (496) 973 (831) - -
De 181 a 360 dias .............. 75,70% 90,24% - 1.963 (1.486) 2.111 (1.905) - -
Acima de 361 dias ............... 100% 100% 100% 11.416 (11.416) 2.492 (2.492) 956 (956)
Total ..................................... 21.020 (14.024) 14.548 (6.384) 2.741 (970)
2019 Alunos Aluguéis Vendas

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

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

A provisão para perda esperada constituída para cobrir eventuais perdas de contas a re-
ceber apresentou a seguinte movimentação:
Saldo em 1º de janeiro de 2019 ................................................................. (13.965)
Baixa de provisão ........................................................................................... 2.333
Complemento de provisão pelo critério econômico ...................................... (3.454)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 ........................................................... (15.086)
Baixa de provisão ........................................................................................... 2.513
Complemento de provisão pelo critério econômico ...................................... (8.805)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 ........................................................... (21.378)
13. Outras contas a receber       2020      2019
Adiantamentos diversos (a) ........................................................... 4.188 9.447
Outras contas a receber ............................................................... 3.613 1.673

7.801 11.120
Circulante ....................................................................................... 6.922 10.195
Não circulante ................................................................................ 879 925
(a) Referem-se, substancialmente, a saldo de adiantamento de férias a funcionários e adi-
antamentos a fornecedores. 14. Propriedade para investimento: As propriedades para
investimento da Associação são contabilizadas ao custo, conforme apresentado a seguir:

Transfe-
Transfe- rências
rências de utili- Saldo

  Saldo em entre dade em
31/12/2019 Adições Baixas rúbricas (Nota 15) 31/12/2020

Terrenos ................ 474.359 - (550) - 830 474.639
Prédios e
  edificações .......... 625.677 - (150) 1.474 1.523 628.524
Imobilizações em
  andamento ......... 1.474 - - (1.474) - -
Total custo ........... 1.101.510 - (700) - 2.353 1.103.163
Prédios e
  edificações .......... (122.005) (15.758) 108 - (597) (138.252)
Total
  depreciação ...... (122.005) (15.758) 108 - (597) (138.252)
Propriedade para
  investimento
    líquido .............. 979.505 (15.758) (592) - 1.756 964.911

Transfe- Transfe-
rências rências Saldo

  Saldo em entre de utili- em
31/12/2018 Adições Baixas rúbricas      dade 31/12/2019

Terrenos 392.363 - (804) - 82.800 474.359
Prédios e
  edificações 459.169 - (242) 511 166.239 625.677
Imobilizações em
  andamento 511 - - (511) 1.474 1.474
Total custo 852.043 - (1.046) - 250.513 1.101.510
Prédios e
  edificações (72.100) (10.692) 80 - (39.293) (122.005)
Total
  depreciação (72.100) (10.692) 80 - (39.293) (122.005)
Propriedade para
  investimento
   líquido 779.943 (10.692) (966) - 211.220 979.505
(a) As transferências de utilidades devem-se, substancialmente, ao imóvel da Rua
Assungui, nÀs 618 e 626, e local para eventos da Vila Manresa, em Indaiatuba. Proprieda-
des para investimento incluem os terrenos e imóveis comerciais que são arrendados para
terceiros, para valorização de capital e em comodato. O arrendamento tem um período
inicial não revogável de 30 meses com o valor anual do aluguel indexado a índices de
preços ao consumidor. Nenhum aluguel contingente é cobrado. Mensuração do valor
justo: Em 31 de dezembro de 2020, o valor justo de todas as propriedades para investi-
mentos foi mensurado em R$ 2.051.450 (R$ 1.888.070 em 2019). 15. Imobilizado: As
movimentações do custo e da depreciação do imobilizado nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020 e 2019 estão demonstradas nos quadros abaixo:

Transferências
entre Saldo

  Saldo em utilidades(a) em
Custo 31/12/2019 Adições Baixas            (nota 14) 31/12/2020
Terrenos ..................... 455.388 14.082 (1.465) (830) 467.175
Prédios e edificações . 354.988 - (942) (1.523) 352.523
Veículos ...................... 4.755 39 (186) - 4.608
Móveis e utensílios ..... 18.955 320 (751) - 18.524
Usina fotovoltaica ...... 7.323 - - - 7.323

Transferências
entre Saldo

  Saldo em utilidades(a) em
Custo 31/12/2019 Adições Baixas            (nota 14) 31/12/2020
Equipamentos e
  instalações ............... 42.859 7.119 (1.256) - 48.722
Imobilizações em
  andamento (a) ......... 174.804 66.176 (7) - 240.973
Total custo ................ 1.059.072 87.736 (4.607) (2.353) 1.139.848
Prédios e edificações . (80.511) (13.933) 341 597 (93.506)
Veículos ...................... (3.998) (283) 128 - (4.153)
Móveis e utensílios ..... (11.928) (1.330) 638 - (12.620)
Equipamentos e
  instalações ............... (25.343) (3.965) 1.101 - (28.207)
Total depreciação .... (121.780) (19.511) 2.208 597 (138.486)
Saldo líquido ............ 937.292 68.225 (2.399) (1.756) 1.001.362

Transfe- Transfe-
rências rências Saldo

  Saldo em entre ru- de utili- em
Custo 31/12/2018 Adições Baixas bricas (a)      dade 31/12/2019
Terrenos ................ 514.938 23.276 - (26) (82.800) 455.388
Prédios e
  edificações .......... 495.793 9.918 (237) 15.753 (166.239) 354.988
Veículos ................. 4.878 246 (369) - - 4.755
Móveis e utensílios 18.930 1.121 (1.096) - - 18.955
Usina fotovoltaica . 7.323 - - - - 7.323
Equipamentos e
  instalações .......... 39.348 3.918 (754) 347 - 42.859
Imobilizações em
  andamento (a) .... 34.374 158.275 (15) (16.356) (1.474) 174.804
Total custo ........... 1.115.584 196.754 (2.471) (282) (250.513) 1.059.072
Prédios e
  edificações .......... (101.523) (18.531) 250 - 39.293 (80.511)
Veículos ................. (3.998) (302) 302 - - (3.998)
Móveis e utensílios (11.256) (1.342) 670 - - (11.928)
Equipamentos e
  instalações .......... (22.150) (3.750) 557 - - (25.343)
Total depreciação (138.927) (23.925) 1.779 - 39.293 (121.780)
Provisão para perdas (133) (149) - 282 - -
Saldo líquido ....... 976.524 172.680 (692) - (211.220) 937.292
(a) Referem-se, substancialmente, à obra em andamento pela construção da nova sede
do Colégio São Luís, conforme anunciado em 24 de março de 2018. A conclusão dessa
obra e a inauguração do colégio ocorrerá em 2021, pois em 2020 o imóvel não foi utiliza-
do pelos alunos, tendo aulas remotamente por conta da pandemia da COVID-19.
16. Empréstimos
Instituição financeira         Natureza          Taxa de juros       2020       2019
Banco Bradesco S.A. ..... Capital de giro 1,7661% a.a. + CDI 153.796 147.037
Passivo circulante ........... - -
Passivo não circulante ... 153.796 147.037
A captação desse empréstimo visa à geração de capital de giro para que a Associação
possa gerir os custos da construção da nova Sede do Colégio São Luis (Nota Explicativa
nÀ 15a). Esse contrato possui período de carência de 36 meses, de modo que os paga-
mentos de principal e juros se iniciarão em março de 2022, com término previsto para janeiro
de 2034. A movimentação dos empréstimos e financiamentos está demonstrada a seguir:
Instituição    Modalidade       2019 Captações Encargos       2020
Bradesco ............... Capital de giro 147.037 - 6.759 153.796
16.1. Composição das parcelas de longo prazo
Instituição financeira

   2020    2021    2022    2023    2024    2025 2026 a 2033       Total
Banco
  Bradesco S.A. - - 14.275 15.046 15.046 15.046 94.383 153.796
16.2. Garantias: As principais garantias oferecidas para pagamento dos empréstimos cita-
dos anteriormente são: (a) Cessão fiduciária de direitos creditórios, oriundos de aluguéis
de imóveis. (b) Alienação fiduciária de bens imóveis com valor mínimo mensal de R$ 4.500.
Não há cláusulas restritivas (covenants) para esse contrato de empréstimo.
17. Obrigações trabalhistas e sociais        2020       2019
Provisão para férias ....................................................................... 10.544 14.917
Salários a pagar ............................................................................. 5.313 6.854
FGTS a recolher ............................................................................. 1.530 1.604
Outros ............................................................................................. 92 399

17.479 23.774
18. Outras contas a pagar       2020       2019
Imóveis a pagar (a) ........................................................................ 44.402 67.717
Ajuste a valor presente sobre imóveis a pagar ............................ (386) (2.984)
Receita diferida .............................................................................. 3.171 3.320
Outras contas a pagar .................................................................. 5.977 7.510

53.164 75.563
Circulante ....................................................................................... 50.138 38.718
Não circulante ................................................................................ 3.026 36.845
(a) O saldo de imóveis a pagar nas demonstrações financeiras refere-se, substancialmen-
te, à aquisição de terreno situado na Avenida Doutor Dante Pazzanese, nÀ 295,
Ibirapuera - SP, o qual será a sede do Colégio São Luis. Em garantia da dívida reconheci-
da e confessada, foi oferecido o próprio ativo. As parcelas a pagar dos imóveis têm o se-
guinte cronograma de pagamento:

Contas a pagar       AVP
2021 .................................................................................... 44.402 (386)
Total ..................................................................................... 44.402 (386)
19 Adiantamento de clientes       2020       2019
Mensalidades antecipadas ................................................ 21.963 23.071
Venda de livros e revistas ................................................... 3.069 3.334
Aluguéis antecipados ......................................................... 294 2.672
Outras receitas antecipadas .............................................. 391 535

25.717 29.612
O saldo de adiantamento de clientes nas demonstrações financeiras refere-se, subs-
tancialmente, às matrículas e mensalidades, aluguéis antecipados e venda de livros
e revistas de trabalhos gráficos, recebidas antecipadamente, que serão reconheci-
das ao resultado do exercício de acordo com o regime de competência. 20. Provi-
são para contingências e depósitos judiciais: a. Provisão para contingências:
A Associação é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis e fiscais, e está dis-
cutindo 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 co-
bertura das perdas consideradas como prováveis, foram constituídas provisões nos
montantes indicados a seguir:

      2020       2019
Trabalhista ........................................................................... 3.064 4.862
Cíveis ................................................................................... 218 240
Total de contingências .................................................... 3.282 5.102
Movimentação dos processos no exercício

Saldo em Saldo em
31/12/2019 Adição Reversão  31/12/2020

Trabalhista ............................. 4.862 879 (2.677) 3.064
Cíveis ..................................... 240 79 (101) 218
Total ...................................... 5.102 958 (2.778) 3.282
Além dos processos demonstrados acima, existem outros processos classificados
pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível, que totalizam R$ 2.712
(R$ 4.248 em 2019), para os quais nenhuma provisão foi constituída tendo em
vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabiliza-
ção. b. Depósitos judiciais: Estão registrados nesta conta os depósitos judiciais
fiscais, atualizados pelos índices oficiais até a data do balanço, sendo esta a sua
movimentação e composição:

31/12/2019 Adições  Baixas Atualização 31/12/2020
PIS sobre folha de
  pagamento (i) ..... 27.310 - (13.167) 376 14.519
Trabalhistas ........... 1.816 5 (61) 16 1.776
ICMS - Depósitos .. 26 - - - 26
Outros .................... 6.040 636 (44) 87 6.719

35.192 641 (13.272) 479 23.040
As principais naturezas podem ser resumidas a seguir: (i) PIS sobre folha de paga-
mento - A Associação possui processo judicial para reconhecer o seu direito líquido
e certo à imunidade prevista no art. 195, parágrafo 7À da Constituição Federal,
afastando a inconstitucional exigência do recolhimento da contribuição ao PIS, tal
como atualmente previsto na Medida Provisória nÀ 2158-35/01, de 24 de agosto
de 2001. Os valores questionados foram depositados em juízo até março de
2019. Em 2020, foi solicitado pelo Departamento Jurídico o levantamento de valo-
res dos depósitos judiciais das contas 4117.635.01100057-9 e
4117.635.01100372-1 relacionados ao processo do PIS, onde foi proferida deci-
são com êxito da solicitação, ficando apenas o saldo na conta de depósito
0625.635.29005160-5 que ainda aguarda trâmites jurídicos para o levantamento
do restante do valor depositado em juízo.
21. Partes relacionadas: a. Saldos com partes relacionadas
Saldos       2020      2019
Ativo circulante
Contas a receber de vendas (nota 12) ....................................... 10 -
Ativo não circulante
Empréstimos - Partes relacionadas:
Associação Jesuíta de Educação
  e Assistência Social - AJEAS (a) .................................................. 3.265 3.304
Companhia de Jesus - Jesuítas ................................................... - 6
Outras partes relacionadas ........................................................... - 6

3.265 3.316
(a) Os saldos entre partes relacionadas ao longo prazo, referem-se a transações
efetuadas entre as entidades durante o período em que as filiais educacionais Colégio
Loyola, Colégio dos Jesuítas e Edições Loyola estavam sob o controle da AJEAS e a data
para transferência dos saldos à Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social -
ANEAS está em fase de definição.
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