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BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em Reais)

Ativo Notas                   2020                   2019
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes 6 369.446,53 307.192,87
Aplicações Financeiras 7 52.363.135,17 55.357.231,25
Clientes - Mensalidades Educacionais 8 14.612.672,05 14.854.901,02
Adiantamentos 10 1.914.190,84 1.715.805,56
Despesas antecipadas 110.294,72 93.243,15
Outros Créditos 11 19.615.511,30 31.333.026,51
Total do Ativo Circulante 88.985.250,61 103.661.400,36
Ativo Não Circulante
Depósitos judiciais para recursos 12 77.291,92 77.291,92
Investimento 13 8.699.232,55 8.942.681,47
Imobilizado (-) depreciação acumulada 14 260.877.387,27 241.852.851,98
Intangível (-) amortização acumulada 15 2.379,69 7.138,89
Total do Ativo Não Circulante 269.656.291,43 250.879.964,26

Total do Ativo 358.641.542,04 354.541.364,62

Passivo e Patrimônio Líquido Notas                   2020                   2019
Passivo Circulante
Fornecedores 5L 2.623.265,16 4.290.302,67
Obrigações trabalhistas e sociais 16 5.842.031,12 7.689.506,91
Obrigações fiscais e tributárias 1.252.308,09 1.107.804,58
Anuidades antecipadas 17 2.020.381,48 2.321.467,05
Recursos de projetos - privados 25 144.067,81 118.862,01
Contratos e financiamentos 19 2.557.354,12 4.075.134,45
Adiantamentos de clientes 10.400,00 21.516,12
Total do Passivo Circulante 14.449.807,78 19.624.593,79
Passivo Não Circulante
Provisão para contingências 18 25.123.466,42 24.092.466,42
Contratos e financiamentos 19 33.440.540,40 35.997.894,52
Total do Passivo Não Circulante 58.564.006,82 60.090.360,94
Patrimônio Líquido
Patrimônio social 20a 206.544.591,47 195.337.847,11
Reserva de reavaliação 20b 68.281.818,42 70.901.826,66
Superávit do período 20c 10.801.317,55 8.586.736,12
Total do Patrimônio Líquido 285.627.727,44 274.826.409,89
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 358.641.542,04 354.541.364,62

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS PERÍODOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em Reais)

Operações Continuadas Notas                   2020                   2019
Receitas de Ensino
Receitas de ensino sem gratuidades 183.786.882,91 168.627.033,07
Receita de ensino com gratuidades 26.431.114,84 27.602.816,59
(-) Gratuidades - Bolsas
  de Estudos Sociais e Prouni 25 (26.431.114,84) (27.602.816,59)
(-) Bolsas Funcionais (7.823.457,95) (7.220.732,63)
(-) Devoluções e Descontos 30 (35.496.958,72) (20.317.834,06)
Sub-total das
  Receitas de Ensino 140.466.466,24 141.088.466,38
Outras Receitas
Receitas de alugueis 2.546.507,85 4.905.379,33
Receita com taxas e serviços administrativos 383.890,26 1.845.918,15
Receita com repasse de materiais escolares - 288.044,83
Receitas de doações 121.987,06 92.191,40
Receitas com Trabalho Voluntário 21 3.403.034,44 3.498.056,25
Outras 448.374,53 1.840.860,86
Total das Receitas 147.370.260,38 153.558.917,20
Custos e Despesas
Despesas c/ colaboradores 23 (88.051.100,84) (92.394.163,28)
Despesas c/ serviços prestados (6.841.610,21) (9.822.369,69)
Despesas impostos e contribuições (846.554,86) (874.016,93)
Despesas administrativas e gerais 24 (25.798.692,28) (32.051.611,61)
Despesas de depreciação / amortização (8.424.013,26) (7.488.768,35)
Resultado na venda de imobilizado (1.828,86) 16.176,92
Despesas Gratuidades
  Educ. - Apoio Aluno Bolsista 25 (496.164,56) (292.968,34)
Despesas com Trabalho Voluntário 21 (3.403.034,44) (3.498.056,25)
Despesas com
  Contribuições previdenciárias 27 (22.691.640,38) (23.733.352,77)
Isenção de Contribuições
  previdenciárias 27 22.691.640,38 23.733.352,77
Outras despesas (1.247.061,79) (939.948,74)
Total dos Custos e Despesas (135.110.061,10)(147.345.726,27)
(Déficit) / Superávit Antes das
  Receitas/Despesas Financeiras 12.260.199,28 6.213.190,93
Receitas/Despesas Financeiras
Receitas financeiras 3.337.714,96 5.282.843,32
Despesas financeiras (4.796.596,69) (2.909.298,13)
Total Líquido das Receitas/
  Despesas Financeiras (1.458.881,73) 2.373.545,19
Superávit do Período 10.801.317,55 8.586.736,12

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS PERIODOS FINDOS
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em Reais)

Atividades Operacionais                   2020                   2019
Resultado Líquido Ajustado 23.959.135,91 21.463.625,19
Superávit do período 10.801.317,55 8.586.736,12
Ajustes por Despesas /
  Receitas que não afetam o caixa
Depreciação e amortização 7.855.829,99 7.351.550,90
Estimativa de créditos de difícil liquidação 4.270.988,37 4.270.988,37
Provisão para contingências 1.031.000,00 1.254.349,80
(Aumento) / Diminuição nos Ativos 7.473.318,96 (33.289.480,35)
Clientes (4.028.759,40) (3.761.630,08)
Despesas antecipadas (17.051,57) 659.933,24
Adiantamentos (198.385,28) 555.390,01
Outros Créditos 11.717.515,21 (30.743.173,52)
Aumento / (Diminuição) nos Passivos (3.657.005,68) 1.199.373,34
Fornecedores (1.667.037,51) 1.577.513,89
Obrigações trabalhistas e sociais (1.847.475,79) (527.199,48)
Obrigações fiscais e tributárias 144.503,51 98.103,62
Anuidades antecipadas (301.085,57) 460.997,11
Recursos de projetos - convênios 25.205,80 (413.641,80)
Adiantamentos de clientes (11.116,12) 3.600,00
Caixa Líquido Gerado (Aplicado)
  nas Atividades Operacionais 27.775.449,19 (10.626.481,82)
Atividades de Investimentos
Aquisição de imobilizado (27.219.759,29) (24.299.794,80)
Vendas de imobilizado 44.236,34 77.742,96
Baixas de Imobilizado 543.365,79 71.297,57
Caixa Líquido Gerado (Aplicado)
  nas Atividades de Investimentos (26.632.157,16) (24.150.754,27)
Atividades de Financiamento
Contratos e financiamentos (4.075.134,45) 25.167.274,52
Caixa Líquido Gerado (Aplicado)
  nas Atividades de Financiamento (4.075.134,45) 25.167.274,52
Fluxo de Caixa Gerado
  (Aplicado) no Período (2.931.842,42) (9.609.961,57)
Caixa e equivalentes no início do período 55.664.424,12 65.274.385,69
Caixa e equivalentes no final do período 52.732.581,70 55.664.424,12
Aumento (Diminuição)
  de Caixa e Equivalentes (2.931.842,42) (9.609.961,57)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em Reais)

continua...

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS PERÍODOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em Reais)

                  2020                   2019
Superávit do período 10.801.317,55 8.586.736,12
Reserva de Reavaliação 68.281.818,42 70.901.826,66
Total do resultado abrangente 79.083.135,97 79.488.562,78
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ABEL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTABEL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTABEL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTABEL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTABEL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTASASASASAS
CNPJ 60.916.731/0001-03

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Patrimônio Ajustes de Reserva de Superávit/(Déficit)
             Social Exerc. Anteriores   Reavaliação            Acumulado                  Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2018 184.438.054,32 254.651,81 73.303.500,88 8.243.466,76 266.239.673,77
Incorporação do superávit de períodos anteriores ao patrimônio líquido 8.243.466,76 - - (8.243.466,76) -
Realização da reserva de reavaliação 2.401.674,22 - (2.401.674,22) - -
Ajustes Exercícios Anteriores 254.651,81 (254.651,81) - - -
Superávit do período - - - 8.586.736,12 8.586.736,12
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 195.337.847,11 - 70.901.826,66 8.586.736,12 274.826.409,89
Incorporação do superávit de períodos anteriores ao patrimônio líquido 8.586.736,12 - - (8.586.736,12) -
Realização da reserva de reavaliação 2.401.674,22 - (2.401.674,22) - -
Ajustes Exercícios Anteriores - - - - -
Superávit do período - - - 10.801.317,55 10.801.317,55
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 206.326.257,45 - 68.500.152,44 10.801.317,55 285.627.727,44

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS PERÍODOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em Reais)

                 2020                  2019
Descrição      (Em Reais)   %      (Em Reais)   %
1 - Receitas 174.295.710,92 181.470.879,05
1.1) Receitas de Educação 140.466.466,24 141.088.466,38
1.2) Receitas de alugueis 2.546.507,85 4.905.379,33
1.3) Receitas com doações 121.987,06 92.191,40
1.4) Receitas com taxas e
  serviços administrativos 383.890,26 1.845.918,15
1.5) Receitas com repasse
  de materiais escolares - 288.044,83
1.6) Gratuidades Educação 26.927.279,40 27.895.784,93
1.8) Receitas com
  Trabalho Voluntário 3.403.034,44 3.498.056,25
1.9) Outras Receitas 446.545,67 1.857.037,78
2 - Insumos Adquiridos
  de Terceiros 31.691.664,80 42.977.969,18
2.1) Custos, Materiais, Energia,
  Serviços de Terceiros e Outros 31.691.664,80 42.977.969,18
3 - Valor Adicionado Bruto(1-2) 142.604.046,12 138.492.909,87
4 - Retenções (14.518.911,74) ( 11.115.753,80)
4.1) Depreciação, amortização
  e exaustão (8.424.013,26) (7.488.768,35)
4.2) Devedores e Duvidosos (6.094.898,48) (3.626.985,45)
5 - VA Líquido Produzido
  pela Entidade (3-4) 128.085.134,38 127.377.156,07
6 - VA Recebido em Transferência 3.337.714,96 5.282.843,32
6.1) Receitas financeiras 3.337.714,96 5.282.843,32
7 - VA Total a Distribuir (5+6) 131.422.849,34 100% 132.659.999,39 100%
8 - Distribuição do Valor Adicionado
8.1) Pessoal e encargos 88.051.100,84 67% 92.394.163,28 70%
8.2) Impostos, taxas e contribuições 846.554,86 1% 874.016,93 1%
8.3) Juros, demais
  despesas financeiras 4.796.596,69 4% 2.909.298,13 2%
8.4) Gratuidades Educação 26.927.279,40 20% 27.895.784,93 21%
8.6) Superávit / (déficit) do exercício 10.801.317,55 8% 8.586.736,12 6%
9 - Total VA Distribuído
  (igual ao item 7) 131.422.849,34 100% 132.659.999,39 100%

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em Reais)

1. Contexto operacional: ABEL - Associação Brasileira de Educadores
Lassalistas, CNPJ 60.916.731/0001-03, personalidade jurídica, identificada, tam-
bém, pela sigla “ABEL”, é uma associação civil, religiosa, filantrópica, educacio-
nal e de assistência social, sem fins econômicos que, sob os requisitos da lei man-
tém-se enquadrada no Artigo 150, “c” e no Artigo 195, parágrafo 7° ambos da
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1.988. Com sede e foro jurídico
na Rua Santo Alexandre, 93 - São Paulo - SP, fundada em 18 de outubro de 1949. A
entidade tem a finalidade de criar, congregar, dirigir e manter estabelecimentos,
obras e atividades que visem à evangelização, à educação, à cultura, ao ensino, à
pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à assistência social, à benefi-
cência, à promoção humana e a defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Como Entidade Religiosa de ensino e de assistência social, aplica recursos em
Gratuidade nas Atividades Educacionais com bolsas de estudos e projetos de
apoio ao aluno bolsista direcionados as pessoas em situação de risco e
vulnerabilidade social. As receitas auferidas pela Entidade, bem como o superávit
de suas operações, não estão sujeitas à tributação, conforme legislação em vigor
aplicável às entidades de fins não econômicos e com finalidade assistencial. Os
Resultados dos períodos são aplicados na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos institucionais. Para manter-se como uma entidade sem finalidade de lu-
cro, as seguintes condições devem ser seguidas pela entidade, as quais estão sen-
do rigorosamente cumpridas: a) Não remunerar, por nenhuma forma, seus diri-
gentes pelos serviços prestados. b) Aplicar integralmente seus recursos na manu-
tenção e no desenvolvimento dos seus objetivos sociais. c) Manter escrituração
completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que
assegurem a respectiva exatidão. d) Conservar em boa ordem, pelo prazo de dez
anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de
suas receitas e a efetivação de suas despesas, assim como a realização de quais-
quer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial.
e) Conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de 1 (uma) bolsa de estu-
do integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes. (Nota Explicativa 24.2). 2. Apre-
sentação das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contábeis foram
elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade e consi-
derando também os aspectos a serem observados por entidade sem finalidade de
lucro, em conformidade com a ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lu-
cros aprovada pela Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade. As
práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legisla-
ção societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações
técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados
pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. As demonstrações contábeis fo-
ram preparadas com base no custo histórico. A moeda funcional e de apresenta-
ção das demonstrações contábeis é o real, mesma moeda de preparação e apre-
sentação das demonstrações financeiras. 3. Formalidade da Escrituração
Contábil Resolução 1.330/11 (NBC ITG 2000): A entidade mantém um sistema
de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de pro-
cesso eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lança-
mentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na
sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos
administrativos. A documentação contábil da entidade é composta por todos os do-
cumentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a es-
crituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características
intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil
ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade mantém em boa ordem a docu-
mentação contábil. 4. Uso de julgamentos e estimativas contábeis: Uso de es-
timativa: A preparação das demonstrações financeiras requer que a administração
efetue estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento possível, que po-
dem afetar os montantes apresentados de ativos e passivos, assim como os valo-
res de receitas, custos e despesas. Os valores efetivos podem ser diferentes da-
queles estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua deter-
minação. A entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmen-
te. 5. Principais práticas contábeis: a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme
determina a resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Flu-
xo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação das
Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam
moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos
que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade
imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mu-
dança de valor. b) Aplicações financeiras: registradas ao custo de aquisição,
acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício so-
cial, equivalentes ao seu valor de recuperabilidade. c) Contas de resultado: o regi-
me contábil para apropriação das receitas e despesas é o de competência. d) Ativo
circulante e não circulante: registrados pelo valor de realização acrescido dos ren-
dimentos incorridos até a data do balanço quando aplicável. e) Clientes: referem-
se a direitos a receber de alunos, pela contra prestação de serviços educacionais,
registrados pelo custo da transação, reduzido pela estimativa de perdas por crédi-
tos incobráveis, sem necessidade de ajuste a valor presente. f) Depósitos judiciais:
registrados ao custo histórico. g) Ativo imobilizado: são avaliados pelo custo atri-
buído, deduzidos de depreciações acumuladas e perda por redução ao valor recu-
perável, quando aplicável. h) Investimentos em propriedades e Imobilizado: regis-
trado ao custo histórico, acrescido de reavaliação espontânea e deduzido da depre-
ciação, a qual é calculada pelo método linear considerando a vida útil do bem, re-
duzido ao valor recuperável se necessário. i) Intangível: registrado ao custo históri-
co, deduzido da amortização, a qual é calculada pelo método linear considerando a
vida útil do bem, reduzido ao valor recuperável se necessário. j) Passivo circulante
e não circulante: demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acresci-
dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos. k) Prazos: Os
ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte
são classificados como circulantes. l) Fornecedores: demonstrados pelos valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos encargos incorridos, quando aplicáveis.
O giro é de curto prazo. m) Obrigações trabalhistas e sociais: foram registrados os
valores efetivamente devidos e inclui a licença remunerada (férias) com os res-
pectivos encargos já incorridos até a data do balanço. n) Anuidades antecipadas:
registradas pelo custo da transação firmado contratualmente, correspondente à
parcela recebida antecipadamente por conta de serviço a ser prestado no exercício
seguinte, momento em que será reconhecida a receita de ensino. o) Contratos e
financiamentos: registrados pelo valor total a pagar, deduzido dos respectivos en-
cargos a incorrer, resultando no saldo líquido devido na data do balanço. Os encar-
gos incorridos são registrados nas despesas financeiras. p) Provisões para contin-
gências cíveis, trabalhistas e tributárias: constituídas pelo montante considerado
suficiente para cobrir as eventuais perdas, sendo revisada periodicamente com
base na opinião de nossos assessores jurídicos. q) Apuração de resultado: as des-
pesas e receitas em geral são registradas pelo regime de competência. As recei-
tas provenientes de doações e contribuições de terceiros são registradas por oca-
sião de seu recebimento, tendo em vista não haver razoável segurança de sua rea-
lização. r) Demonstração do Fluxo de caixa: A Demonstração do Fluxo de Caixa
foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC nº 1.296/10, que aprovou
a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, também de acordo com a
Resolução 1.152/2009, que aprovou a NBC TG 13. s) Prestação de serviços edu-
cacionais: A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios
econômicos futuros serão gerados para a associação e quando possa ser
mensurada de forma confiável. As receitas com contribuições dos alunos (mensa-
lidades) são apuradas em conformidade com o regime de competência dos exer-
cícios levando-se em consideração os períodos de referência. Além de outras

prestações de serviço de ensino. t) Gratuidades: são contabilizados em contas de
resultado ao longo de todo o exercício. As gratuidades são demonstradas no grupo
de contas devedoras de despesas, intituladas “Despesas Econômicas Obras Soci-
ais - Gratuidades”, porém, para efeito demonstrativo, estes valores são revertidos
dentro do próprio exercício no grupo de contas credoras do resultado com o título
de “Reversão Valores Econômicos - Gratuidades” e, seu efeito no resultado do
exercício é nulo. u) Isenção usufruída: a entidade é isenta da contribuição empresa-
rial devida ao INSS sobre a folha de pagamento e sobre serviços tomados de autô-
nomos, a COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. As
respectivas contribuições dos valores que seriam devidos são registradas em
conta de despesa, tendo como contrapartida o reconhecimento de um passivo. De-
pois de atendidos os requisitos da Lei 12.101/2009 o reconhecimento da isenção
usufruída é registrado baixando-se o passivo em contrapartida à conta redutora da
despesa denominada “Benefícios Obtidos - Isenções”. 6. Caixa e equivalentes:
Os valores de Caixa e Equivalentes estão representados conforme abaixo:

                2020                 2019
Caixa 190.543,77 141.738,92
Bancos conta movimento 178.902,76 165.453,95
Total 369.446,53 307.192,87
Aplicações Financeiras 52.363.135,17 55.357.231,25
Total 52.732.581,70 55.664.424,12
7. Aplicações financeiras: A ABEL não distribui seus recursos, resultados ou
patrimônio aplicando-os e utilizando-os unicamente em território nacional, e
suas aplicações financeiras são representadas por valores investidos em títulos
privados e estão assim distribuídos:

Liquidez
                2020                 2019             Rendimento  / Vencto.

Fundos de
  investimento 51.168.729,42 35.889.324,65 3,52% imediata
CDB 1.194.405,75 19.467.906,60 99,5% a 102,5% CDI -
Total 52.363.135,17 55.357.231,25
A rentabilidade anual dos fundos de investimentos foi em média 3,52%,
lastreados principalmente em Fundos de Investimentos e CDBs além de outras
modalidades conservadoras de aplicações. 8. Clientes: Os saldos a receber es-
tão substancialmente representados por mensalidades escolares:

                2020                 2019
Mensalidades Educacionais 11.893.865,73 11.154.472,37
Devedores contingentes (mensalidades) 31.055.750,25 26.232.943,35
(-) Créditos de difícil liquidação (28.336.943,93) (22.532.514,70)
Total 14.612.672,05 14.854.901,02
9. Perda por redução ao valor recuperável de recebíveis (Estimativa de Cré-
ditos de Liquidação Duvidosa): Constituída em montante considerado sufici-
ente para cobrir perdas prováveis na realização dos créditos a receber, conside-
rando dados históricos e a posição das mensalidades escolares vencidas (Nota
nº 8). Os critérios utilizados para o cálculo dessa estimativa levam em conside-
ração o percentual de recebimentos ocorridos no período, onde é calculada uma
média da inadimplência com base em experiências de períodos anteriores. A
Administração revisa anualmente essa estimativa com base na recuperabilidade
de seus créditos.                 2020                 2019
Saldo anterior (22.532.514,70) (18.261.526,33)
Novas constituições (5.804.429,23) (4.270.988,37)
Saldo final (28.336.943,93) (22.532.514,70)
10. Adiantamentos: Os saldos de Adiantamento estão representados conforme
abaixo:                 2020                 2019
Adiantamentos a fornecedores 1.623.803,79 1.431.753,36
Adiantamentos a funcionários 281.923,92 280.322,00
Adiantamentos para viagens 6.840,00 500,00
Outros 1.623,13 3.230,20
Total 1.914.190,84 1.715.805,56
11. Outros Créditos: Os saldos de Outros Créditos estão representados con-
forme abaixo:                 2020                 2019
Convênios e Parcerias Privadas a Receber 19.456,68 55.338,65
Títulos a Receber Dev. Pessoa Física 9.028,88 9.630,80
Títulos a Receber Dev. Pessoa Jurídica (a) 19.491.946,84 31.108.540,40
Aluguéis e Cessões de Espaço a Receber 95.078,90 159.516,66
Total 19.615.511,30 31.333.026,51
a) Contrato de Financiamento, reconhecido em Ativo, pois as parcelas são rece-
bidas gradativamente, de acordo com as prestações de contas realizadas, medi-
ante andamento de obra do Colégio La Salle Ananindeua. Do montante de R$
31.108.540,40, já foram recebidos durante a obra R$ 11.616.593,56. 12. Depósi-
tos Judiciais: O saldo apresentado de ações judiciais refere-se exclusivamente
a recurso em ações de embargos à execução fiscal contra lançamentos de IPTU
pela PMSP.                 2020                 2019
a) Depósito judicial em espécie 77.291,92 77.291,92

13. Investimento                                                                                Movimento no Exercício de 2020
                         Transferências

Descrição   Taxa                  2019         Adições              Baixas       A Débito         A Crédito                 2020
Terrenos 6.409.779,51 - - - - 6.409.779,51
Edificações e construções 3% 8.778.106,90 - - - - 8.778.106,90
Total 15.187.886,41 - - - - 15.187.886,41
Deprec.de Edif.e construções (6.245.204,94) - (243.448,92) - - (6.488.653,86)
Prop. para Inves. Líquido 8.942.681,47 - (243.448,92) - - 8.699.232,55

                                                                               Movimento no Exercício de 2019
                         Transferências

Descrição   Taxa                  2018         Adições              Baixas       A Débito         A Crédito                 2019
Terrenos 6.409.779,51 - - - - 6.409.779,51
Edificações e construções 3% 8.778.106,90 - - - - 8.778.106,90
Total 15.187.886,41 - - - - 15.187.886,41
Deprec.de Edif.e construções (6.001.217,71) - (243.987,23) - - (6.245.204,94)
Prop. para Inves. Líquido 9.186.668,70 - (243.987,23) - - 8.942.681,47
14. Imobilizado: A entidade realizou o teste de recuperabilidade (Impairment Test) de modo a analisar evidências de perdas no ativo imobilizado, através de Laudo
Pericial emitido por empresa especializada. O método de avaliação foi a geração estimada de caixa e chegou-se a conclusão que a geração de caixa futura é sufici-
ente para remunerar os ativos da entidade. Neste sentido, podemos concluir que não foram encontradas evidências da necessidade de reconhecimento de provisão
de perdas por desvalorização de ativos operacionais.

                                                                               Movimento no Exercício de 2020
                         Transferências

Descrição   Taxa                  2019         Adições              Baixas       A Débito         A Crédito                 2020
Terrenos - 88.948.872,01 - - - - 88.948.872,01
Edificações e construções 3% 179.808.351,12 15.372.303,82 - - - 195.180.654,94
Benfeitorias em andamento - 8.448.526,53 7.989.310,94 (16.437.837,47) - - (0,00)
Benfeitorias bens de terceiros 4% 19.860.985,38 15.147.072,35 - - - 35.008.057,73
Veículos 7% 1.584.793,63 - (44.000,00) - - 1.540.793,63
Máquinas e equiptos. 11% 15.494.250,62 2.404.345,56 (77.541,69) 24.207,70 (24.207,70) 17.821.054,49
Móveis e utensílios 4% 17.722.548,60 1.866.920,47 (391.616,86) 102.701,66 (102.701,66) 19.197.852,21
Ferramentas e utensílios 16% 70.289,86 - - - - 70.289,86
Computadores e periféricos 31% 9.069.073,78 803.588,56 (74.443,58) 3.110,00 (3.110,00) 9.798.218,76
Instalações 8% 3.999.872,13 69.055,06 - - - 4.068.927,19
Bibliotecas (livros) 9% 935.084,50 - - - - 935.084,50
Semoventes 20% 10.000,00 5.000,00 - - - 15.000,00
Obras de arte e monumentos - 33.961,07 - - - - 33.961,07
Total 345.986.609,23 43.657.596,76 (17.025.439,60) 130.019,36 (130.019,36) 372.618.766,39
Depreciação
Edificações e construções (70.259.970,18) - (4.769.816,10) - - (75.029.786,28)
Veículos (446.843,44) 44.000,00 (79.596,24) - - (482.439,68)
Máquinas e equiptos. (8.772.334,66) 70.198,52 (1.133.537,09) 3.698,10 (3.698,10) (9.835.673,23)
Móveis e utensílios (11.742.308,27) 380.213,56 (430.913,38) - - (11.793.008,09)
Ferramentas e utensílios (34.741,19) - (2.865,72) - - (37.606,91)
Computadores e periféricos (7.656.476,22) 73.771,19 (698.267,36) - - (8.280.972,39)
Instalações (3.643.730,28) - (34.127,98) - - (3.677.858,26)
Semoventes - - (2.916,55) - - (2.916,55)
Bibliotecas (livros) (935.084,50) - - - - (935.084,50)
Benfeitorias bens de terceiros (642.268,51) 4.911,84 (1.028.676,56) - - (1.666.033,23)
Total da Depreciação (104.133.757,25) 573.095,11 (8.180.716,98) 3.698,10 (3.698,10) (111.741.379,12)
Imobilizado Líquido 241.852.851,98 44.230.691,87 (25.206.156,58) 133.717,46 (133.717,46) 260.877.387,27

                                                                               Movimento no Exercício de 2019
                         Transferências

Descrição   Taxa                  2018         Adições          Baixas       A Débito         A Crédito                 2019
Terrenos - 88.948.872,01 - - - - 88.948.872,01
Edificações e construções 3% 179.808.351,12 - - - - 179.808.351,12
Benfeitorias em andamento - 4.172.231,17 4.276.295,36 - - - 8.448.526,53
Benfeitorias bens de terceiros 4% 6.094.989,36 13.765.996,02 - - - 19.860.985,38
Veículos 7% 1.575.837,69 69.795,00 (60.839,06) - - 1.584.793,63
Máquinas e equiptos. 11% 12.680.851,36 2.870.133,86 (56.734,60) - - 15.494.250,62
Móveis e utensílios 4% 15.803.721,59 1.933.970,05 (15.143,04) - - 17.722.548,60
Ferramentas e utensílios 16% 35.289,86 35.000,00 - - - 70.289,86
Computadores e periféricos 31% 8.069.662,78 1.015.734,83 (16.323,83) - - 9.069.073,78
Instalações 8% 3.677.002,45 322.869,68 - - - 3.999.872,13
Bibliotecas (livros) 9% 935.084,50 - - - - 935.084,50
Semoventes 20% - 10.000,00 - - - 10.000,00
Obras de arte e monumentos - 33.961,07 - - - - 33.961,07
Total 321.835.854,96 24.299.794,80 (149.040,53) - - 345.986.609,23

                                                                               Movimento no Exercício de 2019
                         Transferências

Descrição   Taxa                  2018         Adições          Baixas       A Débito         A Crédito                 2019
Depreciação
Edificações e construções (65.489.898,78) - (4.770.071,40) - - (70.259.970,18)
Veículos (429.093,06) 60.839,06 (78.589,44) - - (446.843,44)
Máquinas e equiptos. (7.981.415,15) 50.338,20 (841.257,71) - - (8.772.334,66)
Móveis e utensílios (11.405.576,21) 10.034,43 (346.766,49) - - (11.742.308,27)
Ferramentas e utensílios (32.084,24) - (2.656,95) - - (34.741,19)
Computadores e periféricos (6.905.287,52) 16.005,76 (767.194,46) - - (7.656.476,22)
Instalações (3.623.541,80) - (20.188,48) - - (3.643.730,28)
Benfeitorias bens de terceiros (234.948,18) - (407.320,33) - - (642.268,51)
Bibliotecas (livros) (933.791,37) - (1.293,13) - - (935.084,50)
Semoventes - - - - - -
Total da Depreciação (97.035.636,31) 137.217,45 (7.235.338,39) - - (104.133.757,25)
Imobilizado Líquido 224.800.218,65 24.437.012,25 (7.384.378,92) - - 241.852.851,98
15. Intangível                                                                                Movimento no Exercício de 2020

                         Transferências
Descrição   Taxa                  2019         Adições              Baixas       A Débito         A Crédito                 2020
Direito de uso software 21% 1.336.115,49 - - - - 1.336.115,49
Amortização (1.328.976,60) - (4.759,20) - - (1.333.735,80)
Intangível Líquido 7.138,89 - (4.759,20) - - 2.379,69

                                                                               Movimento no Exercício de 2019
                         Transferências

Descrição   Taxa                  2018         Adições          Baixas       A Débito         A Crédito                 2019
Direito de uso software 21% 1.336.115,49 - - - - 1.336.115,49
Amortização (1.319.533,87) - (9.442,73) - - (1.328.976,60)
Intangível Líquido 16.581,62 - (9.442,73) - - 7.138,89

16. Obrigações trabalhistas e sociais                 2020                 2019
Salários e ordenados 239.350,87 225.776,79
Férias a pagar 4.203.397,59 6.029.220,42
Obrigações sociais 1.395.589,83 1.431.142,56
Outras 3.692,83 3.367,14
Total 5.842.031,12 7.689.506,91
17. Anuidades antecipadas: As mensalidades para o ano letivo subsequente
são recebidas de maneira antecipada ou no encerramento do exercício. Em de-
corrência desse tratamento, esses valores são reconhecidos como anuidades
antecipadas no passivo circulante e serão reconhecidos no resultado do exercí-
cio de acordo com o regime de competência, nos meses em que ocorrer a pres-
tação dos serviços. Nesta rubrica, são registrados os valores dos planos de pa-
gamento do curso em prazo inferior à sua duração, somados às antecipações de
mensalidades para cursos que se iniciam no ano seguinte, daqueles alunos que
escolheram pagar o curso em tempo inferior ao de sua duração.
18. Provisão para contingências                 2020                 2019
Contingências:
Trabalhista 120.466,42 92.466,42
Tributária/Cível 25.003.000,00 24.000.000,00
Total Contingências 25.123.466,42 24.092.466,42

a. Demonstração do risco:
                                               2020                                               2019
        Existente Provisionado         Existente Provisionado

Prováveis 83.466,42 83.466,42 52.466,42 52.466,42
Possíveis 149.929.642,90 25.040.000,00 145.950.710,64 24.040.000,00
Totais 150.013.109,32 25.123.466,42 146.003.177,06 24.092.466,42
b. A variação no saldo provisionado foi a seguinte:                2020                 2019
Saldo Anterior 24.092.466,42 22.838.116,62
Adições 1.031.000,00 1.449.807,07
Baixas - (195.457,27)
Saldo Final 25.123.466,42 24.092.466,42
c. Eventuais processos trabalhistas e cíveis são objeto de provisionamento e re-
visões periódicas com base na opinião de nossos assessores jurídicos, sendo a
provisão considerada suficiente para suportar eventuais riscos das demandas
existentes. d. A entidade foi objeto de fiscalização no ano de 2008, tendo sofrido
uma autuação em 19/12/2008 no montante de R$ 57.140.365,45. Tal autuação é
objeto de recurso em âmbito administrativo desde 19/01/2009. Apesar do julga-
mento apenas como possível pelos consultores jurídicos, a direção da entidade
entendeu ser prudente provisionar parte do montante autuado, perfazendo R$
25.000.000,00 (R$ 24.000.000,00 em 2019).

19. Contratos e Financiamentos: Referem-se a contratos de financiamento para compra de imobilizados, com taxa de encargos entre 6% e 17,66% ao ano,
assim demonstrados:
Banco Objeto                                               .          Nº do Contrato 1º Prestação Última Prestação Prazo (meses)
CEF Computadores e Periféricos 01572515 20/02/2016 20/01/2021 60
Santander Reposição de Caixa-Obras 270489717 19/01/2018 23/11/2022 60
Basa Obras Colégio La Salle Ananindeua 007-18/0111-1 28/12/2018 15/01/2031 156

Saldos:                                                                             2020
Contrato (R$) Encargo (R$) Líquido (R$)

Circulante 2.632.242,17 74.888,05 2.557.354,12
Não Circulante 33.463.807,09 23.266,69 33.440.540,40
Total 36.096.049,23 98.154,74 35.997.894,52
Saldos:                                                                             2019

Contrato (R$) Encargo (R$) Líquido (R$)
Circulante 4.317.575,65 242.441,20 4.075.134,45
Não Circulante 36.096.049,26 98.154,74 35.997.894,52
Total 40.413.624,91 340.595,94 40.073.028,97
a) Contrato de Financiamento, junto ao Banco da Amazônia (BASA), possui
carência em relação ao inicio de sua quitação, o pagamento somente será
iniciado após as conclusões da obra do Colégio La Salle Ananindeua. 20.
Patrimônio Líquido: a. Patrimônio Social: Representa o patrimônio ini-
cial da Associação, acrescido ou reduzido de ajustes e dos superávits
(déficits) apurados anualmente desde a data de sua constituição. Os
superávits apurados são empregados integralmente nos objetivos sociais
descritos na nota explicativa 1. b. Reservas de reavaliação: Em 31/08/
2005 e 31/10/2006 foram efetuadas reavaliações de bens do ativo imobili-
zado. O respectivo saldo de reserva tem sido realizado a crédito no
Patrimônio Social no mesmo montante da depreciação dos bens que a ori-
ginaram. c. Resultado do período (superávit): O Superávit do período,
apurado conforme mencionado na nota explicativa 3 a, será incorporado ao
Patrimônio social, conforme exigência da Resolução de número 1.409, do
Conselho Federal de Contabilidade. 21. Voluntários: Atendendo à norma
contábil “ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada
pela Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade”, a Entida-
de valoriza as receitas com trabalhos voluntários, realizado pelos Irmãos
Lassalistas, inclusive de membros integrantes de órgãos da administra-
ção, sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os
montantes que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes servi-
ços em mercado similar. Registrou os valores correspondentes ao
voluntariado ofertado pelos Irmãos Lassalistas, no montante de R$
3.403.034,44 (R$ 3.498.056,25 para 2019). Esses valores são contabiliza-
dos no resultado da entidade e, como são mera demonstração, foram lan-
çados em conta de despesa em contrapartida a uma conta compensatória,
não produzindo efeitos finais. 22. Receita de Anuidades Escolares: As
receitas (fontes de recursos) da Entidade, oriundas das atividades de pres-
tação de serviços educacionais, são mensuradas pelo valor da vaga da
contraprestação recebida ou a receber, baseada na Planilha de Custo Edu-
cacional (Lei Nº. 9.870/99) e formalizada pelo contrato de prestação de
serviços educacionais.
23. Despesa com Colaboradores                 2020                 2019
Salários e Ordenados 60.166.033,16 62.591.694,34
Férias e 13º Salário 13.799.142,91 13.996.281,82
FGTS 8.188.103,73 9.439.745,41
Outras Despesas C/ Pessoal 5.897.821,04 6.366.441,71
Total 88.051.100,84 92.394.163,28

24. Despesas Administrativas e Gerais                 2020                 2019
Comunicação Utilidade e Serviço 5.864.852,63 8.329.150,07
Conservação e Reparo 6.428.696,42 7.545.142,75
Materiais de Consumo 1.583.134,58 1.701.713,25
Expediente e Gerais 1.333.980,52 1.602.476,79
Outras Despesas Gerais e Administrativas 10.588.028,13 12.873.128,75
Total 25.798.692,28 32.051.611,61
25. Gratuidades: 25.1. Demonstrativo de Gratuidades Concedidas: As
Gratuidades concedidas estão quantificadas na Demonstração do Superávit/Défi-
cit do Período sob a denominação de “Despesas com Assistência Social -
Gratuidades”, e está assim distribuída:
Programas Educacionais                 2020                 2019
Bolsas Sociais - Educação Básica 19.470.248,23 19.104.964,35
Bolsas Sociais - Educação Superior 2.594.448,72 3.791.375,09
Bolsas Sociais - Educação Superior-PROUNI 4.366.417,89 4.706.477,15
Programa de Apoio ao Aluno Bolsista 496.164,56 292.968,34
Total 26.927.279,40 27.895.784,93
25.2. Demonstrativo do cumprimento do mínimo de bolsas integrais: Para
atendimento das exigências legais para a certificação de entidades beneficentes
de assistência social, a entidade, demonstra no exercício de 2020 o cumprimento
à exigência na oferta de Bolsas Integrais a cada 5 (cinco) alunos pagantes, con-
forme Lei 12.101/09 - Artigo 13º - inciso III (alterada pela Lei 12.868/13):

                                      2020
Ensino Ensino

A) Básico Superior    Total
Alunos Matriculados 10.398 2.775 13.173
(-) Bolsas Convenção Coletiva (408) (57) (465)
(-) Bolsa de Estudos Integrais 100% - Concedidos (1.657) (323) (1.980)
(-) Inadimplentes por período superior a 90 dias - (132) (132)
(=) Alunos Pagantes 8.333 2.263 10.596
B)
Quantidade Bolsas Meta - relação 1 para 9 926 251 1.177
Quantidade Bolsas Meta - relação 1 para 5 1.667 453 2.119
C)
Total Bolsas Parciais - 50% Concedidas 348 301 649
*Conversão de Bolsas Parciais em Integrais 174 151 325
Total Bolsa de Estudos 100% - Necessidades Especiais - - -
*Conversão Bolsas 100% - Necessidades Especiais - - -
Total Bolsa de Estudos 100% - Alunos de Período Integral 231 - 231
*Conversão Bolsas 100%
  - Alunos de Período Integral 323 - 323
Total Bolsa de Estudos Integrais 100% 1.426 28 1.454
Total Bolsa de Estudos Integrais 100% - PROUNI - 295 295
Total Bolsas Integrais - Concedidas 1.923 474 2.397
D)
Quantidade Bolsas Meta - relação 1 para 5 1.667 453 2.119
Quantidade de Bolsas Concedidas Integrais 1.923 474 2.397
Saldo de Bolsas Integrais Positivo - 1/5 257 21 278

25.3. Descrição dos Projetos Realizados - Gratuidade
Projetos - Educação

Recurso
Projeto Descrição do Objetivo do Projeto Atendidos Aplicado
Bolsa Social A concessão da Bolsa de Estudos Social destina-se ás pessoas em Bolsa Integral Ed. Básica 100% 1.657

situação de vulnerabilidade social e/ou hipossuficiência econômica, Bolsa Parcial Ed. Básica 50% 348
considerando o perfil socioeconômico do grupo familiar determinado Bolsa Integral Ed. Superior 100% 323
pela Lei 12.101/09 suas alterações, regulamentada (Decreto 8242/14) Bolsa Integral Ed. Sup. Pro Uni 100% 295 26.431.114,84
e Normatizada pela Portaria 15 MEC/2017. Proporciona o acesso e Bolsa Ed. Superior 50% 301
inclusão de crianças, adolescentes, jovens e adultos à Educação Básica Total Bolsa Integral 100% 1.980
e Educação Superior, na modalidade presencial, por meio das mantidas Total Bolsa Parcial 50% 649
de Educação da ABEL; a qual demonstra, por meio dessa concessão, Total Geral 2.924
seu caráter beneficente filantrópico e lhe é conferida a Certificação de
Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS.

Apoio ao O Projeto Incluir vem ao encontro da missão institucional: “promover o Concessão Material Escolar Didático 739
Aluno desenvolvimento integral da pessoa e a transformação da sociedade Concessão de Uniforme Escolar 98 496.164,56
Bolsista - tendo como eixo prioritário a educação humana, cristã, solidária e Total Geral 837
Projeto participativa”. Tem como objetivo o fornecimento de material didático
Incluir e/ou uniforme escolar aos alunos contemplados com bolsa de estudo

social integral, cuja renda per capita familiar mensal não exceda um
salário mínimo e meio nacional, levando em consideração a situação
de Vulnerabilidade Social, evidenciada por meio da avaliação do perfil
socioeconômico para a concessão de bolsa de estudos e considerando
a real necessidade de cada educando

Total Aplicado em Projetos de Educação 26.927.279,40

26. Recursos de Projetos Privados: 26.1. Fundação Gás Natural Fenosa:
Projeto Jovem na Cozinha, Fundação Gás Natural Fenosa, Companhia Distri-
buidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG: O projeto visa promover o curso de
qualificação profissional avançado e de longa duração de técnicas e práticas culi-
nárias, para formação de jovens de famílias de baixa renda como Chefs Interna-
cionais. O objetivo do curso é atender a necessidade de capacitação profissional
de jovens com idades entre 17 e 25 anos e criar oportunidades reais de coloca-
ção no mercado de trabalho, já que a formação de chefs internacionais atende a
demanda de mão de obra qualificada no setor gastronômico. 26.2. CEB Distri-
buição S.A.: Programa de Eficiência Energética - PEE, CEB Distribuição S.A.
(Brasília - Distrito Federal): O objeto do presente termo de cooperação técnica a
aplicação, pela CEB-DIS, de recursos financeiros oriundos do Programa de Efi-
ciência Energética - PEE, para a implementação de ações de eficiência
energética em usos finais de energia elétrica (iluminação e fontes incentivadas -
sistema fotovoltaico conectado à rede) nas dependências do consumidor, de
acordo com o Projeto, tendo como objetivos promover a disseminação dos con-
ceitos e procedimentos referentes à conservação de energia, eficiência
energética e otimização energética de equipamentos. 27. Isenção usufruída:
Adiante, é apresentada a composição dos valores. A forma de contabilização
está descrita na nota 3-n:                 2020                 2019
INSS - Cota Patronal 14.447.880,29 15.115.395,53
INSS - Cota de Terceiros 3.250.773,42 3.400.966,24
INSS - SAT Seguro de Acidente de Trabalho 525.431,41 534.833,08
INSS - Cota Empresarial 55.894,56 75.819,25
Total - Isenções do INSS 18.279.979,68 19.127.014,10
COFINS - Contrib. Financ. Seguridade Social 4.411.660,70 4.606.338,67
Total Geral de Isenções 22.691.640,38 23.733.352,77
28. Imunidade Tributária: A Associação Brasileira de Educadores Lassalistas é
imune a incidência de impostos por força do art. 150. Inciso VI, alínea “C” e seu
parágrafo 4º e Artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal de 5 de Outubro de
1988. A entidade é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, pre-
visto no artigo 9º do CTN e por isso imune, usufrui das seguintes características:

• A Instituição é regida pela Constituição Federal; • A Imunidade não pode ser
revogada, nem mesmo por emenda constitucional; • Não há fato gerador (nasci-
mento da obrigação tributária); • Não há o direito (Governo) de instituir, nem co-
brar tributo. 29. Cobertura de Seguros: Como medida preventiva adotada per-
manentemente, a entidade efetua a contratação de seguros em valor considerado
suficiente para cobertura de eventuais sinistros, sendo administrada sua neces-
sidade em casos relevantes. 30. Devoluções e Descontos: Como medida ado-
tada para fidelização de clientes devido ao impacto financeiro decorrente da
COVID-19, a entidade criou um comitê para definir a concessão de descontos li-
neares nas mensalidades educacionais durante o ano de 2020, desta forma tendo
grande impacto e variação em comparação ao ano anterior. 31. Evento
Subsequente - Incorporação: A Entidade possui negociações avançadas, para
incorporação de outra entidade, no ramo da educação, denominada: Associacao
Tangaraense de Ensino e Cultura - ATEC CNPJ: 03.954.203/0001-05. Até o
momento do encerramento das demonstrações contábeis não houve conclusão
definitiva para esta negociação. 32. Evento Subsequente - Covid-19: A Covid-
19, que é uma doença respiratória causada por um novo vírus, foi declarada uma
pandemia mundial pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020. A
Covid-19, assim como as medidas para retardar a propagação do vírus, tiveram
um impacto significativo nas economias e mercados globais. Buscando observar
todos os procedimentos recomendados pela OMS e autoridades governamen-
tais, a Entidade buscando a proteção de seus colaboradores e assistidos adotou
medidas de prevenção e respeitou as orientações das autoridades governamen-
tais em paralisar suas atividades presenciais, porém mantendo suas atividades
a distância e reforçando assim sua responsabilidade sobre os projetos e obriga-
ções envolvidas. Como principais impactos podemos citar; aumento nos des-
contos comercias em mensalidades e atividades complementares, suspensão
de atividades complementares, queda nos rendimentos de aplicações financeiras
e nos alugueis de espaços e imóveis realizados. A Administração permanece
atenta às orientações das autoridades competentes, agindo de modo a contribuir
para a segurança de seus públicos interno e externo, bem como buscando per-
manentemente soluções que assegurem sua sustentabilidade econômica.

Olavo José Dalvit - Presidente

DIRETORIA

Paulo Henrique P. Canosa - Contador - CRC 1SP 264.091

PARECER DO CONSELHO FISCAL - Exercício 2020

O Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Educadores Lassalistas, CNPJ 60.916.731/0001-03, cumprindo o disposto no Art.43, Inciso II do Estatuto Social,
examinou o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Período (Superávit ou Déficit), e demais Relatórios Contábeis, bem como do Relatório Anual
Circunstanciado de Atividades, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, e considerando os trabalhos dos Auditores Independentes recomendam
que os referidos documentos sejam aprovados pelo Conselho Administrativo. Porto Alegre-RS, 14 de abril de 2021.

Clóvis Trezzi            José Egon Kunrath            José Ivo Ullerich
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