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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVO HAMBURGO
CNPJ: 91.688.390/0001-90
Balanços patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Adiantamentos
Total do ativo circulante
Não circulante
Investimentos
Imobilizado
Total do ativo não circulante

Nota

3
4

5

Total do ativo
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2017

2016

165.012,25
73.279,93
238.292,18

114.598,99
70.187,71
184.786,70

1.551,55
729.773,45
731.325,00

1.299,91
691.184,84
692.484,75

969.617,18

877.271,45

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVO HAMBURGO
CNPJ: 91.688.390/0001-90
Balanços patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

Passivo

2017

2016

6
7
8

14.838,36
1.131,99
108.038,20
1.098,00
125.106,55

10.191,64
838,80
107.965,25
0,00
118.995,69

Não circulante
Obrigações previdenciárias
Total do passivo não circulante

6

0,00
0,00

6.691,77
6.691,77

Patrimônio líquido

10
807.032,12
37.478,51
844.510,63

890.086,20
(138.502,21)
751.583,99

969.617,18

877.271,45

Circulante
Obrigações previdenciárias
Obrigações tributárias
Férias e encargos
Credores diversos
Total do passivo circulante

Patrimônio social
Superávit/déficit do exercício
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Nota

10.a
10.b

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVO HAMBURGO
CNPJ: 91.688.390/0001-90
Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)
Nota
EDUCAÇÃO
(+) Receitas Operacionais
Receitas com subvenções
Receitas com doações
Receitas com projetos
Receitas com oficinas
Receitas de aluguéis
Receitas isenção usufruída
Receitas com promoções
Receitas com recuperação de PIS
(-) Despesas Operacionais
Despesas com pessoal
Despesas gerais
Depreciações
Despesas isenção usufruída

11
12
13

15

14

15

( = ) Superávit/déficit operacional antes do resultado financeiro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
( = ) Superávit/déficit operacional líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

19

2017
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

TOTAL

EDUCAÇÃO

2016
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

TOTAL

1.132.936,08
898.018,06
0,00
14.016,00
0,00
0,00
186.333,50
0,00
34.568,52

392.373,81
96.958,97
49.863,97
0,00
11.004,52
47.541,36
38.164,69
141.760,00
7.080,30

1.525.309,89
994.977,03
49.863,97
14.016,00
11.004,52
47.541,36
224.498,19
141.760,00
41.648,82

1.085.860,06
891.579,69
0,00
12.680,00
0,00
0,00
181.600,37
0,00
0,00

367.764,23
74.770,24
30.883,65
20.525,32
13.942,44
44.638,05
37.195,26
145.809,27
0,00

1.453.624,29
966.349,93
30.883,65
33.205,32
13.942,44
44.638,05
218.795,63
145.809,27
0,00

(1.098.505,09)
(780.692,25)
(107.596,49)
(23.882,85)
(186.333,50)

(390.687,23)
(237.563,47)
(110.067,40)
(4.891,67)
(38.164,69)

(1.489.192,32)
(1.018.255,72)
(217.663,89)
(28.774,52)
(224.498,19)

(1.178.465,19)
(789.583,07)
(159.487,32)
(47.794,43)
(181.600,37)

(421.922,40)
(252.928,25)
(122.009,67)
(9.789,22)
(37.195,26)

(1.600.387,59)
(1.042.511,32)
(281.496,99)
(57.583,65)
(218.795,63)

34.430,99

1.686,58

36.117,57

(92.605,13)

(54.158,17)

(146.763,30)

5.555,22
5.555,22
0,00

(4.194,28)
3.415,18
(7.609,46)

1.360,94
8.970,40
(7.609,46)

5.816,37
5.824,82
(8,45)

2.444,72
7.151,91
(4.707,19)

8.261,09
12.976,73
(4.715,64)

39.986,21

(2.507,70)

37.478,51

(86.788,76)

(51.713,45)

(138.502,21)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVO HAMBURGO
CNPJ: 91.688.390/0001-90
Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em reais)

Superávit/déficit do exercício
Outros resultados abrangentes:
Perdas/ganhos não realizados em aplicações disponíveis para venda
Ajustes de conversão de moeda estrangeira
Superávit/déficit abrangente para o exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2017

2016

37.478,51

(138.502,21)

0,00
0,00

0,00
0,00

37.478,51

(138.502,21)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVO HAMBURGO
CNPJ: 91.688.390/0001-90
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em reais)

Patrimônio
social
Saldos em 31 de dezembro de 2015

Superávit (déficit)
do exercício

Total

910.800,62

(20.714,42)

890.086,20

0,00

(138.502,21)

(138.502,21)

Incorporação do déficit ao patrimônio social

(20.714,42)

20.714,42

0,00

Saldos em 31 de dezembro de 2016

890.086,20

(138.502,21)

751.583,99

0,00

37.478,51

37.478,51

(138.502,21)

138.502,21

0,00

55.448,13

0,00

55.448,13

807.032,12

37.478,51

844.510,63

Déficit do exercício de 2016

Superávit do exercício de 2017
Incorporação do déficit ao patrimônio social
Ajuste de exercícios anteriores
Saldos em 31 de dezembro de 2017

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVO HAMBURGO
CNPJ: 91.688.390/0001-90
Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em reais)

2017

2016

Déficit ou superávit do exercício

37.478,51

(138.502,21)

Ajustes para reconciliar o resultado
Depreciações
Juros e atualização monetária
Déficit do exercício ajustado

28.522,88
28.774,52
(251,64)
66.001,39

57.283,74
57.583,65
(299,91)
(81.218,47)

Variação dos ativos
Aumento (redução) de adiantamentos

(3.092,22)
(3.092,22)

34.405,22
34.405,22

Variação dos passivos
Redução de obrigações previdenciárias
Aumento (redução) de obrigações tributárias
Aumento de férias e encargos
Aumento (redução) de credores diversos

(580,91)
(2.045,05)
293,19
72,95
1.098,00

(18.135,05)
(16.477,10)
(524,79)
16.100,14
(17.233,30)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

62.328,26

(64.948,30)

Fluxos de caixa nas atividades de investimento
Pagamento pela aquisição de imobilizado
Caixa líquido proveniente nas atividades de investimentos

(11.915,00)
(11.915,00)

(3.897,00)
(3.897,00)

Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa

50.413,26
114.598,99
165.012,25
50.413,26

(68.845,30)
183.444,29
114.598,99
(68.845,30)

Fluxos de caixa das atividades operacionais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de
2017 e 2016
(Em reais)

1. Contexto operacional
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Novo Hamburgo foi fundada em 28
de agosto de 1963, é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos. Tem por objetivo atender
crianças, adolescentes e adultos portadores de necessidades especiais, prestando
atendimento nas áreas da saúde, educação, cultura, desporto, lazer, preparação, inserção e
manutenção para o mercado de trabalho, dentre outros.
É mantenedora da Escola Especial de Novo Hamburgo que dispõe dos seguintes atendimentos
educacionais: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Fundamental Especializado,
Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional e Programas Pedagógicos Específicos.

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Novo
Hamburgo, encerradas em 31 de dezembro de 2017, foram preparadas e estão sendo
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem a
legislação societária brasileira, os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) aplicável às entidades sem finalidade de lucros.
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis
estão descritas a seguir:

2.1

Políticas contábeis

a)

Moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis

A moeda funcional da Entidade é o real, mesma moeda de preparação e apresentação das
demonstrações contábeis.
b)

Reconhecimento de receita

A receita é reconhecida no resultado quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável
e é provável que os benefícios econômicos fluirão à favor da Entidade. A receita é mensurada
com base no valor justo da contraprestação recebida. Uma receita não é reconhecida se há
uma incerteza significativa da sua realização.
Os subsídios e doações destinados ao custeio da Entidade foram considerados como receita.

c)

Receita de subvenções

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e
tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas.
Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos
competentes, ficando também toda a documentação à disposição para qualquer fiscalização.
Os convênios firmados estão de acordo com o Estatuto Social da Entidade e as despesas de
acordo com suas finalidades.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de
2017 e 2016
(Em reais)

d)

Receita de doações

As doações e auxílios recebidos em dinheiro, alimentos e outros, destinados ao custeio de
suas atividades são contabilizadas em conta de receita no momento de seu recebimento.
As doações e contribuições de bens patrimoniais, recebidas pela Entidade, são contabilizadas
no patrimônio social.

e)

Caixa e equivalentes de caixa

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações de liquidez
imediata. Estas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo acrescido das
remunerações contratadas e reconhecidas pro rata temporis até a data das demonstrações
contábeis.
f)

Imobilizado

Estão demonstrados ao custo histórico de aquisição formação ou construção, corrigido
monetariamente até 31 de dezembro de 1995 e deduzido das respectivas depreciações
acumuladas.
A depreciação é calculada pelo método linear, as taxas estão apresentadas na nota explicativa
nº 5 e levam em conta o tempo de vida útil estimada dos bens.
A vida útil estimada e os métodos de depreciação são revisados na data do balanço patrimonial
e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.

g)

Estimativas e julgamentos contábeis

A preparação das demonstrações contábeis, de acordo com as melhores práticas contábeis,
requer que a Administração faça estimativas para contabilizar determinados ativos, passivos e
outras transações apresentadas nas demonstrações contábeis e nas notas explicativas. Os
resultados efetivos poderão apresentar variações em relação às estimativas.

h)

Cobertura de seguros

A Entidade mantém política de contratar cobertura de seguros para os seus ativos sujeitos a
riscos e operações, por montantes considerados suficientes para fazer frente a eventuais
perdas com sinistros.
O escopo dos trabalhos de nossos auditores não inclui a emissão de opinião sobre a
suficiência da cobertura de seguros, que foi determinada pela Administração da Entidade e que
considera suficiente para cobrir eventuais sinistros.
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3.

Caixa e equivalentes de caixa

Apresentam a seguinte composição:

Caixa
Bancos conta corrente
Bancos conta corrente projetos
Aplicações financeiras
Aplicações financeiras de projetos
Total

4.

2017

2016

7.556,05
4.316,57
402,46
74.318,47
78.418,70
165.012,25

3.586,52
333,84
0,00
56.561,86
54.116,77
114.598,99

2017

2016

0,00
73.279,93
73.279,93

2.318,16
67.869,55
70.187,71

Adiantamentos

Apresentam a seguinte composição:

Adiantamento de salário
Adiantamento de férias
Total

5.

Imobilizado

Os detalhes do ativo imobilizado da Entidade estão demonstrados nos quadros a seguir:
2017
Contas

Custo corrigido
Taxa Custo corrigido
Variações
Depreciações
em 31/12/2017
Deprec. em 31/12/2016

Valor residual
em 31/12/2017

Prédios e Benfeitorias

4%

1.040.274,70

0,00

1.040.274,70

(390.274,70)

Computadores e Periféricos

20%

41.690,00

0,00

41.690,00

(41.690,00)

650.000,00
0,00

Móveis e utensílios

10%

56.847,01

0,00

56.847,01

(39.792,91)

17.054,10

Máquinas e equipamentos

10%

55.095,52

11.915,00

67.010,52

(51.705,91)

15.304,61

Veículos

20%

225.462,13

0,00

225.462,13

(189.934,38)

35.527,75

Outros imobilizados
Total

10%

28.923,80
1.448.293,16

0,00
11.915,00

28.923,80
1.460.208,16

(17.036,81)
(730.434,71)

11.886,99
729.773,45

2016
Contas

Custo corrigido
Taxa Custo corrigido
Variações
em 31/12/2016 Depreciações
Deprec. em 31/12/2015

Valor residual
em 31/12/2016

Prédios e Benfeitorias

4%

996.464,70

43.810,00

1.040.274,70

(403.513,14)

Computadores e Periféricos

20%

41.690,00

0,00

41.690,00

(41.690,00)

636.761,56
0,00

Móveis e utensílios

10%

56.847,01

0,00

56.847,01

(36.739,62)

20.107,39

Máquinas e equipamentos

10%

51.198,52

3.897,00

55.095,52

(51.198,52)

3.897,00

Veículos

20%

225.462,13

0,00

225.462,13

(214.558,62)

10.903,51

Outros imobilizados
Obras em andamento
Total

10%

28.923,80
43.810,00
1.444.396,16

0,00
(43.810,00)
3.897,00

28.923,80
0,00
1.448.293,16

(9.408,42)
0,0
(757.108,32)

19.515,38
0,00
691.184,84
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6.

Obrigações previdenciárias

Apresentam a seguinte composição:

Circulante

2017

2016

6.624,68
8.213,68
14.838,36

0,00
10.191,64
10.191,64

Não circulante

2017

2016

Parcelamento INSS a recolher
Total

0,00
0,00

6.691,77
6.691,77

INSS a recolher
Parcelamento INSS a recolher
Total

7.

Obrigações tributárias

Apresentam a seguinte composição:

PIS a recolher
IRF a recolher
Total

8.

2017

2016

0,00
1.131,99
1.131,99

0,00
838,80
838,80

Férias e encargos

Férias e encargos foram constituídos com base no direito adquirido dos colaboradores e seus
respectivos encargos sociais:

Férias
Encargos s/férias
Total

9.

2017

2016

100.035,13
8.003,07
108.038,20

99.948,56
8.016,69
107.965,25

Provisões para contingências

Em 31 de dezembro de 2017 não foi constituída provisão, visto que a administração e seus
assessores jurídicos entendem que não há nenhuma demanda envolvendo risco de perda
provável.
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10.

Patrimônio líquido

10.a)

Patrimônio social

O Patrimônio social compreende seu valor histórico acrescido dos superávits e déficits
acumulados totalizando R$ 807.032,12 em 2017 (R$ 890.086,20 em 2016).
Ajuste de exercícios anteriores
No Exercício de 2017, foi identificado valor contabilizado a maior em exercícios anteriores
relativo a depreciação das contas “veículos” e “prédios e benfeitorias”. A depreciação
contabilizada a maior no valor de R$ 55.448,13 refere-se a bens que já estavam totalmente
depreciados e foram calculadas indevidamente pelo sistema de controle patrimonial.
A regularização deste valor foi efetuada em dezembro de 2017, a débito nas contas de
depreciações de veículos e prédios e benfeitorias e a crédito da conta de “patrimônio social”.

10.b)

Superávit/déficit do exercício

Corresponde ao valor do superávit do exercício de 2017, no valor de R$ 37.478,51 (R$
138.502,21 de déficit no exercício de 2016).

11.

Receitas com subvenções

Apresenta a seguinte composição:

2017

2016

15.000,00

8.600,00

Educação
Subvenções Estado RS - Bolsas de Estudo
Verba PDDE

0,00

27.200,00

Projeto FUNDEB

883.018,06

855.779,69

Total educação

898.018,06

891.579,69

96.958,97

71.945,85

0,00

3.702,90

Assistência Social
Subvenção Municipal da Criança
Convênio 034/15
(-) Devolução de recursos
Total assistência social
Total

0,00

(878,51)

96.958,97

74.770,24

994.977,03

966.349,93
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12.

Receitas com doações

Apresenta a seguinte composição:

Doações voluntárias
Outras doações
Total

13.

2017

2016

46.571,69
3.292,28
49.863,97

30.583,65
300,00
30.883,65

Receitas com projetos

As receitas com projetos encontram-se demonstradas abaixo:

Programa alimentação escolar - PNAE
Projeto Tri Legal - Federação
Projeto Federal Nacional das APAES
Total

14.

2017

2016

14.016,00
0,00
0,00
14.016,00

12.680,00
20.105,32
420,00
33.205,32

Despesas com pessoal

As despesas com pessoal resultam das operações abaixo:
2017

2016

Educação
Salários e férias
INSS
FGTS

(683.611,52)
(46.142,51)
(50.938,22)

(647.448,15)
(79.481,59)
(62.653,33)

Total educação

(780.692,25)

(789.583,07)

(97.463,75)
(12.825,00)
(44.930,38)
(7.315,20)
(16.539,30)
(28.288,30)
(16.604,00)
(13.597,54)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(119.406,96)
(7.075,00)
(7.017,57)
(10.536,46)
(8.131,01)
(8.590,64)
0,00
0,00
(3.200,00)
(18.771,89)
(14.841,05)
(21.392,00)
(23.822,46)
(10.143,21)

(237.563,47)

(252.928,25)

(1.018.255,72)

(1.042.511,32)

Assistência Social
Salários e férias administrativo
Estágios
FGTS
Vale transporte
FMDCA Convênio 023
Convênio 044/2016
Convênio 001/2017
Subvenção Municipal
FMDC Convênio. 004/2015
FMDCA 007
FMDCA 034/2015
FMDCA APAE na comunidade
FMDCA 115/2015
FMDCA 035/2016
Total assistência social
Total

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de
2017 e 2016
(Em reais)

15.

Isenção usufruída

A Entidade possui Certificado de Entidade de Assistência Social (CEBAS), válido de
14/05/2015 a 13/05/2018, conforme Portaria 94 de 31 de agosto de 2015, publicada no Diário
Oficial da União, que deferiu o processo sob nº 71000.052328/2015-44.
Conforme o art. 29 da Lei nº 12.101/09, a entidade beneficente certificada fará jus à isenção do
pagamento das contribuições da Lei nº 8.212/91. O valor das contribuições relativo à isenção
previdenciária foi contabilizado como se devido fosse.
O montante usufruído no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foi de R$ 224.498,19 (R$
218.795,63 em 2016). O total das isenções usufruídas, que não afeta a apuração do resultado,
é aplicado nos programas para a manutenção de serviços gratuitos, conforme valores
apresentados.

16.

Remuneração a dirigentes

Os dirigentes, conselheiros, sócios ou associadas, instituidores, benfeitores, ou equivalentes,
não percebem remuneração, vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, em razão
das competências, funções ou atividades que lhes são atribuídas estatutariamente e a
Entidade não distribui lucros, dividendos ou bonificações, conforme previsto em seu Estatuto
Social.

17.

Concessão de gratuidades

A Entidade atendeu gratuitamente 200 alunos no exercício de 2017 (Em 2016 – 209 alunos)
nas áreas de educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, educação
profissional e projeto pedagógico específico.

18.

Concessão de gratuidades – Assistência Social

A Entidade atendeu de forma gratuita os programas voltados para defesa e garantia dos
direitos para inserção social do pessoal com deficiência intelectual, ações de inserção no
mundo do trabalho, programa sócio educativo às pessoas com deficiência intelectual e
adolescentes com vulnerabilidade social da comunidade.

Ano

Custo dos
atendimentos
aos usuários

2017
2016

308.985,71
295.589,85

Total de
usuários
4.054
5.698

Atendimentos
Gratuitos
100,00%
100,00%

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de
2017 e 2016
(Em reais)

19.

Resultado financeiro

O resultado financeiro líquido da Entidade apresenta a seguinte composição:
2017

2016

Rendimentos de aplicações - educação

3.546,89

5.824,82

Rendimentos de aplicações - assistência

3.003,83

7.151,91

Juros recebidos
Total

2.419,68
8.970,40

0,00
12.976,73

0,00
(1.876,55)
(5.732,91)
(7.609,46)

(8,45)
(2.125,66)
(2.581,53)
(4.715,64)

1.360,94

8.261,09

Receitas financeiras

Despesas financeiras
Despesas bancárias - educação
Despesas bancárias - assistência
Juros passivos assistencia
Total
Resultado financeiro

20.

Eventos subsequentes

Conforme Portaria nº 40 de 27 de fevereiro de 2018 a Secretaria Nacional de Assistência
Social, deferiu o processo sob o nº 71000.048798/2017-75 que concede a Entidade o
Certificado de Entidade de Assistência Social (CEBAS), para o período de 14/05/2018 a
13/05/2021.

Novo Hamburgo – RS, 31 de dezembro de 2017.

Sandra Maria Bondan dos Reis
Presidente
CPF: 239.432.970-04

Felipe Cristovão Petry
Contador – CRC/RS: CO 35.212
CPF: 223.445.190-68

