CENTRO EVANGÉLICO DE RECUPERAÇÃO SOCIAL DE
PAULO AFONSO

Demonstrações Contábeis referente ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2021 e Relatório dos Auditores Independentes.

RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
AOS
ADMINISTRADORES E CONSELHEIROS DO
CENTRO EVANGELICO DE RECUPERAÇÃO SOCIAL DE PAULO AFONSO
COLÉGIO SETE DE SETEMBRO - PAULO AFONSO - BA

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais do CENTRO EVANGELICO DE
RECUPERAÇÃO SOCIAL DE PAULO AFONSO, que compreendem o balanço
patrimonial em 31de dezembro de 2021 e as suas respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais politicas
contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira,
individual e consolidada do CENTRO EVANGELICO DE RECUPERAÇÃO SOCIAL
DE PAULO AFONSO, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho das suas operações e
os seus fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
Base para Opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossa responsabilidade, em conformidade com tais normas, está descritas na
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidencia
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras.
A administração da Entidade é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorções relevantes, independentemente se causada por fraude ou erro. Os
responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
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eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo
da auditoria. Além disso:
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais.
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em
continuidade operacional.
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgadas, e se essas demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objeto de
apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Salvador, 05 de Abril de 2022.
ANTONIO CARLOS COSTA
RAMOS:11485418534
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BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
ATIVO

PASSIVO
Nota
explicativa

Nota
2021

2020

R$

R$

CIRCULANTE

explicativa

2021

2020

R$

R$

CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa

4

135.528

249.703

Fornecedores

11

84.873

155.545

Contas a receber

5

431.294

964.203

Empréstimos e financiamentos

12

215.831

190.804

Adiantamento

6

23.622

30.141

Obrigações tributárias

13

19.537

21.105

Despesas antecipadas

22.741

20.627

Obrigações sociais e trabalhistas

14

312.002

360.163

Total do ativo circulante

613.185

1.264.674

Adiantamento de mensalidades

15

480.634

378.708

Mútuo entre partes relacionadas

16

471.262

271.262

Outras contas a pagar
NÃO CIRCULANTE

Total do passivo circulante

Contas a receber

5

73.332

3.953

Investimentos

8

44.618

40.625

Imobilizado - líquido

9

1.297.295

1.442.935

Intangível - líquido

10

13.773

47.155

1.429.018

1.534.668

Total do ativo não circulante

75.419
1.659.558

Empréstimos e financiamentos

12

267.505

421.664

Mútuo entre partes relacionadas

16

205.566

205.566

473.071

627.230

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.799.342

17

Patrimônio social

779.140

1.033.485

Superávit/Déficit acumulado

(869.565)

(254.346)

(90.425)

779.139

Total do patrimônio líquido
2.042.203

1,.392.973

NÃO CIRCULANTE

Total do passivo não circulante

TOTAL DO ATIVO

15.386

TOTAL DO PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.042.203

2.799.342

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
Nota
explicativa
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
RECEITA BRUTA DE EDUCAÇÃO
Mensalidades Alunos Pagantes
Mensalidades Concedidas em Bolsas de Estudos 50%
Mensalidades Concedidas em Bolsas de Estudos 100%
Outros Serviços Educacionais

2021
R$

2020
R$

6.818.383
196.225
1.111.900
40.754
8.167.262

7.096.508
228.700
1.211.890
13.901
8.550.999

(196.225)

(228.700)

(1.111.900)

(1.211.890)

(11.888)

(26.665)

(1.911.893)

(1.335.434)

Descontos p/ Funcionários

(176.835)

(197.820)

Descontos Convênios

(106.677)

(251.094)

(3.515.418)

(3.251.603)

4.651.844

5.299.396

(2.548.900)

(2.554.297)

(239.235)

(211.501)

Material Didático - Programa de Apoio ao Aluno Bolsista

(810)

(2.000)

Alimentação - Programa de Apoio ao Aluno Bolsista
Transporte - Programa de Apoio ao Aluno Bolsista

(105)

-

(628.908)

(1.097.833)

(3.417.957)

(3.865.631)

1.233.887

1.433.765

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE EDUCAÇÃO
Bolsas de Estudos Concedidas 50%
Bolsas de Estudos Concedidas 100%
Devoluções de mensalidades/Anuidades
Descontos Concedidos

RECEITA LÍQUIDA
CUSTOS DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS
Despesas com Pessoal
Encargos Sociais

Outros Custos

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas gerais e administrativas

19

Despesas com Depreciação/Amortização
Despesas tributárias

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras

OUTRAS RECEITAS
Patrocínio
Receita de Aluguéis
Contribuição de Associados
Outras Receitas

SUPERÁVIT (DEFICIT) DO PERÍODO

(1.793.873)

(1.638.174)

(113.844)

(104.654)

(2.565)

(11.691)

(1.910.282)

(1.754.519)

18.358

39.215

(152.210)

(95.686)

(133.852)

(56.471)

61.075
3.537
1.650
66.262

1.000
63.225
3.108
3.490
70.823

(743.985)

(306.402)
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
Nota
explicativa

2021
R$

2020
R$

(743.985)

(306.402)

(125.579)
9.708
113.844
1.428
(26.042)
117.004
(1.650)

52.055
104.654
9.746
5.182

(655.272)

(134.765)

463.530
6.519
(2.114)
467.935

(130.058)
(12.393)
1.766
(140.685)

(70.672)
(48.161)
(1.568)
161.959
41.558

108.608
(13.884)
(285)
(188.098)
(93.659)

(145.779)

(369.109)

(143.995)
200.000

620.000
(168.004)
212.681

Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Superávit (Déficit) do exercício
Ajustes para reconciliar o superávit do exercício ao caixa líquido
aplicado nas atividades operacionais:
Ajuste de exercício anterior
Descontos obtidos
Depreciação / Amortização
Baixa do ativo imobilizado
Juros sobre empréstimos
Baixa por perda
Recuperação de despesa por Perda
Variação (aumento/diminuição) nos ativos operacionais:
Contas a receber
Outros créditos a receber
Despesas antecipadas

17 - c)
9 e 10

Variação (aumento/diminuição) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Obrigações sociais e trabalhistas
Obrigações tributárias
Outras obrigações

Caixa líquido gerado pelas(aplicadas nas) atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Novos empréstimos - Bancos
Amortização de empréstimos - Bancos
Novos empréstimos - Partes relacionadas
Amortização de empréstimos - Partes relacionadas
Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividades de financiamentos

56.005

664.677

Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Aquisição de imobilizado
Depósitos para reinvestimentos
Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos

9

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa

(20.409)
(3.992)
(24.401)

(245.185)
(5.152)
(250.337)

(114.175)

45.231

249.703
135.528
(114.175)

204.472
249.703
45.231

Demonstração do aumento (redução) no saldo de caixa e equivalentes de caixa:
Saldo do caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Saldo do caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
Aumento (redução) saldo do caixa e equivalentes de caixa

4
4

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

Nota
explicativa

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Patrimônio
Social
R$
932.972

Ajustes de exercício anterior
Assembleia de 21 de agosto de 2020

100.514

Déficit do Exercício

Assembleia de 16 de abril de 2021

1.033.486
17 - c)
(306.402)

Déficit do Exercício

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

727.084

Total
R$

100.514

1.033.486

52.055

52.055

(100.514)

-

(306.402)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Ajustes de exercício anterior

Superávit
(Déficit)
acumulados
R$

(306.402)

(254.347,00)

779.139

(125.579)

(125.579)

306.402

-

(743.985)

(743.985)

(817.509,00)

(90.425)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020_______________________________________

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O CENTRO EVANGÉLICO DE RECUPERAÇÃO SOCIAL DE PAULO AFONSO é uma Entidade de caráter
filantrópico, fundada em 13 de abril de 1958, com sede e foro na cidade de Paulo Afonso, Estado da
Bahia, é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de uma associação civil sem fins
lucrativos e econômicos, organizada com base no Artigo 5º, incisos XVII e XVIII da Constituição
Federal e Artigos 44 a 61 e 2031 a 2034 do Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002),
tendo como finalidade e objetivos principais e estatutários, estimular a atividade intelectual,
científica e artística, desportiva e comunitária. Sendo assim, mantém o COLÉGIO SETE DE
SETEMBRO, estabelecimento de educação básica, que proporciona a comunidade o atendimento de
necessidades sociais, como programas de bolsas de estudo para alunos em situação de
vulnerabilidade socioeconômica.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1.

Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins
lucrativos – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da
resolução CFC Nº 1409/12 de 21 de setembro de 2012.
2.2.

Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base
de valor. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas
em troca de ativos.
2.3.

Moeda funcional

Todos os valores apresentados nas demonstrações contábeis, incluindo os valores inseridos
nas notas explicativas, estão expressos em Reais.

3.

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para
elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:
a)

Caixa e equivalentes de caixa

As disponibilidades são registradas pelos valores de custo, incluindo, quando aplicável, os
rendimentos auferidos e não excedem ao valor de realização. Compreendem dinheiro em
caixa, depósitos bancários a vista e aplicações financeiras de alta liquidez - deduzidas da
provisão para Imposto de Renda - ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e
que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor.
b)

Contas a receber
Contas a receber de mensalidades

As contas a receber são decorrentes da prestação de serviços de atividades de ensino e não
incluem montantes de serviços prestados após as datas dos balanços. Os serviços
arrecadados, e ainda não prestados nas datas dos balanços, são contabilizados como
mensalidades recebidas antecipadamente e são reconhecidos no respectivo resultado do
exercício de acordo com o regime de competência.
A Entidade constituiu provisão para créditos de liquidação duvidosa, no montante de R$
123.863 (2020 – R$105.522).

c)

Imobilizado

Os bens imobilizados estão demonstrados ao custo de aquisição. As depreciações foram
calculadas pelo método linear e reconhecidas no resultado, mediante aplicação de taxas
que levam em conta o tempo de vida útil dos bens, vide Nota 9.

d)

Intangível

Refere-se a gastos associados à aquisição do direito de marcas e patentes e uso de
softwares de propriedades de terceiros, que têm vidas úteis finitas e são mensurados pelo
custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável
acumulado, se for o caso.
A amortização é reconhecida no resultado pelo método linear, baseada nas vidas úteis
estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso,
vide Nota 10.
e)

Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram
adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas no passivo circulante se o
pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são
apresentadas no passivo não circulante.

f)

Provisão para 13º salário, férias e encargos

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do
balanço.
g)

Demais passivos circulantes e não circulantes

Todos os demais passivos circulantes e não circulantes são reconhecidos no balanço
patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado
de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para
liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações
monetárias incorridas. As provisões são registradas, tendo como base as melhores
estimativas do risco envolvido. São classificados como circulantes quando sua liquidação é
provável que ocorra nos próximos 12 meses, sendo os demais demonstrados como não
circulante.
h)

Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de
estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e

premissas incluem, principalmente, provisão para riscos de créditos e depreciações. A
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá ser efetuada por valores
diferentes dos estimados devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.
A associação revisa essas estimativas periodicamente.
i)

Reconhecimento da receita

A Entidade reconhece a receita quando o valor da mesma pode ser mensurado com
segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a Entidade e quando
critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma de suas atividades, conforme
descrição a seguir:
(a) Receita de mensalidades

A receita de mensalidades no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da
contraprestação recebida ou a receber após a adesão do aluno. A receita operacional é
reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios mais
significativos inerentes à operação foram transferidos para o responsável financeiro
dos alunos, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para
a Entidade.
Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado de
maneira confiável, então o desconto é reconhecido como uma redução da receita
operacional conforme são concedidos.
(b) Receita financeira

A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da
taxa efetiva de juros.

j)

Apuração do resultado

O resultado é apurado em conformidade com o regime de competência. As receitas são
reconhecidas no resultado quando todos os riscos e benefícios inerentes às receitas são
transferidos para os associados.

k)

Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Entidade
se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando
reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de
transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto no caso de
ativos e passivos financeiros classificados na categoria ao valor justo por meio do resultado,
onde tais custos são diretamente lançados no resultado do exercício. Sua mensuração
subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com as regras estabelecidas para
cada tipo de classificação de ativos e passivos financeiros em: (i) ativos e passivos
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado, (ii) mantidos até o
vencimento, (iii) empréstimos (concedidos) e recebíveis; (iv) passivos financeiros não
mensurados ao valor justo; e (v) disponível para venda.

Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de
caixa.
O principal passivo financeiro reconhecido pela Entidade são os créditos a pagar de pessoas
ligadas e Empréstimos e financiamentos bancário.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras (a)
Total

31/12/2021

31/12/2020

R$

R$

4.511
13.417
117.600
135.528

8.453
52.917
188.333
249.703

(a) As aplicações de curto prazo foram classificadas como mantidas para negociação e são
representadas, basicamente, por Certificado de Depósito Bancários – CDB pós-fixados, junto a
instituições financeiras de primeira linha, com rendimento atrelado à taxa CDI.

5. CONTAS A RECEBER
Circulante

Não circulante

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

R$

R$

R$

R$

Mensalidades

257.666

525.961

Acordos de mensalidades

128.309

310.042

2.711

57.942

39.370

44.961

3.238

25.297

Cartão de Crédito e Débito
Cheques em cobrança
Cheques a depositar

383.082

217.990

(309.750)

(214.037)

73.332

3.953

Depósitos bloqueados
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Total

431.294

964.203

6. ADIANTAMENTOS

31/12/2021
R$
Adiantamento de férias
Adiantamento a fornecedores
Adiantamento empréstimos
Outros
Total

10.535
6.965
940
18.440

31/12/2020
R$
22.176
998
5.662
1.305
30.141

7. ATIVOS CONTINGENTES

A Entidade tem processo administrativo para recuperar no valor estimado em R$ 206.000,
correspondente a valores da quota patronal da Previdência Social recolhidos ao INSS no período de
julho de 1999 a agosto de 2000, por força da Lei nº 9.732 de 11/12/98, que introduziu alterações na
Lei nº 8.212 de 24/07/91, cuja eficácia foi suspensa por Decisão – liminar na Ação de
Inconstitucionalidade - AI nº 2.028-5, deferida em 14/07/1999.
Em 13 de abril de 2020 por meio do Despacho Decisório nº 0148, a RFB deferiu o pedido de
restituição, no montante de R$ 206.649.
Em 31 de outubro de 2021 foi emitida, pela RFB – Receita Federal do Brasil, uma ordem bancária de
número 170078.

8. INVESTIMENTOS

A Entidade é cooperada na SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil.
9. IMOBILIZADO

31/12/2021

Imóveis
Biblioteca
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Veículos
Instalações
Computadores e periféricos

Custo total

31/12/2020

Custo de

Depreciação

Saldo

Saldo

Taxa de

aquisição

acumulada

líquido

líquido

depreciação

R$

R$

R$

R$

%

827.020
12.818
311.425
436.398
74.700
164.570
71.105

(137.631)
(9.724)
(67.441)
(127.111)
(74.700)
(150.710)
(33.421)

689.388
3.093
243.984
309.287
0
13.860
37.684

689.388
6.547
270.949
353.730
30.685
57.269
34.368

1.898.035

(600.740)

1.297.295

1.442.936

4
10
6,67 a 10
6,67 a 10
20
10
10 a 20

A seguir demonstramos a movimentação do imobilizado para o exercício de 2021.

Saldos em

Saldos em

31/12/2020

Adições

Baixas

31/12/2021

R$

R$

R$

R$

Custo
Imóveis
Biblioteca

827.019

827.019

12.818

12.818

Máquinas e equipamentos

307.372

Móveis e utensílios

437.429

Veículos
Instalações
Computadores e periféricos
Custo total

4.235

(181,44)

311.425

(1.030)

436.399

74.700

74.700

164.570

164.570

55.936

16.175

(1.007)

71.104

1.879.844

20.409

(2.218)

1.898.035

Depreciação
Imóveis

(137.631)

(137.631)

(6.271)

(3.454)

Máquinas e equipamentos

(36.423)

(31.066)

47,28

(67.442)

Móveis e utensílios

(83.699)

(43.673)

261

(127.111)

Veículos

(44.015)

(30.685)

(74.700)

(107.301)

(43.409)

(150.710)

(21.568)

(12.335)

482,55

(33.420)

Depreciação total

(436.908)

(164.621)

790

(600.740)

Saldos líquidos

1.442.936

(144.212)

(1.428)

1.297.295

Biblioteca

Instalações
Computadores e periféricos

(9.725)

10. INTANGÍVEL

31/12/2021
R$

31/12/2020
R$

Marcas e Patentes
Software
Total do custo

13.773
95.930
109.703

13.773
95.930
109.703

( - ) Amortização de Software

(95.930)

(62.548)

Total da amortização

(95.930)

(62.548)

13.773

47.155

Total do intangível - líquido

11. FORNECEDORES

Os saldos referem-se a valores em aberto junto a diversos fornecedores de materiais, serviços e
bens.

12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Circulante

Capital de Giro

0,7% a.m a 1,5%
a.m

Total

Não circulante

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

R$

R$

R$

R$

200.547

190.383

205.566

421.664

200.547

190.383

205.566

421.664

13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

IRRF sobre salários – PF
IRRF serviços prestados – PJ
Impostos retidos – PIS/COFINS/CSLL
ISS retido sobre serviço – PF e PJ
Total

31/12/2021
R$

31/12/2020
R$

19.088
37
352
59
19.537

20.786

31/12/2021
R$

31/12/2020
R$

97.999
33.782
34.051
12.483
133.687
312.002

103.203
36.482
34.937
17.182
168.359
360.163

154
165
21.105

14. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

Salários a pagar
INSS sobre salários
FGTS a recolher
Consignados a recolher
Provisão para férias e encargos
Total

15. ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES
Referem-se aos recebimentos antecipados das matrículas referentes ao período letivo seguinte.

16. MÚTUOS ENTRE PARTES RELACIONADAS

O CENTRO EVANGÉLICO DE RECUPERAÇÃO SOCIAL DE PAULO AFONSO, também possui outros
empréstimos, sendo estes, na modalidade de contratos de mútuo, realizados entre pessoas
jurídicas, não envolvendo instituições financeiras, conforme demonstrado abaixo:

Circulante
31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

R$

R$

R$

R$

271.262

205.566

205.566

271.262

205.566

205.566

Org. Sete de Setembro de Cult. e Ensino

0,7% a.m.

321.262

Sete Livros e Papelaria Ltda.

0,7% a.m.

150.000

Total

Não circulante

471.262

17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Patrimônio social

De acordo com o artigo 48, parágrafo 2°, do Estatuto, a Entidade não distribui resultados,
dividendos e bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou
pretexto. Assim, o patrimônio social é aplicado integralmente na manutenção e
desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional.
b) Resultado do exercício

O valor do superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta Superávit ou Déficit do
Exercício enquanto não aprovado pela assembleia dos associados e após a sua aprovação, deve
ser transferido para a conta Patrimônio Social, conforme a Resolução 1.409/12 que aprovou a
ITG 2002.

O Déficit do exercício de 2021 no montante de R$ 743.985 (2020 Déficit – 306.402), será
incorporado ao Patrimônio Social, em conformidade com as exigências legais, estatutárias e de
acordo com a Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 (R1). O valor foi superior a
Reserva de Capital, sendo assim, temos, para o resultado de 2021 o Passivo a Descoberto no
montante de (R$ 90.425).

c) Ajustes de exercício anterior

São ajustes referentes a diversas contas patrimoniais, registrados, em maior volume, nas contas
de Depreciação, Acordos a receber e PCDL.

Grupo patrimonial
Ajustes no ativo não circulante
Ajustes no passivo

2021
R$

2020
R$

127.651
(2.072)

182.518
(130.463)

125.579

52.055

18. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

31/12/2021

31/12/2020

R$

R$

(2.381.111)

(2.623.655)

(223.908)

(218.132)

(915)

(2.000)

Água / Luz / Telefone / Internet

(283.521)

(236.460

Serviços prestados por terceiros

(155.851)

(184.582

(82.985)

(349.917

(3.128.291)

(3.614.746)

(167.789)

(165.807)

Encargos sociais

(15.326)

(15.202)

Publicidade e propaganda

(87.262)

(51.252)

Outros custos

(19.289)

(18.624)

(289.667)

(250.886)

(3.417.957)

(3.865.631)

CUSTOS DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS:
Custos com pessoal
Encargos sociais
Programa de Apoio ao Bolsista

Outros custos
CUSTOS COMERCIAIS (Marketing):
Custos com pessoal

Total

19. DESPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS
31/12/2021

31/12/2020

R$

R$

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Pessoal

(1.113.000)

(1.107.503)

Encargos sociais

(97.286)

(92.722)

Material de consumo

(42.692)

(25.324)

Água / Luz / Telefone / Internet

(27.293)

(37.563)

Serviços prestados por terceiros

(89.360)

(89.501)

Depreciação/amortização

(113.844)

(104.654)

Outras despesas

(282.072)

(275.818)

(1.765.548)

(1.733.084)

(306)

(595)

(1.664)

(10.112)

(594)

(983)

(2.565)

(11.691)

66.262

70.823

(1.701.851)

(1.673.952)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Impostos Federais
Impostos Estaduais
Impostos Municipais

(+) Outras receitas operacionais líquidas
Total

20. RESULTADO FINANCEIRO
31/12/2021
R$
Receitas financeiras:
Rendimentos de aplicações
Juros Ativos
Descontos Obtidos
(-) Despesas financeiras:
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Juros Passivos
Tarifas
Taxas de cartão de crédito

Total

31/12/2020
R$

3.110

3.058

5.541
9.708

8.471
27.686

18.358

39.215

(97.624)

(44.343)

(2.040)

(5.071)

(23.546)

(24.385)

(29.001)

(21.886)

(152.210)

(95.686)

(133.852)

(56.471)

21. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Decorrente da imunidade tributária instituída frente aos impostos e às contribuições sociais,
respectivamente previstas no art. 150, VI, “c” e 195, § 7º, todos da CF/1988 c/c art. 14 do CTN e art.
29 da lei nº 12.101 de 2009, a Entidade não recolhe tributos. Caso não gozasse desse direito
imunizante, os tributos que teriam que arcar estão descritos a seguir:

Contribuição Social sobre o lucro – CSLL
Imposto de Renda – IRPJ
Contribuição para o INSS
Imposto sobre serviços – ISS
Total

31/12/2021

31/12/2020

R$

R$

895.699
408.363

938.149
427.549

1.304.062

1.365.698

Havendo Superávit, o Imposto de Renda do exercício corrente e diferido seriam calculados com base
nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$
240.000 para imposto de renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido calculado com base na
alíquota de 9% sobre o lucro tributável, e considerariam a compensação de prejuízos fiscais e base
negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. No entanto, no exercício de 2021 foi
apurado déficit, não havendo, portanto, base de cálculo para cálculo dos referidos tributos.
A Entidade usufruiu de imunidade total da cota patronal, que em 2021 representou um montante
de R$ 895.699 (R$ 938.149 – em 2020).
O ISS se devido fosse, representaria em 2021, o montante de R$ 408.363 (R$ 427.579 – em 2020),
correspondendo a 5% sobre o faturamento bruto deduzido as devoluções e descontos, entretanto, a
Entidade dispõe da isenção desse tributo de acordo com o Art.45, parágrafo 2º, do Código Tributário
do Município e da Lei 332/76 de 13/12/1976.

22. EVENTOS SUBSEQUENTES
Em se tratando dos efeitos do Coronavírus (COVID-19) nas Demonstrações Financeiras Conforme
orientação da CVM de 10 de março de 2020, por meio do Ofício Circular SNC/SEP/nº 02/2020, bem
como em atendimento ao CPC 24 - Evento Subsequente, a Administração da Entidade informa que
em decorrência da pandemia houve em 2021, houve aumento de 22% nos descontos concedidos
aos clientes, em relação a 2020, e continuidade da evasão dos alunos, principalmente, nos níveis de
ensino infantil e fundamental I. Perante o exposto, foi necessário a captação monetária, através de
empréstimo junto ao mercado financeiro, no montante de R$ 200 mil, a fim de honrar seus
compromissos com pessoal, fornecedores e entidades governamentais.
Diante desse cenário, ainda bastante incerto, a entidade não descarta que os impactos na economia
afetem adversamente as operações.

23. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Em 31 de dezembro de 2021, os principais instrumentos financeiros estão descritos a seguir:
Caixa e equivalentes a caixa
Estão apresentadas ao seu valor de mercado, que equivalem ao seu valor contábil. As aplicações
financeiras, incluídas em grupo de conta caixa e equivalentes a caixa, são classificadas como
disponíveis à negociação. O valor de mercado está refletido nos valores registrados nos balanços
patrimoniais.
Contas a receber de clientes
Decorrem diretamente das operações da Entidade, são classificados como mantidos até o
vencimento, e estão registrados pelos seus valores originais, sujeitos a provisão para perdas e ajuste
a valor presente, quando aplicável.
Fornecedores
Decorrem de transações realizadas com terceiros para aquisição de mercadorias, equipamentos e
peças para manutenção ou prestação de serviços com preço praticados a valor de mercado.
Empréstimos e financiamentos
O principal propósito desse instrumento financeiro é gerenciar as necessidades de capital de giro e
investimentos da Entidade. Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivos
financeiros não mensurados a valor justo e estão contabilizados pelos seus valores contratuais. Os
valores de mercado destes empréstimos são equivalentes aos seus valores contábeis.

Risco de encargos da dívida
Este risco é oriundo da possibilidade de a Entidade vir a incorrer em perdas por conta de flutuações
nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, que aumentem as despesas financeiras relativas
empréstimos e financiamentos captados no mercado, ou diminuam a receita financeira relativa às
aplicações financeiras. Devido à natureza dos empréstimos e financiamentos obtidos e das
aplicações financeiras contratadas, a Entidade não avalia esse risco como significativo.
Risco de crédito
O risco surge de a possibilidade da Entidade vir a incorrer em perdas resultantes da dificuldade de
recebimento de valores faturados a seus clientes. Como somos prestadores de serviço de educação,
fazemos o monitoramento, porém, a lei só nos dá o direito de não renovar a Matricula do aluno,
exceto se ele quitar a dívida. Não podemos interromper o serviço no decorrer do ano letivo.
*****

