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Expresso em R$

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL:
Centro de Educação, Estudos e Pesquisas, constituída por tempo
indeterminado, sem fins econômicos, de caráter filantrópico,
educacional, cultural, de promoção humana e social, sem cunho
político partidário, com a finalidade de atender a todos,
independente de gênero, etnia, condição social e credo político
ou religioso.
II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONST RAÇÕES:
O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis em 31 de
Dezembro de 2017 estão apresentadas de acordo com os
princípios fundamentais de contabilidade e legislação societária
brasileira
III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS :
a) Ativo Circulante
Registra os recursos disponíveis de liquidez imediata, em
dinheiro. Os saldos das contas bancárias se apresentam de
acordo
com
as
conciliações
bancárias,
efetuadas
especificamente para cada conta, em conformidade com os
registros contábeis, evidenciados nos extratos de conta correntes
bancárias, em suas respectivas datas de operações. Os saldos
das contas de aplicações financeiras se apresentam de acordo
com os extratos de aplicações e os rendimentos auferidos até
31/12/2017 registrados corretamente nesta conta e em
resultados. b) Créditos a Receber : Registra os valores
referentes a adiantamentos realizados c) Ativo Perm anente Está
demonstrado ao custo histórico de aquisição. As depreciações
foram calculadas com base nos saldos contábeis, levando-se em
conta a vida útil econômica dos bens. d) Passivo Circulante
Registram os compromissos de pagamentos por provisão de
INSS sobre a folha de pagamento, FGTS, PIS, IRRF e Credores
Diversos. e) Patrim ônio Social O Resultado do exercício
apresenta um Défict de R$ 1.534.378,15 (Hum milhão,
quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e
quinze centavos) f) Receitas A entidade obteve no exercício o
montante de R$ 2.761.000,18 (Dois milhões, setecentos e
sessenta e um mil, e dezoito centavos) captadas através de
doações, contribuições, convênios firmados e rendimentos de
aplicações financeiras. g) Despesas As despesas incluem todos
os gastos totalizando o valor de R$ 4.295.378,29 (Quatro
Milhões, duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e setenta e
oito reais e vinte e nove centavos) foram registradas em contas
específicas, através de documentos comprobatórios e exigências
fiscais, contabilizadas pelo regime de competência do exercício.

