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ACA0 SOCIAL ARQulDIOCESANA - ASA
CNPJ n° 75.624.916/0001 -11

Salvador . BA

POuTICAS CONTABEIS E NOTAS EXPLICATIVAS
AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1. INFORVACOES GERAIS

A Acao Social Arquidiocesana -ASA, entidade de assistencia social, de direito privado, sem fins lucrativos

e econ6micos, mantenedora e promotora de prestapao de servigos de assistencia social de acordo com
suas finalidades estatutarias, contorme determinado na instituicao da mesma, lavrada no Cart6rio do 2°
Oficio de Registro da§ Pes§oas Juridicas da Comarca de Salvador. Atualizado, registrado e miorofilmado
sob o n° 29901 rolo 713 em 07/04/2008, tom por atvidade preponderante a area de assistencia social,
conforme o arigo 4° do seu estatuto social, e principalmente a promocao gratuita da assistencia social.
A Entidade possui os seguintes registros e inscri96es legais: CNPJMF n® 04.896.079/0001 -31 ; lnscrigto

Municipal n° 254.928/001-04; Registro no Conselho Nacional de Assistencia Social e cumpre as normas
determinadas pela Lei 12.101/2009; Registro no Conselho Municipal de Assistencia Social desde 2004,

devidamente renovado. A Entidade possui o reconhecimento como Entidade de Utilidade Ptiblica: Federal

- desde 2005 Estadual - desde 2005. Municipal - desde 2004, ambos renovados e dentro do prazo de
validade.

2. BASE DE ELAB0RACAO E APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS

As denronstraces confabeis foram elaboradas de acordo com as pra6cas confabeis adotadas no Brasjl e
nomas de contabilidade emanadas pelo Conselho Federal de Contabmdade em especial: a) Resolucao
1.282/10 -Principios de Contabilidade, b) ITG 2002 (R1) -Entidades sem fina[idade de lucros; c) NBC TG

1000 (R1) -Contabilidade pai'a Pequenas e M6dias Empnesas; e 0 NBC TG 26 (R5) -Apresentapao das
Demonstrapaes Confabeis; e NBC TG - Esfutura Conceitual para Relatorio Financeiro,, com a Legislapao
Societaria, com os atos homologados pelos 6rgacs reguladores, e com as pratcas adotadas pelas entidades
em assuntos nfro regulados, desde que atendan a§ nomes de contabilidade para apresenfacfro das
Demonstrapdes Contabeis.

Estas Demonstracoes financeiras estao apresentadas em Reais ( 1 ) - unidades de moeda brasileira - e
elaboradas de acordo com a Norma lntemacional de Relatorio Financeiro para Pequenas e Medias
Empresas emjtida pelo Conselho de Normas lntemacionais de Contabilidade (/ASS), exceto
quanto ao
ajiiste a valor presents e reducao ao valor reeuperavel dos ativos classificados n6 grup-o nfo
ulante nas
contas imobilizado e infangiveis. A administrapao da Entidade concluiu que as d6honstr
contabeis
apresentam, de forma apropriada, a posj§ao financeira e panmonial, o desempenho e os
de caha.

A seguir descrevemos as pratcas confabeis adotadas pela Entidade:
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2.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Compreendem os saldos de caixa, dep6sitos bancatos a vista e aplicap6es financeiras. Essas aplicap6es
financeiras possuem liquidez jmediata e estao demonstrada§ ao custo, acrescido dos rendimentos

auferidos ate a data de encerramento do exercicio.
22 CONIAS A RECEBER DE CLIENTES E 0UTROS RECEBIVEIS

Referem-se a alugueis, convenios e subven§6es, e a outros valores recebiveis segregados em curio prazo
e longo prazo. Sobre estes valores nao incidem juros e ao final de cada periodo, os valores contabeis de
contas a receber de clientes e outros recebiveis sao revistos para determinar se ha qualquer evidencia
objetiva de que os valores nat sao recuperaveis. Os valores considerados incobfaveis sao reconhecidos
como perda no resultado do exercicio, e sobre os valores considerados duvidusos constitui-se provisto
para perdas com cteditos de liquidacao duvidosa conforme o caso.
2.3 lM0BILIZAD0

Esfa demonstrado pelo custo de aquisicao, e nao esfa ajustado por depreciac6es e amortizap6es
acumuladas. A Entidade nao avaliou seus bens do atvo imobilizado a valor presents. Esta decisao foi
baseada no item 2.13 e 2.14 da NBC TG 1000 (R1) -Contabilidade para Pequenas e Medias Empresas

em funcfro do Gusto do procedimento superar os beneficios esperados.
2.4 CONTAS A PACAR A FORNECEDORES E 0UTRAS OBRICACOES

As contas a pagar a fornecedores e outras obrigap5es, sao obrigac6es assumidas em prazos normais de
cfedito e nao estao sujeitas a juros. As contas a pagar a fornecedores quando valorizadas em moeda
estrangejra sao convertidas para Reais - unidade monetaria brasileira - utilizando-se a taxa de cambio
vigente na data do encerramento.
2.5 0UIROS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NAO CIRCULANTES

Sao demonstrados pelos valores de realizacao (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculaveis,
acrescidos, quando aplicavel, dos comespondentes encargos e van.apses monetalriias incorridos (passivos).
2.6 PROVISOES

As provisdes sao reconhecidas quando urn evento passado gerou uma obrigacao presente - legal ou
implicita - e se existe a probabilidade da nao realizapao de valores a receber ou de uma saida de
recursos. Os valores constituidos como provisoes foram calculados e registrados tomando por base a
melhor estimativa do valor de liquidacao na data de encerramento das demonstrac6es financeiras, levando
em considera§ao os riscos e incertezas.
2.7 REDUCA0 AO VALOR RECUPERAVEL DE ATTVOS -lMF}AIRMENT

A Administrapao nao efetuou o tests de lmpairment nos valores contabeis dos ativos
principalmente o imobilizado a ser mantido e utilizado nas operac6es, para identificar o v

€``.

vida longa,
cupefavel.
2
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Esta decisao foi baseada no item 2.13 e 2.14 da NBC TG 1000 (R1) -Contabilidade para Pequenas e
Medias Empresas em funcao do custo do procedimento superar os beneficios esperados.

2.8 AJUSTE AO VALOR PRESENTE

As atualiza90es e/ou descontos para ajuste ao valor presente dos elementos do ativo e passivo financeiros
- apl!cacoes financeiras de curio e longo prazo, titulos e valores mobiliarios, emprtstimos e
financiamentos conforme o caso - foram calculadas com base nas taxas de rendirnentos ou encargos

pactuada nas operac6es, de forma proporcional ate a data do encerramento do exerclcio.

Em rela8ao aos atvos e passivos nao financeiros - valores a receber de mensalidades, adiantamentos,
outras contas a receber, fornecedores, e outras contas a pagar - nao foram identificadas situapoes
relevames que indjcassem a necessidade do referido ajuste,
2.9 RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS

As receitas, custos e despesas sao reconhecidos na demonstrapao do resultado com base na associacac
direta entre os custos e despesas e os correspondentes itens de receita. Esse processo, usualmente
chamado de confrontapao entre despesas e receitas (Regime de Competencia), envolve o reconhecimento
simultaneo ou combinado das receitas, custos e despesas que re§ultem diretamente das mesmas
transa¢6es ou outros eventos.
3 lNSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS ASSOCIADOS

0s instrumentos financeiros da Enddade encontram-se registrados em contas patimoniais e estao
compreendidos principalmente pelas contas¢orrenfes bancarias, pelos saldo de aplicapao financeiras,
contas a receber classificados como instrumentos financeiros para negocia§ao (caixa e equivalentes de
caixa). Estao demonstrados por valores prdximos aos seus valores de meroado, e estao expostos,
principalmente, a riscos de meroado e de cfedito, pofem, nenhum indicativo de imparidade e conhecido

pela Administrapao. A Entidade nao opera com instrumentos financeiros derivativos.

A Entidade apresenta exposi9ao aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:

a.

Risco de credito: representa a risco de prejuizo financeiro da Entidade caso urn clients ou contraparte em urn instrumento financeiro nao cumpra com suas obrigapoes contratuais, que surgem
principalmente dos recebiveis da Entidade representados, principalmente por caixa e equivalentes
de caixa, valores a receber e outros cfeditos

b.

Risco do liquidez: representa o risco de a Entidade encontrar dificuldades em cumprir com as

obriga§6es associadas com seus passivos financeiros que sao liquidados com pagamentos a
vista ou com outro ativo financeiro. Os principais passivos financeiros estao representados pelos
fornecedores e obrigac6es sociais, fiscais e trabalhjstas.

c.

Risco operacional: representa o risco de pnejuizos diretos ou indiretos decorrentes de uma
variedade de causas associadas a processos operacionais, pessoal, tecnolo! e infra-esfutura
da Entidade e de fatores externos, exceto os relacionados ao risco de creditos
e liquidez, bern
como aqueles decorrentes de exigencias legais e reguladoras. 0 obje
da Entidade e
administrar o risco operacional para evitar a ocorfen'cia de prejuizo
inviabilizem a
manuten9ao de sous servi9os.
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4. CAIXA E EQulvALENTES DE CAIXA
2019
Em F!cais (1)

Calxa

97 488

Bancos conta movrmento

20 047

Aplicapoes financelras de liquidez imediata

1 3 686
131 221

5. ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER
2019
Em Rears (1)

A!uguels de ossuarios a receber

358 020

Outros aluguels e taxas 8 receber -Cart6es de Credlto

327 666

685 686

6. OUTROS VALORESA RECEBER
2019
Em Reais (1)

Adlantanentos a funcionanos

24 086
24 086

7. PROVISAO PARA PERDAS COM CREDITOS DE UQUIDACAO DuVIDOSA
Foi constituida pelos valores a receber vencidos nos exercicios entre 01/01/2015 e 31/12/2016
considerados de dificil realizacao financeira.
8. IM0BILIZADO

2019 -Em Reels ( 1 )

'mdrels

Cllsto

Depreciapoes

Saldo

Taxa de

Comg,do

Acumuladas

Residual ern
'31 /120019

Depreelacao
ao Ano

20 000

(13 567)

6 433

4%

Maquinas , Aparelhce e Eciuipamentos

115.899

qu 7ey

95 137

i0% a 20%

Equrpamenlos de lnfoTmatica

20%

1 82 748

(210 473)

-27 725

Velculos

80 439

(68140)

12 299

10%

Mdrels e utenei llos

82 283

72 742)

9 541

10%

Outras I mobLIIza¢des

0

00

481369

(385 684)

9. OBRIGACOES TRABALHISIAS A FIAGAR
2019
Em Real-s (1)

lndenizapces lrabathistas

F6nas a pegar

95 685
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10. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DIVERSAS
2019
Em Reels (1)

Encargos soclals e prevldenciarios

lmpostos e contnbulo0es

24192

3237

27 429

11. RESULTADOS DIFERIDOS

A Entidade promoveu o diferimento dos resultados com as atividades de locacao de jazigos proprios e
sublocacao de jazigos de terceiros a serem reconhecidas em exercicios futuros denfro do resultado do
exeroicio a que se referem. Os valores sao contrafados para urn periodo de 3 anos e os respectivos

pagamentos sao antecipados pelos locatarios, e da mesma forma sao reconhecidos os repasses da
participapao dos posseiros dos im6veis sublocados.
12. PATRIMONI0 SOCIAL

E composto pelos valores dos supefavits e deficits acumulado§ ao longo dos exercicios, cujos valores
foram reinvestidos na ampliapao e manutencao de suas instalap6es e na manutencao dos servicos

prestados.
13.RECEITASCOMCONVENIOSESUBVENCOES

As receitas com convenios e subven¢6es refererfuse a valores contrafados com o peter pdblico cujo
reconhecimento e dado nas contas de reeeitas operacionds, a valores on.ginal.s e de acordo com o periodo de
competencia.Aentidadenaorecebeunenhumrecursooriundodeconveniosesubvenc6esnesteexeroicfo.
14. RECEITAS COM DOA§OES E CONTRIBU190ES.

As doacbes e contribuic6es estao registradas em contas de receitas operacionais, a valores originals. As
doapdes e contribuiodes sfo valores reoebidos de terceiros, a tl'tulo de colaborapao por espontaneidade dos
benfeitores.
2019
Em Reais (1)

Doag6es e contribulo0es de pesscas fisicas
Doa9desecontrlbulg0esdepessoas|urldlcas

Doacbes e conlrlbull6es de pessoas juridicas do exterior

25 870
492.981
88`516

6tJl `3Sn

15. RECEITAS COM VENDA DE MERCADORIAS E PRESTACAO DE SERVICOS.

As receitas com vendas de neicadorias e presta§ao de serviaps referen+se a locapao de jazigos, capelas
mortuarias e ossuarios, hem como de mercadorias utjlizadas em celebrap@es funebres, e estao registradas
em contas de receitas operacionais, a valores originais.

0 resultado obtido com estas operapces, sao revertidos para a manutencao
projetos sociajs da entidade.

assistenciajs e
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16. APLICACA0 EM GRATUIDADES

A Instituicao desenvolve diversos projetos sociais para atendimentos assistenciajs a adultos, chancas,

adolescentes e idosos, os quais se encontram em situapto de vu]nerabilidade social, Os atendimentos stu
realizados com gratuidade total. Foram aplieados no exercicio nas atividades de Assistencia Social o montante
de R$ 1 .838.096

17. GASTOS COM PESsOAL E ENCARGOS
2019 -Em ReaB
Assls(encla

Outras

Social

Atlvidades

Safarlce e ordenadce

880 040

354 237

Encargos soclals e trabalhlstas

101670

outros gastos com pessoal

155 831

40 925
34 462

1117389

449776

18. GASTOS GERAIS E MATERIAIS DE USO E CONSUMO
2019 -Em Reai§

Servlcos de leTcelros

Assistencla

Ouhas

Soclal

Atwidades

312 286

136.401

Ague e esgoto

12 786

5 584

E nergra elctrma

18 un

7 862

Aluguel

18122

7916

Telecomunmacoes e imernet

21535

9 406

Material de limpeza

9 5sO

Matenal de expedlente

4,183

1827

Materlal de consumo

17`465

7 629

Manutengiv de lmoveis

41241

10 014

Alimentapao

38.762

16 931

Outros

226.776

Alugueis e repesses

4171

99 051

o

558 649

720.707

873 440

19. ISENCOES E IMUNIDADES

Os beneficios recebidos no exeroicio na forma de isengao das contibui§6es sociais foram calculados como
se devido fossem., cujos valores demonstramos a seguir,
illi!
Em Rears} (1)

Cofa patTonal previdenela]ra

COFINS

Contrlbulcao social sobre o lucro liquich

#

E=

