Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2017 e 2016 (em Reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ÀS FAMÍLIAS - ADESAF

em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em Reais)

CNPJ: 04.468.581/0001-41

ASSOC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL FAMÍLIAS-ADESAF

ATIVO

PASSIVO
31/12/2017

31/12/2016

Circulante

CNPJ: 04.468.581/0001-41
31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

Circulante

Caixas e equivalentes de caixa

2.065.374,44

1.207.406,75

Obrigações Sociais

108.425,62

86.253,10

Outros Créditos

6.997.139,90

7.116.210,17

Obrigações Fiscais

23.703,18

21.753,02

374.563,00

182.737,93

Outros Débitos
Total do Ativo Circulante

9.062.514,34

8.323.616,92

Total do Passivo Circulante

506.691,80

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado do Exercício

968.022,86

965.219,09

Patrimônio Social

8.998.091,96

Resultado do Exercício
Total do Ativo Não Circulante
Total do Ativo

968.022,86

965.219,09

119.070,27

(122.236,22)

22.172,52

(119.102,98)

10.758.036,58

Acréscimo (Redução) Obrigações Fiscais

1.950,16

(1.759.944,62)

Acréscimo (Redução) Outros Débitos

10.030.537,20

9.288.836,01

525.753,44

Total do Patrimônio Líquido
Total do Passivo + Patrimônio Líquido

9.523.845,40

8.998.091,96

10.030.537,20

9.288.836,01

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

-

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício

em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em Reais)

em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em Reais)

ASSOC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL FAMÍLIAS - ADESAF

ASSOC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL FAMÍLIAS - ADESAF

CNPJ: 04.468.581/0001-41

CNPJ: 04.468.581/0001-41

Termo de Parceria
Convenios
Doações
Prestação de Serviços

31/12/2016

729.633,89

2.746.476,92

5.862.100,00

5.924.685,32

-

-

2.467.682,89

969.672,20

9.059.416,78

9.640.834,44

Descrição
Saldos em 31/12/2015
Incorporação do Resultado do Ex. Anterior

Patrimônio Social

Resultado do
Exercício

8.772.203,57

1.985.833,01

1.985.833,01

(1.985.833,01)

Resultado do Exercício

-

7.817,41

191.825,07

(62.446,38)

860.771,46

(2.055.912,79)

Fluxo de caixa das atividades investimentos

Demonstrações do Resultado do Exercício findo

31/12/2017

(1.759.944,62)

Acréscimo (Redução) Obrigações Sociais

Patrimônio Líquido

Imobilizado Líquido

(1.759.944,62)

525.753,44
290.744,05
(Acréscimo) Redução Outros Créditos
Não Circulante

525.753,44

(Acréscimo) Redução do Imobilizado

Total do Patrimônio
Líquido
10.758.036,58
-

(1.759.944,62)

(1.759.944,62)

10.758.036,58

(1.759.944,62)

8.998.091,96

(1.759.944,62)

1.759.944,62

(2.803,77)

51.743,05

(2.803,77)

51.743,05

Aum/Dim líq. caixa e equiv. caixa

857.967,69

Caixa e equiv.caixa início período

1.207.406,75

(2.004.169,74)
3.211.576,49

Caixa e equiv.caixa final período

2.065.374,44

1.207.406,75

As notas explicativas são parte integr das demonstrações contábeis
Fernanda Adelaide Gouveia

(=) Superávit bruto

Saldos em 31/12/2016

Diretora Presidente
C.P.F. 264.350.948-02

(+/-) Despesas e receitas operacionais
( - ) Despesas com Pessoal
( - ) Auxilios e Subsidios
( - ) Despesas Gerais
( - ) Despesas Tributárias
( + ) Outras Receitas

Incorporação do Resultado do Ex. Anterior
(4.271.932,60)

(4.796.400,76)

(901.500,00)

(4.232.324,73)

(3.314.068,18)

(2.566.307,43)

(139.302,07)

(34.477,07)

98.845,87
(8.527.956,98)

47.522,77
(11.581.987,22)

Resultado do Exercício

-

-

525.753,44

525.753,44

525.753,44

9.523.845,40

Katia Valeria Ayres Prado
Contadora

Saldos em 31/12/2017

8.998.091,96

C.R.C. 1SP176879/O3

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
NOTAS EXPLICATIVAS
1. CONTEXTO OPERACIONAL - a) Natureza Jurídica: - b) Visão: - c) Missão: - d) Valores: - e) Objetivos Sociais: - f) Recursos: a) Natureza Jurídica: - A Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às Famílias - ADESAF, constituída em 1º de
Abril de dois mil e um, inscrita no C.N.P.J. sob nº 04.468.581/0001-41, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, qualificada como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) por meio da Lei nº 9.790, de 23 de Março
de 1999. b) Visão: Ser reconhecida como ferramenta e espaço político-social de caráter democrático, transformador e solidário. Ser referência no âmbito do Terceiro Setor no que tange a execução de políticas públicas de forma ética, profissional e

(+/-) Despesas e receitas não operacionais
( - ) Despesas não operacionais

-

(17.326,96)

sustentável, em sintonia com o desenvolvimento humano. c) Missão: Desenvolvimento de pessoas e comunidades com base nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. d) Valores: Ser parcial quanto a valores indiscutíveis da civilização, como a paz,

-

(17.326,96)

justiça, democracia, solidariedade e direitos humanos; Não tratar o desenvolvimento econômico como se fosse um fim de si mesmo; Ética: manter o respeito, lisura no trato com a coisa pública, bem como agir de forma a garantir a transparência na gestão

531.459,80

(1.958.479,74)

política, administrativa e operacional; Ser autônoma quanto à política partidária; Pluralismo: aceitar pontos de vistas diferentes; Usar a polêmica e o diálogo para o exercício da crítica construtiva; Incentivar a participação como processo democrático e

(=) Resultado Antes Res. Financeiro Líquido

garantir opiniões como produto de reflexão; Construir parcerias e alianças de grupos e pessoas que somam-se como integrantes na construção do projeto da Adesaf. e) Objetivos Sociais: A ADESAF tem como objetivos: Objetivo Geral: o desenvolvimento de
pessoas e comunidades com base nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS, da Organização das Nações Unidas - ONU. f) Recursos: Os recursos destinados ao custeio das atividades desenvolvidas pela ADESAF são providos dos Termos de

(+/-) Resultado Financeiro Líquido
Receitas Financeira
( - ) Despesas Financeiras

Parcerias, Convênios, Contratos, Repasses, firmados entre as partes, Doações, Serviços Prestados e Recursos Próprios. Essas atividades são medidas por metas e indicadores de desempenho. 2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS - As Demonstrações

65.500,65

245.656,95

Financeiras examinadas foram elaboradas em conformidade com a Legislação Brasileira em vigor, de acordo com as normas e princípios de contabilidade normalmente aceitos, para as quais foi emitido o Parecer do Auditor Independente. a) Apuração do

(71.207,01)

(47.121,83)

resultado: b) Ativo circulante: c) Passivo circulante: d) Patrimônio Líquido: a) Apuração do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas no resultado do exercício pelo princípio fundamental de contabilidade, o da competência do exercício. Os recursos

(5.706,36)

198.535,12

provenientes de Convênios, Termos de Parcerias, Contratos, Repasses, Doações Serviços Prestados e Recursos Próprios são registrados em contas específicas. b) Ativo circulante: O ativo circulante está apresentado por valores de realização incluindo,
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas exceto os impostos a recuperar, que estão registrados por seus valores originais; c) Passivos circulante: O passivo circulante, estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis sem

(=) Resultado do Exercício

525.753,44

(1.759.944,62)

apropriação dos encargos moratórios incorridos; As provisões para férias e respectivos encargos sociais, são registradas apenas por ocasião do seu pagamento no período de gozo do benefício. As provisões para o imposto de renda e contribuição social sobre
o superávit líquido não foram constituídas face à sua isenção. d) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados anualmente, após

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

deliberação em Assembléia Geral Ordinária.

