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Relatório de Notas Explicativas

1 - CONTEXTO OPERACIONAL
Associação de Valorização e Promoção das Pessoas com Deficiência - AVAPED é uma entidade civil pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, com duração por tempo indeterminado, com sede e foro na cidade de São João da Boa Vista, SP, à Rua Júlio de Freitas, 520, Vila
Conceição, tendo como fmalidade: Viabilizar transporte adquado para as pessoas com deficiência motora severa grave; Apoiar as pessoas com

“deficiência nas questões sociais, jurídicas e profissionais; Promover estudos dos problemas relativos a melhoria e adaptação de ambientes
necessários às aspirações das pessoas com deficiência; Desenvolver atividades sociais, recreativas, esportivas, assistenciais e culturais que
estiverem a seu alcance; Criar departamentos de estudos profissionalizantes capaz de desenvolver ao deficiênte suas aptidões e capacidade de
trabalho, para torna-Io independente, com início das atividades em 15/02/2002. ' ,

2 - APRESENTAÇÃO *DAS DEMONSTRAÇÓES CONTABEIS
As demnstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 2002 (r-1) 2015, além dos princípios fundamentais da
contabilidade e demais práticas emandas da legislação societária brasileira.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Aplicações Financeiras..

A entidade não apresentou aplicações Hnanceiras no exercício encerrado.
' 32) Direitos e Obrigações. ,
Estão demonstrados peloshvalores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos Únanceiros, observando o regime
de competência. .
3.3) O imobilizado da entidade é constituido por: Móveis e Utensílios e Equipamentos e é demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da
depreciação acumulada calculada pelo método linear.

4 - RECEITAS RECEBIDAS.
As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre ele: aviso bancário, recibos e outros. A entidade recebeu
em 2018: do Poder Público Municipal o valor de R$ 29.105,02; do Poder Público Federal R$ 35.418,78: Contribuição de Mandato Judicial R$
2.982,44 e doações de pesoas Físicas R$ 18.974,17. Os recursos foram aplicados em suas fmalidades institucionais, de conformidade com seu
estatuto social e demonstrativos das suas despesas e investimentos patrimoniais. .

5 - GRATUIDADES CONCEDIDAS.
A Associação de Valores e Promoção das Pessoas com Deficiência - AVAPED, mantém 100% de gratuidade. As gratuidades concedidas pela
_entidade em 2018 foram de R$ 102.670,88

6 - MEIOS DE RECURSOS
Os meios de recursos para atender os objetivos da entidade são obtidos através de: Subvenções. Doações, Promoções Diversas e outras fontes.

7 - EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS

A entidade não possui um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos em nenhuma instituição financeira.

8 - PATRIMÓNIO SOCIAL
. O patrimônio líquido da entidade é de R$ 14.592,36 (quatorze mil, quinehentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos).

9 - EVENTOS SUBSEQUENTES
O presidente da entidade declara a inesistência de fatos ocorrridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter
efeito relevante sobre a situação patrimonial e financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São João da Boa Vista, SP, 31 de Dezembro de 2018
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