
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIALÁGAPE
CNPJ 07.71 1.64810001-15

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2017

ATIVO
CIRCULANTE

CAIXA

BANCOS C/MOVIMENTO
BANCOS CIAPLICAÇÓES

PERMANENTE

IMOBILIZADO
Veiculos

Moveis e Utensílios

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL

TOTAL DO PASSIVO

1.985,49

27.810,62
74.928,39

18.600,00

56.258,68

104.724,50

74.858,68

179.583,18

179.583,18

179.583,18

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de2017, somando R$ 179.583,18 ( cento e setenta e nove mill, quinhentos e oitenta e três reais e
dezoito centavos)

São Joao da B iâta,.31 de dezembmúe 2017

fj '/_//,A" (. If“ iá. )

trdl'o DonizeÉíéaªjwmdaJSih/a
Presidente

   

Tesoureiro



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE
CNPJ 07.711.648/0001-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2017

 

RECURSOS

CONVENIO MUNICIPAL 40.000,00
SUBVENÇÃO MUN. FEDERAL 5.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 234.999,97
TERMO DE COL. RECFEDERAL 55.000,00
TERMO DE FOMENTO 64.500,12
TERMO DE FOMENTO C/FÉRIAS 400,00
RENDAS DE APLICAÇÓES 175,98
BAZAR E EVENTOS 810,00
RENUNCIA FISCAL lNSS/CEBAS 63.991,01
RENDA N.F.PAULISTA 69.663,33 534.540,41

TOTAL DOS RECURSOS
534.540,41

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Recursos Humanos 455.255,01
Rec.Hum.Auton.P.Juridica 18.912,60
Medicamentos

91 ,66
Generos Alimenticios 23.288,66
Mat. Exped e Consumo 1.725,58
Manut e Reparos 24.377,21
Combustíveis

15.194,91
Teiefone e Comunicação 2.278,18
Impostos e taxas 162,75 - 541.286,56

DESPESAS FINANCEIRAS

Tarifas Bancarias 2.893,70

2.893,70
TOTAL DAS DESPESAS

544.180,26
RESULTADO LIQUIDO

(9.639,85)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO '

Patrimonio Social anterior 189.223,03
Resultado Liquido do Exercício (9.639,85) 179.583,18
Patrimonio Social em 31.12.2111? ªªªª' 179.583,18

Reconhecemos & exatidão das presentes demonstrações
São Joao da Boa Vista,.31 de dezembro de 20

Claudio Donizetti Martim da Silva Daniel De | (e Víías Boas Olésio Pàú e SilvaPresidente Tesoureiro TCCRC/sà 117.699Nós, abaixo assinados, membros da Comissão de Contas da ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
AGAPE, tendo examinado a documentação e contas do exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2016, somos de parecer pela sua aprovação peía Assembléia Geral

São João da Boa Vista, 31 de dezembro de 2017 , ___F/%wwáh/wãf“ª©f—------ «"º?
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Lucas José de Souza LÚ hibeiro Valquiria Tosetti Péjão de Moraes



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE -— CNPJ 07.711.648/0001-15

NOTAS EXPLICATIVAS Ás DEMONSTRAÇÓES CONTÁBEIS EM 31.12.2017

1 - CONTEXTO OPERACIONAL:
NOTA 01

A entidade ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL AGAPE, pessoa jurídica de direito privado,
de caráter Elantrópico-assistencial, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com
sede e foro no município de São João da Boa Vista, estado de São Paulo, com sede na Rua
Nemêncio Gonçalves, nº 6, Vila Brasil, CEP 13875—059, regida por seu Estatuto tem por
objetivos: I — prestar serviços de assistência social, cultural e educacional de cunho
filantrópico & pessoas necessitadas, sem distinção de cor, raça, credo religioso, classe
social, concepção política ou naciºnalidade; II — promover palestras visando orientação
quanto à higiene e saúde, buscando a conscientização quanto à prevenção de moléstias
infectocontagiosas ou não; 111 — Organizar creches, casas—lar, escolas, núcleos de
assistência social principalmente para pessoas da terceira idade , centros de recuperação e
outros afms; IV — Promover palestras e reuniões sociais com fins beneficentes, culturais,
cívicos, Visando a integração familiar e colaborando com as obras de assistência
preventiva, terapêutica e educacional, sejam elas governamentais ou não; V — Proporcionar
atendimento nos aspectos de educação, saúde, recreação e possibilidade de formação
profissionalizante; &"
11- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÓES:
NOTA 02
As demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei
6404/1976, 11.638/2007, da MP 449/08 e a Resolução CFC. nº 1185/09, que aprovou a
NBC 19.27 bem como estão de acordo com as exigências do Decreto—Lei 2536/1998, do

Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS

111- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS
NOTA 03 “' "”"" ““ªº

A apuração das receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de COMPETÉNCIA
NOTA 04

As aplicações financeiras correspondem a valores aplicados em títulos de renda fixa e
poupança, com 0 cômputo dos rendimentos auferidos até a data do balanço
NOTA 05

A receita a título de renúncia fiscal deve—se à isenção da quota previdenciária patronal
concedida pelo Ministério do Desenvolvimento Social ( MDS) nos termos da Lei 8.212 de
24/07/ 1991 e que a gratuidade dos atendimentos é de 100% ( cem por cento) e que tais
valores das isenções usufruídas em 2017 foram no montante de R$ 63.991 .01 ( sessenta e
três mil, novecentos e noventa e um reais e um centavo)
NOTA 06
As receitas oriundas de Termo de Colaboração 9 Termo de Fomento, firmados com o
Município de São João da Boa Vista, sede da entidade, definido na Lei 13.019/14 por meio
do qual foram formalizadas as pªrcerias entre a OSC visando a consecução de suas
finalidades propostas pela Administração Pública, bem como seus objetivos no montante de
R$ 399.900,09 (Trezentos e noventa e nove mil, novecentos reais e nove centavos) no
presente exercício, sendo R$ 339.500,09 ( Trezentos e trinta e nove mil, quinhentos reais e
nove centavos) são de uso irrestrito; R$ 400,00 ( Quatrocentos reais) utilizado com

 



restrição referente projeto específico “ Curtindo as Férias” e R$ 60.000,00 ( Sessenta mil
reais ) referente à Termo de Colaboração e Subvenção municipal-federal, utilizado com
restrições comprovados os recebimentos em parcelas mensais através de crédito em conta
bancária mantida em banco oficial, convênios e contratos;
NOTA 07
A receita no valor de R$ 69.663,33 ( Sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e três reais e
trinta e três centavos) é oriunda de créditos do Programa Nota Fiscal Paulista, do Governo
do Estado de São Paulo e referentes a cupons de compras doados por pessoas físicas e
digitados no sistema próprio daquele programa;
NOTA 08
A receita oriunda de eventos promovidos pela entidade e os créditos de rendimentos de
aplicações financeiras, no valor de R$ 985,98 ( novecentos e oitenta e cinco reais e noventa
e Oito centavos) são de uso irrestrito e comprovados através de depósitos em conta corrente
bancária em banco oficial;
A totalidade das receitas obtidas no exercício foi aplicada nas finalidades institucionais da
entidade em conformidade com 0 Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas;
NOTA 09

Despesas da área assistencial
Salários e encargos sociais R$ 455.255,01
Outras despesas de serviços e materiais aplicados R$ 88.925,25
NOTA 10 '
Todos os serviços prestados pela entidade são gratuitas para todos os usuários.
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