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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2013 (em Reais) 

 

 

 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis, constituída sob forma de associação civil, dotada de 

personalidade jurídica de direito privado, de fins não econômicos, de caráter social, sediada na cidade de Anápolis–GO, 

inscrita no CNPJ nº 01.113.810/0001-17, é uma entidade de assistência social que presta serviços ou realiza ações 

socioassistenciais, de forma gratuita, continuada e planejada, para os usuários e para quem deles necessitar, sem 

discriminação, observada a Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993, bem como habilitação e reabilitação da pessoa com 

deficiência e de promoção da sua inclusão à vida comunitária no enfrentamento dos limites existentes para as pessoas com 

deficiência, de forma articulada ou não com ações educacionais ou de saúde, fundada em 06 de Setembro de 1969, 

qualificada como Entidade Beneficente de Assistência Social, aprovada pela Resolução nº 7 de 3 de fevereiro de 2009, 

conforme Medida Provisória nº 446, de 7 de novembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União em 4 de fevereiro de 

2009, tem como missão: promover e articular ações de defesa e direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços, 

apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade 

justa e solidária. 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO 

Para atender suas finalidades, a APAE de Anápolis mantêm cinco unidades:  

 Escola “Maria Montessori”;  

 Departamento de Ensino e Pesquisa – DEP;  

 Laboratório da APAE;  

 Ambulatório Multidisciplinar Especializado – AME;  

 Centro Especializado em Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual – CER III. 

Descrição Escola % DEP % LAB % AME % CER III % TOTAL %

Nº de atendidos gratuitos         602 100,00        357 89,47             94.915 79,38         3.784 100,00       5.119 100,00           104.777 80,93         

Nº de atendidos parcialmente 

gratuitos

           -   -                  7 1,75                       -   -                   -   -         - -                           7 0,01           

Nº de atendidos não gratuitos            -   -                35 8,77               24.653 20,62               -   -         - -                  24.688 19,07         

Nº total de beneficiários         602 100,00        399 100,00         119.568 100,00       3.784 100,00       5.119 100,00           129.472 100,00        
 

A Escola “Maria Montessori” executa uma proposta pedagógica pautada nos princípios filosóficos da Instituição 

Mantenedora – APAE onde se pretende a execução de uma dinâmica de ações que contemplem temas que venham resgatar 

a visão de totalidade dos sujeitos; estabelecer princípios curriculares que possibilitem a participação e co-responsabilização 

dos sujeitos, priorizar uma ação pedagógica voltada à construção de cidadãos conscientes; garantir o acesso ao 

conhecimento sistematizado estabelecendo dessa forma políticas de valorização ás pessoas com deficiência intelectual e/ou 

múltipla na garantia de defesa de seus direitos e deveres como forma de garantir sua inclusão social, educacional e 

profissional. Desenvolve vários projetos, entre eles: Informática – básica e softwares educativos, Esportes - Capoeira, Dança, 

Atletismo, Futebol de Salão e outras modalidades, Artes Cênicas e Plásticas, Música, Teatro, Brinquedoteca, Recreação 

Aquática, Ed. Física, Arte-Educação e outros.  

 

Público alvo: Crianças e adolescentes, adultos e idosos com deficiência e comunidades locais. 
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Descrição - Escola "Maria Montessori" 2013 2012 %

Nº de atendidos de forma gratuita                   602                   753 100,00     

Nº de atendidos de forma parcialmente gratuita                      -                        -   -           

Nº de atendidos não gratuitos                      -                        -   -           

Total                   602                   753      100,00  
 

O Departamento de Ensino e Pesquisa – DEP, criado em novembro de 2006, para atender e organizar pesquisas e 

capacitações, inerentes às atividades desenvolvidas pela APAE de Anápolis, promover e apoiar eventos relacionados ao 

ensino e pesquisa, incentivar a capacitação de profissionais e realizar atividades de extensão.  
 

Público alvo: Colaboradores da instituição, estudantes, estagiários, voluntários, crianças e adolescentes, adultos e idosos e 

comunidades locais. 

 

Descrição - DEP 2013 % 2012 %

Nº de atendidos de forma gratuita                   357 89,47                             87 27,02         

Nº de atendidos de forma parcialmente gratuita                       7 1,75                               32 9,94           

Nº de atendidos não gratuitos                     35 8,77                             203 63,04         

Total                   399        100,00                   322        100,00  
 

O Laboratório da APAE foi criado com a finalidade de rastrear doenças do recém-nascido a fim de evitar deficiência 

intelectual e óbitos. Promovendo com a participação da família, a prevenção e a manutenção da saúde, contribuindo para os 

diagnósticos, terapêutica, prevenção e prognósticos corretos por meio da análise e interpretação de materiais humanos 

biológicos, assegurando aos usuários resultados confiáveis e rápidos, e contribuindo para o crescimento e bem-estar da 

sociedade. Atualmente é referência no Estado de Goiás em rastreamento neonatal e realização de exames especializados, 

credenciado pelo Ministério da Saúde. 
 

Público alvo: Recém-nascidos, crianças e Adolescentes, pessoas com deficiência e comunidades locais. 

 

Descrição - Laboratório 2013 % 2012 %

Nº de atendidos de forma gratuita              94.915 79,38                      98.789 83,96         

Nº de atendidos de forma parcialmente gratuita                      -   -                                  -   -             

Nº de atendidos não gratuitos              24.653 20,62                      18.867 16,04         

Total            119.568        100,00            117.656        100,00  
 

 
 

O Ambulatório Multidisciplinar Especializado – AME tem como atividades: (I) Promover a prevenção, o tratamento e 

acompanhamento de todos os pacientes diagnosticados na Triagem Neonatal, atendendo às patologias: Hipotireoidismo 

Congênito, Fenilcetonúria, Fibrose Cística, Doenças Falciformes, Hiperplasia, Biotinidase e Outras Hemoglobinopatias; (II) 

Atender todos os pacientes referendados ao serviço, com deficiência intelectual e/ ou múltipla proporcionando aos mesmos 

um desenvolvimento biopsicosocial, sendo o serviço de referência no Estado.  

 

Público alvo: Pacientes do Programa de Triagem Neonatal: Hipotireoidismo Congênito, Fenilcetonúria, Fibrose Cística, 

Doenças Falciformes, Hiperplasia, Biotinidase e Outras Hemoglobinopatias e pessoas com deficiência intelectual e múltipla. 

 

A partir da Portaria 496/2013, parte dos usuários (60 beneficiários) com deficiência intelectual do Ambulatório Multidisciplinar 

Especializado – AME, no mês de setembro, passaram a ser atendidos pelo Centro Especializado em Reabilitação Auditiva, 
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Física e Intelectual – CER III. De tal forma, até o mês de agosto de 2013 eram 3.844 beneficiários e a partir de setembro 

reduziu para 3.784 beneficiários, conforme demonstrado no quadro abaixo: 

 

 

Descrição - AME 2013 2012 %

Nº de atendidos de forma gratuita                3.844                1.701 100,00       

Nº de atendidos de forma parcialmente gratuita                      -                        -   -             

Nº de atendidos não gratuitos                      -                        -   -             

Total                3.844                1.701        100,00  
 

Em 06 de setembro de 2013, o Centro de Reabilitação e Atenção à Saúde Auditiva – CRASA passou a integrar o Centro 

Especializado em Reabilitação CER III – Auditiva, Física e Intelectual segundo as portarias GM nº 793 de 24 de abril de 2012 

e Portaria GM 835 de 25 de abril de 2012 do Ministério da Saúde compondo a rede do Programa Viver sem Limites. Anterior 

a esta integração atendia gratuitamente pessoas com deficiência auditiva, prestando também atendimento nas áreas de 

estimulação e reabilitação neurológica às pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, aproveitando suas 

potencialidades e promovendo sua integração à vida comunitária. 
 

 

Público alvo: Atenção à Saúde Auditiva: Pessoas de todas as faixas etárias com risco, suspeita e/ou deficiência auditiva 

confirmada, da região Centro Norte Goiana.  

Reabilitação Neurosensorial: Pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla referenciadas pelo processo de triagem da 

APAE/Anápolis e comunidades locais. 

 

Descrição - CRASA 2013 2012 %

Nº de atendidos de forma gratuita                4.988                2.433 100,00       

Nº de atendidos de forma parcialmente gratuita                      -                        -   

Nº de atendidos não gratuitos                      -                        -   

Total                4.988                2.433        100,00  
 

Com a Portaria 496/2013, a APAE Anápolis foi habilitada pelo Ministério da Saúde como CERIII – Centro Especializado em 

Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual. A Instituição, que já atendia pacientes com deficiência auditiva e intelectual, 

passou a atender, também pelo SUS, as pessoas com deficiência física. Entendendo, pois, como reabilitação física, pré e 

pós-operatório de cirurgias ortopédicas, politraumatizados (acidentados), amputados e artrogripose múltipla congênita, bem 

como comprometimento neurológico e/ou sensorial: sequela de AVC, TCE, lesão medular, paralisia cerebral, 

mielomeningocele, distrofias musculares, síndromes genéticas que comprometam o aparelho locomotor e lesão de plexo 

braquial. 

 

A unidade Centro Especializado em Reabilitação Auditiva, Física e Intelectual – CER III presta atendimento 

especializado nas áreas de deficiência auditiva, física e intelectual através de ações de triagem, avaliação, diagnóstico, 

protetização e re/habilitação das pessoas com deficiência, contando com uma equipe multidisciplinar composta pelos 

seguintes profissionais: médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, musicoterapeutas, terapeutas ocupacionais, 

psicopedagoga, pedagoga, enfermeira, técnica em enfermagem, assistente social, nutricionista e equipe administrativa com 

diversos programas dentre eles: equoterapia, hidroterapia, parque sensorial e Casa Viva. 
 

 

Público alvo:  

 Reabilitação Auditiva: Pessoas de todas as faixas etárias com riscos, suspeitas e/ou deficiência auditiva 

confirmada, da região Centro Norte Goiana. 
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 Reabilitação Física: Usuários referenciados pelos municípios de Anápolis, Campo Limpo de Goiás, Gameleira, 

Goianápolis e Teresópolis, com comprometimento da função física: pré e pós-operatório de cirurgias ortopédicas, 

politraumatizados (acidentados), amputados e artrogripose múltipla congênita, bem como comprometimento 

neurológico e/ou sensorial: sequela de AVC, TCE, lesão medular, paralisia cerebral, mielomeningocele, distrofias 

musculares, síndromes genéticas que comprometam o aparelho locomotor e lesão de plexo braquial. 

 Reabilitação Intelectual: Pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, pessoas com transtornos do espectro 

do autismo, no campo de habilitação/reabilitação na rede de cuidados à pessoa com deficiência, com abrangência 

nos municípios de Anápolis, Campo Limpo de Goiás, Gameleira, Goianápolis e Teresópolis. 

 

Descrição - CER 2013 2012 %

Nº de atendidos de forma gratuita                5.119                      -   100,00       

Nº de atendidos de forma parcialmente gratuita                      -                        -   

Nº de atendidos não gratuitos                      -                        -   

Total                5.119                      -          100,00  
 

 

2. FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 2013 foram apresentadas em moeda corrente nacional, em 

unidades de reais, e elaboradas consoantes às praticas contábeis adotadas no Brasil, nos Princípios de Contabilidade, bem 

como nas Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos, editados pelo 

Conselho Federal de Contabilidade, em especial a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 

CFC Nº 1.409/12, de 21 de setembro de 2012; a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, 

aprovada pela Resolução CFC Nº 1.255/09; a NBC TG 07 (R1) – Subvenção e Assistência Governamentais, aprovada pela 

Resolução CFC Nº 1.305/10. 

 As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2012 estão sendo apresentadas para fins 

comparativos. 

 
 
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão descritas a 
seguir: 
a) Apuração do resultado – As receitas e as despesas correspondentes ao resultado das transações são apuradas pelo 

regime de competência dos exercícios. 

b) Estimativas contábeis – As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de 

provisões para perda de créditos, provisões técnicas, provisões para passivos contingentes. 

c) Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras – a moeda funcional da entidade é o Real, 

mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações contábeis. 

d) Caixa e equivalentes de Caixa – Incluem caixa e saldos positivos em conta movimento. 

e) Contraprestações pecuniárias a receber – São registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal. 

f)     Recursos a receber com outras atividades – São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos 

representativos dos créditos. Os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização, sendo os vencíveis 

até o exercício seguinte foram classificados no Circulante. 

g) Investimentos – Os investimentos são registrados pelo custo de aquisição. 

h) Circulante e Não Circulante – O prazo considerado para distinção entre contas Circulante e Não Circulante foi de um 

exercício social completo, ou seja, 365 dias ocorridos a contar da data do término do exercício. 
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i)     Estoques – A APAE de Anápolis adota o controle de estoque periódico para o registro na contabilidade. São 

demonstrados ao custo médio de aquisição ou de acordo com o valor constante no documento de doação. Os custos 

dos estoques são determinados pelo método do custo médio. Os custos de itens recebidos em doações, quando não há 

valor estabelecido em documento de doações, a APAE de Anápolis atribui um valor ao bem doado com base no valor 

justo do momento do seu recebimento com base em pesquisas realizadas no mercado de bens idênticos ou similares. 

j)     Imobilizado – Está demonstrado ao valor de custo de aquisição, deduzido de depreciação, quando aplicável. A 

depreciação é reconhecida pelo método linear, que levam em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens e 

que estão em harmonia com os índices de depreciação estabelecidos pela Receita Federal do Brasil. 

k) Contas a Pagar – São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal das atividades, 

sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano após o 

encerramento do exercício social. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. 

l)    Patrimônio Líquido – Representado pelo Patrimônio Social inicial, acrescido/reduzido de superávit/déficit apurado 

anualmente e reservas de reavaliação. 

m) Ativo e Passivo Compensado – Neste grupo são registradas todas as movimentações de bens recebidos em 

consignação e a maioria é representada por equipamentos utilizados no Laboratório. 

n) Tributação – A APAE de Anápolis é uma entidade sem fins lucrativos, isenta de recolhimento de imposto de renda e da 

contribuição social sobre o superávit, por isso nenhum imposto foi provisionado no passivo, em face do benefício fiscal 

aqui descrito. A base de cálculo para PIS é a folha de pagamento, os quais são recolhidos mensalmente. Os benefícios 

fiscais estão devidamente apresentados na Demonstração do Resultado do Período.  

o)  Provisões – As provisões e ações judiciais (trabalhistas, cível e tributária) são reconhecidas quando: i) a entidade tem 

uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos já ocorridos; ii) é provável que uma saída de 

recursos seja necessária para liquidar a obrigação; iii) o valor puder ser estimado com segurança. 

p) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais – 1) Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando há 

garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado; 2) Passivos contingentes: são provisionados 

quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente 

segurança. A liquidação dos eventos provisionados poderá ocorrer por valor divergente do estimado, fato inerente a este 

tipo de registro. 

 

 

4. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS 

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros 

fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 

 

4.1 Julgamentos críticos na aplicação das políticas contábeis da entidade:  

a) Provisão para créditos de liquidação duvidosa: Essa provisão é fundamentada em análise do histórico de perdas 

monitorado pela Administração, sendo constituída em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas na 

realização das contas a receber.  

b) Vida útil dos ativos imobilizado e intangível: A depreciação ou amortização dos ativos imobilizado e intangível considera a 

melhor estimativa da Administração sobre a utilização destes ativos ao longo de suas operações. Mudanças no cenário 

econômico podem requerer a revisão dessas estimativas de vida útil.  

c) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: A Apae de Anápolis registrou provisões, as quais envolvem 

considerável julgamento por parte da Administração, para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis que, como resultado de um 

acontecimento passado.  

A Entidade está sujeita a reivindicações legais, cíveis e trabalhistas cobrindo assuntos que advém do curso normal de suas 

atividades operacionais. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
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das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, 

bem como a avaliação dos advogados internos.  

As provisões são revisadas e ajustas para levar em conta alterações nas circunstâncias tais como prazo de prescrição 

aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em nossos assuntos ou decisões 

de tribunais. Os resultados reais podem diferir das estimativas. 
 

 

5.  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

 

Descrição 2013 2012

Caixa                                 1.321,97                                 1.445,36 

Moeda Estrangeira                                            -                                   3.874,27 

Banco c/ Movimento – Recurso sem Restrição                             131.483,67                             184.250,99 

Banco c/ Movimento – Recurso com Restrição                               26.543,43                               19.564,84 

Aplicações Financeiras – Recurso sem Restrição (*)                          1.378.218,10                          1.304.069,94 

Aplicações Financeiras – Recurso com Restrição (*)                               47.680,12                               17.357,40 

Total de Caixa e  Equivalentes de Caixa                          1.585.247,29                          1.530.562,80 
 

 

(*) As aplicações financeiras referem-se substancialmente a CDB/RDB, remuneradas a taxas de mercado. Esses saldos 

consistem em valores de liquidez imediata, com o propósito de honrar compromissos no curto prazo, rapidamente 

conversíveis em dinheiro e sujeitos a risco insignificante de mudança de valor. 
 

Os recursos são segregados em recursos com restrição e sem restrição, são denominados recursos com restrição aqueles 
que possuem alguma restrição ou vinculação, por parte do doador, para sua aplicação e, portanto, requerem controle 
segregado dos demais recursos, em contas específicas, normalmente tem como origem convênios, contratos ou outras 
formas de repasses realizados, normalmente, por órgãos e entidades públicas, mas não só restrita a estes. Já os recursos 
sem restrição não há nenhum tipo de exigência de aplicação ou vinculação para destinação dos mesmos, desde que sejam 
voltados para a manutenção do exercício do objeto social, e têm como origem as doações, recursos obtidos de eventos 
realizados para levantamento de fundos, parcerias e outras atividades operacionais. 
  
6.  RECURSOS A RECEBER 

Os Recursos a Receber correspondem aos valores a receber de: (i) atendimentos/procedimentos realizados pela APAE de 

Anápolis que não são cobertos pelo SUS, (ii) procedimentos realizados e faturados via SUS, e (iii) procedimentos realizados 

via SUS, mas pendentes de faturamento. As contas a receber são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, 

subsequentemente pelo valor amortizado com base no valor das baixas menos a provisão para impairment, se necessária. 

 As Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa são fundamentadas em análise dos créditos, pela administração, que leva 

em consideração o histórico e os riscos envolvidos em cada operação, e foi constituída em montante considerado suficiente 

para cobrir prováveis perdas na realização das contas a receber. 

 
Descrição 2013 2012

Recursos a Receber SUS                                            -                                        48,95 

Clientes a Receber                               29.933,00                               35.625,35 

Cartão de Crédito                                 5.475,00                                 2.765,00 

Cheques Devolvidos                                    748,00                                    582,00 

( - ) Provisão para Devedores Duvidosos                              (11.089,00)                                   (582,00)

Serviços Prestados a Faturar *                          1.593.421,00                          1.381.589,34 

Total de Recursos a Receber                          1.618.488,00                          1.420.028,64 
 

 

 (*) Representam procedimentos já realizados via SUS os quais estão pendentes de faturamento e repasse pelo SUS. 
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No decorrer do exercício de 2013 foram glosados R$166.578,78 procedimentos realizados via SUS. Essas glosas ocorreram 
em decorrência de procedimentos realizados acima do número estabelecido via SUS, desse modo a APAE Anápolis absorve, 
através de sua própria estrutura a manutenção dos atendimentos realizados acima do estipulado, desse modo esse valor foi 
baixado de Receita SUS a Faturar Glosadas para despesa de Glosas, em deduções da receita. 
 
7.  ESTOQUES 
Em 31 de dezembro os estoques estavam assim compostos e estão apresentados pelo valor de custo médio de aquisição: 
 

Descrição 2013 2012

Almoxarifado Laboratório                                          319.887,71                             335.893,72 

Almoxarifado Material Oficinas                                                  8.027,11                               20.137,21 

Almoxarifado Aparelhos Auditivos                                                    388.045,21                             297.538,42 

Almoxarifado Material de Expediente                               46.375,34                               32.589,41 

Almoxarifado Material de Limpeza                               15.335,36                               11.495,41 

Almoxarifado Material de Atendimento                                 9.195,07                                 7.442,25 

Total de Estoques                             786.865,80                             705.096,42  
 
 
8.  ADIANTAMENTOS 
 

Descrição 2013 2012

Adiantamento Férias                               19.061,10                               14.035,24 

Adiantamento de Viagens                                 4.188,23                                      71,58 

Adiantamento a Fornecedor                                 4.702,46                                 5.778,84 

Total de Adiantamentos                               27.951,79                               19.885,66  
 
 
9. DESPESAS A APROPRIAR  
Representam valores de seguros contratados 2013/2014 cujas despesas serão apropriadas no exercício seguinte. O Seguro 
de veículos foi contratado por 12 meses, para cobrir despesas e garantir indenizações integrais, perdas parciais do veículo, 
danos materiais a terceiros, danos corporais a terceiros, acidentes pessoais por passageiro, danos morais e assistência 24 
horas/km ilimitado. 
 

Descrição 2013 2012

Seguro Equipamentos CRASA 829,36                                     -   

Seguro Veículos                         7.515,64                           6.848,11 

Seguro Predial Laboratório                            447,90                              330,90 

Seguro Predial CRASA                            442,90                              327,38 

Total                         9.235,80                           7.506,39  
 

 

10. INVESTIMENTOS 

O valor registrado na rubrica em comento se refere a quotas de capital da Cooperativa Unicred que a APAE de Anápolis 

possui integralizada na cooperativa de crédito. 

2012 2013

Descrição Custo Adições Baixas Transferências Custo

Fundo de Investimento Unicred 62.814,00       28.935,00        -               -                     91.749,00             

Total de Investimentos 62.814,00       28.935,00        -               -                     91.749,00             

Consolidado

Movimentação
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11. IMOBILIZADO 

Os Ativos imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição, corrigidos até 31/12/1995, exceto os imóveis que foram 

reavaliados a valor de mercado em 20 de fevereiro de 2000, cuja realização da reserva de reavaliação é baseada no valor 

anual de R$ 42.171,06 (quarenta e dois mil, cento e setenta e um reais e seis centavos). A Administração optou por manter a 

reserva de reavaliação até o final da realização do saldo existente. 

A depreciação é feita pelo método linear, a fim de refletir os desgastes físico-operacional de cada bem, em relação à vida útil 

dos mesmos. Essa depreciação, embora tendo sido deduzida dos resultados do período, é uma despesa meramente gráfica, 

não tendo nenhuma influência sobre o capital circulante líquido. 

A instituição entende que a prática contábil de valorizar os ativos imobilizados pelo custo histórico deduzido da depreciação 

utilizada atualmente, é a melhor forma de representar os seus ativos imobilizados.   

Abertura dos valores de aquisição, depreciação e valor líquido por grupo de conta: 

 

Composição dos Saldos

Descrição Custo Dep. Acumulada Líquido 2013 Líquido 2012

Terrenos 105.000,00 -                          105.000,00 105.000,00

Imóveis 2.851.989,66 1.040.703,07 1.811.286,59 1.852.992,70

Instalações 161.855,00 18.762,74 143.092,26 171.906,82

Máquinas e Equipamentos 779.849,33 473.304,20 306.545,13 297.640,18

Equipamentos de Informática 204.031,37 153.614,71 50.416,66 63.270,81

Móveis e Utensílios 511.328,92 274.635,30 236.693,62 88.687,21

Veículos 246.470,29 216.452,20 30.018,09 55.321,44

Total 4.860.524,57 2.177.472,22 2.683.052,35 2.634.819,16

Consolidado

 
 

Movimentação do Custo

2012 2013

Descrição Custo Adições Baixas Doados Custo

Terrenos 105.000,00           -                 -              -          105.000,00       

Imóveis 2.797.640,10        54.349,56      -              -          2.851.989,66    

Instalações 190.669,56           18.535,00      47.349,56    -          161.855,00       

Máquinas e Equipamentos 727.414,39           53.569,80      1.134,86      -          779.849,33       

Equipamentos de Informática 194.477,09           13.728,21      4.173,93      -          204.031,37       

Móveis e Utensílios 336.915,87           182.768,05    8.355,00      -          511.328,92       

Veículos 246.470,29           -                 -              -          246.470,29       

Total 4.598.587,30        322.950,62    61.013,35    -          4.860.524,57    

Consolidado

Movimentação

 
 

12. OBRIGAÇÕES A PAGAR 

Descrição 2013 2012

Fornecedores Materiais/Serviços                       6.878,07                     61.989,10 

Fornecedores Laboratório                   438.366,95                   357.010,82 

Fornecedores CRASA                   303.008,27                   326.662,25 

Adiantamento de Clientes                          216,00                          856,00 

Outras Obrigações                       4.406,05                       4.116,47 

Total das Obrigações                   752.875,34                   750.634,64 
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12.1 FORNECEDORES 

Os saldos das contas fornecedores são compostos por: 1) Materiais/Serviços – prestações de serviços e aquisições de 

mercadorias a prazo para atender as necessidades dos programas realizados pela APAE de Anápolis: 2) Laboratório – 

aquisições de materiais para exames laboratoriais; 3) CRASA – aquisições de aparelhos auditivos; 4) Adiantamento de 

Clientes – exames laboratoriais de triagem expandida em outras cidades. 

 

 

12.2 OUTRAS OBRIGAÇÕES 

Descrição 2013 2012

Seguros a Pagar                       3.760,83                       3.821,56 

Serviços de Terceiros a Pagar                          645,22                          294,91 

Total de Outras Obrigações                       4.406,05                       4.116,47 
 

 

Outras obrigações compreendem em Seguros a Pagar e Serviços de Terceiros a Pagar (Autônomos), que são apresentados 

na folha de pagamento. 

 

13. OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS  

São decorrentes da folha de pagamento da instituição e estão assim apresentados: 

 

Descrição 2013 2012

Obrigações Sociais                            80.363,42                            66.012,39 

Obrigações Trabalhistas                          230.669,14                          200.922,04 

Provisões Trabalhistas                          299.771,20                          284.291,55 

Obrigações Fiscais                            30.023,48                            26.606,21 

Total de Obrigações Sociais, Trabalhistas e Fiscais 640.827,24 577.832,19
 

 

 

13.1 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 

Descrição 2013 2012

Contribuição Associativa a Pagar                                  20,00                                  20,00 

Contribuição Sindical a Pagar                                        -                                  117,21 

FGTS a Pagar                           35.246,55                           30.206,82 

INSS a Pagar                           40.676,48                           31.892,50 

PIS s/ Folha a Pagar                             4.420,39                             3.775,86 

Total de Contribuições a Pagar 80.363,42 66.012,39
 

 

13.2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  

Descrição 2013 2012

Salários a Pagar                          228.582,34                          195.380,10 

13º Salário a Pagar                                        -                                1.637,62 

Estágios a Pagar                              2.086,80                              3.904,32 

Total 230.669,14 200.922,04  
 



 

321 
 

 

13.3 PROVISÕES TRABALHISTAS 

Descrição 2013 2012

Provisão de Férias                         268.756,43                         257.234,97 

Provisão de FGTS s/ Férias                           28.327,20                           24.484,23 

Provisão de PIS s/ Férias                             2.687,57                             2.572,35 

Total de Provisões Trabalhistas 299.771,20 284.291,55
 

 

13.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS 

Descrição 2013 2012

IRRF a Recolher                           28.244,00                           24.871,10 

ISS a Recolher                             1.496,99                             1.675,11 

PIS/COFIS/CSLL Retido a Recolher                                282,49                                  60,00 

Total de Obrigações Fiscais 30.023,48 26.606,21
 

 
 

 

14. RECEITA DIFERIDA 

A APAE de Anápolis recebeu recurso da Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis oriundo do Convênio nº 109/2013, 

firmado em 25 de outubro de 2013, com o propósito de custeio do Centro Especializado em Reabilitação – CER III. O 

repasse financeiro para cumprimento das metas do convênio é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) mensais, totalizando 

R$ 600.000,00, conforme demonstrado abaixo: 

 

Descrição 2013 2012

Recursos Recebidos 600.000,00                        -                                     

Recursos Aplicados (6.866,35)                           -                                     

Total Receita Diferida                          593.133,65 -                                      
 

15. PROVISÃO DE RISCOS FISCAIS, CÍVEIS E TRABALHISTAS  

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, relacionados a pagamento de indenizações a clientes. 

 

Possíveis Prováveis 2013 2012

Fiscais -                            -                      -                   

Cíveis 20.000,00                 -                      -                   180,00             

Trabalhistas -                            -                      -                   

Depósitos recursais -                            -                      -                   

Subtotal 20.000,00                 -                      -                   180,00             

Honorários de assessores jurídicos

Total 20.000,00                 -                      -                   180,00             

Circulante -                            -                      -                   -                   

Não Circulante -                            -                      -                   180,00             

Riscos Provisão registrada

 
 

Possíveis: Ação de indenização na qual a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis figura como ré. 

Prováveis: Não houve nenhuma ação relativa a pedido de indenização por dano material. 
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2012 Adições Baixas
Encargos e 

Atualização
2013

Fiscais -                           -                    -                      -                          -                    

Cíveis 180,00                      -                    (180,00)           -                          -                    

Trabalhistas -                           -                    -                      -                          -                    

Depósitos recursais -                           -                    -                      -                          -                    

Subtotal 180,00                      -                    (180,00)           -                          -                    

Honorários de assessores jurídicos -                           -                    

Totais 180,00                      -                    (180,00)           -                          -                    

As movimentações ocorridas no período foram decorrentes de: (i) processos cíveis, em especial pedidos de indenização, 

que foi transitado e julgado e pagos no exercício de 2013 no montante de R$ 182,22.

CONSOLIDADO

 
 

 

16. PATRIMÔNIO SOCIAL  

O Resultado do Exercício não foi incorporado ao Patrimônio Social da APAE de Anápolis, no qual será automaticamente 

incorporado ao patrimônio da instituição após aprovação da Assembléia Geral, em períodos subsequentes. 

 

Descrição do Superávit/Déficit 2013 2012

     Superávit/Déficit Acumulado 47.815,28                        259.953,24                       

     Superávit/Déficit do Exercício (309.273,94)                     (285.119,46)                      

Total                      (261.458,66)                         (25.166,22)

 

O déficit acumulado de R$ 261.458,66, corresponde ao valor do déficit acumulado dos exercícios anteriores (R$ 25.166,22) 

acrescidos do ajuste de exercícios anteriores (R$ 72.981,50) e déficit do exercício de R$ 309.273,94. 

 

 

17. RECEITAS  

As Receitas Operacionais, proveniente de suas finalidades estatutárias compõe conforme estrutura abaixo: 

 

Descrição 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 %

Receitas com Restrições 33.000,00              77,97             14.892,40               42,38             3.557.147,83                   96,00             53.525,08                   12,70             6.776.305,54                    90,61             6.043.193,61                   89,86             10.366.453,37                   92,34             6.111.611,09                     85,10             

Receitas sem Restrições 9.326,02                22,03             20.243,67               57,62             148.175,44                      4,00               367.769,01                 87,30             701.860,44                       9,39               681.649,90                      10,14             859.361,90                        7,66               1.069.662,58                     14,90             

Total das Receitas 42.326,02              100,00           35.136,07               100,00           3.705.323,27                   100,00           421.294,09                 100,00           7.478.165,98                    100,00           6.724.843,51                   100,00           11.225.815,27                   100,00           7.181.273,67                     100,00           

Assistência Social Educação Saúde TOTAL

 

Considerando todas as receitas recebidas no ano de 2013 pela APAE de Anápolis, incluindo benefícios de isenções 

tributárias, receitas financeiras e não operacionais, por atividade, conforme quadro abaixo: 

 

Descrição 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 %

Receita com Doações 9.326,02         3,36       20.243,67       9,43        175.899,50        4,14       342.162,80      53,78     73.700,62         0,89       101.829,88        1,35       -                 -          -                 -         258.926,14           1,99        464.236,35         5,46             

Receita com Subvenções 33.000,00       11,88     14.892,40       6,94        3.508.981,57     82,61     14.110,00        2,22       606.219,64       7,28       92.407,00          1,23       -                 -          -                 -         4.148.201,21        31,95      121.409,40         1,43             

Receita de Serviços -                  -         -                  -          20.442,20          0,48       65.021,29        10,22     6.798.245,72    81,64     6.530.606,63     86,72     -                 -          -                 -         6.818.687,92        52,52      6.595.627,92      77,63           

Outras Receitas 2.222,08         0,80       -                  -          471.048,62        11,09     159.493,27      25,07     33.112,50         0,40       10.381,80          0,14       -                 -          -                 -         506.383,20           3,90        169.875,07         2,00             

Receitas Financeiras 628,23            0,23       286,72            0,13        1.360,34            0,03       649,63              0,10       100.887,56       1,21       166.421,04        2,21       -                 -          -                 -         102.876,13           0,79        167.357,39         1,97             

Receita Benefícios Gratuidade 232.598,12     83,74     179.161,28     83,49      70.111,73          1,65       54.778,92        8,61       714.717,05       8,58       628.716,73        8,35       129.792,03    100,00    114.800,76    100,00   1.147.218,92        8,84        977.457,70         11,50           

Total das Receitas 277.774,45     100,00   214.584,07     100,00    4.247.843,96     100,00   636.215,91      100,00   8.326.883,09    100,00   7.530.363,08     100,00   129.792,03    100,00    114.800,76    100,00   12.982.293,52      100,00    8.495.963,83      100,00         

Administrativo TOTALAssistência Social Educação Saúde

 

A fim de manter a comparabilidade, algumas receitas não estavam vinculadas a principal atividade operacional da entidade e 

foram registras em Outras Receitas. Esta segregação tem por objetivo apresentar maior detalhamento das origens das 

receitas.  



 

323 
 

17.1 RECEITAS COM DOAÇÕES 

As receitas com doações englobam pessoas físicas e jurídicas. 

 

Descrição 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 %

Doações Pessoa Física 5.200,00         55,76     4.067,05         20,09     67.325,47      38,27     46.681,38        13,64     29,50             0,04       240,00             0,24        72.554,97         28,02     50.988,43        10,98     

Doações Pessoa Jurídica 4.126,02         44,24     16.176,62       79,91     108.574,03    61,73     295.481,42      86,36     73.671,12      99,96     101.589,88      99,76      186.371,17       71,98     413.247,92      89,02     

Total Receita com Doações 9.326,02         100,00   20.243,67       100,00   175.899,50    100,00   342.162,80      100,00   73.700,62      100,00   101.829,88      100,00    258.926,14       100,00   464.236,35      100,00   

Assistência Social Educação Saúde TOTAL

 
 

 

17.2 RECEITAS COM SUBVENÇÕES 

As receitas com subvenções foram recebidas nas atividades de assistência social, educação e saúde, conforme quadro 

abaixo: 

Descrição 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 %

Subvenção SAS 33.000,00        100,00      14.892,40        100,00      -                     -            -                   -            -                   -            -                   -            33.000,00                    0,80               14.892,40                12,27            

Subvenção PDDE -                   -            -                   -            10.000,00          0,28           10.206,00        72,33        -                   -            -                   -            10.000,00                    0,24               10.206,00                8,41              

Subvenção Emenda Parlamentar -                   -            -                   -            -                     -            -                   -            (666,71)           (0,11)         92.407,00        100,00      (666,71)                        (0,02)              92.407,00                76,11            

Subvenção Renda Cidadã -                   -            -                   -            15.680,00          0,45           3.904,00          27,67        -                   -            -                   -            15.680,00                    0,38               3.904,00                  3,22              

Subvenção 109/2013 CER III -                   -            -                   -            -                     -            -                   -            606.886,35     100,11      -                   -            606.886,35                  14,63             -                           -                

Subvenção Secretaria Municipal de Educação -                   -            -                   -            758.432,72        21,61        -                   -            -                   -            -                   -            758.432,72                  18,28             -                           -                

Subvenção Secretaria Estadual de Educação -                   -            -                   -            2.724.868,85     77,65        -                   -            -                   -            -                   -            2.724.868,85               65,69             -                           -                

Total Receita com Subvenções 33.000,00        100,00      14.892,40        100,00      3.508.981,57     100,00      14.110,00        100,00      606.219,64     100,00      92.407,00        100,00      4.148.201,21               100,00           121.409,40              100,00          

Assistência Social Educação Saúde TOTAL

 

Subvenções Públicas:  

1) Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Anápolis, recursos federais, R$ 33.000,00, com a finalidade de 

atender 602 beneficiários para manutenção da entidade em materiais de consumo e serviços. 

2) Ministério da Educação e Cultura, recursos federais, R$ 10.000,00, com finalidade de atender 602 beneficiários do 

programa dinheiro direto na escola, destinado à aquisição de material permanente e de custeio de materiais de limpeza e 

outros materiais de consumo. 

3) Ministério da Saúde, recursos federais, devolvido o montante de R$ 666,71 (seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e 

um centavos), com finalidade de aquisição de equipamentos para estruturação de unidades de atenção especializada em 

saúde auditiva (01 audiômetro de 2 canais e 02 cabines audiométricas). Devolução referente ao Convênio nº 748797/2010, 

Processo nº 25000097684201065, conforme GRU – Guia de Recolhimento da União com código de recolhimento 18836-0 

em 11/06/2013. 

4) Secretaria de Cidadania e Trabalho - SECT, recursos estaduais, R$ 15.680,00, com finalidade de auxilio financeiro para 

complementação nutricional – Programa Pão e Leite. 

5) Secretaria Municipal de Educação, recursos representado por pessoal cedido às unidades da APAE, com a finalidade 

disponibilizar professores da rede municipal para a educação especial. A subvenção apurada equivale ao montante do 

vencimento do pessoal alocado nas dependências da APAE. 

6) Secretaria Estadual de Educação, recursos representado por pessoal cedido às unidades da APAE, com a finalidade de 

disponibilizar professores e administrativo na educação especial. A subvenção apurada equivale ao montante do vencimento 

do pessoal alocado nas dependências da APAE. 

Com relação ao item “5” e “6” acima, estes foram mensurados e reconhecidos nas demonstrações contábeis da APAE 

Anápolis, a partir do exercício de 2013, com base no exercício da primazia da essência sobre a forma, bandeira insubstituível 

nas normas do IASB - International Accounting Standards Board, com objetivo de cumprir com as características 

fundamentais de uma informação contábil-financeira útil, a de representação fidedigna das demonstrações contábeis, pois a 

Entidade reconhece que representação pela forma legal que difira da substância econômica não pode resultar em 

representação fidedigna. Portanto a entidade passou a reconhecer que em essência a mão de obra aplicada na APAE de 

Anápolis representa uma subvenção governamental municipal e estadual não monetária e que requer que seja mensurada 

ao seu valor justo (vencimento dos servidores), independentemente se a forma legal diz que os professores e demais 

pessoal cedido são servidores do Município ou Estado.  
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17.3 RECEITAS DE SERVIÇOS 

As Receitas de Serviços de Assistência Social foram prestadas nas atividades de Educação e Saúde.  

As Receitas com Prestações de Serviços de Exames Laboratoriais são exames que a APAE de Anápolis oferece e que não 

têm cobertura pelo Sistema Único de Saúde, como exame de triagem neonatal expandida, exame teste do reflexo vermelho, 

emissões otocáusticas evocada, condutividade de suor e exames sorológicos particulares.  

As Receitas com Cursos Capacitação referem-se a Cursos de Libras Básico e Intermediário, para a comunidade em geral. 

Na atividade de assistência social, todos os serviços foram realizados de forma gratuita aos beneficiários. 

 
-                 -               

Descrição 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 %

Exames Laboratoriais -                           -               -                         -                 628.159,82                    9,24               579.820,02                  8,88             628.159,82             9,21               579.820,02                        8,79               

Receita SUS -                           -               -                         -                 6.170.085,90                 90,76             5.950.786,61              91,12           6.170.085,90          90,49             5.950.786,61                     90,22             

Cursos de Capacitação 20.442,20                100,00         65.021,29              100,00           -                                 -                 -                               -               20.442,20               0,30               65.021,29                          0,99               

Total Receita Serviços 20.442,20                100,00         65.021,29              100,00           6.798.245,72                 100,00           6.530.606,63              100,00         6.818.687,92          100,00           6.595.627,92                     100,00           

Educação Saúde TOTAL

 
 

 

17.4 OUTRAS RECEITAS 

Outras receitas referem-se a receitas financeiras, sentenças judiciais, serviços voluntários obtidos e receita com vendas de 

Oficinas, que são projetos desenvolvidos pela escola de educação especial da APAE de Anápolis como: artesanatos, 

culinária, reciclagem, serigrafia, cartões e hortaliças. 

 

Descrição 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 %

Receita com Vendas Produtos -             -           31.868,93        6,77        79.464,97      49,82     8.051,75      24,32       9.758,80      94,00      39.920,68      7,88          89.223,77       52,52     

Receita Sentenças Judiciais -             -           14.891,31        3,16        7.676,50        4,81       -                -           -               -          14.891,31      2,94          7.676,50         4,52       

Doação Pena Alternativa -             -           -                   -          400,00           0,25       -                -           623,00         6,00        -                 -            1.023,00         0,60       

Eventos Sociais -             -           243.552,21      51,70      71.951,80      45,11     -                -           -               -          243.552,21    48,10        71.951,80       42,36     

Receitas Cursos PGLS -             -           27.365,00        5,81        -                 -         -                -           -               -          27.365,00      5,40          -                  -         

Trabalho Voluntário 2.222,08    100,00   -           153.371,17      32,56      -                 -         25.060,75    75,68       -               -          180.654,00    35,68        -                  -         

Total Receita Serviços 2.222,08    100,00   -           -       471.048,62      100,00    159.493,27    100,00   33.112,50    100,00     10.381,80    100,00    506.383,20    100,00      169.875,07     100,00   

Assistência Social Educação Saúde TOTAL

 

 

17.4.1 TRABALHO VOLUNTÁRIOS 

As receitas referentes aos serviços voluntários foram reconhecidas de acordo com o total de horas dedicada à APAE de 

Anápolis, sendo atribuídos valores justos pertinentes aos cargos exercidos, incluindo os encargos sociais. Os valores foram 

reconhecidos mensalmente, totalizando R$ 180.654,00 (cento e oitenta mil, seiscentos e cinqüenta e quatro reais) no ano de 

2013. 

Os serviços voluntários foram contabilizados a partir do exercício de 2013 com base em registros de documentos fornecidos 

pela Escola Maria Montessori e o CER III. 

 

2013 % 2013 % 2013 % 2013 %

Salários 1.738,72                 276,76           146.184,43                95,31             19.609,35                 78,25          167.532,50               92,74           

Encargos Sociais 483,36                    76,94             7.186,74                    4,69               5.451,40                   21,75          13.121,50                 7,26             

Total das Despesas 2.222,08                 100,00           153.371,17                100,00           25.060,75                 100,00        180.654,00               100,00         

Assistência Social Educação Saúde TOTAL

 
 

18. DEDUÇÕES 

As deduções realizadas em 2013 da instituição referem-se:  

I) Devoluções de matrículas de Curso de Libras (R$ 60,00) e Curso de Capacitação “Therapy Tapping” (R$ 220,00) 

II) Glosas de Serviços Prestados ao SUS R$ 166.578,78, equivalente a serviços que ultrapassaram o teto do SUS. 
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2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 %

Devoluções de Matrículas 280,00        100,00   50,00            100,00   -                      -         -            -        280,00            0,17       50,00            100,00   

Glosa Serviços Prestados SUS -              -         -         166.578,78         100,00   -            -        166.578,78     99,83     -                -         #DIV/0!

Total das Deduções 280,00        100,00   50,00            100,00   166.578,78         100,00   -            -        166.858,78     100,00   50,00            100,00   

Educação Saúde TOTAL

 

 

19. CUSTOS 

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social e o 

Plano de Ação aprovado pelo Conselho de Administração, conforme demonstrado em custos e despesas operacionais. A 

entidade mantém ações continuadas de atendimentos e assim, todas as despesas e custos e contabilizados referem-se aos 

atendimentos oferecidos. Os custos realizados são provenientes de salários e encargos sociais que estão especificamente 

segregados por Assistência Social, Educação e Saúde e materiais necessários ao desenvolvimento das atividades de saúde 

(materiais para exames laboratoriais e equoterapia). 

 

2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 %

Produtos / Serviços -                    -           -                     -          -                  -          -               -          1.067.151,95     34,68      940.325,85        33,80      1.067.151,95     13,19      940.325,85             21,67      

Salários e Encargos 1.183.631,77    99,81       1.182.191,72     100,00    341.962,70        8,93        374.895,35     100,00    1.985.304,99     64,51      1.841.502,71     66,20      3.510.899,46     43,39      3.398.589,78          78,33      

Servidores Municipais -                    -           -                     -          758.432,72        19,82      -                  -          -                     -          -                     -          758.432,72        9,37        -                          -          

Servidores Estaduais -                    -           -                     -          2.724.868,85     71,20      -                  -          -                     -          -                     -          2.724.868,85     33,68      -                          -          

Serviços Voluntários 2.222,08           0,19         -                     -          2.060,08            0,05        -                  -          25.060,75          0,81        -                     -          29.342,91          0,36        -                          -          

Total dos Custos 1.185.853,85    100,00     1.182.191,72     100,00    3.827.324,35     100,00    374.895,35     100,00    3.077.517,69     100,00    2.781.828,56     100,00    8.090.695,89     100,00    4.338.915,63          100,00    

Saúde Administrativo TOTALAssistência Social Educação

 

 

 

20. DESPESAS 

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e 

fiscais. As despesas operacionais estão segregadas por atividade e conforme naturezas apresentadas abaixo. 

 

Descrição 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 %

Salários e Encargos -         -         -                 -             -                 -             -                     -             -                     -             735.518,96         61,33         653.787,30         55,97         735.518,96         20,12         653.787,30        19,12      

Despesas Gerais/Administrativas 738.244,20       99,68     716.251,43       99,64     177.596,98    99,60         206.376,95    99,57         1.501.672,41     97,64         1.321.117,79     99,70         441.549,63         36,82         465.982,23         39,89         2.859.063,22      78,20         2.709.728,40     79,25      

Despesas com Vendas -                    -         -                    -         -                 -             -                 -             32.763,34          2,13           900,82               0,07           -                      -             -                      -             32.763,34           0,90           900,82               0,03        

Despesas Tributárias 2.382,59           0,32       2.605,75           0,36       708,76           0,40           883,83           0,43           3.522,52            0,23           3.140,53            0,24           22.117,24           1,84           48.288,04           4,13           28.731,11           0,79           54.918,15          1,61        

Total das Despesas 740.626,79       100,00   718.857,18       100,00   178.305,74    100,00       207.260,78    100,00       1.537.958,27     100,00       1.325.159,14     100,00       1.199.185,83      100,00       1.168.057,57      100,00       3.656.076,63      100,00       3.419.334,67     100,00    

Assistência Social Educação Saúde Administrativo TOTAL

 

 

20.1 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 

Outras Despesas Operacionais compreendem em:  

I) Valores gastos com materiais utilizados na elaboração de produtos artesanais utilizados nos projetos educacionais 

desenvolvidos pela APAE de Anápolis (oficinas e cursos) e alimentos fenilcetonúria, que são adquiridos pela APAE de 

Anápolis, para facilitar as famílias que têm dificuldade de aquisição deste alimento restrito, repassado a preço de custo;  

II) Valor de perdas ocorridas no período de 2013, devido ao fato de não serem despesas decorrentes da atividade da 

instituição, no valor de R$ 4.905,44;  

III) Serviços prestados por voluntárias no Clube de Mães, projeto da APAE de Anápolis que tem como objetivo confeccionar 

produtos artesanais, como fonte de renda de atividade meio, para atender suas finalidades estatutárias. O valor de R$ 

151.311,09 refere-se a 63 mães/artesãs voluntárias, que doaram um total de 40.320 horas no ano de 2013. O cálculo do 
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valor teve como base salarial do piso da APAE de Anápolis de R$ 717,00 com carga horária de 200 horas mensais, 

resultando em um valor por hora de R$ 3,585, acrescidos de 26,8% de encargos sociais. 

 

Descrição 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 %

Produtos artesanais 23.278,78                 13,33             14.481,14               89,44            -                           -               -                          -               23.278,78                      12,42           14.481,14                 48,94            

Produtos fenilcetonúria -                 -                7.989,85                  61,96           4.384,08                 32,72           7.989,85                        4,26             4.384,08                   14,82            

Perdas -                 1.709,05                 10,56            4.905,44                  38,04           9.014,07                 67,28           4.905,44                        2,62             10.723,12                 36,24            

Gratuidade Trabalho Voluntário 151.311,09               86,67             -                          -                -                           -               -                          -               151.311,09                    80,71           -                            -                

Total das Despesas 174.589,87               100,00           16.190,19               100,00          12.895,29                100,00         13.398,15               100,00         187.485,16                    100,00         29.588,34                 100,00          

Educação Saúde TOTAL

 

 

21. RESULTADO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Descrição 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 %

Receitas Financeiras 628,23     100,00    286,72        100,00      1.360,34     100,00    649,63        100,00    100.887,56     100,00    166.421,04    100,00    -              -     -              -     102.876,13    100,00    167.357,39     100,00    

(-) Despesas Financeiras (741,00)   (117,95)   (2.122,30)    (740,20)     (1.261,71)    (92,75)     (1.439,85)    (221,64)   (36.616,64)      (36,29)     (7.168,66)       (4,31)       (4.612,73)    -     (5.006,14)    -     (43.232,08)     (42,02)     (15.736,95)     (9,40)       -            -          -          

Resultado Op. Financeiras (112,77)   (17,95)     (1.835,58)    (640,20)     98,63          7,25        (790,22)       (121,64)   64.270,92       63,71      159.252,38    95,69      (4.612,73)    -         (5.006,14)    -         59.644,05      57,98      151.620,44     90,60      

Assistência Social Educação Saúde Administrativo TOTAL

 

 

22. SUBVENÇÕES/GRATUIDADES TRIBUTÁRIAS 

Em atendimento aos dispositivos do art.150, inciso VI, alínea C, parágrafo 4º e art.195 parágrafo 7º da Constituição Federal, 

a APAE de Anápolis é imune de tributação, sendo o custo da isenção patronal da previdência social o percentual de 21%, ou 

seja, 20% quota patronal do INSS e 1% SAT (Seguro de Acidente de Trabalho).  

O valor de gratuidades tributárias usufruído pela entidade no ano de 2013 foi de R$ 1.147.218,92 (um milhão, cento e 

quarenta e sete mil, duzentos e dezoito reais e noventa e dois centavos). Tais valores de isenção foram revertidos em 

gratuidades de atendimento e seus montantes se encontram abaixo detalhados. 

 

Descrição 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 % 2013 % 2012 %

Benefícios Gratuidade INSS 222.556,65      95,68     170.021,15      94,90             63.749,84          90,93     47.900,18               87,44           366.455,13                51,27     294.595,93        46,86           129.792,03            100,00   114.800,76     100,00    782.553,65         68,21      627.318,02     64,18         

Benefícios Gratuidade COFINS -                   -         -                    -                 1.425,82            2,03       1.950,64                 3,56             203.947,37                28,54     195.918,20        31,16           -                         -         -                  -          205.373,19         17,90      197.868,84     20,24         

Benefícios Gratuidade Municipal 10.041,47        4,32       9.140,13          5,10               4.936,07            7,04       4.928,11                 9,00             144.314,54                20,19     138.202,60        21,98           -                         -         -                  -          159.292,08         13,89      152.270,84     15,58         

Total Receita Serviços 232.598,12      100,00   179.161,28      100,00           70.111,73          100,00   54.778,92               100,00         714.717,05                100,00   628.716,73        100,00         129.792,03            100,00   114.800,76     100,00    1.147.218,92      100,00    977.457,70     100,00       

Assistência Social Educação Saúde Administrativo TOTAL

 
 

 

23. GRATUIDADES FORNECIDAS – Observando o disposto do Decreto nº 7.237 de 20/07/2010, a entidade, no ano de 

2013, concedeu gratuidades através dos seus projetos de acordo com as tabelas abaixo: 

2013  % 2012  % 

CER III / AME / CRASA             168.243 100,00                      135.450 100,00          

Total Procedimentos Gratuitos             168.243           100,00             135.450           100,00 

Quantidade de Procedimentos Realizados

 
 

Os procedimentos realizados pelo AME – Ambulatório Multidisciplinar Especializado, CRASA – Centro de Reabilitação e 

Atenção à Saúde Auditiva, foram integralmente gratuitos aos beneficiários e inseridos no CER III – Centro Especializado em 

Reabilitação Auditiva, Física, e Intelectual. 

2013  % 2012  % 

Escola Maria Montessori                     602 100,00                        753 100,00    

Total Alunos                     602     100,00                     753     100,00 

Quantidade de Alunos
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2013  % 2012  % 

DEP - Cursos                     357 100,00                          87 100,00    

Total Alunos                     357     100,00                       87     100,00 

Quantidade de Alunos

 
 

Os alunos da Escola Maria Montessori estão contidos na educação especial e no DEP são alunos de cursos de informática e 

cursos de capacitação de curto prazo oferecidos pela APAE de Anápolis.  

 

2013  % 2012  % 

Teste Pezinho              404.705 92,08                  325.465 89,55     

Sorologia                34.799 7,92                      37.978 10,45     

Total Exames Gratuitos              439.504     100,00              363.443     100,00 

Quantidade de Exames Realizados no Laboratório

 
 

 

24. AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

O ajuste de exercícios anteriores procedido em 2013 refere-se a recebimento de serviços prestados ao SUS no exercício de 

2011, nos meses de maio e junho/2011, conforme nota fiscal nº 8887, no valor de R$ 72.981,50 (setenta e dois mil, 

novecentos e oitenta e um reais e cinqüenta centavos) resultou em diminuição das receitas de serviços e, 

conseqüentemente, em aumento do patrimônio líquido. O efeito do ajuste foi alocado em conta Superávit/Déficit Acumulado. 

 

25. EVENTOS SUBSEQUENTES 

As demonstrações hora apresentadas foram elaboradas por responsável técnico, contratado em 2015, que não participou 

dos registros contábeis realizados nesse período, exceto ao que se referem aos ajustes de exercícios anteriores. 

 

Até a data da aprovação dessas demonstrações financeiras (26 de Maio de 2015) a entidade não tem conhecimento de 

possíveis eventos que pudessem influenciar as demonstrações contábeis do exercício de 2013 apresentadas pela entidade. 

 

     Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo a demonstrações financeiras em questão.  

 

Anápolis, 31 de Dezembro de 2013. . 
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Contadora da APAE 
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