
CONSULTORIA CONTÁBIL E FISCAL L TOA 

Instituto Floriano Peçanha dos Santos 
CNPJ: 24.040.023/0001-98 
Demonstração do Resultado do Periodo 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 
Em reais, exceto quando indicado de outra forma 

Receita Bruta 
Receita Bruta Assistência Social 

Subvenções e parcerias 

Doações e beneficiencias - Pessoas Jurídicas 

Doações e beneficiencias - Pessoas Físicas 

Outras Rendas • Bazar, Campanhas 

Receita Líquida 

Custos do atendimento gratuito • gratuidades 
Projetos Socioculturais 

Custo com Pessoal 

Custos Gerais 

Superávit/Déficit Bruto 

Despesas Operacionais 
Administrativas 

Depreciação 

Despesas Tributarias 

Demais despesas administrativas 

Superávit/Déficit Antes Do Resultado Financeiro 

Receita (Despesa) Financeira 
Receitas Financeiras 

Despesas Financeiras 

Superávit/Déficit Líquido Do Período 

.5.b 

� 

* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Rio de Janeiro - Rl, 31 de Dezembro de 2019 

J
CONTADOR 

Juliana Pires Sitva 

Contadora 
CRC: 125.711,0.7 RJ 

2019 2018 

740.161,81 211.111,03 
740.161,81 211.111,03 

617.596,16 43.245,07 

94.070,65 137.290,02 

28.495,00 30.575,94 

740.161,81 211.111,03 

403.316,68 343.945,76 
403.316,68 343.945,76 
341.283,60 304.258,56 

62.033,08 39.687,20 

336.845,13 (132.834,73) 

72.917,72 38.588,58 
72.917,iZ 38.588,58 

72.917,72 38.588,58 

263.927,41 (171.423,31) 

(5.779,45) 6.222,64 
26,64 12.014,97 

5.806,09 5.792,33 

258.147,96 (165.200,67) 

PRESIDENTE 

Praça Tiradentes, 1 O - Sala 31 O 1 

CEP 20060-070 - Centro - RJ 

Tel.: 5521 2277 9554 



CONSULTORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA

Instituto Floriano Peçanha dos Santos

CNPJ: 24.o4o.o28/ooor-98

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras

Períodos findos em gl de dezembro de eorg
(Em Reais, exceto quando indicado de outra tbrma)

1. Context«r Operacional

O INSTITUTO FLORIANO PEÇANHA DO§ SANTOS * IFPS, com sede e foro no

Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Rua da Quitanda, no 52 - r7o andar

- parte, CEP: eo.or1-o3o, constituído sob a forma de associa@o civil, é uma pessoa jurídica

de direito privado sem Íins iucratir,'os ou econômicos, de assistência e ação social com

autonomia administrativa e financeira, com prazo de dura$o indeterminado, regendo-se por

legislação especifica, podendo firmar conr,ênios, contratos, termos de parceria e de

cooperação com órgãos ou entidades públicas e privadas, com empresas e instituições

nacionais e estrangeiras.

O INSTITIITO tem por finaiidade, atravês de projetos próprios ou de tereeiros, prestar

serviços de Assistância Social como instrumento de proteSo social de crianças, adolescenteso

jovens e seus familiares em situação de'i,rrlnerabilidade social, visando à garantia da vida, à

redução de danos e à prel'enção da incidência de riscos, em consonância com a Lei Orgânica

da Assistência Sociai - LOAS n" B.74zltggg: com a Resolu$o CNAS n" rog/zoo9, Decreto

6.3o8/zoo7 do Conselho Municipal deAssistência Social - CMAS, que dispõe sobre Entidades

e Organizações de Assistência Social, Resolução CNAS n" 7f zat6 - II Plano Decenal de

Assistência Social, Resolução CNAS n" 33 de rz de dezembro de zor2, Deiiberação Conjunta

n" o4f zorT - ASDH - CMDCA - Rio/CMAS Rio aprova o Plano Municipal de Promoções,

Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adoiescentes à Convivência Familiar e Comunitária

e suas alteraqões sendo r,'oltado primariamente a exercer atividades nas áreas culturai, social e

educacional e secundariamente atividades esportivas e de capacitação profissionai.

Praça Tiradentes, 10 - Sala 3101

CEP 20060-070 - Centro - RJ

Tel.: 5521 2217 9554



Instituto Floriano Peçanha dos Santos

CNPJ; z4.a 4a.az1looo r-98

Notas explicativas às Demonstra$es Financeiras

Períodos findos em 31 de dezembro de zorg

@m Reais, encetoquandoindieado de outra forma)

2. Apresentação das Demonslrações Contábeis

a) Base de Prepara$o eApresentação

Âs demonstra$es mntábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo

com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que consideram as diretrizes eontábeis emanadas

da I-ei das Sociedades por Ações (I,ei no 6.4a4176, e alterações posteriores), adaptadas as

peculiaridades as entidadesdefins nãolueraüvos.em consonância eom a Interpreta$oTécnica

NBC ITG sooz (Rr) * "Entidades sem Finalidade de Lucro' e estão de acordo com o CPC para

Pequenas e Médias Empresas - PME, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contabeis

(cPC).

As demonstrações contábeis foram elaboradas considerando o custo histórico como

base de valor, salvo quando indicado de outra forrna.

b) Moedafuncional e moeda de apresentação

As Demonstrações Financeiras estão apresentadas em R$ (reais), que é a moeda

funcional e de apreseata$o.

e) Aprauaçdo das Demar*trações Cantábeis

Âs demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade

da Âdministração da Associ a$o, e foram aprovadas pela ÂdministraSo, as quais consideram

os eventos subsequentes ocorridos até esta data, que pudessem ter efeito sobre estas

demonstrações contábeis.

d) Demor*tra$a de Resultados Abrangentes

Praça Tiradentes, 10 - Sala 3101

CEP 20060-070 - Centro - RJ

Tel.: 552t 2277 9554
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CONSULTORIA CONTABIL E FISCAL LTDA

Instituto Floriano Peçanha dos Santos

CNPJ: z4.o4a.ozy/ooot-g8

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras

Períodos flndos em 31 de dezembro de eorg
(Em Reais, exceto quando Índícado de outra forma)

A institui$o não possui outros resultados abrangentes e, portanto, não apresentou a

Demonstração de resultados abrangentes, conforme requerido pelo CPC z6 -Apresentação das

Demonstrações Contábeis.

3. Principais Políticas e Práticas Contábeis

As Demonstrações Financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como

base de valor, que, no caso de ativos financelros disponírreis para venda e outros atilos e

passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos) é ajustadc para refletir a mensuração

ao v-alor justo"

A preparação de Demonstrações Financeiras requer o uso de certas estimativas

contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da

Instituição no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior
nível de julgarnento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e
esümativas são significativas pâra as Demonstrações Financeiras"

o) Atiuosfincnceíros

A instituição ciassifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, como

empréstimos e recebíveis"

Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos

fixos ou determináveis, que não são cotados em um rnercado ativ'o. São apresentados como

ativo circulante, exceto aqueies com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de

emissão do balanço (estes são classificados ccmo ativos não circulantes).

Praça Tiradentes, 10 - Sala 3101

CEP 20060-070 - Centro - RJ

Tel.: 5521 2211 9554
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d)

Instituto Floriano Peçanha dos Santos

CNPJ: z4.a4a.azg/ooor-98

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras

Períodosfindos em gl de dezembro de eorg
(Em Reâis, exeeto quando indicado de outra forma)

b) Ccrixa e equiualentes de ca:u:a

Caixas e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros

investimentos de eurta prazo de alta liquidez, com vencimentm originais de até trÊs me*s, e

com riseo insignificante d"e mudança de valor, sendo o saldo apresentado liquido de saldos de

contas garantidas na demonstração dos {hrxos de caixa.

c) Aplicações Finaneeiras

As aplicações financeiras são registradas pelo valor de aplica$o original, acrescidos dos

rendimentos prolnrcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado.

Regime de comltetência

As receitas são registradas mensalmente, em abediência ao regime de competência, e

são prwenientes de doações, conuênios e uendas de itens ittstítucionais-

Ás despesas estão apropriadas de aeordo eom a. campetêneía eforam apuradas por

meio de cantratas e/ou doeumenÍos;fiscars em canformidade cam ss etcigêncías preuistas na

tegislação.

Contas aReceber

São segregados por natureza das respectivas transações, registrados pelo valor

faturado, recebido de doa$es e subven$es, podendo ou não sofrer acréscimos de juros até o

vencimento e reconhecÍdos no resultado do exercício pelo regime de eompetência.

fi DespesasAntecipados

Praça Tiradentes, 10 - Sala 3101

CEP 20060-070 - Centro - RJ

Tel.: 5521 2277 9554

e)
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s)

Instituto Floriano Peçanha dos Santos

CNPJ: z4.o 4o.ozg/ooor-98

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras

Tratam-se de despesas incorridas, mas que serão usu{ruídas ao logo de um

determinado período fufuro, refere-se a contratações de seguros, e apropriados no resultado

conforme sua competência.

Imabilizo,do

O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição. As depreciações são eomputadas

pelo mêtodo linear, tomando-se por base a estimativa de vida úül-econômica dos bens.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao

final de cada exercício.

0 valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando

o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado.

Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados

com o seu valor contábil e são reconhecidos em "Outros ganhos (perdas), líquidos" na

demonstração do resultado.

Outros afiuos circulantes e não círeulantes

§ão demonstrados aos valores de eusto, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e

as variações monetárias e/ou cambiais auferidas até a data do balanço patrimonial e, quando

aplicavel, ajustados aos valores de realiza$o.

i) Cantas a.pagar aosfornecedores

Praça Tiradentes, 10 - Sala 3l0l
CEP 20060-070 - Centro - RJ

Tel.: 5521 2277 9554

h)
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(Em Reais, exceto quando inüeado de ouha forma)



j)

k)

Instituto Floriano Peçanha dos Santos

CNPJ: z4.a4a.ozy/ooor-98

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras

Períodos findos em 31de dezembro de zorg
@m Reais, exeetoquandoindicado de outra forma)

As contas â pagar aos fornecedores são obrigações a pagar pcr bens adquiridos ou

serviços tomados no eurso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes

se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar sâo

apresentad.as como passivo não circulante.

Elas são, inicialmente, reconhecidas pelovalor justo e, subsequentemente, mensuradas

pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.

Onfros Passiuos ürculantes e Não Circulantes

Um passivo é reconhecido no balanço, por seus valores negociados ou calculáveis,

quando a institui$o possui uma obriga$o legal ou constituída smo resultado de um evento

passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo.

Doa$es e Subsenções

As doações e as subvenções para custeio e investimento são reconhecidas no resultado.

Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da

subvenção, de contribuição para custeio e investimento, ê em conta específica do passivo. Â

receita de subvenso é reconhecida em bases sistemáticas e em conformidade com os custos

cor:respondentes.

Graruidades Cor*edídas

O beneficio coneedida como gratuidade por

reconhecido pelo ualor efetiuamente praücada, ou

atíuidades.

meio da prestação de sertsiças, foi
seja, baseada no custo efeüuo das

PraçaTiradentes, 10 - Sala 3101

CEP 20060-070 - Centro - RI
Tel.: 5521 2277 9554 i. t
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Insütuto Floriano Peçanha dos Santos

CNPJ: z4.a4o.a2y/ooor-98

Notas explicaüvas às Demonstrações Financeiras

m) Receitafinanceíra

A receita financeira é reconhecida conforme o praza decorrido pelo regime de

competência, usando o método da taxa efetiva de juros.

n) DemonstraSa do Yslar Adicianado

A institui@o está dispensada da elaboraSo da Demonstra@o do Val.or Adicionado em

conformidade com a ITG sooe (RÍ).

4. Caixas e Equivalentes de Caixa

Caixas e equivalentes de caixa são prelrcnderantemente reürrsos gerados por meio de

doações de pessoas fisicas e/ou jurÍdicas, além de subvenções por meio de parcerias com órgão

governamentais.

5, Iloações e §ubvenções

a) Doações ebeneficêncías :

As doações reeebidas pela instituição para aplicação em suas atividades não possuem

restri$o determinada pelos doadores, portanto podem ser utilizadas em eonfonnidade com a

realiza$o das atividades gerais.

As doações são computadas em contas específicas, podendo ser oriundas de doadores

cadastrados ou anônimos, a enüdade faz eventos esporadicos junto à comunidade, afim de

arrecadar recursos para a manuten$o das suas atividades s6,giais, e estão registrados da

seguinte forma:

Praça Tiradentes, 10 - Sala 3101

CEP 20060-070 - Centro - RI
TeI.:55212277 9554
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Instituto Floriano Peçanha dos Santos

CNPJ: 24.a 4o.az\/ooor-98
Notas elrylicaüvas às Demonstrações Financeiras

Períodos findos em g1 de dezembro de aorg

@m Reais, exceto quandoindicado de outta forma)

ConsoHdado

DoaSes Sem&es*ição
Doações Pessoas Jurídicas
Doações Pessoas Físieas
Outras Rendas (Bazar, Campanhas, ...)

Salários e Beneficios a Empregados
INSS
FGTS

2019

6t7.596,t6
94.a7o,65
z8.4gS,oo
74at6t,8r

sorB

43.245,47
a37.29A,42

30.575,94
zrg.6rrrog

Âs subvenções recebidas são recebidas para custeio, por sua veã são reconhecidas no

resultado em bases sistemáticas e conforme andamento do projeto a que se destinam e seus

respectivos desembolsos {ocorrência dos gastos), obdecendo-se o disciplinado uas rormâs

destinadas as entidades sem finalidade de lucros.

Os valores contratualizados e recebidos ou a receber, enquanto não uülizados, são

controlados nas respectivas contas Subuenções a Reeeber (Ativo Circulante) e Subuenções a

Realizar (Passivo Circulante).

6, Obrigações Sociais e Trabalhistas

As obrigações trabalhistas são oriundas do quadro de funcionários da instituiSo, está

composto da seguinte maneira;

Consolidado
2Aa9

L5.425,73
1.742,4L

2_Oo4,55

950o,94
3z5E,Bo
1.315,2O

tg.t7z,69 t4.o74,94

Praça Tiradentes, 10 - Sala 3101

CEP 20060-070 - Centro - RJ

Tel.: 5521 2277 9554
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CONSULTORIA CONTABIL E FISCAL LTDA

Instituto Floriano Peçanha dos Santos

CNPJ: z4.o4CI.az1looor-98

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras

Periodos findos em Sl de dezembro de zotg
(Em Reaís, exc-eto qualrlo indicado de outra forma)

As provisões trabalhistas se con{iguram pelo direito do funcionário para férias e

décimo terceiro salário e são apropriadas em conformidade com â ccmpetência de seu período

aquisitir,,o de forma sistemáüca.

7. Patrimônio Líquido

a) Patrimônio Sociç!:

O patrimônio social é composto pelos valores destinados à constituição da instituição

(de forma monetária ou bens), acrescido dos respectivos resuitados após sua consütuição.

Apôs a aprov-ação da administração os resultados anteriores superavitário ou de{icitário

serão incorporados ao patrimônio social, conforme determina a ITG 2oo2.

8. Obrigações pâra fins de Cebas- Gratuidades concedidas

A Entidade em atendimento a Resolução do CNAS No. ro9/o9, üpi{icou suas atividades

e executou suas ações de forma continuada, planejada e gratuita, relacionados com o

desenvolvimento (otrjetivos institucionais), para usuários em situação de r,qrlnerabilidade de

risco social e pessoal, conforme quadro abaixo:

Praça Tiradentes, 10 - Sala 3101

CEP 20060-070 - Centro - RJ

I

sERVrçOS SOCTOA§StSTENCtAL PÚBLICO ALVO
N9 DE

ATENDIDOS

cusro§

ENVOLVTDOS R§

PROTEçAO SOCTAL BASICA

PROJETOS SCICIOCU LTU RAIS

Crianças

adolescentes

06 a 14 anos

e

de

50 crianças e

adolescentes e

37 famílias de

forma direta

403.316,68

Tel.: 55212271 9554



CONSULTORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA 

Instituto Floriano Peçanha dos Santos 

CNPJ: 24.040.023/0001-98 

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras 

Períodos findos em 31 de dezembro de 2019 

9. Imunidade tributária e previdenciária

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma) 

Esta Instituição é imune da incidência de Impostos, por força do Art. 150 Inciso VI, 

alínea "c" e seu§. 4° e Art. 195 § 7° da Constituição Federal promulgada em 05 de outubro de 

1988. 

o CONTADOR

Julianà Pires Silva 

Contadora 
CRC: 125.711/0-7 RJ 

Rio de Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2019 

Praça Tiradentes, 1 O - Sala 31 O 1 

CEP 20060-070 - Centro - RJ 

Tel.: 5521 2277 9554 
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