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Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina'
CNPj 10462524/0001-58

Oomonstracóo* financeira» om 31 do doxombro do 2013
SANT.
MARCEl^NA

31/12/2013 31/12/201231/12/2013
16.969.058

1 140 719
14 506 128

31/12/2012
16.297.254
1 179.787

10.010.942
4.021.762
1.084.763

Passivo
Clrculonto 1 31/ 12/2012

15.892.948
14.774.881

17.348
294 616

Atividados
Suporá’Deproo
Provisflo
Supcrflv
Varia- '
(Aum
Recursos vinculados a projetos
Adiantamentos diversos
Outras contas a rocober
Aumonto / (roduçflo) nos passivos
Projolromcêáom
Salários, férias o oncargos sociais
Outros contas o pagar
r «iv„liquido provonlonto das

Idades oporoclonols
do Invostl
do ativo imobilizado

ativo imobilizado
ildo consumido

idos oporacionai!
vit (Déficit) tlqutoo.açfloo amortização

para contingências
It (Déficit) ajustado

do Ativo o Passivo
i / roduçflo nos ativos om

Clrculanto
Caixa e equivalentesde caixa
Recursos vinculados a projetos
Adiantamonto do projetos
Adiantamontosdivorsos
Desposas antecipadas

Nflo Clrculanto
Roallzflvol a Longo Prazo
Projetos

Pormanonto
Imobilizado
Inlonglvel

Ido

Fom
(99) 1 129 233 1.052 541

89.693
1.218.927 1.093.668

ecedores
Encargos sociais
Obrigações tributárias
Provisão de férias
Contas a pagar

Nflo Clrculanto
Exiglvol a Longo Prazo
Provisão para contingôncias

127
(10)

230 çòos -lonto)
(06) 1 293.072

29 139
11.152.840
4.021.762

(05) 4.021.762
7.131.077
7.111.368

684 216
16.102

11.646.840
11.646.840

494.000
4 021.762
7.131.077

raa 943
(4.495186) 1.731 586

(208.308) (29.387)
(29.139)

7.856.094 8.260
8.260.401

404 307(12)
(09)7.856.094

7.817.433
Proj
Roc

4 694.628
220.000

(363.080)
17.348.926) (586.763)

(829) 16.521

os o oxocutar

19.709 38.661 PatrimOnlo Liquido (14)
28.121.898 24.153.348 Total do Passivo
oxplicativns sflo parto intoqranto das domonst/acOOS f iianccras

oita difonda 7 856.094

Toto Ativo 28.121.898 24.153.348

OomonstraçAo do SuporAvIt do Exorclclo Demonstração do vãlor Adicionado (Em Roais)- atlv 1.090.165 1.879.892
Atlvldados31/12/ 31/12/2012

Totol
31/12/2013

Total
42.350.143
41.160.579

1 189.565
8.860.530

31/12/2012
AquisiçOes
Baixos do r

(443445)
39229

(404.216) (2.526.564)

(725.017) 1.474.023

(2.528 564)Totol
42.350.143 50.691.138
41.160.579 49.638.597
38 686 336 44 247 030

2474 243 5 390 666
1.189.565 1.052.541
1 189 565 1.052 541

Rocoltas Oporoclonols Brutas
Receitas dos projotos
Outrasrocoitns

Inaumos Adquiridos Ddo Torcolros
Serviçodo torcoiros o outros
Oosposos odministrntivns o goro»s

Volor Adicionado Bruto
Rotonçôos
OoprociaçAo

Valor Adicionado Liquido Produzido
pola Entidade

Volor Adicionado Total a Distribuir
DistribulçAo do Valor Adicionado
Pessoal o oncargos
impostos, taxas ocontrlbuiçõos
SuporAvit (Déficit) do

As notas oxplicntivas t

50.691.138
49.638 597

1 052 541
14.045.454

7 576 5"
6 468 945

36.645.684
1.052.541
1052

Rocoltas Operacionais
Rocoltas oporaclonnls
Rocursos dos contratos do gostAo
Proto
Outn
Outros rocoitos

Dosposas Oporaclonnls
Dospotas oporaclonnls
Dosposas com possoal
Dosposas com oncargos sociois
Oospososadministrativos
Serviços Prostndos por Torcolros
Impostos o Taxas

Rosultado do Exorclclo
Rosultndo Abrnngonto Totnl
As notas oxplicativas sao parto mtogrnnto das domonstraçõos financoiras

Caixa
do In

Atlvldados do Flnonclomonto
Recursos
Colxo

S nos otlvldados

tos ospocials
rocoltas oporaclonnls 4 862.130

3998 400
: 89.613
1.129.233
1 129 233

509 aplicados om ntrvos pormonontos
i Liquido gorado nos Atlvldados

do Flnonclomonto
Aumonto ( OlmlnulçAo) do Calxn
o Equlvalontos do Colxa

Saldo do Oisponibilidados no Inicio
Saldo do DisponibilidadoB no final c
Aumonto
o Equlv

As notas

33.48 (725.017) 1.474.023

(39.068) 827.350
179.787 352.4

(42.350.143) ( 50.691.138)
(42.350.143) ( 50.691.138)
(24 564 574) (29.266 203)

( 7.663.043) (6.128.917)
(5.127633) (7.521 487)
(4 862.130) (7 576 509)
(132 763)

436
787

do oxorclcio
dooxorclcio 1 140 719 1 17932.360. 380

32.360. 380
32.360. 380
32 227.617

132.763

35.593.143
35.593.143
35.593.143
35 395 211

197.932

Cnlxa
(39.068) 827.350

intoorantodas tíomonstraçôos finarvcoitas(197 932) oxplicalivas sflo
Mutn-Domonsiroçoos aos Mutnçoos;oos ao Hat

(Em Roais)
patnmonio Liquido fcxorcicio- oxerdoo

silo parto ntoqro
2013 c

nto das domonstraçõos financoiras Património liquido
No Iniciodo oxorclck»
Rosultadodo oxorclcio
No final do oxorclcio

As notas oxplicativas sâo parlo in

N.E 31/12/2013 31/12/2012

1.Contexto oporacionai sao nprosontodos no rubnen do rocursos vinculados o projotos. Recursos
A AssociaçAo do Cultura. Educoçfto o Assistência Social Santa Murcolma, vinaAidos o projotos: Rocursos vinculados o projotos roprosontam os snl-consltulda om 23dooutubrodo 2008.ôumaassociaçãododiroito privado, dos do bancosconta movimonto oapficaçõos financoirasquo possuem utili-
do naturoza cenfossional. oducaoonal. culturol.nsslstoncwii. bonoficonto o za çóorostntoo somonto podorAo sor utilizados om projotos para fazor fron- 31/2008 no montantodo RS 4.021.1
filantrópica.som finsoconômicoso lucral/vos. quo tom por fmnhdado n©du- toas obrigaçôos do contrato do gostAodo projotos do loi Incontrvodos Pas- lodoGostAo 34/2008. ostflo sondo
caçflo. a ailtura o a assistência social como instrumentodo promoção, de- sr /os tinoncotros nflo derivativos: Os passivos fmancoiros sflo roconhocidos ca do adiantamontodo projot
fosa odo proteçfloda infflnoa. da adolescência. da juvontudo o do adultos, micialmento na data do negooaçflo na qual a AssociaçAo so torna umapar- nfto ospora nenhuma porda na roahza
em consonância com a Loi OrgAmca da Assistôncio Sooal (LOAS), a Lei lo das disposições contratuais do instrumento. Associação baixa um passi- nenhuma provisAo foi constituída om :
das Dzotnzos o Basos da Educaçflo Nacional (LDB). o Estatuto da Criança vo financeiro quando tom suas obrigações contratuais rotirnda. cancolada dos nogociaçôos mantidas junto
o do Adoiesccnto (ECA) o o Estatuto do Idoso, rogidas polo sou Estatulo ou vencida. Tais passivos financeiros sflo reconhecidos micialmonto polo e/ou compensar esso montanto
Sociai o pola togislaçflo apticAvol Atuatmonto a Associaçflo possui 2 pro- valor justo acrescido do qunisquor custos do transação atnbulvois

andamento: •O Programo GURI 0 uma iniciativo do Socrotaria da roconhocimonto inicial, ossos passivos fmancoiros sflo modidos polo
rodo Estadodo SfloPaulo. Trata-so do um Projoto Culturol na flroo do amortizado atravôs do método dos juros ofotivos. tnstrumontos fmancoiros um histórico das circunstâncias quo nortearam a cdobraçflo do contrato

musica. Surgiuna dõcada do 90o dosdoontfloô roconhoodocomo um dos donv,uivos: Nflo houvo oporaçõos comtnstrumontos fmancoiros donvativos do gostflo n4 31/2008. cujo objeto 6 o fomonto o a oporactonatizaçflo da
Programas mas bom sucedidos na flroa sôco cultural. O Programa Guri duranto osoxorclcios do 2013 o 2012 6.Apuração do rosultado o reco- gostflo peta Associaçflo. das atividades o serviços na área do Formaçflo e
ressalta vatoros implícitos noonsioo musical,dontro dos o concentração, o nhoclmonto das rocoltas o dosposas Incontlvadas: O roconhocimonto Difusflo Cultural,dosonvolvidos pola Tom Jobim Escola do Música do Es-
discipma.o trabalhoom grupoo a apuração da sonstoilidado Sompro com das rocoilaso dosposas 6 efetuado om conformidado com o regime contfl- ladodo Sflo Pauto Com a cotobraçflo do contraio do gostflo n® 31/2008, o
oespiritodoparticipação ocompromisso, os profissionais envofv.dos como bil do competência do oxorclcio. Os vatoros rocobidos o omprogados dos Govomodo Estado do Sflo Pauto, atravôs da Socrotaha do Estado do Sflo
projeto criamcondições para o desenvolvimento das potencialtoados, des- Contratos do Gostflo e Projotos Especiais originados de contratos com a Paulo,confioua Associaçfloo nvssflo do dar flEMESP maior ofoiivtoado fls
ses jovens,contnbumdo dessa fornia,para a transformação da sooedado. Secretaria do Cultura do Estado de Sflo Pauto o Lei Rouanet. vinculadas flreas do íormaçAoo difusflo mostoa-s. atom da rcatizaçôo do projotos es-
A Associaçflo do Cultura assumiu com a Socrotaria da Cultura do Estado ao Ministôrio da Cultura, sflo registrados da seguinto forma, em conformi- poclais.Paro o oxerclcio do 2009.do modo gorai foram mantidas as açôos
do Sflo Pauto, um Contrato do Gostflo quo so iniciou com 8 (oito) polos de dade com a CPC07 (R1) • Rocobimonto dos rocursos: Quando ocorre atô ontflo realizadaspor tal Projeto Especial, execulatios por outro parceiro
onsino musical, o hojo coordena 46 (quarenta o sois) potos distribuídos na o rocobimonto do rocursos ô roconhoodo um ativo (rocursos vinculados estatal, com poucos incrementos feitos pela Assooaçâo. tendo om vista

tal o Grande Sflo Paulo. •A EMESP Tom Jobim tom por mota iniciar, a projotos) cm contrapartida a projotos a oxocutar no passivo circulanto. o curto espaço do tempo para tal projeto, poróm. o contrato do gestflo já
formar o aperfeiçoar crianças, jovens o adultos, na flroa da música erudita • Consumo como desposa:Quando ocorrom os gastos dos contratos do anunciava que parao exercíciodo 2010 a Assooaçâodevena oferecer um
o popular, conformo faixas olflnos. nívO do conhocimonto o onvotvimonto gostfloo dos rocursos incontivados.sfloroconhoctoasasdesposas o rocoí- novo formato pedagógico o artístico. Designada a tal missão a Associaçflo
musical o interesses do aprondizagem. Os chtôrios para classificar os alu- tas corrospondontos om montantosoquivalontos. ou soja. som impacto no juntamento com a Socrotaria Estadual da Cultura, repensou a 41* Edição
nos nos rospoctivos nlvois. sflo basoados no conteúdo programfltico do rosultadodooxorcldo.« Aquisição do bons:Quandoocorroaaqu-siçflo do do Fostval realizadaom 2010. Coma quaitoadoartística som procodontos.
cada curso Os cursos oferecidos peia Escola sâode pré-formaçâo.forma- bonsdoscontratos do gestflosflo reconhectoos os ativos imobilizados e in- nossa 41* cdiçflo. realizada om 2010. o númoro do concertos fo ampliado,

contmuada (1®. 2* e 3° eidos), formação avançada (4® ciclo) o cursos tangíveis,om contrapartida a uma recoita diferida no passivo nflo orcutan- do uma média do 45 para maís do 80. dosquais onzoaconteceram naeido-
utares. A Escola possui ainda na sua programaçflo, atividades extra- to •Rondlmontos do aplicações financoiras: Quando ocorre orendimen- do de Sflo Paulo, com isso. o festival ganhou uma semana a mai$do dura-

curriculares.asquais visam o intercâmbioentroosprofessorese artistasde to de aplicações financeiras do recursos incentivados sflo reconhecidos os çâo, com destaquesdo nível internacional, quecontribuíram coma difusflo
outros municípios, estados o países, oferecendo cursos do férias. mastor acréscimos de ativos em contraparttoa a projetos a executar no passivo artística oministériodeautaspara osestudantes, aumontando-seoscustos
classes o workshops. palestras, seminários, congressos e simpósios. Após circulante.Emconsequência fl prática contflbil adotada peta Assooaçâo. os para realizaçãodeste projeto, odaqual culminou om utilizaçãodo rocursos
a Associaçflodo Cultura Educaçfloo Assistência Social Santa Marcotina tor efeitos no rosultado dooxorcioo relacionados aocontrato de gostfloo pro- disponíveis relacionados a outro projeto para realização o conclusão do
participadodaconvocação publico atravôsdaRosoluçflo SC n® 93 do 17 do jetos incentivados sflo nutos pois todas as despesas incorridas com esses mesmo,restando um valor do projeto a ser subvencionado Os gastos do
outubrodo 2012 - para geronciar o Programa Guri odaconvocaçãopubfcca projotossflo vinculadasa rocursos rocobidoscom utilizaçflo ospocifica nos- valor em questão podo sor resumido om
atravôs da Rosoiuçâo SC n® 94 do 22do outubro do 2012 - para geronoar ses projotos. A Assooaçâo nflo possui nonhumo outra fonto do rocursos o Contratodo gostflo
o Projeto Tom Jobm. cujo rosultado foi poblicamonto conhoctoo através do dosposas quo nflo ostojam amparados polocontraio do gostfloou por pro- Aquisiçflo do pianos
Diflno Ofioai Podo» Executivo - Scçflo t do 19 do outubrodo 2012 ondo foi jotos do loi do incentivo, c. Imobilizado: Roconhocimonto o monsuwçOo: Manutonçflo dasestruturasdo Auditorio Cláudio Santoto
declarada a Assooaçâodo Cutlura Educaçflo o Assistência Social a orga- Itens
nizaçflo quo sorfl a gostorados dois projotos polo prazo do 4 anos o moto. doaçflo.doduztoo do doproóoçflo
foramontflo os contratos renovados a partir do janeiro de 2013. rocuperável acumuladas,quando
2.Baso do proparaçflo acumulada sobro o valo» dop»eciável, quo i

a.DoclaraçAodoconformidado: Asdemonstrações financeiras foram ola- valor substituto do custo,doduztoodo valo» rosiduol A dop»eciaçflo õ roco- a Associaçflo da Culturo. Educaçflo •
boradas de acordo com as práticas contâbeis adotadas no Brasil, as quais nhoóda no rosultado baseando-so no método linear com rolaçflo âs vidas apresentou umdomonstrativo comas
abrangem alegislação soctotflna. os Pronunciamentos,asOrtontaçõoso as úteis oslimadas do cada parto do
Interprotaçôos omrtidas polo Comitédo PronunoamontosContâbeis (CPC) doprocraçâo. as vidas útois o os valoros residuais serãorovistos a cadaon- exercício do 2010.bom comoos motivos quo levaram a Associaçflo a pro-
o os normas omitidos pelo Conselho Fodorol do Contobrftoodo (CFC). A corromonto dooxorclcio finoncoiro oovonluois ojustos sorflo roconhocidos codcr fls transforénoas do recurso ontro os Contratos do Gostflo n° 31/08

como mudança do ostimohvos conlflbois. d. Intangíveis: Os olivos intan- o 34/08 ao Tribunal do Contas do Estado do Sflo Pauto para dotnihiir o
(sof - demonstrar quo os transaçóos moncíonadas acimas foram reafizados do
io foi forma om quo nftohouvo qualquer uso mdovtoo da verba rocobtoa A Asso-

sMlcativos aprosontadas para o conhocimonto do
condiçãodo

n Associaçflo
•sito do dar

(14)
toqrantoda
l.763.1

opros
ativo
içflo do tais vatoros. motivo polo qual
31 do dezembro do 2013. em funçflo

a Socrotano do Culturo do modoo rocobor
ontro os contratos Abaixo doscrovomos

um brovo resumodos fatos Antes de abordar a quostAodas transferências
de recursos ontro os contratos de gostflo. necessário se faz apresentar

3 nort

s domonstraçõos financeiras
suportados por rocursosdoContra-
isentadospola Associaçflo na rubn -
-1nflo circulanto.pois a AssociaçAo

Após o
o custojotos

Cultu
cujo objeto
« das atividi

Capi
fo»m

çâo
mod

RS
RS

2.396.867
1.056 361

RS 538.760
29.775

021.763
do Imobilizado sflo mensurados polo custo histórico do aquisição ou Outros

muiada o porda do roduçflo ao valor Total
sério. Doprodoção: A doprociaçâo Após
uo é o custo do um ativo, ou outro çõos

RS
RS 4

a ocorrência dos fatos jfl om 2010 a Assodaçfto iniciou as negocia-
com a Socrotaria do Estado da Cultura Em 26 do outubro do 2011

o Assistência Social Santa Marcolina
e cópias dos

Itom do imobilizado.Os métodos de extratos do movimentação de entradas e saldas nas contas, ocorridas no

prosento domonstrnçflo finoncoiro indui dados nflo contflbois o dados con-
Iflbois como. oporoctonoís. fmancoiros. Os dados nflo contflbois nflo foram glvois comproondom, basicamonto, os ativos odqumdos do torcolros
objoto do auditoria o/ou outros p»ocod<montospor partodos nuditoros mdo- twnros) o sflo monsurados polo custo total do oquisiçflo. A amortiznçfl
pondonlos A omissflo das domonstraçõos financoiras foi autorizada pola calculada peto método linear, com base nas taxas do 20% a a . o lova om ciaçflo ospora quo os ju
dirotoriodo Associaçfloom 15do jonolrodo2014. b. Baso do monsuraçio: constooroçfloo tompo do vida útilostimadodosbons o. Roduçio ao valor Tnbunol do Contas,tojom suficlontos para domonstrnr quo r
As demonstrações financoiras fo»am proparadoscom baso no custo histôri- rocuporAvol: Um ativo finoncoiro nflo mensurado polo valor juslopor moio Institulçflo fomontndn pok» Govorno do Eslododo Sflo Paulo....
co com oxcoçflo aos mstrumontos finnncoiros nflodorivotivos mensurados dorosullado 6 avaliado a cadadata do aprosontaçflopara apurar so hfl ovi- agiu om confo»midado com o íntorosso público o com o propô
polo valor justopor moto dorosultado. Mooda funcional o mooda do apro- dflnoa objotiva do quo lonha ocorrido porda no sou valor rocuporAvol Um ofotrvtoado fls oçõos do gostAo quo constituíam o contrato do gostAo n’

taç Ao: Essas domonstraçõos financoiras sflo aprosontadas om Roal. ativo tem porda no sou volor rocuporAvol so uma«vidência objotiva Indica 31/2008. Naquoln ocaslflo,a Assoóaçôo mnrvfoslou ao Tribunal do Contas
ò o mooda funcional da Associaçflo. Todas ns informaçôos financoiras quo um ovonto do porda ocorrou apôs o roconhocimonto inicial do nlivo. do Estado quo osporava roslabolocor os saldos dos contratos do gostflo.

sflo aprosontadas cm Roat o foram arredondadas, oxcotoquando indicado o quo aquolo ovonto do porda tovo um ofoito nogativo nos tluxos do caixa tflo togo rocobossodo Govorno Estadual o valor do RS 4.021.763. Alterna-
do outra forma c. Uso do ostlmatlvas o Julgamontos: A proparaçflo das futuros projotados quo podem sor ostimados do uma maneira confiflvol. A tivamonto a Associaçflo sugariu a analiso da possibilidado do roali/açflo
domonstraçõos financoiras do acordo com prflticas contflbois odoladns no Assooaçâo nflo idontificou nonhum ativo com roduçflo no sou valo» roeu- para ofoitos do compensação contflbil corrospondonto fl imporlflnoa mon -
Brasiloxigoquo n Admin̂ traçflo faça julgamontos.ost-malrvas opromissas porrtvol t Passivo clrculanto o nto clrculanto Os passivos circulamos o ctonnda. AJôm disso, ao Tribunal do Contos do Estado fot aprosonlado um
quo ofoinm a aplicoçAo do politicos contébois o os valoros ropo»todos do nflo circulantos sflo domonstrados polos vatorosconhoddosou cnlcuiflvois minucioso rolotôro das nçõos roatizadas. com o rospoctivn comprovaçflo
ativos, passivos, rocoitos o dosposas. Os rosultado* roais podom divorgir acrescidos. quando ophcflvol dos corrospondontos oncargos. varioçóos documontnldasdosposas. nflo tondoroforido Orgflo. ompároco» elaborado
dossasostimativa» Eslimalivas o promissas sflo rovistos do uma maneira monotflnas incorridas olé a dato do balanço patrimonial Uma provisflo é pola Auditoria Fiscal, dosfondo qualquor criticano tocanto fl
continuo Rovlsôos com rolaçflo o estimativoscontflbois sflo roconhocidos roconhoctoa no balanço patrimonial quando a Associaçflo possui uma obrl- da Associaçflo.polo conlrflrio, apontou n nocossidododo sor providonoado
no poríodo om quo as ostimotivas sflo rovisodas o om quaisquor porlodos gaçflo togai ou conslilulda como rosultado do um ovonto passado, o ô pro- o rospoclivo Tormo Adrtrvo Em 1® domarçodo2012 o Assooaçâo rocobou
futuros afetados As informações sobro julgomontos crlttoos roforontos As vflvol quo um rocurso oconômlco soja requerido para saldo» o obhgaçflo uma notificação (n* 88/2012) da Socrotaria da Fazenda do Estado
políticas contflbois adotadas quo aprosontam ofoitos sobroos valoros reco- As provisôos sflo rogislrndas tendocomo baso ns melhoros ostimalivns do Pauto da qual foi levantado como ‘Achado númor 4 4"

nhoctoosnasdomonstrnçôos financeirasostflo incluídasnassogumtosnotas nsco onvolvtoo. g. Rocolta dlforlda (rocursos aplicados om ativos por • de quo nflo houvo om 2011 a dovida dovotoçflo o/ou componsoçflo do
•Notn oxplicativa n* 7 •Volor doprooflvolo vida útileconómico manontos): Os vatoros roconhocidos como rocoitndiforidn roprosontam os montanto do RS 4.021 763 ropassada para custoar o Contrato do Gostflo

oxpticativa n® 12 •Provisflo paraconlingõncios ativos imobí<zodoso intangíveis rocobidosom doaçflo. mensuradosoo va- 31/08oprosentodnpola Associaçflo na rubricadoadiantamonto n projotos ' '
itflbels tor justo,o ativos adquiridos do torcolros, quo sflo roconhocidos como uma porém nosta notificaçflo nflohouvoa monifoslnçAo da Socrotariada Fazon-

As polí ticas contflbois dosentas om doiolhos abaixo têm sido apfccadas do rocoita diforída no passrvo nflo circulanto o sflo roconhocidos no rosultado da do Estadodo Sflo Paulo sobro o dosfocho do assunto nem tampoui
manotfoconsístonto pola Associaçflo.«. tnstrumontos llnancolros: Ativos do oxorclcto. do acordo com o rogimo do compotôncln. no mosmo prazo o apontado qunlquor ponto dosfavorflvol a osso assunto. A fim do cont

<s niodotivaUvos: A Associaçflo roconhocoosemprês- polos mesmos montantosdos dosposas do doprociaçflo o amortização do para uma sotoçflo logal para o impasso quo so formou opôs a mudança
limos o rocoblvois o dopôsitos inícíolmonto no dota om quo foram origina- ativo imobilizado om otondimonto o CPC 07 (R1). do Sr. Socrotflrio do Cultura, a Associaçflo solicitou parocor no Prof. Dr.

Todosos outros ativoso passivos fmancoiros sfloroconhoodos inicial- 4. Rocursos vinculados a projotos 2013 2012 Fionono do Azovodo Marquos Noto. advogado. Doutor o Lívro-Doconto om
mentona datada negooaçflonaqual a Associaçfloso tomaumadas partos Aplicações financoiras 14 506.128 10.010.942 Direito Público pola Unlvorsldado do Sflo Pouto.Professor Associado do
das disposições contratuais do instrumento. Ativos fmancoiros registrados Os rocursos vinculados a projotos roforom-so a recursos recebidos peta Direito Administrativo do Foculdodo do Diroito do USP. quo aponta pola
pelo volor justo por moto do rosultado: Um ativo financeiro é classificado Assooaçâo quo sorflo utilizados oxctosivamonto no contrato do gestflo o posstoiltoado do alterar o contrato dogostflo n® 31/2008. através do Tormo
polo vator justo por moiodo rosultado caso sejaclassificadocomo mantido projotos incontivados Essos mvostimontos fmancoiros roforom-so subs- Aditivo, a fim do serem inseridas as ações concretamonto realizadas em
para negooaçfloo seja dosignadocomo tal no momentodoroconhoomon- tancialmonto a certificados do dopôsitos bancários o fundos do ronda fixa. 2010. bom como a compensação contflbil da receita oxcodonto do contra-
to toiOal. Os ativos fmancoiros sflo dosígnados polo valor justo por moio romunorados do acordo com as môdías do romunoroçflo do Certificado do to do gostflo n° 34/2008 ao contrato n® 31/2008. Os contratos do gostflo
do rosultado so o Assocmçflo goroncia tais invoshmontos o toma doosôos OopôSto Intorttancflrio (COI). 31/2008 o 34/2008 foram onconados om razão do término do prazo do
do compra o vonda baseadas om sous valoros justos, do acordo com a 5. Adiantamonto do projotos vigência oa Associaçãocelebrou novos contratosdogestflocom o mosmo

tflodo riscosdocumontadao a ostrntôgia do invostimontos da Associa- o projotos a apropriar 2013 2012 objoto o vigência até junho do 2017. Em quo poso nflo tor havido
Oscustosda transação, apôso reconheomonto inicial, sflo reconheci- Adiantamonto do projetos Curto Prazo 4 021 762 rnodidn administrativo por parto da Socrotaria Estadual da Cultura para tor-

dos no rosullado como incorridos. Ativos financeiros rogistrodos polo volor Longo Prazo 4.021.762 • malizar airansforênoa do rocursosontroos Contratosdo Gostflon® 31/08o
justo por meio do rosullado sflo medidos polo valor justo, o mudanças no Refere-searocursosadioonaisulihzadosno Contratode Gestflon® 31/2008 34/08. acotobraçflodo novoscontratos dogostfloo amoxistêncíaatoo pro-valor justo desses ativos sâo roconhocidas no resultado do exercício Ro- no montanto do RS 4.021 763. suportados por recursos do Contrato de sento momento doqualquor manifestação formal por parto do Sccrotanado
coblveis:Recebíveis sfloativos fmancoiroscom pagamentos fixosoucalcu- Gestão n® 34/2008,e quo foram reclassificados pela Associaçflo na rubrica Estadoda Cultura odoTribunaldoContasdo Estadoocorcadesta quostflo.
lâvoisque nflo sâo cotadosno mercado ativo Tais ativos sflo reconhecidos do adiantamentodo projotos. doatrvo orculante paraoativo nflo circulanto aliados fl manifoslaçôo do Socrotana da Fazonda do Estado do Sflo Paulo
micialmonto polo valor justo acrescido do quaisquer custos do transaçflo Durantoooxorcício do 2010, a Assooaçâoconsumiu mais rocursosdoquo acima mencionada,justificam a Associaçflonfloesperar nenhuma perda na
atnbulvois. Apôs o roconhocimonto midal. os recebiveis sflo modidos polo os dispombihzados pela Secretaria de Cultura Os gastos adicionais, ocor- realizaçflodo valor de RS 4.021.763.00
custo amortizado através do método dos juros ofotivos, docrosckfos do coram por conta do molhorias no projotos do Tom Jotxm descritas abaixo. 6. Adiantamontos dlvorsos
qualquor porda por roduçflo ao volor rocuperflvoi Coixo o oquivatontos do o. prinopolmonto.por custosadicionais no 41® Fostivaldo Invernodo Cam- Adiantamento do férias
canto: Caixaooquivatontosdocaixaabrangomsaldosdocaixa. Osrocursos pos do Jordflo. Noto-so quo a oxocuçflo física dos mencionados projotos Outros
fmancoiros que a Associaçflo possui,mas quo ostflo vinculados a projotos jfl foi

conduta ilibada

« do Sflo
a conslotoçAo.

oxpica
do ativo imobilizado •
3.Principais políticas con

Nota

co foi
inbuir

o passivos llnancolros

m
çflO

1.169.094
123.978

1.293072

884.245
200.518

1.084.763finalizada Os rocursos adicionais utibzados no Contrato do Gostflo



í»

5
I
5

I
I
»

I
£

|
&

I
&



3
5
3
4s

*

1
1
1
1
5
I

Q

8

8
S

I


	pg.1
	pg.2
	pg.3



