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São Paulo, 29 de junho de 2022.

Aos conselheiros e administradores da
FUNDAÇÃO ANGÉLICA GOULART
A/C Sr. Vinícius dos Santos Souza
Rua Belchior da Fonseca, nº 1025
Pedra de Guaratiba – RJ
Cep.: 20.220-560

Prezados Senhores,

Pelo presente, estamos encaminhando aos cuidados de V.Sª., o Relatório
do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de
dezembro de 2021 e 2020 da FUNDAÇÃO ANGÉLICA GOULART.

Atenciosamente,

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP 2SP “S” “RJ” 024298/O-3
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FUNDAÇÃO ANGÉLICA GOULART
CNPJ. : 31.420.425/0001-83
“RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS”

Opinião sobre às Demonstrações Contábeis

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da Entidade, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.
Base para Opinião sobre às Demonstrações Contábeis
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
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Examinamos as demonstrações contábeis da FUNDAÇÃO ANGÉLICA GOULART que
compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas
demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido, e dos
fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a
administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis,
tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Entidade.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada.

São Paulo - SP, 29 de junho de 2022.
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP 2SP “S” “RJ” 024298/O-3

ALEXANDRE CHIARATTI DO
NASCIMENTO:14782348819

Assinado de forma digital por ALEXANDRE CHIARATTI DO
NASCIMENTO:14782348819
Dados: 2022.06.30 15:14:02 -03'00'

Alexandre Chiaratti do Nascimento
Contador
CRC/SP “S” “RJ” 187.003/ O- 0
CNAI – SP – 1620
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.

FUNDAÇÃO ANGÉLICA GOULART
Balanço Patrimonial
Exercicios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
(em milhares de reais)

Passivo

NE

2.021

2.020

2.000,43

1.898,25

10,00

10,00

1.083,80

1.063,80

Aplicações financeiras recursos livres

251.124,80

154.733,29

Aplicações financeiras recursos com restrições

141.921,20

219.579,88

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Bancos conta movimento recursos com restrições

Contas a receber de terceiros

6.600,00

Outros ativos circulantes
Total do Circulante

-

11.580,75

3.297,75

414.320,98

380.582,97

10.210.598,63

1.472.796,28

Não circulante

2.020

Fornecedores

6

9.377,34

1.225,00

Obrigações Sociais

7

2.346,01

1.593,10

Obrigações Trabalhistas
Obrigações Tributárias

(246.623,27)

(811.673,87)

74,01
8

300,00

Total do ativo

661.122,41

10.378.296,34

1.041.705,38

773.885,93

199.231,66

1.651.061,01
(886.242,49)

Ajustes de Exercícios Anteriores

10

Ajuste de Avaliação Patrimonial

11

(77.349,92)

139.825,98

(724.087,13)

(636.825,05)

9.337.025,72

-

8.734.820,33

267.819,45

10.378.296,34

1.041.705,38

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

Vinicius dos Santos Souza
Presidente
CPF nº 091.387.667-44

-

1.643.476,01

Deficit's acumulados

Total do Passivo e Patrimônio Líquido

771.067,83

9

Patrimônio Social
Déficit/Superávit do Período

9.963.975,36

1.631.378,65

Outras contas a pagar
Total do Circulante

Patrimônio Líquido
4

Depreciação Acumulada

7

2.021

Circulante
3

Bancos conta movimento recursos livres

Imobilizado

NE

Marcos Cezar Pedroza
Contador CRC nº RJ-071231/O-0
CPF nº 987.404.077-72
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Ativo

FUNDAÇÃO ANGÉLICA GOULART
Demonstração do Resultado do Período
Exercicios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)
Nota explicativa

2021

2020

Com restrição

12

1.245.587,39

1.125.125

Receitas de doações

12

133.126,39

442.838

Receitas de trabalho voluntario

12

107.243,54

83.150

1.485.957,32

1.651.113

Despesas operacionais
Gerais e administrativas

13

(1.300.426,68)

Outras receitas e despesas operacionais

14

(276.027,35)

-

Receitas e despesas financeiras

15

13.146,79

6.608

(1.563.307,24)
(=) Déficit do Período

(77.349,92)

(1.517.896)

(1.511.287)
139.825,98

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021
-

Vinicius dos Santos Souza
Presidente
CPF nº 091.387.667-44

Marcos Cezar Pedroza
Contador CRC nº RJ-071231/O-0
CPF nº 987.404.077-72
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Receitas operacionais

FUNDAÇÃO ANGÉLICA GOULART

Saldos em 31 de dezembro de 2019

Patrimônio

Déficit's

social

Acumulados

1.651.061

Déficit/Superávit do Ajustes de Exercícios
Período

Ajustes Avaliação

Patrimônio

Patrimonial

Líquido

Anteriores

(1.210.014)

(47.868)

Pela transferência do Déficit de 2018

(47.868)

47.868

0

Pelos Ajustes de Exercícios Anteriores do Período

371.640
139.825,98

139.825,98

Superávit do Período
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Pela transferência do Ajuste de Exercício Anterior

1.651.061

(886.242)

139.826

(636.825)

(77.350)

(724.087)

139.826

Pela realização do ajuste de avaliação patrimonial

(801.437)
9.345.788

886.242

8.762

(8.762)

(77.350)

-

Saldos em 31 de dezembro de 2021

199.232

-

(77.350)

(724.087)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

9

267.820

(139.826)

Superavit/Deficit do Período

Vinicius dos Santos Souza
Presidente
CPF nº 091.387.667-44

-

9.345.788
(886.242)

(243.646)

636.825

Ajustes Avaliação Patrimonial
Pela incorporação dos déficit's acumulados

-

371.640

(636.825)

Pelo Ajuste de Exercício Anterior no Período
Pela transferência do Superávit de 2020

(636.825)

Marcos Cezar Pedroza
Contador CRC nº RJ-071231/O-0
CPF nº 987.404.077-72

9.337.026

8.734.821
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Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercicios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)

FUNDAÇÃO ANGÉLICA GOULART
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercicios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
2021

2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Supéravit/Déficit do Período

(77.350)

Depreciação e amortização
Ajustes de Ex Anteriores
Ajuste de Avaliação Patrimonial

139.825,98

41.922

44.832

(724.087)

-

9.337.026

Despesas de juros

8.577.511

(289)
184.369

Aumento/(redução) nos ativos operacionais
Contas a receber de terceiros

(6.600)

Impostos a recuperar
Adiantamentos a terceiros
-

210

(104)

(22)

(8.179)

(1.950)

(14.883)

(1.762)

Fornecedores

8.152

197

860.311

63.470

Obrigações sociais e trabalhistas

827

188

Obrigações previdenciárias

692

Outras obrigações

300

Obrigações tributárias

Caixa líquido consumido/(gerado) provenientes das atividades operacionais

973
(1.500)

870.282

63.329

9.432.910

245.935

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições do imobilizado
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos

-

(9.414.055)

(21.176)

(9.414.055)

(21.176)

Fluxo de caixa das atividades de finaciamentos
Juros pagos
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos
Diminuição/(aumento) líquido de caixa e equivalentes de caixa

-

289

-

289

18.855

225.049

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

377.285

152.237

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

396.140

377.285

18.855

225.048

Disponibilidades

Diminuição/(aumento) líquido de caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

Vinicius dos Santos Souza
Presidente
CPF nº 091.387.667-44

Marcos Cezar Pedroza
Contador CRC nº RJ-071231/O-0
CPF nº 987.404.077-72
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Redução/(aumento) nos passivos operacionais

FUNDAÇÃO ANGÉLICA GOULART
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 2021 e 2020 – valores em reais
1.

Contexto operacional

A Fundação Angélica Goulart foi instituída em 12 de dezembro de 1988. A Fundação é uma pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, de interesse público, reconhecida como de Utilidade Pública Federal pelo
Decreto de 22 de junho de 1993, e dotada de autonomia patrimonial, administrativa e financeira.

Em 22 de junho de 2006, o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) concedeu à Entidade o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Por meio desse certificado, a Entidade
fica isenta de recolher e pagar tributos instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A
Entidade deu entrada com o CEBAS nos respectivos órgãos municipais, estaduais e federais, sendo obtidas
as seguintes isenções:
(i) Isenção de CPMF a partir de junho de 2006;
(ii) Isenção de recolhimento de IPVA, ITD e taxas municipais, com validade retroativa a partir de julho de
2001; e
(iii) Isenção de recolhimento do INSS patronal a partir de fevereiro de 2007 conforme ato declaratório de
reconhecimento de isenção de contribuições sociais. O CEBAS atual possui vigência até 21 de fevereiro de
2026, conforme diário oficial da União de 13 de agosto de 2021, Portaria nº 91, de 03 de agosto de 2021 do
Ministério da Cidadania, Secretaria especial do desenvolvimento social, Secretaria Nacional de assistência
social.
2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis
2.1 Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram preparadas pela Administração da Fundação, sendo de sua
responsabilidade e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
compreendem as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
Como se trata de uma Fundação sem fins lucrativos, as demonstrações contábeis foram preparadas,
principalmente, de acordo com a ITG 2002 (R1)– Entidade sem finalidade de lucros, de 21 de agosto de 2012,
pelo Comunicado Técnico CTG 2000, aprovado pela Resolução nº 1.159, de 13 de fevereiro de 2009, do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias
Empresas, para os aspectos não abordados pela ITG 2002 – Entidade sem finalidade de lucros.
2.2 Principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis estão definidas a
seguir:
a. Caixa e equivalentes de caixa
Inclui caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data da
aplicação ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que
estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo
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Tem como propósito contribuir para a superação da desigualdade social em contextos de vulnerabilidade
individual e coletiva por meio de tecnologias sociais emancipatór ias, criadas, desenvolvidas, testadas e
sistematizadas, adequadas a infância, adolescência, juventude e vida adulta. Por finalidade tem como
objetivo principal prestar serviços assistenciais, esportivas, sociais, culturais, artísticas, ambientais e de
promoção, defesa e proteção de direitos humanos de crianças e adolescentes, sem discriminação de etnia,
gênero, orientação sexual ou religiosa bem como a pessoa com deficiência, de forma a ensejar a manutenção
dos serviços que beneficiem as comunidades onde mantiver estabelecimento, bem como realizar em caráter
complementar, desde que com recursos específicos para tal fim destinados a estudos, pesquisas e publicações
sobre a situação de crianças e adolescentes, no contexto de suas áreas de localização, assim como cursos de
capacitação profissional em parceria com entidades, profissionais liberais e estudantes que compartilhem de
interesse e compromissos com o tema.

FUNDAÇÃO ANGÉLICA GOULART
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 2021 e 2020 – valores em reais
acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado
ou de realização.
b. Ativos e passivos circulantes e não circulantes
Os ativos são demonstrados pelos valores de realização e os passivos pelos valores conhecidos ou
calculáveis, incluindo, se aplicável, os rendimentos, encargos e variações monetárias correspondentes.
A apropriação dos rendimentos e encargos mensais pactuados é calculada pelo método linear. Os
rendimentos ou encargos proporcionais aos dias decorridos no mês da contratação das operações são
apropriados dentro do próprio mês, pro rata dia.
A administração da Entidade não identificou a necessidade de constituição de Ajuste a Valor Presente (AVP)
de seus ativos e passivos conforme Resolução do CFC nº 1151/09 que aprovou a NBC TG 12 – Ajuste a Valor
Presente.

É registrado pelo custo de aquisição ou construção, exceto para os terrenos e edificações, que foram doados
ao patrimônio social da Fundação e registrados com base em laudo de avaliação. A depreciação é calculada
com base na vida útil. A vida útil dos bens foi determinada com base no Laudo de Avaliação de Imóveis
elaborado em Outubro de 2021.
Os gastos incorridos com manutenção e reparo, quando representam aumento da capacidade instalada ou da
vida útil do bem, são capitalizados, enquanto os demais são lançados a resultado, de acordo com o regime de
competência.
d. Imposto de Renda e Contribuição Social
Por ser uma Entidade sem fins lucrativos, a Fundação está isenta do pagamento de Imposto de Renda e da
Contribuição Social, conforme estabelece a alínea “c”, do inciso VI, do parágrafo 150 da Constituição Federal.
e. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS)
Em atendimento à legislação vigente para as entidades sem fins lucrativos que tenham empregados, tal como
definidos pela legislação trabalhista, a Fundação contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente
sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de “Despesas
gerais”, obedecendo ao regime de competência.
A Fundação está isenta de efetuar o recolhimento da COFINS, conforme determina o Decreto-lei nº 1.940 de
25 de maio de 1982.
f. Receitas e despesas
As receitas são registradas pelo regime de competência em função da sua natureza, as quais referem-se às
seguintes fontes de recursos:
Doações eventuais;
Patrocínio de pessoas jurídicas para custeio das atividades assistenciais e para realização de projetos pela
Fundação.
As despesas são reconhecidas de acordo com o período de competência.
g. Instrumentos financeiros
Os ativos e passivos financeiros estão registrados ao seu valor justo, acrescido quando aplicável pelos custos
de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativo financeiro ou passivo
financeiro.
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c. Imobilizado

FUNDAÇÃO ANGÉLICA GOULART
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 2021 e 2020 – valores em reais
Estão mensurados de acordo com a classificação dos instrumentos financeiros nas seguintes categorias de
ativos financeiros, mensurados pelo valor justo no resultado, investimentos mantidos até o vencimento e ativos
financeiros disponíveis para venda, e passivos financeiros, mensurados a valor justo no resultado e outros
passivos financeiros.
h. Obrigações tributárias
A Associação é uma entidade sem fins lucrativos e, portanto, goza da isenção do Imposto de Renda e
Contribuição Social de acordo com o artigo 15 da Lei nº 9.532/97. A tributação sobre rendimentos de aplicação
financeira obedece à legislação em vigor e é retida na fonte.
i. Estimativas contábeis

3.

Caixa e equivalentes de caixa

O saldo de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2021 é composto como segue:

Caixa
Bancos conta movimento – recursos livres
Banco Itaú S.A
Bancos conta movimento – recursos c/ restrição
Banco Itaú S.A
Banco do Brasil
Aplicações Financeiras (*) – recursos livres
Banco Itaú S.A.
Aplicações Financeiras (*) – recursos c/ restrição
Banco do Brasil
Banco Itaú S.A

Caixa e equivalentes de caixa

2021
2.000
2.000

2020
1.898
1.898

10

10

40
1.044
1.094

20
1.043
1.073

251.125

154.733

61.272
80.650
141.921

61.057
158.522
374.312

396.140

377.285

(*) As aplicações financeiras em moeda nacional, correspondentes a Certificados de Depósitos Bancários
(CDBs) possuem liquidez imediata sem perda dos juros transcorridos quando dos resgates.
4.

Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. Gastos com reparos e manutenção
que não aumentam a vida útil do ativo são reconhecidos como despesa quando incorridos. Ganhos e perdas
em alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor contábil e são
incluídos no resultado. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas mencionadas no demonstrativo a
seguir.
O saldo do ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2021 é composto como segue:
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São utilizadas para a mensuração e reconhecimento de certos ativos e passivos das demonstrações contábeis
da Entidade. A determinação dessas estimativas levou em consideração experiências de eventos passados e
correntes, pressupostos relativos a eventos futuros e outros fatores objetivos e subjetivos. A liquidação das
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar valores significativamente divergentes dos
registrados nas demonstrações contábeis devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.
A Entidade revisa suas estimativas e premissas anualmente.

FUNDAÇÃO ANGÉLICA GOULART
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 2021 e 2020 – valores em reais
Descrição da Conta

Vida Util
(anos)

Edificações - Predio Principal
Instalações
Moveis e Utensilios
Maquinas e Equipamentos
Veículos
Equipamentos de Processamento de Dados
Sistems Aplicativos Software
Reavaliação de Terrenos
Reavaliação de Edificações
Terrenos - Rua Belchior da Fonseca 1025
Edificações - Predio Arte Cultura e Gastronomia
Edificações - Setor de Apoio
Edificações - Modulos
Edificações - Quiosque 1
Edificações - Quiosque 2
Edificações - Quiosque 3
Edificações - Piscina
Edificações - Campo Society
Totais

5.

70
10
10
5
10

Valor

(-) Depreciação
Saldo 2020
Acumulada

562.451,28
219.002,49
202.848,65
46.108,55
35.600,00
67.109,80
1.420,00
116.255,51
222.000,00

(228.614,87) 333.836,41
(214.606,27)
4.396,22
(126.723,94) 76.124,71
(45.412,10)
696,45
(28.141,62)
7.458,38
(48.549,31) 18.560,49
(1.043,94)
376,06
116.255,51
(118.581,82) 103.418,18

70
70
70
45
45
45
30
5
1.472.796,28

(811.673,87) 661.122,41

Ajuste laudo

Adição

Baixa

357.974,87
(4.396,22)

Depreciação
(2.470,62)
(4.392,84)
(5.153,41)

4.366,00

(116.255,51)
(103.418,18)
7.595.814,96
1.191.513,44
32.318,97
281.707,14
20.808,00
8.496,60
3.468,00
18.900,00
41.827,69
9.328.759,76 4.366,00

(7.458,38)
2.079,55

(5.069,52)

(5.378,83)

(4.255,20)
(115,41)
(1.006,05)
(115,59)
(47,19)
(19,26)
(157,50)
(2.091,39)
(24.893,98)

Saldo 2021
689.340,66
71.731,87
(90,96)
15.570,52
376,06
7.595.814,96
1.187.258,24
32.203,56
280.701,09
20.692,41
8.449,41
3.448,74
18.742,50
39.736,30
9.963.975,36

Intangível

Saldo líquido 2020
Software

6.

376

Adições
-

Baixas
-

Depreciação
-

376

-

-

-
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O saldo do ativo intangível em 31 de dezembro de 2020 e 2021 está composto como segue:
Saldo líquido 2021
376
376

Fornecedores

Os saldos de fornecedores em 31 de dezembro de 2021 estavam representados como segue:
Fornecedores
Pedroza Contadores ME
Fortes Tecnologia em sistemas web Ltda
Halmak agencia de turismo e viagens Eireli
Light serviços de eletricidade S/A
Simone Mourão Valadares
Pedro Ivo da Silva Ferreira

2021
3.757
476
1.100
24
3.270
750

2020
1.225

Total de Fornecedores

9.377

1.225

7. Obrigações sociais
As obrigações sociais e trabalhistas em 31 de dezembro de 2021 estavam representadas como segue:
Obrigações Sociais

2021

2020

INSS a Recolher

1.665

973

681

620

2.346

1.593

FGTS a Recolher
Total de Obrigações Sociais
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8. Obrigações Tributárias
As obrigações tributárias em 31 de dezembro de 2021 estavam representadas como segue:
Obrigações Fiscais

2021

2020

85

78

PIS sobre Folha de Pagamento
Remuneração de serviços prestados PJ cód. 1708

111

Contribuições retidas Cód. 5952

343

IRRF sobre PJ

0

25

CSLL/COFINS/PIS

0

77

ISS retido a recolher

-

96

IPTU a Pagar

1.630.840

770.793

Total de Obrigações Fiscais

1.631.379

771.068

O Patrimônio Líquido é resultado do Patrimônio Social, acrescidos do resultado do período, dos ajustes de
exercícios anteriores e do ajuste de avaliação patrimonial ocorrido em 10/2021. A Fundação registrou um
déficit em dezembro de 2021 de R$ 77.349,92 e superávit de R$ 139.825,98 em dezembro de 2020.
O total do patrimônio líquido da Fundação em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 8.734.296,36.
O resultado do período e os ajustes dos exercícios anteriores, serão devidamente incorporados ao Patrimônio
Social, após registro em ata da aprovação pelo Conselho das Demonstrações Contábeis. A previsibilidade da
referida incorporação consta na Resolução do CFC nº 1409/12.
10. Ajuste de Exercícios Anteriores
São considerados como ajustes de exercícios anteriores, os decorrentes de mudança de critério contábil ou de
retificação de erro imputável a exercício anterior, desde que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes,
desta forma foram registrados em 2021 os valores de fatos com efeitos que pertenceram a exercícios
anteriores, em decorrência de contabilização de indevidas no valor de R$ 801.636,35 devedores e R$ 199,30
credores, conforme quadro abaixo:
Ajustes Devedores
Descrição
Valor
Baixa Saldo Residual Veículo Furtado ano anterior
7.458,38
Ajuste IPTU 2017
165,90
Ajuste IPTU 2019
178,00
Ajuste IPTU 2020
185,00
Ajuste IPTU conf Certidão Fiscal
793.254,35
Pgto Contrib Previdenciaria 13 Salario
394,72
Total 801.636,35

Ajustes Credores
Descrição
Valor
Ajuste Saldo conta itau 15000-0 Aplicação automática
0,01
Ajuste Saldo conta Itau 7942-29867-5 Automatica
0,03
Ajuste Saldo Aplicacao CDB conta 15000-0
54,99
Ajuste Encerramento conta 6138-16507-8
144,27

Total

199,30

11. Ajuste de Avaliação Patrimonial
Em consonância com a Resolução CFC nº 1.159/09 (CTG 2000) e a Lei 11.638/07, foram registrados eventos na conta de
Ajustes de Avaliação Patrimonial, conta que tem origem no subgrupo do Patrimônio Líquido.
Para não haver prejuízo nas informações divulgadas, e principalmente zelando pela melhoria e qualidade da informação
contábil, a Fundação realizou em 10/2021, avaliação patrimonial por empresa terceirizada, que emitiu Laudo Patrimonial
para Valor de Mercado. Com base nas informações apresentadas no Laudo, efetuamos os ajustes necessários.
Considerando que tais ajustes não transitaram no resultado e são oriundos de aumentos de valores atribuídos a elementos
do ativo não circulante, o reconhecimento contábil ocorreu em conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial.
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9. Patrimônio Líquido
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 2021 e 2020 – valores em reais
A Empresa responsável pela emissão da ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL DE MERCADO foi a KANDRIK – AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL, tendo como responsável técnico Fábio Ronaldo Toledo Kandrik - CRECI-RJ nº 01 019.567/CNAI

1314. A avaliação ocorreu no terreno e benfeitorias localizadas na Rua Belchior da Fonseca nº 1025 – Pedra
de Guaratiba, cujo valor custo atribuído apresentado no laudo está reconhecido na contabilidade conforme
composição abaixo:
Valor de
Mercado
conforme Laudo

Descrição Contábil – Plano de Contas
Terrenos - Rua Belchior da Fonseca - 1025

7.595.814,96

Edificações - Prédio Principal

691.811,28

Edificações - Prédio Arte Cultura e Gastronomia

1.191.513,44

Edificações - Setor de Apoio

32.318,97
281.707,14

Edificações - Quiosque 1

20.808,00

Edificações - Quiosque 2

8.496,60

Edificações - Quiosque 3

3.468,00

Edificações - Piscina

18.900,00

Edificações - Campo Society

41.827,69

Total Geral (Benfeitorias + Terrenos)
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Edificações - Módulos

9.886.666,08

12. Receitas
2021

2020

Receitas de Atividades
Doações Pessoa Física

45.771

50.110

Doações Pessoa Jurídica

247.584

477.928

Doações Internacionais

871.669

659.925

Recursos Públicos

70.000

Trabalho voluntário

107.244

83.150

Outras Doações

143.690

380.000

1.485.957

1.651.113

-

-

23.885

6.566

33

42

23.918

6.609

1.509.875

1.657.722

Receitas Financeiras
Rendimentos de aplicação financeira
Outras receitas financeiras
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RECEITAS ANO 2021
Doações Pessoa física
Doações pessoa jurídica (recursos de doações eventuais)
Doações Pessoa jurídica (recursos de doações e parcerias com empresas,
associações, fundações e entidades privadas nacionais)
Instituto Helena Florisbal (Projeto Práticas e atitudes sustentáveis)
Brazil Foundation (Projeto a cor da Pedra)
Internacional Privada (recursos de entidades e organizações internacionais)

3%
6%

160.228

9%

98.400
61.828

7%
4%

871.669

58%

209.884 14%
122.378
8%
539.407 36%
70.000
5%
70.000
5%
23.918
2%
250.934 17%
143.690 10%
107.244
7%
1.509.875 100%
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KNH Brasil SECO (Projeto Conta Comigo)
KNH Brasil SECO (Projeto Conta Comigo - Ajuda Humanitária)
Save The Children (Rede Não Bata Eduque)
Recursos Públicos
SMC - Ponto de Cultura (Projeto Carnavalizar)
Própria (Aplicação financeira ou eventos beneficentes)
Outras Receitas
Doações de cestas básicas
Voluntariado
TOTAL

45.771
87.356

13. Despesas Gerais e administrativas
2021

2020

91.944

71.502

Serviços prestados por terceiros

976.995

670.675

Despesas administrativas

147.597

132.077

12.942

8.254

Despesas com viagens

-

247

Veículos

-

-

29.026

-

1.258.505

882.755

Pessoal

Manutenção

Material de consumo

14. Doações
Doações de alimentos*

2021

2020

208.081

517.825

208.089

517.825

*Foram recebidas e distribuídas 2.100 cestas básicas no valor estimado de R$ 68,42 cada, total 143.690 e
adquiridas e distribuídas 600 cestas básicas com secos, frescos e material de limpeza no valor de R$ 107,33
cada, total R$ 64.399 para famílias em vulnerabilidade social de Pedra de Guaratiba.
15.Despesas financeiras
Despesas bancárias
Outras despesas financeiras

2021
10.453
318
10.771

2020
7.018
337
7.355
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16. Requisito para manutenção da Isenção Tributária

▪ não percebe a seus diretores, conselheiros, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou
benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou
atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
▪ aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção
e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
▪ não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob
qualquer forma ou pretexto;
▪ atende o princípio da universalidade do atendimento, onde não direciona suas atividades exclusivamente
para seus associados;
▪ tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual
patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas;
▪ possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS;
▪ mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em
gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade;
▪ conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que
comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que
impliquem modificação da situação patrimonial;
▪ cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
▪ elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente
legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.
17. CEBAS e IMUNIDADES/ISENÇÕES USUFRUÍDAS
A Entidade se encontra com o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS com
validade até 21/02/2026 com renovação DEFERIDA conforme Portaria nº 91 do Ministério da Cidadania de
03/08/2021.
Conforme o artigo 29 da Lei nº 12.101/09 revogada pela Lei Complementar 187 em 12/2021, a entidade
beneficente certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da
Lei no 8.212/91. Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas em decorrência do CEBAS.
A Entidade, por sua finalidade e objetivos e para atender aos requisitos da legislação em vigor, usufrui ainda
da imunidade do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) sobre os eventuais superávits dos exercícios e da Contribuição para a Seguridade Social (COFINS)
das receitas decorrentes de suas atividades estatutárias.
Descrição

2021

2020

Isenção IRPJ

226.481,26

248.658,26

Isenção CSLL

135.888,76

149.194,96

Isenção INSS PATRONAL

35.279,33

32.271,77

Isenção da COFINS

48.822,74

126.815,71

9.779,32

26.776,40

456.251,41

583.717,11

Isenção do PIS
Total de benefício fiscal usufruído
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A Fundação Angelica Goulart é uma Entidade Beneficente de Assistência Social, é detentora do CEBAS, e
para usufruir da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei No. 12.101/09, revogada pela Lei
Complementar 187 em 12/2021, cumpre os seguintes requisitos:
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18. Obrigações para fins de CEBAS
A Entidade em atendimento a Resolução do CNAS nº 109/09 e Decreto nº 6.308/07 tipificou suas atividades,
executou suas ações, projetos e programas de forma continuada, gratuita e relacionadas com o
desenvolvimento (objetivos institucionais) de seu planejamento, atuando sempre em prol daqueles em situação
de vulnerabilidade de risco social e pessoal.
Para o desenvolvimento do atendimento dos serviços socioassistenciais, os recursos financeiros envolvidos
advêm de parcerias com entidades privadas, bem como utilização de recursos próprios e doações irrestritas.
19. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC Nº 1.152/2009 que
aprovou a NBC TG 13 e com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração
dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO.

Quocientes Patrimoniais / 2021
Liquidez imediata
Caixa e Equivalentes de Caixa
Passivo circulante

414.321

0,25

1.643.476

Liquidez corrente
Ativo circulante
Passivo circulante

414.321

0,25

1.643.476

Liquidez geral
Ativo circulante + ativo não circulante (*)

10.378.296

Passivo circulante + passivo não circulante

1.643.476

6,31

Imobilização corrente do capital Próprio
Imobilizado e intangível

9.963.975

Patrimônio Líquido

8.734.820

1,14

Imobilização do capital de giro
Imobilizado + intangível

9.963.975

Patrimônio Líquido + passivo circulante

10.378.296

0,96

A Fundação apresenta situação de liquidez corrente de 0,25, com margem de segurança baixa, pois este
índice mede o quanto esta possui de investimentos do Ativo Circulante para cada R$ 1,00 em exigibilidade no
Passivo Circulante, ou seja, para cada R$ 1,00 devido, existe R$ 0,25 de disponível para suportar a obrigação.
Sinalizamos, entretanto, que este índice está abaixo de 1,00 em função da obrigação registrada do IPTU a
pagar, que se encontra acumulado, em função de estar sendo discutido administrativamente junto à Prefeitura
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20. Avaliação de Desempenho
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Municipal do Rio de Janeiro sua legitimidade, estando a situação atualizada conforme carta de circularização
do jurídico.
21.Trabalhos voluntários

VOLUNTÁRIOS

2021

2020

Estimativa "justa" do valor dos serviços voluntários das atividades institucionais

3.600

7.800

Estimativa "justa" do valor dos serviços voluntários dos órgãos da administração

95.400

73.200

8.244

2.150

107.244

83.150

Reembolso de transporte
TOTAL

22. Os recursos de aplicação restrita e as responsabilidades decorrentes de tais recursos
Os recursos recebidos com aplicação restrita se enquadram em patrocínios de projetos específicos realizados
no exercício de 2021 com suas responsabilidades desenvolvidas com base nos objetivos do estatuto da
Fundação, são eles:
Recursos de doações e parcerias com empresas,
associações, Fundações e entidades privadas nacionais)

VALOR

PROJETO INSTITUCIONAL

Instituto Helena Florisbal

72.000

Práticas e atitudes sustentáveis

Brazil Foundation

61.828

A cor da Pedra

KNH Brasil SECO

209.884

Conta Comigo

KNH Brasil SECO

122.378

Ajuda Humanitária

Recursos Públicos

VALOR

PROJETO INSTITUCIONAL

SMC - Ponto de Cultura (Projeto Carnavalizar)

70.000

Carnavalizar

Internacional Privada (recursos de entidades e
organizações internacionais)

VALOR

PROJETO INSTITUCIONAL

Save The Children (Rede Não Bata Eduque)

539.407

Rede Não Bata Eduque

TOTAL DE RECURSOS DE APLICAÇÃO RESTRITA

1.075.498

23.Segregar os atendimentos com recursos próprios dos demais atendimentos realizados pela entidade
Os recursos próprios no exercício de 2021 se referem ao montante de receitas de aplicações financeiras e da
realização de eventos beneficentes no total de R$ 32.918 e foram aplicados na realização de despesas gerais
e administrativas correspondentes a manutenção da Fundação.
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As receitas com trabalhos voluntários são mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os
montantes que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar. As receitas
com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do período em contrapartida a outras despesas
também no resultado do período, com isso, não apresentam impacto no resultado do período. Os órgãos da
administração, representados pelo Conselho de Administração e Conselho Fiscal atuam voluntariamente e o
valor justo está mensurado e compõe o quadro abaixo:

FUNDAÇÃO ANGÉLICA GOULART
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 2021 e 2020 – valores em reais
24.Todas as gratuidades praticadas devem ser registradas de forma segregada, destacando aquelas
que devem ser utilizadas na prestação de contas nos órgãos governamentais, apresentando dados
quantitativos, ou seja, valores dos benefícios, número de atendidos, número de bolsistas com valores e
percentuais representativos
As atividades da Fundação Angélica Goulart são oferecidas na própria sede e são 100% gratuitas, prestando
serviço integral e exclusivo na área da assistência social, comprovadas pela certificação do CEBAS. A
Fundação tem por finalidade realizar atividades prioritárias no campo da assistência social e de promoção de
direitos humanos de crianças e adolescentes.
Além disso, realiza atividades em caráter complementar, desde que com recursos específicos para tal fim
destinados, estudos, pesquisas e publicações sobre a situação de crianças e adolescentes, assim como cursos
de aumento de escolaridade, capacitação e educação profissional em parceria com entidades/instituições.
GRATUIDADES
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
PROJETO

1

KNH Brasil SECO

Conta comigo

2

Instituto Helena Florisbal - IHF

Práticas e Atitudes sustentáveis

3

Movimento União Rio (Doação
Ajuda Humanitária - Ação "O
de cestas básicas) *
Básico para quem mais precisa
KINDERNOTHILFE e.V. - KNH

PÚBLICO ALVO
Crianças e adolescentes de
7 a 14 anos
Crianças e adolescentes de
10 a 15 anos
Famílias de Guaratiba

QTD

CUSTO
ANUAL

250

327.274,00
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Nº PARCERIA

143.690,00
122.609,00

670

662.400,00

* Não houve repasse financeiro, o valor de 143.690 é o estimado na receita/despesa referente ao custo das cestas básicas
*400 famílias atendidas por 6 meses. Média de 5 integrantes por família e custo de R$ 110,00 por família/mês
JUVENTUDE
QTD

CUSTO
ANUAL

Nº PARCERIA

PROJETO

PÚBLICO ALVO

4

Brazil Foundation

A cor da pedra

Jovens de 15 a 29 anos

15

67.528,00

5

Secretaria Munic. de Cultura

Carnavalizar

Jovens de 15 a 29 anos

150

71.088,00

6

Save The Children - Rede Não
Projeto de Jovem para Jovem
Bata, Eduque - RNBE

Adolescentes de 15 a 18
anos

45

81.000,00

210

219.616,00

CAMPANHA NACIONAL - ATENDIMENTOS INDIRETOS
Nº PARCERIA

PROJETO

PÚBLICO ALVO

QTD

CUSTO
ANUAL

7

Ações de Educamunicação
Sobre educação sem violência

Crianças, adolescentes e
famílias

5.560

48.000,00

Crianças, adolescentes e
famílias

1.500

35.000,00

Sociedade civil - Campanha
nacional de educação positiva

10.125

383.738,97

17.185

466.738,97

8
9

Formação EAD - Educação
Save The Children - Rede Não
Positiva - Estimulando aplicação
Bata, Eduque - RNBE
da lei Menino Bernardo
Rede Não Bata Eduque

TOTAL DE ATENDIMENTOS DIRETOS: 880
TOTAL DE ATENDIMENTOS INDIRETOS: 17.185
TOTAL DE GRATUIDADES: R$ 1.348.755
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25. A entidade deve demonstrar, comparativamente, o custo e o valor reconhecido quando este valor
não cobrir os custos dos serviços prestados.
As atividades desenvolvidas no exercício de 2021 tiveram um déficit no balanço contábil de R$ 77.349,92,
porém no fluxo de caixa com saldos em contas institucionais um superávit disponível de R$ 397.140,23 que
será aplicado nas atividades de 2022. Todos os atendimentos foram 100% gratuitos e não houve custo
descoberto de receitas para a realização.
26. Cobertura de seguros
O Estatuto da Fundação no capítulo III, artigo 06, do Patrimônio e das Receitas da Fundação, determina que os
bens integrantes do patrimônio da Fundação, serão segurados, em companhia idônea, contra os riscos mais
comuns. Os bens estão segurados conforme as seguintes coberturas:
ITAU CORRETORA DE SEGUROS S A
Vigência: 17/06/2021 a 17/06/2022
Nº Apólice: 005381006
Local de Risco: Rua Belchior da Fonseca,1025, Pedra de Guaratiba, Rio de janeiro-RJ, CEP:23027260
Coberturas Contratadas

Capital Segurado

Incêndio, queda de raio e explosão

1.451.620,50

Danos elétricos

145.162,04

Despesas fixas decorrentes de incêndio

145.162,04

Recomposição de registros/documentos

72.581,02

Responsabilidade civil das operações
RB e/ou Furto qualificado de bens e mercadorias

290.324,09
72.581,02

Os valores segurados são definidos pelos Administradores da Entidade em função do valor de mercado ou do valor do bem
novo, conforme o caso.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021.
Assinado de forma digital por MARCOS
MARCOS CEZAR
CEZAR PEDROZA:98740407772
PEDROZA:98740407772 Dados: 2022.07.05 11:09:08 -03'00'

Vinicius dos Santos Souza
Presidente
CPF nº 091.387.667-44

Marcos Cezar Pedroza
Contador CRC nº RJ-071231/O-0
CPF nº 987.404.077-72
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