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Opinião sobre as demonstrações contábeis
Examinamos as demonstrações contábeis da Associação de Ensino Social Profissionalizante - ESPRO
("Associação"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 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.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação de Ensino Social
Profissionalizante - ESPRO em 31 de dezembro de 2018, 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 aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros.
Base para opinião sobre as 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 Associação, 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.
Outros assuntos
Informações incluídas nas demonstrações contábeis não auditadas
Conforme apresentado na Nota Explicativa n° 17 às demonstrações contábeis, existem informações
qualitativas referentes à quantidade de atendimentos sociais e cobertura de seguro feitas pela
Associação que não foram escopo de nossa auditoria . Nossa opinião não está ressalvada em função
desse assunto.
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
As demonstrações contábeis do exercício findo de 31 de dezembro de 2017, auditadas para fins
comparativos, foram auditadas por nós, para as quais emitimos opinião sem modificação na data de
20 de março de 2018 , com ênfase sobre a possível renovação do CEBAS. Conforme descrito na Nota
Explicativa n° 01 às demonstrações contábeis, a Associação renovou o CEBí'\S no dia 24 de julho de
2018, válido até 18 de julho de 2019.
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Ademais, algumas informações referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foram
reclassificadas em decorrência dos assuntos descritos na Nota Explicativa nO 2.s. Nossa opinião não
está ressalva em função desses assuntos .
Responsabilidades da Administração sobre as demonstrações contábeis
A Administração da Associação é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para as Entidades
sem finalidades de lucros 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 Associação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Associação ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão 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;

•

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados ' às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação;

•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
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•

Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Associação. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção 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 Associação 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.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 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.
São Paulo, 26 de março de 2019.

18DO
BOO RCS AudÍtÓres Associados Ltda.
CRC 2 SP 0151 (j \ 10-8

Thiago jAarglJ! s nçalves
Conta-ác;r=-R'C 1 S ~ 54881/0-8

5

-- - - - - - - - -

---

-

-

--- -----------

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESPRO
Balanços patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
(Em milhares de Reais)

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Adiantamentos a funcionários
Despesas antecipadas
Estoques
Outros créditos
Total do ativo circulante

Nota
explicativa
5
7

2018

2017

21.441
18.223
657
3.708
33
693
44.755

22.272
13.701
778
2.881
O
713
40. 345

32.249
10.004
8
42.261

30.024
440
67
30.531

5.224
1.038
6. 262

5.838
1.128
6.966

Total do ativo não circulante

48.523

37.497

Total do ativo

93.278

77.842

Ativo não circulante
Aplicações financeiras
Depósitos judiciais
Contas a receber
Total do realizável a longo prazo
Imobilizado
Intangível

6

8
7

9
10

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESPRO
Balanços patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
(Em milhares de Reais)
Nota
explicativa
Passivo circulante
Contas a pagar
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias
Benefícios a pagar
Adiantamento de clientes
Projetos à executar
Subvenção a realizar
Outros passivos circulante
Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Provisão para contingências
Total do passivo não circulante
Patrimõnio líquido
Patrimônio social
Ajustes de avaliação patrimonial
Superávits dos exercícios

Total do passivo e patrimônio líquido

11
12
13

7

2017

2018
1.952
8.360
2.834
1.180
137
1.429
385
16.277

349
12.843

933
933

1.750
1.750

62 .517
733
12.818
76.068

49.436
766
13.047
63 .249

93 . 278

77.842

14

1.786
7.788
1.508
1.412

15

IAs notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESPRO
Demonstração de resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
(Em milhares de Reais)
Nota
explicativa
Receitas da atividade de assistência social
Receita de gerenciamento de socioaprendizagem

17

Subvenção FOCA
Subvenção FUNCAD
Doações - formação para o mundo do trabalho (FMT)

17

2017
(reclassificado)

2018
113.709
101
53
507
114.237

102.786

457
103.243

Despesas da atividade de assistência social
Programa de sócioaprendizagem

17

Despesa Subvenção FOCA
Despesa Subvenção FUNCAD
Formação para o mundo do trabalho (FMT)
Programa aprender e transformar
Ser e conviver

17
17
17

(145 .210)
(80)
(53)
(9.773)
(374)
(68)
(155.425)

(135.148)

(8 . 554)
(346)
(53)
(144.101)

8.025
(12.237)
(4.212)

8.778
(11.866)
(3.087)

(45.400)

(43.946)

56 .040
137
2.377
(4.772)
53.782

53.242
119
3.930
(5.202)
52.089

8.382

8.143

4.686
(249)

5.225
(321 )

Receita e despesas com aprendizagem profissional
Receita com aprendizagem profissional
Despesas aprendizagem profissional

17
17

Déficits das atividades de assistência social
Receitas e despesas gerais e administrativas
Receita de prestação de serviços
Voluntáriado

16
23

Outras receitas
(-) Outras despesas

19

Resultado antes das receitas financeiras líquidas
Receitas financeiras líquidas
Receitas financeiras
(. ) Despesas financeiras
Resultado financeiro
Superávits dos exercícios

20
20

4.437

4.904

12.818

13.047

IAs notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESPRO
Demonstrações do resultado abrangente
Exercicios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de Reais)
2018
Superávits dos exercidos

2017

12.818

13.047

12.818

13.047

Outros resultados abrangentes
Total dos resultados abrangentes dos exercidos

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESPRO
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
(Em milhares de Reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2016
Incorporação do superávit do exercicio de 2016

Patrimônio

Ajustes de avaliação

Superávits

socia l

patrimonial

dos exercícios

39 .806

800

9.597
33

(33)

Saldos em 31 de dezembro de 2017

49.436

766

Incorporação do superávit do exercicio de 2017

13.047

Saldos em 31 de dezembro de 2018

33
62.517

13 .047

13.047

13 .047

63 .249

(13.047)

Superávit do exercício
Realização do ajuste de avaliação patrimonial

50.203

(9.597)

Superávit do exercício
Realização do ajuste de avaliação patrimonial

9.597

Total

12.818

12.818

12.818

76.068

(33)
733

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstraçôes contábeis.
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ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE - ESPRO
Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
(Em milhares de Reais)
2018

2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
5uperávits dos exercícios

12.818

13.047

863
18
118
(50)
(67)
13 . 701

1.029
402
(111 )
(152)
(67)
14.148

(4.463)
121

(348)
115
(65)
233
(81 )

Ajustes por

Depreciação e amortização
Baixa líquida do ativo permanente
Provisão/reversão para crédito de liquidação duvidosa
Provisão / reversão para contingências
Perda por Impairment
Resultado líquido ajustado

Aumento I(redução) nos ativos
Em contas a receber

Em adiantamentos a funcionários
Em adiantamentos a fornecedores

Em despesas antecipadas
Em depósitos judiciais

Em estoques
Em Subvenção
Em outros créditos
Aumento I(redução) nos passivos
Em contas a pagar
Em obrigações trabalhistas e previdênciárias
Em benefícios a pagar
Em adiantamento de clientes
Em projetos

à executar

Em outros passivos circulante
Em provisão para contingências
Em convê nios e licitações a realizar
Em Subvenção

(827)
(9.564)
(33)
20

166
572
1.326
(232)
137
36
(817)

397

499
1.130
221
334
90
(1.057)

1.429
(12.129)

1.468

Caixa liquido proveniente das atividades operacionais

1.572

15.616

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Em aplicações financeiras

(2.225)
(172)

(30.024)
(943)

(5)

(1.269)

(2.402)

(32.236)

(831 )

(16.620)

Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Caixa liquido aplicado nas atividades de investimentos
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
No final do exercício
No início do exercício
Variação do caixa e equiva lentes de caixa

21.441
22.272
(831 )

IAs notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

22.272
38.892
(16. 620)
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ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE - ESPRO
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de Reais)
1.

Contexto operacional
A Associação de Ensino Social Profissionalizante - ESPRO ("Associação" ou
"ESPRO"), é uma associação de direito privado sem fins econômicos,
beneficente de assistência social com prazo indeterminado regida por seu
Estatuto Social e pela Legislação que lhe for aplicável.
A Associação promove a integração social de adolescentes e jovens a partir de
14 anos, suas famílias e comunidade, capacitando·os para o exercício da plena
cidadania integração ao mundo do trabalho, em caráter complementar à rede
sócio assistencial, sem distinção de gênero, cor, etnia, credo político,
religioso ou condição social.
Nos termos do artigo 30 do seu estatuto social o ESPRO visa contribuir para o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, enfrentamento das
desigualdades sociais e promoção da integração ao mundo do trabalho, nos
termos do inciso III do Artigo 203 da Constituição Federal, Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS) e legislação correlata, bem como:
•

•
•

•

•
•

Promover a formação político·cidadã, desenvolvendo, resgatando ou
fortalecendo o público inserido na Política Nacional de Assistência
Social, através da reflexão crítica permanente como condição de
crescimento pessoal e construção da autonomia, para o convívio social e
familiar;
Articulação dos benefícios e serviços socioassistenciais na promoção da
integração ao mundo do trabalho;
Identificação e desenvolvimento de capacidades e potencialidades de
seu público alvo, promovendo o seu protagonismo na busca de direitos e
espaços de integração relacionados ao mundo do trabalho, bem como o
resgate de sua autoestima e autonomia.
Desenvolvimento de projetos, programas, serviços e ações de assistência
social beneficentes e filantrópicas, no atendimento de seu público alvo,
em prol da coletividade, do bem comum, no interesse social e
comunitário;
Execução de programas de socioaprendizagem aos adolescentes e jovens,
nos termos da legislação vigente, bem como, apoiar práticas
complementares de profissionalização e aprimoramento profissional.
Promoção da cultura, por meio do desenvolvimento de iniciativas
culturais que contribuam para socialização.

Considerando os objetivos da LOAS e a PNAS, as ações socioassistenciais
devem buscar em seu escopo a ampliação dós direitos sociais e da proteção
social pública, devendo, portanto, fomentar o empoderamento, o alcance da
autonomia, superação de situações adversas, fortalecimento dos vínculos
familiares e das redes sociais de apoio e a articulação com as demais políticas
públicas.

-----_'\~;

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE - ESPRO
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de Reais)
Inscrita como entidade de assistência social no Conselho Municipal de
Assistência Social (COMAS) do Município de São Paulo sob o na 316 e programas
inscritos nos Conselhos Municipais de Assistência Social de: Belo Horizonte sob
o na 268, Brasília sob o na 101, Recife sob o na 006, Porto Alegre sob o na 181,
Curitiba sob o n0 156, Campinas sob o na 135E, Rio de Janeiro sob o na 890 e
nos demais polos onde desenvolvemos programas, projetos e serviços de
assistência social tipificados.
A Administração da Associação entende que os recursos alocados nas
atividades estão adequados e atendem as exigências da lei na 12.101/2009 e
Resolução na 33/11 do CNAS. A análise e aprovação do cumprimento dos
requisitos legais estão vinculadas às futuras prestações de contas pela
Associação junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) ,
Ministério do Trabalho (MTr) e demais órgãos competentes. A Administração
da Associação tem adotado todas as providências necessárias para renovação
da certificação beneficente de assistência social.
A parcela da sociedade que se encontra em situação de vulnerabilidade
pessoal e social, sem perspectivas de acesso aos direitos e a cidadania,
necessita de políticas mais equitativas de proteção social, com vistas no
fortalecimento do protagonismo e o processo de politização, democratização
e participação popular.
Diante disso, toda atividade ou ação socioeducativa realizada na Associação,
destina-se a essa população, buscando sempre a excelência, inovação e
emancipação do usuário, quanto sujeito de direitos.
A Administração da Associação destina integralmente seus recursos no
desenvolvimento de seus projetos, programas e serviços sócio assistenciais
voltados para atendimento de adolescentes e jovens, com idade a partir de 14
(catorze) anos, em situação de vulnerabilidade social, bem como de suas
famílias e comunidades. Visa fundamentalmente promover formação nos
aspectos do desenvolvimento pessoal, social e profissional, para integração ao
mundo do trabalho. Por meio de um trabalho sócio assistencial, objetiva
minimizar situações de fragilidade de vínculos, minimizando impactos que a
desigualdade social produz em nosso cotidiano. As ações socioassistenciais
oferecidas estimulam a convivência social, a participação cidadã, a
potencialização de capacidades, a inclusão produtiva e o desenvolvimento
local, conforme estabelecido no artigo 20 , inciso III da lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS).
Os recursos recebidos são destinados à manutenção de suas unidades de
atendimento, que é integralmente gratuito ao público atendido.
Destaca-se que os usuários da assistência social d,! Associação não contribuem
com nenhum tipo de remuneração ou contraprestação aos serviços que lhes
são ofertados, tendo com isso a gratuidade integral dos seus serviços
prestados.

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE - ESPRO
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de Reais)
q)

Gratuidade
A Associação mantém escrituração contábil regular, registra suas
receitas, despesas e aplicação de recursos em gratuidade de forma
segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC).

r)

Demonstração dos fluxos de caixa
A Administração da Associação apresenta a demonstração de fluxo de
caixa de acordo com o CPC 03R2 usando o método indireto, segundo o
qual o resultado líquido é ajustado pelos efeitos de transações que não
envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer diferimentos ou apropriações
por competência sobre recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa
operacionais passados ou futuros e pelos efeitos de itens de receita ou
despesas associadas com fluxos de caixa das atividades de investimento
ou de financiamento .

s)

Reclassificação das demonstrações contábeis.
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2017, foram reclassificadas ou segregadas, visando a uma
melhor apresentação e comparabilidade com as demonstrações contábeis
do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 .
As premissas adotadas para alocação das despesas institucionais nos
programas foram revistas com base na melhor avaliação de nossos
processos internos, considerando inclusive a interpretação das instruções
da nota técnica 02/2017/DRSP/SNAS .
As rubricas reclassificadas para o exercício findo de 2017 foram: s.1 .
Demonstração de resultados do exercício findo em 31 de dezembro de
2017, receitas de atividades sociais, despesas atividades sociais e outras
despesas gerais e administrativas.

