ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE AUXÍLIO AOS ANIMAIS – APAA
CNPJ: 01.490.362/0001-70
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 / 2019

I- OBJETIVOS DA ENTIDADE E CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Paulista de auxílio aos animais é uma associação de direito privado, beneficente, sem
fins lucrativos, que tem por finalidade:

x A proteção dos animais e do meio ambiente, congregando pessoas dispostas a efetuar o
programa de trabalho abaixo estabelecido;
x Aproximar pessoas físicas ou jurídicas, leigos ou profissionais, que possam oferecer aos
animais abandonados, ou não, melhores condições vida;
x Promover compreensão dos problemas, com orientações baseadas em experiências,
aconselhamento profissional, assistência direta ou indireta, encorajamento e sentido de
unidade comum contra os maus tratos aos animais;
x Estimular a realização de trabalho através de convênios com clínicas veterinárias,
sociedades especializadas e faculdades de veterinária no sentido de promover um amplo
programa assistencial aos animais;
x Promover reuniões, congressos, seminários, simpósios, que tratem
desconhecimentos, experiências e intercâmbio com associações congéneres;

da

difusão

x Incentivar, apoiar e auxiliar a formação de novas associações de igual objetivo em todo o
Pais;
x Promover assistência veterinária, principalmente controle de natalidade, assistência social
e outros através de convénios com clínicas e outros serviços especializados;
x Divulgar através de todos os meios ao seu alcance, a problemática dos animais
abandonados, promovendo campanhas de esclarecimento e informação;
x Obter a colaboração e apoio para os objetivos da APAA através de órgãos educacionais,
religiosos entre outros na consciencialização dos problemas e efeitos quando do abandono e
ou maus tratos aos animais;

x Promover meios para o desenvolvimento de áreas de abrigo e programa de adoção com
acompanhamento aos animais abandonados;
x Prover assistência aos proprietários de baixa renda;
x Angariar e recolher fundos para a realização de seus propósitos;
x Promover junto aos poderes públicos, o cumprimento e a obtenção de medidas legislativas
de proteção aos interesses dos animais;
x Através de boletins informativos, reunir e disseminar informações referentes a trabalhos
realizados sobre a problemática dos animais.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no
Brasil e, em atendimento as normas brasileiras de contabilidade NBC TE – ENTIDADE SEM
FINALIDADE DE LUCRO, que consolida e revoga as NBC T 10.19, NBC T 10.4 e NBC T 10.18,
que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e
variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a
serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidades de lucros.

III - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Os procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das
Demonstrações Contábeis foram os seguintes:
A) Receitas e Despesas
As receitas com doações foram reconhecidas em conformidade ao regime de caixa, pois, a entidade
recebe doações, espontânea de pessoas físicas, o que impede uma estimativa segura da origem desse
tipo de recurso. As despesas foram registradas em conformidade o Princípio da Competência dos
Exercícios.
B) Patrimônio Líquido
Esse saldo é representado pelo patrimônio inicial da entidade, acrescido das doações, subvenções,
superávits e déficits apurados anualmente desde a sua constituição.
C) Recursos ingressos na associação
Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade
com seu Estatuto Social, estando demonstrado nas suas despesas e investimentos patrimoniais.

IV- BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
a) A conta “Caixa” registra o saldo da movimentação diária, de acordo com o boletim do último dia
útil do referido exercício social. A conta “Bancos Conta Movimento” representa o somatório dos
saldos das diversas contas-correntes, todas devida e regularmente conciliadas.

b) Encontram-se também aplicações financeiras, oriundas em sua maioria de doações de pessoas
físicas.

NOTA 2 – IMOBILIZADO
Associação Paulista de Auxílio aos Animais – APAA, não possui bens ou direitos registrados em
seu ativo imobilizado.

NOTA 3 – PASSIVO
O passivo da entidade está registrado pelo valor atualizado até a data do encerramento do exercício,
sendo que os fornecedores de materiais e serviços estão reconhecidos a obrigação pelo valor
histórico em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

NOTA 4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Os recursos que compõem este grupo são acrescidos das doações, subvenções, superávits e déficits
apurados anualmente desde a sua constituição.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A) GRATUIDADES
Os serviços oferecidos pela Associação Paulista de Auxílio aos Animais são gratuitos, não havendo
nenhum tipo de cobrança financeira aos seus públicos assistidos.

B) SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS
A Associação Paulista de Auxílio aos Animais não distribui entre seus associados, conselheiros,
diretores, voluntários ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos
dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o
exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na consecução do seu objetivo social.

C) ISENÇÕES

De acordo com o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil a
entidade é imune de IRPJ como também o parágrafo 7°, do artigo 195 da Folha: 617 Constituição
da República Federativa do Brasil, de 05.10.1988, regulado pelo artigo 29 da Lei n° 12.101, de
27.11.2009, a Instituição é isenta das contribuições destinadas à Previdência Social (INSS) e da
COFINS, de que tratam, respectivamente, os artigos 22 e 23 da Lei n° 8212, de 24.07.1991

Nos exercícios de 2018 e 2019 a entidade usufruiu o total de R$ 13.913,43 em isenções, conforme
quadros demonstrativos abaixo, sendo os valores totalmente revertidos em projetos e programas de
assistência da Associação Paulista de Auxílio aos Animais – APAA

ISENÇÕES USUFRUIDAS 2018

ISENÇÕES USUFRUIDAS 2019
RECEITA OPERACIONAL
TRIBUTOS
IRPJ
CSLL
COFINS
PIS
TOTAL

ALÍQUOTAS
4,08%
2,88%
3,00%
0,65%

R$ 96.762,30
VALOR R$
R$ 3.947,90
R$ 2.786,75
R$ 2.902,87
R$ 628,95

10,61% R$ 10.266,48

RECEITA OPERACIONAL
TRIBUTOS
IRPJ
CSLL
COFINS
PIS

ALÍQUOTAS
4,08%
2,88%
3,00%
0,65%

TOTAL

10,61%

R$ 34.363,35
VALOR R$
R$ 1.402,02
R$ 989,66
R$ 1.030,90
R$ 223,36
R$ 3.645,95

NOTA 6 - COMENTÁRIOS SOBRE OUTROS DEMONSTRATIVOS

A) DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – DFC 2019 E 2018

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do Conselho
Federal de Contabilidade CFC Nº. 1.296/10, de 17/09/2010, que aprovou a NBC TS –
Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Segue abaixo demonstrativo 2019 e 2018

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE AUXÍLIO AOS ANIMAIS - APAA
CNPJ (MF) 01.490.362/0001-70
Demonstração do Fluxo de Caixa 2019 e 2018
(Em reais)
2019

2018

39.042,57

1.605,11

Mais: Depreciações

0,00

0,00

Menos: Lucro na Venda de Imobilizado

0,00

0,00

39.042,57

1.605,11

39.042,57

1.605,11

0,00

0,00

0,00

0,00

Aumento (diminuição) Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa

39.042,57

1.605,11

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período

71.550,51

69.945,40

110.593,08

71550,51

Atividades Operacionais
Superávit (Déficit) do período

Superávit (Déficit) Ajustado
Diminuição (aumento) nos Ativos
Aumento (diminuição) nos Passivos
Caixa Líquido Gerado (consumido) pelas Atividades Operacionais
Atividades de Investimentos
Caixa Líquido Gerdo (consumido) pelas Atividades de Investimentos
Atividades de Financiamentos
Caixa Líquido Gerado (consumido) pelas Atividades de Financiamentos

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

Assinado de forma digital por MIRIAM
MIRIAM ABDUCH
ABDUCH CABRAL:27124791812
Dados: 2021.02.24 15:41:46 -03'00'
CABRAL:27124791812
_______________________________________________________

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE AUXÍLIO AOS ANIMAIS – APAA
MIRIAM ABDUCH CABRAL
PRESIDENTE
CPF: 271.247.918-12
de forma digital
PAULO SAVIO Assinado
por PAULO SAVIO
BICALHO:4197 BICALHO:41978552653
Dados: 2021.02.24
8552653
15:14:15 -03'00'
___________________________
PAULO SÁVIO BICALHO
Contador - CRC/MG 47.283
CPF 419.785.526-53
ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CRC/MG – 6.409

