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Relatório dos auditores independentes 

Aos  

Administradores, Membros e Associados da 

Associação dos Empregados do Serpro de Brasília - ASES-DF 

Brasília-DF 

 
Opinião dos auditores 

 

Examinamos as demonstrações contábeis da Associação dos Empregados do Serpro de 

Brasília (“ASES-DF”), que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 

2020, 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, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base 

para opinião com ressalvas”, as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em 

todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação dos 

Empregados do Serpro de Brasília (“ASES-DF”), em 31 de dezembro de 2020, 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 com ressalvas  

 

A Associação apresentou os laudos de avaliações que suportam os valores registrados no 

ativo imobilizado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Todavia, os valores 

apresentados nos respectivos laudos contemplam bens construídos em áreas públicas. Tal 

situação está sendo questionada pelo Governo do Distrito Federal. A Associação não possui 

uma posição definitiva sobre o referido assunto e apesar dos esforços da gestão atual e 

anteriores, ainda não é possível aplicar os nossos procedimentos de auditoria sobre o ativo 

imobilizado total. Como consequência, não foi possível formar uma opinião quanto à 

adequação dos valores representativos registrados no ativo imobilizado e no patrimônio 

líquido em 31 de dezembro de 2020  
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Responsabilidades da administração e da governança 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 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. Os responsáveis pela 

governança da Associação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 

de elaboração das demonstrações contábeis. 

 
 

Responsabilidades do auditor pela auditoria 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: 
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✓ 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 internos da Associação. 

 

✓ Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 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 companhia. 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. 
 

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 carências 

nos controles internos identificadas durante nossos trabalhos. 
 

 
 
 

Brasília, 12 de abril de 2020. 
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Balanço patrimonial 
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Balanço patrimonial 
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  Demonstração do Superávit 
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 Demonstração das mutações do patrimônio líquido  
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 Demonstração do Fluxo de Caixa  
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 NOTAS EXPLICATIVAS  

CONTEXTO OPERACIONAL 

A Associação dos Empregados do SERPRO de Brasília - ASES/DF, criada da fusão da Associação Atlética do 

SERPRO de Brasília e Associação dos Empregados da Sede do SERPRO, no dia 09 de junho de 1984, estabelecida 

no Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 02, Conjuntos 32/33 e com foro na cidade de Brasília – DF, é uma 

entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.415.919/0001-46, com registro cartorário no 

Cartório do 2º Ofício de Registro Civil de Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, deste distrito, 

por intermédio da inscrição nº 07.333.250/001-83. 

De acordo com seu Estatuto, a finalidade da ASES/DF é: Desenvolver o espírito de solidariedade entre os seus 

associados; Promover a adoção de medidas de interesse dos associados; Proporcionar, dentro de suas 

possibilidades, atividades desportivas, sociais culturais; Conceder, quando possível, benefícios de ordem social 

e assistencial; Desenvolver atividades de interesse dos sócios refere à comercialização de produtos e prestações 

de serviços e Gerir os ativos da ASES/DF. 

NOTA 1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

1.1 - Base de preparação: 

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

relativa à Resolução CFC n° 1.409/12 (ITG nº 2002 (R1) - Entidade sem finalidade de lucros e apresentam a 

posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade. 

A adoção das práticas contábeis, frequentemente empregadas na elaboração das demonstrações contábeis, 

estão demonstradas a seguir. Essas definições são abordadas de modo substancial no período indicado, salvo 

disposição em contrário. 

1.2- Apuração dos resultados 

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão descritas a 

seguir: 

A entidade elaborou suas demonstrações contábeis usando o regime de competência. Neste regime os itens são 

reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e 

critérios de reconhecimento para estes itens, portanto, os efeitos das operações e de outros eventos são 

reconhecidos quando ocorrem e não quando são recebidos ou pagos, e desta forma registrados na contabilidade  

e divulgados nas demonstrações contábeis dos períodos aos quais se referem.  
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O resultado, apurado pelo regime de competência, inclui os rendimentos, encargos incidentes sobre ativos e 

passivos circulantes e a longo prazo, bem como quando aplicável, os efeitos de ajustes de ativos para o valor 

recuperável ou de realização ou mensurados a valor justo. Os direitos e obrigações foram classificados no 

circulante e no longo prazo, de acordo com o prazo de realização ou de exigibilidade. 

 

1.3 Efeitos da Covid-19 

 

A entidade tomou as medidas necessárias para proteger seus colaboradores, conscientizando-os sobre as ações 

de controle e o contágio e transmissão do vírus, adotando o home office para a sua equipe de colaboradores, nas 

funções que admitem essa prática, medidas essas que visam permitir a continuidade de suas atividades, 

contribuindo para superar esse difícil momento. A entidade está acompanhando os possíveis impactos do 

corona vírus, seus reflexos nas atividades econômicas. Planos de contingências foram elaborados para 

manutenção adequada de suas operações sem prejuízos aos seus associados, fornecedores e colaboradores. 

Dessa maneira, a entidade manteve as estimativas contábeis de realização dos ativos e liquidação dos passivos 

de acordo com a continuidade normal de suas atividades. 

NOTA 2 – DISPONIBILIDADE 

São recursos financeiros com o propósito de liquidar dívidas de curto e longo prazos, auferir ganhos financeiros 

sobre os valores mobiliários investidos e os recebíveis, além da utilização prudente em outras obrigações 

administrativas previstas. Para isso, é necessário atender relativamente a três requisitos: ser financeiramente 

disponível em curto prazo, ter liquidez imediata e exprimir insignificante risco de mudança de valor.  

 

Composição do saldo da rubrica contábil Disponibilidade conforme tabela a seguir: 

 

Discriminação 2020 2019 

Caixa 0,04 7,94 

Bancos com movimento 56.343,36 236.846,52 

Aplicações financeiras 3.540.667,76 2.964.367,35 

Total 3.597.011,16 3.201.221,81 
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NOTA 3 – CRÉDITOS 

São os valores decorrentes de transações normais e inerentes às atividades operacionais, mesmo que não 

representem o objeto principal da empresa, mais especificamente cheques recebidos e créditos de clientes. 

 

Discriminação 2020 2019 

Cheques recebidos 0,00 438,18 

Clientes 73.115,88 234.278,98 

Total 73.115,88 234.717,16 

 

NOTA 4 – OUTROS CRÉDITOS  

Constituído principalmente por valores decorrentes de pagamentos efetuados a empregados e tributos a 

recuperar – ISS, impostos a compensar – PIS/Cofins/CSLL e Imposto de Renda na data do fechamento do 

balanço. 

 

Discriminação 2020 2019 

Adiantamento salarial  23.192.88 9.493,21 

Tributos a recuperar 133,00 133,00 

Impostos a compensar 39,98 408,98 

Total 23.365,86 10.035,19 

 

A Entidade manteve, durante o período de redução de jornada e suspenção do contrato de trabalho, a 

adimplência dos colaboradores perante o plano de saúde, plano odontológico, coparticipação e seguro de vida, 

para tanto foram realizados adiantamentos aos colaboradores, cujo desconto acontecerá em períodos 

subsequentes, conforme pactuados individualmente com cada colaborador. 

NOTA 5 – DESPESAS ANTECIPADAS 

Este grupo é composto pelos convênios com as empresas de Seguro de Vida (Icatu/SulAmérica). 

A Ótica Nacional, Ótica Tropical e Cartão Good Card e Icatu Seguros em que a ASES faz a intermediação e realiza 

o pagamento antecipadamente para depois efetuar a cobrança dos associados e desconto na folha para seus 

funcionários. 
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Discriminação 2020 2019 

Benefícios aos sócios 32.682,03 77.952,79 

Devedores duvidosos -29.378,33 -29.378,33 

Total 3.303,70 48.574,46 

 

A conta Devedores Duvidosos corresponde aos descontos a título de convênios vencidos e pendentes de 

regularização até o mês de dezembro de 2019. 

 

NOTA 6/15 – REALIZÁVEL (NÃO CIRCULANTE) 

Este grupo é composto por Depósitos Judiciais realizados em juízo e Provisões Judiciais conforme relatórios 

enviados pela ASES e por advogados.  

 

Discriminação 2020 2019 

DATAPREV – Empresa de Tecnol. e Inf. da Prev. Social 7.807,11 7.807,11 

Alexandre Santil Matsumoto 0,00 5.274,86 

M Sports Artigos Esportivos Ltda 2.237.569,11 2.228.391,54 

FPDF – Fazenda Pública do DF 406.420,05 406.420,05 

Eucario Godinho Filho 0,00 3.267,45 

AGEFIS – Agência de Fiscalização do DF 2.220,56 2.220,56 

AGEFIS–Processo 00361-00014255/2018-14 3.174,77 3.174,77 

AGEFIS – Processo 0450-002445/2012 3.174,77 3.174,77 

Alexandre Satil Matsumoto 0,00 3.285,95 

TOTAL  2.660.366,37 2.663.017,06 
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NOTA 7 – IMOBILIZADO 

 

O Ativo Imobilizado está demonstrado pelo valor contábil dos bens corpóreos de permanência duradoura 

destinados à manutenção das atividades e ao bom funcionamento da entidade. 

O valor contábil dos bens integrantes do ativo imobilizado está escriturado conforme indicado a seguir: 

• Na conta Terrenos, o valor contabilizado corresponde à avaliação realizada do bem em 2014. 
• Na conta Construções Convencionais, o valor do Shopping Píer 21 e da Galeteria Beira Lago corresponde ao 
valor de avaliação considerando: a incorporação de 1/32 avos do Shopping Píer 21, restando incorporar ao 
patrimônio oito anos e sete meses do total de 32 anos do contrato celebrado entre as partes. Quanto ao saldo da 
Galeteria Beira Lago, este já foi incorporado 100% em 2019. 

O encargo de depreciação, opcionalmente, é calculado pelo método linear, e as taxas anuais são consideradas 

sobre a vida útil dos itens do imobilizado que estão sujeitos à depreciação. Com isso, as Construções 

Convencionais e Construções Superficiais, que possuem prazo de vida útil de 25 anos, aplicam-se às taxas de 

4%; já em Móveis e Utensílios e Máquinas e Equipamentos, que tem prazo de vida útil de 10 anos, as taxas 

praticadas foram de 10%. Para Computadores e Periféricos, com a vida útil de cinco anos, as taxas praticadas 

foram de 20% ao ano. 

O saldo do Imobilizado é composto por: 

 

Discriminação 2020 2019 

Terrenos 79.715.000,00 79.715.000,00 

Construções Convencionais     43.498.244,28 42.111.786,49 

Construções Superficiais     4.678.579,57 4.902.788,96 

Móveis e Utensílios   74.374,75 88.990,41 

Máquinas e Equipamentos      104.697,69 125.869,04 

Total 128.070.896,29 126.944.434,90 

 

A ASES, observando a sua finalidade estatutária, vem, ao longo dos anos, desenvolvendo diversas atividades 

esportivas e culturais, beneficiando sobretudo os associados e seus familiares, bem como seus empregados, 

sempre com espírito de solidariedade. 

Com o intuito de atingir seus objetivos sociais e na ausência de áreas edificáveis, a Associação apropriou-se de 

espaço público e, a partir de 2001, iniciou as construções que, desde então, se tornaram os locais mais 

frequentados pelos associados. 
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Consta em área pública as edificações abaixo: 

a) 1 campo sintético;  

b) 9 churrasqueiras; 

c) 4 quadras de tênis; 

d) 3 quadras de vôlei de areia; 

e) 1 campo de futebol Society;  

f) 1 quadra polivalente de esporte; e 

e) 1 bloco depósito/almoxarifado. 

Essas estruturas foram construídas com recursos próprios e de terceiros (Píer 21), sendo esses últimos 

amparados por meio de contratos. 

Por se tratar de uma entidade sem finalidade de lucro financeiro, há que se destacar que as vantagens advindas 

dessas edificações se consubstanciam em lucro social, haja vista a satisfação e a assídua frequência de 

associados, familiares, convidados e entidades educacionais/sociais. 

Além do lucro social, esses espaços, geram receitas suficientes para cobrir os custos das construções e reformas 

(vide Anexos I, II, III e IV). 

Dessa forma, mesmo que haja demolição das edificações em tela, a ASES não terá prejuízo financeiro, pois, como 

dito acima, os custos foram absorvidos pelas depreciações e receitas auferidas com as locações dos espaços. 

Desde a gestão anterior, grande esforço foi feito, com apoio do SINLAZER (Sindicato dos Clubes) e de outros 

parceiros, buscando a aprovação da lei que permitisse a ocupação pacífica de áreas públicas que estavam 

ocupadas pelos clubes. Em 2019, com a aprovação da Lei nº 6.248, de 26 de dezembro de 2018, a ASES elaborou 

e protocolou na Terracap, Companhia Imobiliária de Brasília, um projeto pleiteando a ocupação da área pública, 

lindeira aos nossos lotes, utilizados pela ASES e que sempre estava sob questionamento do GDF com multas e 

outras sanções aplicadas ao clube. 

A entidade não constatou hipóteses de desvalorização do valor recuperável de seus ativos. Um bem só é baixado 

de seu patrimônio pela oportunidade de sua venda ou quando não houver possibilidade de almejar benefícios 

econômicos futuros com a sua utilização ou alienação. Tanto o valor residual quanto a vida útil remanescente 

do bem, assim como os métodos de depreciação e amortização aplicados são revistos durante o encerramento 

do exercício social e ajustados de forma compatível, quando for o caso. 
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NOTA 8 – INTANGÍVEL 

Representa a conta software já deduzida pelas amortizações correspondentes. 

 

Discriminação 2020 2019 

Intangíveis 2.890,69 4.275,22 

Total 2.890,69 4.275,22 

 

O valor contábil dos bens intangíveis é calculado com base no custo de aquisição, deduzido das amortizações 

correspondentes. O encargo de amortização, opcionalmente, é calculado pelo método linear, e as taxas anuais 

são consideradas sobre a vida útil econômica desses bens. Foi utilizada a taxa anual de 20% para amortização 

do intangível. 

 

NOTA 9 – FORNECEDORES 

 

A composição do saldo da conta FORNECEDORES é evidenciada por operações do exercício, ligadas a atividades 

operacionais da entidade. 

 

 

Discriminação 2020 2019 

Fornecedores  61.947,11 288.500,55 

Convênios  0,00 1.422,97 

Total 61.947,11 289.923,52 

 

NOTA 10 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

Essa rubrica é constituída pela retenção de tributos incidentes sobre a folha de pagamento e sobre a prestação 

de serviços de pessoas jurídicas e de pessoas físicas. 
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Discriminação 2020 2019 

IRRF Código 1708  849,34 686,78 

ISS a recolher  1.130,23 140,84 

Retenção de tributos 5952 2.208,86 2.169,18 

INSS a recolher 2.391,23 43,28 

Total 6.579,66 3.040,08 

 

NOTA 11 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 

As Obrigações Sociais e Trabalhistas são características das remunerações laborais conferidas aos 

trabalhadores. Desses valores inclusos ao saldo, integram-se, também, os encargos sociais sobre as folhas de 

pagamentos apuradas. Reitera-se que as remunerações fixadas aos colaboradores são compatíveis com as 

atividades realizadas e dispostas na convenção coletiva vigente. Vale ratificar que são calculadas, mensalmente, 

sobre esses proventos as estimativas sobre férias e 13° salário com base na proporção de 1/12 avos. Importante 

salientar que a movimentação e a redução de saldo constantes se justificam pelo desembolso financeiro para 

regularização dessas obrigações. O saldo de provisão do 13º foi paga integralmente em dezembro. 

 

Discriminação 2020 2019 

PIS sobre a folha 628,39 859,08 

Pensão alimentícia a repassar 1.220,96 1.226,44 

INSS a recolher  15.132,35 20.191,47 

Fundo de garantia a recolher 5.021,20 6.847,80 

Contribuição sindical 62,11 135,40 

Provisão de férias a pagar 56.314,29 70.884,58 

Provisão de encargos sociais sem férias 19.418,90 24.454,98 

Outras obrigações com pessoal 57,60 0,00 

IRRF 0561 2.202,96 2.024,44 

Total 100.058,76 126.624,19 

Apesar de manter posição saudável de caixa, e tendo em vista a incerteza e volatilidade do cenário atual em 

razão da pandemia da Covi-19, a administração da Entidade executou medidas com o foco de estabelecer uma 

posição ainda mais robusta em caráter preventivo, para garantir que a Entidade pudesse manter seu estado de 

continuidade, para tanto, foram adotadas medidas de concessão de férias coletivas, redução da jornada de 

trabalho e suspensão do contrato de trabalho. 
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NOTA 12 – OUTRAS CONTAS A PAGAR 

 

Discriminação 2020 2019 

Seguros 51.424,23 0,00 

Total 51.424,23 0,00 

 

 

As obrigações de seguros para com terceiros referem-se aos valores retidos dos associados que posteriormente 

serão repassados à Icatu Seguros S/A. 

 

Em 2019, os valores relativos à obrigação com as operações de seguros estavam representados no ativo em 

benefícios aos sócios.  

Em 2020, a acumulação dos recursos retidos para os sócios gerou uma obrigação de recursos a pagar a terceiros. 

 

NOTA 13 – OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 

 

Discriminação 2020 2019 

Parcelamento GDF/AGFIS   11.269,43 0,00 

Total  11.269,43 0,00 

 

Parcelamento de débito da AGEFIS – Agência de Fiscalização do DF conforme Processo 04017-005812/2020, 

com data prevista para o seu término em fevereiro de 2025 (60 meses). 

NOTA 14 – CAUSAS JUDICIAIS  

Foram provisionadas, nessa conta, as perdas estimadas pela Consultoria Jurídica da ASES, conforme descrito: 

 
Discriminação 2020 2019 

Alexandre S Matsumoto 0,00 2.000,00 

Total 0,00 2.000,00 
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Processo n° 0000260-81.2016.5.10.0012 (Reclamação Trabalhista). Valor definido em sentença transitada e 
julgada em 8 de novembro de 2018. 

 

NOTA 15/6 – PROVISÕES JUDICIAIS 

 

Provisões Judiciais constituídas conforme relatórios enviados pela ASES e por Advogados. 

 
Discriminação 2020 2019 

Eucario Godinho Filho 0,00 3.267,45 

M Sports Artigos Esportivos 2.237.569,11 2.228.391,54 

FPDF – Fazenda Pública do DF 406.420,05 406.420,05 

Alexandre Satil Matsumoto 0,00 3.285,95 

AGEFIS – Agência de Fiscalização do DF 2.220,56 2.220,56 

AGEFIS – Processo 00361-00014255/2018-14 3.174,77 3.174,77 

AGEFIS – Processo 0450-002445/2012 3.174,77 3.174,77 

Raissa Francis – Proc. 0000786-30.220.5.10.0102 7.203,00 0,00 

Total 2.659.762,26 2.649.935,09 

 

NOTA 16 – PATRIMÔNIO SOCIAL 

O Patrimônio Social é composto dos valores de formação aportados pelos associados ou subscritores. 

 

Discriminação 2020 2019 

Fundo Institucional  289.374,77 289.374,77 

Títulos Associativos 5.912,20 5.912,20 

Total 295.286,97 295.286,97 

 

NOTA 17 – INVESTIMENTOS SEDE SOCIAL 

Decorrente da antecipação do pagamento a título de aluguel do empreendimento Píer 21 Cultura e Lazer S/A, 

conforme contrato pactuado, que corresponde a R$ 1.333.620,37 (um milhão e trezentos e trinta e três mil e 

seiscentos e vinte reais e trinta e sete centavos) com correções de multas e juros, sendo utilizado para custear  
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algumas edificações como: centro de treinamento, sede social, academia, salão de jogos e sauna/ducha, 

alojamento e duas quadras de tênis. Após o pagamento integral, não será mais devido à locatária o título de 

aluguel entre os períodos de 1º de agosto de 2008 a 30 de julho de 2023.   

O saldo da rubrica é composto por: 

 

Discriminação 2020 2019 

Subvenções sociais 1.333.620,37 1.333.620,37 

Total 1.333.620,37 1.333.620,37 

 

NOTA 18 – AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 

O Ajuste da Avaliação Patrimonial é o resultado da avaliação dos bens em relação ao seu valor justo, como: as 

contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em 

decorrência da sua avaliação a preço de mercado. 

Em consonância com a Resolução nº 1.159/2009 (CTG 2000) e a Lei nº 11.638/2007, a criação da conta Ajuste 

de Avaliação Patrimonial faz parte do Patrimônio Líquido como um grupo especial, uma vez que os valores nela 

contabilizados não transitaram pelo resultado. 

A parcela do imóvel edificado como Shopping Píer 21, registrado na contabilidade como valor a realizar, 

corresponde  

exatamente aos anos que restam para que a ASES/DF se torne proprietária. Esses procedimentos estão 

claramente evidenciados nos lançamentos contábeis e em seus balancetes de verificação.  

 

Discriminação 2020 2019 

Ajuste de Avaliação Patrimonial 137.803.354,78 137.803.354,78 

Ajuste de Avaliação a Realizar (11.743.124,19) (13.335.187,11) 

Total 126.060.230,59 124.468.167,67 
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NOTA 19 – DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADOS 

Se os saldos são positivos, os valores apresentados representam os superávits acumulados que estão reservados 

para fazer frente a despesas futuras, caso o saldo seja negativo, corresponde a prejuízos acumulados. 

 

Discriminação 2020 2019 

Superávit Acumulado 3.850.770,57 3.937.677,91 

Total 3.850.770,57 3.937.677,91 

 

NOTA 20 – RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

As receitas da entidade são provenientes das atividades operacionais, tais como: mensalidades de associados, 

locações e de atividades financeiras constituídas conforme consta a seguir: 

 

Discriminação 2020 2019 

Contribuições associativas 1.423.449,56 1.593.413,27 

Receitas de locações 927.177,39 1.338.142,02 

Outras receitas operacionais 353.345,18 673.985,72 

Total 2.703.972,13 3.605.541,01 

 

Houve uma redução expressiva das receitas de 2020, que foi reflexo das medidas de isolamento social para 

prevenção da pandemia de Covid-19. 

Entre as ações impostas por essa pandemia, a entidade renegociou seus contratos de locação e concessão, 

suspendendo e/ou reduzindo o valor pago mensalmente pelos locatários e concessionários que teve impacto 

direto no montante da receita no decorrer do exercício. 

 

NOTA 21 – REVERSÕES DE SALDOS 

Corresponde ao valor de provisões revertidos no exercício, decorrente da oscilação das médias das 
remunerações dos colaboradores motivadas pelas variações das horas extras, faltas injustificadas que resultem 
em diminuição do gozo de férias, redução da jornada de trabalho assim como as suspenções de contrato de 
trabalho. 
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Discriminação 2020 2019 

Reversões de saldos das provisões 87.051,25 99.471,04 

Total 87.051,25 99.471,04 

 

 NOTA 22 – DESPESAS OPERACIONAIS 

 

As despesas são apuradas quando ocorrem e comprovadas através de notas fiscais, recibos e contratos, 

observadas as exigências legais e revelam a efetividade dos negócios. 

 

Discriminação 2020 2019 

Despesas com pessoal 1.207.434,92 1.705.654,45 

Despesas gerais e administrativas 1.192.929,74 1.534.461,21 

Despesas tributárias 30.059,50 24.755,71 

Perdas financeiras/baixa do imobilizado 0,00 6.232,06 

Total 2.430.424,16 3.271.103,43 

 

 

NOTA 23 – RESULTADO FINANCEIRO 

Neste grupo, encontram-se registradas as receitas financeiras provenientes de aplicações junto às entidades 

bancárias e as despesas financeiras decorrentes das tarifas cobradas sobre a geração de arquivos de débito 

automático, cobranças eletrônicas e emissão de boletos bancário. 

 

Discriminação 2020 2019 

Receitas financeiras 72.515,55 155.835,91 

Despesas financeiras (50.357,05) (48.852,70) 

Total 22.158,50 106.983,21 
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A entidade mantém um perfil conservador na gestão de suas aplicações financeiras, o que resultou em 2020 em 

um rendimento inferior ao ano de 2019, uma vez que os rendimentos são indexados pela taxa Selic que tem 

sofrido baixas constantes nos últimos ano. (Selic acumulada 2019 = 5,79, Selic acumulada 2020 = 2,75, Variação 

47,50%). 

Apesar da queda na remuneração pela taxa Selic, a Entidade manteve sua política de não exposição às flutuações 

do mercado financeiro 

O saldo da rubrica é composto por: 

 

Discriminação 2020 2019 

BB AUTOMATICO MAIS 558,73   

BB RF C PRAZO 30 MIL   74.334,17 

BB RF CP CORP 400 MIL   30.790,63 

BB RF CP EMPRESA AGIL - CNP JRF CP EMPRESA AGIL 614,16 1.835,71 

BB RF LP CORP 400 M   12.945,88 

BB RF REF DI PLUS AGIL - CNP JRF REF DI PLUS AGIL 44.529,79 20.627,59 

BB RF REF DI VIP - CNP JRF REF DI VIP 5887,94 1.529,69 

DESCONTOS OBTIDOS 1,30   

JUROS ATIVOS 20.923,63 13.772,24 

Total 72.515,55 155.835,91 

 

 

 NOTA 24 – RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

 

Discriminação 2020 2019 

(+) Total das Receitas Operacionais Líquidas 2.791.023,38 3.705.012,05 

(-)     Total das Despesas Operacionais 2.430.424,16 3.271.103,43 

(+/-) Resultado Financeiro 22.158,50 106.983,21 

(=) Resultado Operacional antes das 

Deprec./amortizações 
382.757,72 540.891,83 

(-)   Depreciação e Amortização 469.665,06 511.814,30 

(=) Resultado Líquido do Exercício (86.907,34) 29.077,53 
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O Resultado Operacional correspondeu a um superávit de R$ 382.757,72 (trezentos e oitenta e dois mil, 

setecentos e  

cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos) e o Resultado do Exercício, após a depreciação e amortização, 

correspondeu a um déficit de R$ 86.907,34 (oitenta e seis mil, novecentos e sete reais e trinta e quatro centavos) 

que consta incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias. 

NOTA 25 – ENTIDADE SEM FINALIDADE DE LUCRO 

Considera-se aquela que não apresente superávit em suas contas e, caso apresente em determinado exercício, 

destine-o integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais (artigo 15 da Lei nº 

9.532/1997). 

O Decreto nº 9.580/2018, em seu artigo 184, estabelece isenção para as associações civis que prestem os 

serviços para os quais tenham sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se 

destinam, sem fins lucrativos. 

No entanto, para que mantenha a isenção, alguns requisitos devem ser observados, quais sejam: não 

distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, aplicarem integralmente 

no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, manterem escrituração de receitas e 

despesas em livros revestidos de formalidade capazes de assegurar sua exatidão. 

Ressalte-se, no entanto, que as vedações expressas, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços 

relacionados com as finalidades das entidades, cujo objeto seja com finalidade não lucrativa.  

 

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020. 

 

Ablleython Ribeiro Do Nascimento 

Diretor Presidente 

 

 

Magnífica – Auditores e Consultores Ltda 

CRC-DF 1182/O-2 

CNPJ: 11.803.872/0001-04 
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