AEV - Associação de
Equoterapia Vassoural
Demonstrações contábeis referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2020

AEV – Associação de Equoterapia Vassoural
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro
Em reais

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Outros créditos

Notas
Explicativas

2020

4
5

Total do ativo circulante
Não circulante
Investimentos
Imobilizado
Total do ativo não circulante
Total do ativo

2019

242.256
6.250
-

181.651
40.422
764

248.506

222.837

Passivo e patrimônio social
Circulante
Obrigações com recursos próprios
Recursos de convênios

Patrimônio social
Patrimônio social
6

492
1.107

492
1.584

1.599

2.076

250.105

224.913

Total do passivo e patrimônio social

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Notas
Explicativas

2020

7
7

8

2019

18.506

21.877
12.574

18.506

34.451

231.599

190.462

250.105

224.913

AEV - Associação de Equoterapia Vassoural
Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais
Notas
Explicativas
Receitas das atividades
Doações governamentais
Doações não governamentais
Financeiras
Eventos beneficientes
Outras e eventos on-line

2020

9
9
11
9
9

Total das receitas
Despesas das atividades
Das atividades de equoterapia
Gerais e administrativas
Despesas e custos com eventos
Financeiras
Tributárias

10
10
10
11
10

Total das despesas
Superávit do exercício

184.392
168.115
4.941
44.901

104.997
111.517
6.473
326.434
5.000

402.349

554.421

(327.211)
(21.076)
(16.476)
(1.249)
(3.140)

(320.682)
(25.473)
(116.500)
(1.523)
(1.836)

(369.152)

(466.014)

33.197

88.407

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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2019

AEV - Associação de Equoterapia Vassoural
Demonstração das mutações do patrimônio social em 31 de dezembro
Em reais
Patrimônio
social
Em 1º de janeiro de 2019
Absorção do défict acumulado
Devolução de recursos de convênios não utilizados
Ajuste de exercício anterior (Receita Festa do Cordeiro - 2018 e outros)
Superavit do exercício

194.106
(59.084)

Em 31 de dezembro de 2019
Absorção do superavit acumulado
Ajustes de exercícios anteriores
Devolução de recursos de convênios não utilizados
Superávit do exercício

135.022
55.440

Em 31 de dezembro de 2020

190.462

-

-

Superávit
(Déficit)
acumulado

Total

(59.084)
59.084
(68.930)
35.963
88.407

135.022
(68.930)
35.963
88.407

55.440
(55.440)
10.813
(2.873)
33.197

190.462
10.813
(2.873)
33.197

41.137

231.599

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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AEV - Associação de Equoterapia Vassoural
Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais
2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício
Ajustes de exercícios anteriores
Ajustes ao resultado do exercício
Depreciação

2019

33.197
10.813

88.407
30.527

477

478

44.487

119.412

34.172
764
(3.371)
(12.574)

(40.422)
7.581
(13.523)
5.360

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

63.478

78.408

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Devolução de recursos de convênios

(2.873)

(63.493)

Variação de caixa e equivalentes de caixa

60.605

14.915

181.651
242.256

166.736
181.651

60.605

14.915

Aumento (diminuição) nos ativos/passivos operacionais
Contas a receber
Outros créditos
Obrigações com recursos próprios
Recursos de convênios

Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
Variação de caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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AEV - Associação de Equoterapia Vassoural
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de
dezembro de 2020 e de 2019
Em reais
1

CONTEXTO OPERACIONAL
A Associação de Equoterapia Vassoural (AEV) é uma Associação de direito privado sem fins lucrativos
com sede na Fazenda Vassoural, na cidade de Pontal, no Estado de São Paulo. Tem como principais
objetivos:
a) Trabalhos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social em
prol da comunidade, em defesa de políticas públicas de interesse comunitário, garantidas a
todos os cidadãos pela Constituição Federal Brasileira;
b) Promover a habilitação, reabilitação e a educação de pessoas com deficiência.
c) Inserção e reinserção social de pessoas com deficiência.
d) Colaborar com órgãos governamentais e não governamentais para as execuções das ações
acima mencionadas, na prática da terapia com o emprego do cavalo;
e) Associar-se a entidades congêneres na busca constante de intercâmbio de experiências e
tecnologia;
f) Desenvolver políticas para a busca de recursos humanos, materiais, patrimoniais e
financeiros, a fim de levar os benefícios da equoterapia a todas as classes sociais,
especialmente as menos favorecidas;
g) Estabelecer convênios, contratos e intercâmbios com entidades nacionais ou internacionais,
governamentais ou não governamentais nas áreas culturais, ambientais e desportivas, para
cooperação mútua, troca de informações e experiências visando ao alcance de objetivos
comuns;
h) Elaborar e executar projetos e eventos esportivos destinadas à prática do desporto equestre
de rendimento, participativo, lazer, educacional e de inclusão social. Desenvolvendo e
cooperando com a formação esportiva e cultural, isoladamente ou em conjunto com outras
entidades, governamentais ou de direito privado.
i) Oferecer práticas esportivas educacionais, estimulando crianças e adolescentes a manter
uma interação efetiva que contribua para o seu desenvolvimento integral. E, melhoria das
capacidades físicas e habilidades motoras.
A AEV poderá utilizar todos os meios adequados e permitidos na lei para a execução das finalidades,
podendo-se, inclusive, desenvolver outras atividades acessórias voltadas ao desenvolvimento dos
objetivos institucionais por meio de: execução direta de projetos, programas ou planos de ações;
celebração de convênios, contratos ou outros instrumentos jurídicos; doação de recursos físicos,
humanos e financeiros, ou prestações de serviços intermediários de apoio de outras organizações
sem fins lucrativos e órgãos do setor público que atuam em áreas afins.
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AEV - Associação de Equoterapia Vassoural
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de
dezembro de 2020 e de 2019
Em reais
2

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
2.1 Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis da AEV compreendem as demonstrações contábeis preparadas em
conformidade com o CPC para PME e especialmente com as Normas Brasileiras de Contabilidade na
Interpretação ITG 2002 (Entidade sem Finalidade de Lucros) regulamentada pela Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade no 1409/12.
2.2 Base de elaboração
As demonstrações contábeis foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor e
ajustadas para refletir a mensuração de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de
resultado. A preparação de demonstrações contábeis em conformidade com o CPC para PME requer
o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da
administração da Associação no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia
áreas ou situações de maior complexidade que requerem maior nível de julgamento ou estimativas
significativas para as demonstrações contábeis.
O resumo das principais políticas contábeis adotadas pela AEV é como segue:
2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da AEV e
também a sua moeda de apresentação.
2.4 Caixa e equivalentes de caixa
Compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários, demonstrados ao custo e aplicações
financeiras de curto prazo e de alta liquidez e com risco mínimo de alteração de valor, demonstradas
ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, tendo como contrapartida o
superávit do exercício.
2.5 Instrumentos financeiros
A Administração classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor
justo por meio do resultado (superávit), empréstimos e recebíveis. A classificação depende da
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a
classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.
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AEV - Associação de Equoterapia Vassoural
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de
dezembro de 2020 e de 2019
Em reais
2.5.1 Mensurados ao valor justo por meio do resultado (superávit)
Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado (superávit) são ativos
financeiros mantidos para negociação ativa e frequente. Os ativos dessa categoria são classificados
como ativos circulantes. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado (superávit) são apresentados na
demonstração do superávit na rubrica "receitas financeiras" no período em que ocorrem, a menos
que o instrumento tenha sido contratado em conexão com outra operação. Neste caso, as variações
são reconhecidas na mesma linha do déficit afetada pela referida operação.
2.5.2 Empréstimos e recebíveis
Incluem-se nesta categoria os empréstimos concedidos e os recebíveis que são ativos financeiros não
derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São
incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a doze meses
após a data do balanço (estes classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos e recebíveis
da Associação compreendem caixa e equivalentes de caixa e outros créditos. Os empréstimos e
recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva.
2.5.3 Instrumentos financeiros derivativos e hedge
A Associação não operou com instrumentos financeiros derivativos ou hedge durante o exercício.
2.6 Outros créditos
São apresentadas aos valores de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos
e as variações monetárias auferidas.
2.7 Imobilizado
Os itens do imobilizado estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação e perda por
redução ao valor recuperável acumuladas (quando e se aplicável).
Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros
resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do
imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil
do ativo e são reconhecidos no resultado.
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AEV - Associação de Equoterapia Vassoural
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de
dezembro de 2020 e de 2019
Em reais
2.8 Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis
No fim de cada exercício, a AEV revisa o valor contábil de seus ativos tangíveis para determinar se há
alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Se
houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de mensurar o
montante dessa perda, se houver.
O montante recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos na venda ou o valor em
uso. Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao valor
presente pela taxa de desconto, que reflita uma avaliação atual de mercado do valor da moeda no
tempo e os riscos específicos do ativo para o qual a estimativa de fluxos de caixa futuros não foi
ajustada.
Se o montante recuperável de um ativo calculado for menor que seu valor contábil, o valor contábil
do ativo é reduzido ao seu valor recuperável. A perda por redução ao valor recuperável é
reconhecida imediatamente no resultado.
Quando a perda por redução ao valor recuperável é revertida subsequentemente, ocorre o aumento
do valor contábil do ativo para a estimativa revisada de seu valor recuperável, desde que não exceda
o valor contábil que teria sido determinado, caso nenhuma perda por redução ao valor recuperável
tivesse sido reconhecida para o ativo em períodos anteriores. A reversão da perda por redução ao
valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado.
2.9 Provisões
As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultante de eventos
passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável.
O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar
a obrigação no final de cada período de relatório, considerando-se os riscos e as incertezas relativos
à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base nos fluxos de caixa estimados para liquidar a
obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor presente desses fluxos de caixa (em que o efeito
do valor temporal do dinheiro é relevante).
Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão são
esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o
reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável.
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AEV - Associação de Equoterapia Vassoural
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de
dezembro de 2020 e de 2019
Em reais
2.10 Demais passivos circulantes
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos encargos e
variações monetárias incorridos.
2.11 Patrimônio social
Constituído pelas contribuições de associados, doações de entidades governamentais para suprir
atendimentos, bens e valores adquiridos, doações e legados e rendas eventuais e subvenções, rendas
com realizações de eventos específicos acrescido dos superávits e déficits dos exercícios anteriores.
2.12 Apuração do superávit ou déficit
As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.
3

ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros.
A estimativa e premissa que apresenta um risco significativo de causar um ajuste relevante nos
valores contábeis de ativos corresponde à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado (nota no 5).

4

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
O saldo da conta “Caixa e equivalentes de caixa” inclui caixa em poder da Associação, líquido de
saldos bancários a descoberto, quando e se houver. O saldo dessa conta no final do período de
relatório, conforme registrado na demonstração dos fluxos de caixa pode ser conciliado com os
respectivos itens do balanço patrimonial, como demonstrado a seguir:
2020
Caixa
Bancos
Aplicações

10

2019

200
2.995
239.061

12.450
169.201

242.256

181.651

AEV - Associação de Equoterapia Vassoural
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de
dezembro de 2020 e de 2019
Em reais
,

5

CONTAS A RECEBER
O saldo refere-se a parcelas a receber pela venda de prendas através de leilões on-line (2019 –
Vendas de prendas na “Festa do Cordeiro”).

6

IMOBILIZADO
2020
Valores contábeis de:
Móveis e utensílios
Informática

2019
1.024
560

Móveis e
Custo
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adições

Informática

1.584
Total

2.856
-

959
-

3.815
-

Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições

2.856

959
-

3.815
-

Saldo em 31 de dezembro de 2020

2.856

959

3.815

Móveis e

Informática

Total

Depreciação acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adições

1.546
286

207
192

1.276
478

Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições

1.832
286

399
191

2.231
477

Saldo em 31 de dezembro de 2020

2.118

590

2.708

Imobilizado líquido em 31 de dezembro de 2019

1.024

560

1.584

Imobilizado líquido em 31 de dezembro de 2020

738

369

1.107

A vida útil dos itens utilizada no cálculo da depreciação é como segue:
Grupo
Móveis e utensílios
Informática

Anos
10
5
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Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de
dezembro de 2020 e de 2019
Em reais
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OBRIGAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS
2020
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Tributos a recolher

8

2019

1.000
17.303
203

8.940
24.853
658

18.506

34.451

PATRIMÔNIO SOCIAL
É constituído pelas (a) contribuições de associados; (b) bens e valores adquiridos; (c) doações
governamentais e privadas; e (d) rendas eventuais de eventos realizados. O patrimônio social é
acrescido dos superávits e déficits do exercício e eventuais ajustes ao superávit e/ou déficit de
exercícios sociais anteriores.
No caso de dissolução da Associação, após pagos todos os compromissos, o patrimônio
remanescente será destinado aos associados em partes iguais.
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RECEITAS DAS ATIVIDADES
2020
Receitas
Doações - Governos e munícipios
Doações - Pessoas jurídicas e físicas
Eventos beneficientes
Outras

2019

184.392
168.114
44.901
-

104.997
111.517
326.434
5.000

397.407

547.948

As receitas provenientes de “Governos e municípios” são relativas a repasses efetuados por
municípios através de convênios firmados para atendimento de pacientes e/ou execução de projetos
específicos. As doações de pessoas físicas e jurídicas são relativas a repasses efetuados por
associados e/ou terceiros efetuados de forma espontânea no transcorrer do exercício.
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Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de
dezembro de 2020 e de 2019
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DESPESAS DAS ATIVIDADES
2020
Das atividades de equoterapia
Pessoal e encargos
Serviços de terceiros
Material de execução das atividades
Gastos com animais

Gerais e administrativas
Festas e eventos beneficientes
Material de escritório, limpeza, copa e cozinha
Depreciação
Serviços de terceiros
Viagens e estadias
Outras despesas

11

310.698
14.228
1.658
627

299.149
14.616
784
6.133

327.211

320.682

16.476
1.806
477
14.845
3.948

116.500
4.965
478
10.540
2.738
6.752

37.552

141.973

2020

2019

(1.249)

(1.523)

4.941

6.473

RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras
Despesas bancárias
Receitas financeiras
Receita de aplicação financeira

12

2019

PLANOS DE APOSENTADORIA
Em 31 de dezembro de 2020, a Associação não possui planos de aposentadoria por benefício
definido ou contribuição definida para nenhum de seus empregados ou administradores.

13

AEV - Associação de Equoterapia Vassoural
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de
dezembro de 2020 e de 2019
Em reais
13

REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHEIROS
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, não houve remuneração a qualquer membro da
diretoria e do conselho fiscal, exceto a Vice-Presidente, Elaine Cristina Soares Leite, por exercer a
função de Fisioterapeuta nas atividades de atendimento, foi remunerada em, aproximadamente,
R$ 66 mil (2019 - R$ 51 mil).
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SEGUROS
A Associação não possui apólices de seguros contratadas e vigentes na data base de 31 de dezembro
de 2020.
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APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram aprovadas pelos administradores em 25 de janeiro de 2021.

*

*

*
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