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Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da União Brasileira de Educação e Ensino - UBEE
("Entidade"), 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, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da União Brasileira de Educação e Ensino - UBEE
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
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 financeiras". 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, 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 base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, 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 governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
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União Brasileira de Educação e Ensino - UBEE
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 financeiras.
Como parte de uma 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 financeiras,
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 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 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 em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras
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 financeiras, inclusive as
divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
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União Brasileira de Educação e Ensino - UBEE
Balanço patrimonial em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações em títulos e ações
Contas a receber de clientes
Estoques
Adiantamento diversos
Outros créditos

Nota Explicativa

2020

2019

4
5
6
7
8
9

6.522
4.534
15.663
27
6.328
311

6.133
12.046
2.861
4.918
327

33.385

26.285

2.993
349
44.402
568
348.484
396.796

2.927
349
39.947
697
359.108
403.028

430.181

429.313

Total do ativo circulante
Não circulante
Aplicações financeiras
Outros créditos
Propriedades para investimento
Intangível
Imobilizado
Total do ativo não circulante

11
9
12
13

Total do ativo

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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União Brasileira de Educação e Ensino - UBEE
Balanço patrimonial em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Salários e encargos sociais
Provisões de férias e encargos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Tributos a recolher
Outras contas a pagar
Adiantamentos de clientes
Partes Relacionadas
Receita diferida
Subvenções a realizar (com restrição)
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Salários e encargos sociais
Tributos a recolher
Partes Relacionadas
Provisões para contingências
Receitas diferida
Total do passivo não circulante
Total do passivo
Patrimônio líquido
Patrimônio social
Ajuste de avaliação patrimonial
Superávit (Déficit) do exercício
Total do patrimônio líquido

Nota Explicativa

2020

2019

14
15
16
17
18
19
20
22
21
10

8.456
11.008
5.470
8.806
3.087
307
14.960
9.377
1.014
249
62.734

8.650
10.269
7.221
11.007
3.647
497
12.492
1.013
236
55.032

17
14
18
22
23
21

1.363
72
14.797
2.143
18.375
81.109

7.201
84
17.378
8.455
3.008
297
36.423
91.455

24

210.199
128.208
10.665
349.072

212.733
128.208
(3.083)
337.858

430.181

429.313

Total do passivo e patrimônio líquido

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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União Brasileira de Educação e Ensino - UBEE
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Nota
Explicativa

2020

2019

Receita operacional líquida

25

169.187

180.361

Custos dos serviços prestados

26

(119.468)

(128.561)

49.719

51.800

-44.556
(43.200)
5.342
(143)
193

-44.556
(50.314)
3.183
(219)
160

11.911

4.610

29
29

2.325
(3.571)
(1.246)

2.471
(10.164)
(7.693)

30
30

24.414
(24.414)
-

26.919
(26.919)
-

10.665

(3.083)

Superávit bruto
Despesas operacionais
Administrativas e gerais
Outras receitas e despesas operacionais, líquidas
Despesa de subvenções (com restrição)
Receitas de subvenções (com restrição)

27
28

Superávit (déficit) antes do resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido
Isenções usufruídas
Receitas isenções usufruídas
Despesas isenções usufruídas

Superávit (déficit) do exercício

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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União Brasileira de Educação e Ensino - UBEE
Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Superávit (Déficit) do exercício

2020

2019

10.665

(3.083)

Reversão de (baixa por) impairment do ativo imobilizado e
de propriedades para investimento
Resultado abrangente do exercício

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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37.704
10.665

34.621

União Brasileira de Educação e Ensino - UBEE
Demonstração das mutações no patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais)

221.750
(9.017)

Ajustes de
avaliação
patrimonial
90.504
-

(9.017)
9.017

Total do
patrimônio
líquido
303.237
-

-

37.704

-

37.704

212.733
(3.083)

128.208
-

(3.083)
(3.083)
3.083

(3.083)
337.858
-

-

-

-

-

549
210.199

128.208

10.665
10.665

549
10.665
349.072

Patrimônio social
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Incorporação ao capital social
Baixa por impairment ativo imobilizado e
de propriedades para investimento
Déficit do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Incorporação ao capital social
Reversão de impairment ativo imobilizado e
de propriedades para investimento
Fundo Patrimonial
Superávit do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2020

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Superávit (déficit) do
exercício

União Brasileira de Educação e Ensino - UBEE
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais)
2020

2019

10.665

(3.083)

(865)
2.822
10.566
1.508
98
2.216
27.010

1.310
720
10.906
3.239
2.915
918
1.093
3.228
21.246

(8.655)
2.834
(1.410)
16
(1.751)
(206)
739
(3.141)
2.468
(190)
13
(296)
(2.307)
15.124

(760)
(17)
229
1.098
(1.256)
183
362
(158)
(2.372)
1.471
15
(101)
(382)
(3.239)
16.319

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível
Baixa de imobilizado e intangível
Aplicações financeiras de longo prazo
Depósitos judiciais
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos

(4.192)
472
(4.600)
(8.320)

(14.051)
(150)
(14.201)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Partes relacionadas mútuo
Pagamento de empréstimos e financiamentos
Partes relacionadas
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos

11.455
(7.239)
(10.631)
(6.415)

(10.311)
12.963
2.652

389

4.770

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

6.133

1.363

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

6.522

6.133

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Déficit do exercício
Ajustes de
Provisões para contingências
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Resultado financeiro líquido
Depreciação e amortização
Juros sobre empréstimos
Juros sobre empréstimos de partes relacionadas
Baixas do ativo imobilizado
Baixa de contas a receber
Ganhos com ações e debêntures
Outros
Resultado ajustado
Variações patrimoniais
Contas a receber
Estoques
Adiantamento diversos
Outros créditos
Depósitos judiciais
Fornecedores a pagar
Salários e encargos
Provisão de férias e encargos
Impostos e contribuições a recolher
Adiantamentos de clientes
Outras contas a pagar
Subvenções (líquido)
Contingências
Receitas a apropriar
Pagamento de juros sobre empréstimo
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

Aumento (redução) líquido (a) de caixa e equivalentes de caixa

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

Página 7 de 37

União Brasileira de Educação e Ensino - UBEE
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1

Informações gerais
A União Brasileira de Educação e Ensino - UBEE (“Entidade” ou “UBEE”) é uma associação de direito
privado, com atividade preponderante na área de educação, sem fins econômicos, de natureza católica,
comunitária, beneficente e filantrópica, dedicada a educação, sediada na Região Administrativa de Águas
Claras, Brasília - Distrito Federal, na QS 01, lote 40, Torre A, 10º andar, Edifício Taguatinga Shopping e tem
por finalidade criar, congregar, dirigir e manter instituições que visam à beneficência, a promoção humana,
a educação, a cultura e o esporte e ensino.
A Entidade, mediante convênios, colabora na existência e funcionamento de instituições cujas atividades se
enquadrem nas suas finalidades estatutárias, mesmo que pertençam a outras pessoas, físicas ou jurídicas,
inclusive, aos poderes públicos de quaisquer esferas.
Como Entidade de Educação sem Fins Lucrativos, aplica recursos em Gratuidade nas Atividades
Educacionais (Bolsas de Estudos) direcionados as pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social, nos
Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Tocantins e no Distrito Federal. A seguir
listamos a relação de cada unidade:
Descrição da Unidade
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO UBEE
APRENDIZADO MARISTA PADRE LANCÍSIO
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARISTA DIVINO PAI
ETERNO - CEMADIPE
CENTRO DE ESTUDOS MARISTAS - CEM
COLÉGIO MARISTA DE COLATINA
COLÉGIO MARISTA DIOCESANO
COLÉGIO MARISTA DOM SILVÉRIO
COLÉGIO MARISTA NOSSA SENHORA DA PENHA
COLÉGIO MARISTA PALMAS
COLÉGIO MARISTA PATOS DE MINAS
COLÉGIO MARISTA SÃO JOSÉ - BARRA
COLÉGIO MARISTA SÃO JOSÉ - MONTES CLAROS
COLÉGIO MARISTA SÃO JOSÉ - TIJUCA
COLÉGIO MARISTA VARGINHA
COMUNIDADE MARISTA DA BETÂNIA
COMUNIDADE MARISTA DA MARAPONGA - POSTULADO
COMUNIDADE MARISTA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
COMUNIDADE MARISTA DE BELO HORIZONTE JUNIORATO CHAMPAGNAT
COMUNIDADE MARISTA DE BRASÍLIA - CASA PROVINCIAL
MARISTA
COMUNIDADE MARISTA DE COLATINA

Descrição da Unidade
COMUNIDADE MARISTA DE PATOS DE MINAS
COMUNIDADE MARISTA DE SILVÂNIA
COMUNIDADE MARISTA DE UBERABA
COMUNIDADE MARISTA DE VILA VELHA - PRÉ-POSTULADO
ESCOLA MARISTA CHAMPAGNAT DE TERRA VERMELHA
ESCOLA MARISTA CHAMPAGNAT DE VARGINHA
ESCOLA MARISTA SÃO MARCELINO CHAMPAGNAT
ESPAÇO CHAMPAGNAT - MENDES
ESPAÇO CHAMPAGNAT - PETRÓPOLIS
ESPAÇO CHAMPAGNAT - PONTA DA FRUTA
ESPAÇO CHAMPAGNAT - RIBEIRÃO DAS NEVES
ESPAÇO CHAMPAGNAT - SITIO LAGOA DOS PATOS
LOJA LIKE - BARRA
LOJA LIKE - BELO HORIZONTE
LOJA LIKE - PALMAS
LOJA LIKE - TAGUATINGA
LOJA LIKE - TIJUCA
LOJA LIKE - UBERABA
LOJA LIKE - VARGINHA
MARISTA ID - BARRA

A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela assembleia geral, em 23 de abril de 2021.
1.1

Contexto operacional
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Instituição apresenta capital circulante líquido negativo
de R$ 29.349, milhões, devido principalmente à obtenção de financiamento junto ao BNDES para
construção do Colégio Marista da Barra da Tijuca -RJ, concluído no ano de 2019, já apresentando resultados
positivos. O cenário de pandemia da COVID19, foi outro fator que contribuiu para o agravamento do caixa,
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Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

causado pelo volume de descontos concedidos. Dentre os planos de negócio da Instituição, para retomar a
recuperação financeira, foram adotadas as seguintes medidas: a) liquidação da cédula “c”, do empréstimo
do BNDES, em janeiro de 2021, b) liquidação de empréstimos do Banco Santander, até o mês outubro de
2021, que somam uma redução aproximada de R$ 6,5 milhões no passivo de curto prazo. Outras medidas
adotadas, está a aquisição, em janeiro de 2021, do Colégio Marista Padre Eustáquio, na Cidade de Belo
Horizonte – MG, onde há uma perspectiva de incremento na receita anual da ordem de R$ 24 milhões,
revisão na política de descontos e adoção de sistema de Orçamento Matricial, com forte redução de gastos.
1.2

Imunidade tributária
A UBEE é uma entidade beneficente de educação, sem fins lucrativos, imune à incidência de impostos sobre
sua renda, patrimônio e serviços, por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C”; e às contribuições sociais, por
força do artigo 195, § 7°; todos da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.
A UBEE possui CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social e cumpre os requisitos
previstos no artigo 29 da Lei No. 12.101/09, alterada pela Lei No. 12.868/13, e regulamentada pelo Decreto
Federal 8.242/14.

1.3

Isenção
A UBEE é uma entidade beneficente de educação (possui Certificação de Entidades Beneficentes de
Assistência Social) e para usufruir da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei No. 12.101/09,
alterada pela Lei No. 12.868/13, e regulamentada pelo Decreto Federal 8.242/14, cumpre os requisitos
previstos no artigo 29 da referida lei. Isenções que se restringem somente a tributos de competência federal
e municipal.

2

Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas
a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.

2.1

Base de preparação
As demonstrações financeiras da Entidade estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e pelo Conselho
Federal de Contabilidade (“CFC”), com base na resolução 1409/12 que aprovou a ITG 2002(R1), para as
Entidades sem finalidade lucrativa, observando-se os princípios da competência e da oportunidade. As
demonstrações financeiras evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações
financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis e também o
exercício de julgamento por parte da Administração da UBEE no processo de aplicação das suas políticas
contábeis. Aquelas áreas que requeiram maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem
como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão
divulgadas na Nota 3.
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2.2

Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações financeiras estão em milhares de Reais, que é a moeda funcional da Entidade e, também,
a moeda de apresentação.

2.3

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa e títulos privados de instituições financeiras de primeira linha,
de curto prazo com alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor.

2.4

Aplicações financeiras
As aplicações financeiras da Entidade são classificadas como ativos financeiros a valor justo por meio do
resultado. A Entidade determina a classificação dos seus ativos financeiros no momento do seu
reconhecimento inicial, quando ele se torna parte das disposições contratuais do instrumento.
Os rendimentos com aplicações financeiras da Entidade não estão sujeitos à incidência de tributos, devido
ao fato de a Entidade gozar de imunidade de tributos federais.

2.5

Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços no curso
normal das atividades da Entidade. A Entidade mantém as contas a receber de clientes com o objetivo de
arrecadar fluxos de caixa contratuais e, portanto, essas contas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor
justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros,
deduzidas das provisões para perdas. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas
a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.

2.6

Provisão para crédito de liquidação duvidosa
Constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas na
realização das contas a receber, considerando as perdas esperadas, dados históricos e a posição de
inadimplência (Nota 5).
Os critérios utilizados para o cálculo dessa estimativa sobre a carteira de recebíveis de clientes são os
seguintes, a partir do primeiro dia do vencimento do título em aberto:
Faixas de vencimentos
até 360 dias
entre 361 e 720 dias
acima de 720 dias
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Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

2.7

Estoque
Os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição e, caso os valores de realização sejam inferiores,
uma provisão para perda é registrada. A provisão para obsolescência é constituída com base em análise das
perdas históricas e avaliação dos saldos com risco de realização.

2.8

Subvenções
As Subvenções para Investimentos e Custeio são reconhecidas no Ativo, ao mesmo passo que são registradas
no passivo, a fim de evidenciar obrigação para com o conveniente. O reconhecimento da receita com
subvenção governamental ocorre ao longo da duração do contrato, em base sistemática, confrontada com
as despesas que pretende compensar, os referidos registros em contas de resultados são computados em
contas especificas no plano de contas da instituição, e em conformidade com o disposto no CPC 07.

2.9

Imobilizado
Os bens do imobilizado são registrados pelo custo de aquisição, construção ou ao custo atribuído (valor justo)
e depreciados pelo método linear, considerando-se a estimativa da vida útil-econômica dos respectivos
componentes. As taxas anuais de depreciação estão mencionadas na Nota 12.
Reparos e manutenção são apropriados ao resultado no período em que incorridos. O custo das principais
reformas é acrescido ao valor contábil do ativo quando os benefícios econômicos futuros ultrapassam o
padrão de desempenho inicialmente estimado para o ativo. As reformas são depreciadas ao longo da vida
útil restante do ativo relacionado.
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for
esperado através do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como
sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil) são incluídos na demonstração do
resultado no exercício em que o ativo for baixado.
O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada
exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.

2.10

Ativos intangíveis
Refere-se aos gastos com a aquisição de softwares operacionais e com a implantação do Sistema de Gestão
Empresarial - ERP GoldWay e do sistema acadêmico Lyceum.
Está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada, calculada de acordo com o
prazo remanescente de geração de benefícios econômicos futuros, bem como das perdas por redução ao
valor recuperável (impairment), quando aplicável.
Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, quando incorridos.
Outros gastos de desenvolvimento que não atendam ao critério de reconhecimento de ativos, são
reconhecidos como despesa, no período que são incorridos.
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Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos são amortizados durante sua vida útil
estimada, não superior a cinco anos.
2.11

Avaliação do valor recuperável de ativos não financeiros
Os ativos com vida útil definida são revisados para verificação de possíveis reduções aos valores recuperáveis,
sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperado.
Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil excede seu valor recuperável, o qual
representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seu custo de alienação e o seu valor em uso.
Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao valor presente pela
taxa de desconto, antes dos impostos, que reflita uma avaliação atual de mercado do valor da moeda no
tempo e dos riscos específicos do ativo para o qual a estimativa de fluxos de caixa futuros não foi ajustada.
Possíveis reversões de provisões constituídas são reconhecidas no resultado pela nova
mensuração desde que não exceda o valor de custo do ativo.

2.12

Contas a pagar
As contas a pagar são obrigações por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios,
sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso
contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

2.13

Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação
e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores
captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do
resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva
de juros.

2.14

Provisões
Provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em
consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar
a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita.

2.15

Patrimônio social
O patrimônio social da Entidade é constituído de bens e direitos adquiridos ou recebidos em doação e
resultados líquidos de suas atividades.

2.16

Receita de serviços
A Entidade reconhece a receita quando: o valor da receita pode ser mensurado com segurança, for provável
que benefícios econômicos futuros fluirão para a Entidade e quando critérios específicos tiverem sido
atendidos para as atividades da Entidade, conforme descrição a seguir. A UBEE baseia suas estimativas em
resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de
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cada serviço prestado.
A Entidade presta serviços voltados para atividades educacionais. Esses serviços são prestados com base em
contrato de preço fixo. A receita de contratos de prestação de serviços de educação é reconhecida no período
em que os serviços são efetivamente prestados. Quando o recebimento ocorre antes do faturamento, é
registrado o valor recebido como forma adiantamento, para posterior realização da receita, pela
competência da prestação do serviço.
Sobre o valor das receitas, são deduzidos os montantes ofertados como bolsas e descontos, conforme
definido por políticas interna, e por cumprimento da Lei nº 12.101/09.
Nas escolas sociais, onde não há cobrança de mensalidade para nenhum aluno matriculado, as receitas com
bolsas de estudos são estimadas com base nos custos incorridos, enquanto nos demais colégios a receita é
mensurada com base nos valores efetivamente praticados.
2.17

Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros da Entidade são representados pelo caixa e equivalentes de caixa, aplicações
financeiras, contas a receber de clientes, contas a pagar e empréstimos e financiamentos, e são reconhecidos
inicialmente pelo seu valor justo acrescido dos custos diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão,
exceto os instrumentos financeiros classificados na categoria de instrumentos avaliados ao valor justo por
meio do resultado, para os quais os custos são registrados no resultado do exercício. A Entidade não
apresentou nenhum passivo financeiro a valor justo por meio de resultado.

(i)

Classificação
A Entidade classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração: (i) mensurados ao
valor justo (seja por meio de outros resultados abrangentes ou por meio do resultado); ou (ii) mensurados
ao custo amortizado.
A classificação depende do modelo de negócio da Entidade para gestão dos ativos financeiros e os termos
contratuais dos fluxos de caixa.
Os ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes incluem:
.

Títulos patrimoniais que não são mantidos para negociação no reconhecimento inicial e que a Entidade
decidiu, de forma irrevogável, reconhecer nessa categoria. Esses investimentos são estratégicos e a
Entidade considera essa classificação como sendo mais relevante.

.

Títulos de dívida, nos quais os fluxos de caixa contratuais consistem basicamente em principal e em
juros e o objetivo do modelo de negócios da Entidade é atingido por meio da arrecadação de fluxos de
caixa contratuais e da venda de ativos financeiros.
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(ii)

Mensuração
No reconhecimento inicial, a Entidade mensura um ativo financeiro ao valor justo acrescido, no caso de
um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado, dos custos da transação
diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os custos de transação de ativos financeiros ao
valor justo por meio do resultado são registrados como despesas no resultado.

2.18

CPC 06 (R2) - “Arrendamentos”
Essa norma estabeleceu um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar
o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do
arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A
contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a
classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais.
Para os valores dos arrendamentos de curto prazo e de ativo de baixo valor, será mantida a prática contábil
atual de apuração e reconhecimento como despesa em base linear ao longo do prazo do arrendamento.

3

Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as
circunstâncias.

3.1

Estimativas e premissas contábeis críticas
Com base em premissas, a UBEE faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas
contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas
que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores
contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas abaixo.

(a)

Provisão para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas
A Entidade é parte de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas
as contingências referentes a processos judiciais que representem perdas prováveis e estimadas com certo
grau de segurança.
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, a
jurisprudência disponível, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico,
bem como a avaliação do advogado interno. A administração julga que essas provisões para riscos tributários,
cíveis e trabalhistas estão corretamente apresentadas nas demonstrações financeiras.
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(b)

Gratuidade com bolsas de estudos
A Entidade faz o registro das receitas referente as mensalidades concedidas como se recebidas fossem
considerando todas as modalidades ofertadas. As receitas são reconhecidas pelo valor efetivamente
praticado.

4

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e bancos
Aplicações Financeiras

2020

2019

725
5.797
6.522

1.001
5.132
6.133

As aplicações financeiras de liquidez imediata são realizadas com bancos de primeira linha, cuja
rentabilidade dos investimentos está atrelada ao Certificado de Depósito Bancário (CDB).

5

Aplicações em títulos e ações
2020

2019

56

-

4.478

-

4.534

-

Aplicação em títulos de capitalização (a)
Aplicação em ações (b)

(a)

Refere-se a aplicação em títulos de capitalização da empresa Sul América – Títulos de Capitalização

(b) Ações ordinárias e debêntures para diversificação dos investimentos e aumento de ganho real na rentabilidade

Investida
Vale S/A
Telefônica Brasil S.A

Modalidade

Debêntures
Ações

Posição em Reais
Mil
4.473
5
4.478
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6

Contas a receber de clientes
2020

2019

Mensalidade (a)
Acordos (b)
Outros (c)
(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa

15.358
6.019
6.995
(14.947)
13.425

15.156
2.827
4.128
(12.328)
9.783

Clientes diversos (d)
Clientes Lojas (e)
(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa

3.015
42
(819)
2.238

2.786
93
(616)
2.263

15.663

12.046

(a)

Saldo de clientes acadêmicos, referente a mensalidades escolares registradas pelo valor faturado, de acordo com contrato de
prestação de serviço.
(b) Renegociação de mensalidades em atraso com vencimento repactuada pela central de cobrança.
(c) Saldo a receber por aluguel de imóveis, locação de espaços, cantinas e demais operações.
(d) Saldo a receber de operadoras de crédito.
(e) Saldo a receber oriundo das vendas de uniformes Like Marista.

(a)

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
As movimentações na provisão para créditos de liquidação duvidosa de contas a receber de clientes da
Entidade são as seguintes:
Saldo inicial
Novas provisões
Reversões
Saldo final

7

2020

2019

(12.944)
(173.931)
171.109
(15.766)

(12.224)
(143.904)
143.184
(12.944)

Estoques

A Entidade utilizada média ponderada como critério de avaliação do estoque.

Estoque para Revenda
Uniformes escolares (a)
(-) Provisão p/Perda de Estoque
Estoque em poder de terceiros (b)

2020

2019

27
27

3.053
(387)
195
2.861

(a) Uniformes escolares, para revenda nas Lojas Like.
(b) Estoques mantido em papelarias credenciadas, para revenda dos uniformes escolares da marca Like Marista.
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8

Adiantamentos diversos

Adiantamento de férias
Adiantamento de viagem
Adiantamento de fornecedor
Adiantamento de salário

9

2020

2019

4.463
135
555
1.175
6.328

3.933
139
273
573
4.918

Outros Créditos

Outros Créditos
Títulos a receber - Imóveis (a)
Tributos a recuperar
Cheque
Outros (b)
Circulante
Não circulante

2020

2019

118
337
42
163
660

158
258
42
218
676

311
349

327
349

(a) Saldo a receber de operações com venda de imóveis da Entidade.
(b) Valores referem-se a títulos de capitalização e rebanhos.

10

Subvenções
Os Recursos de Subvenções referem-se a repasses de recursos governamentais e não governamentais, que
são aplicados em projetos sociais, decorrentes substancialmente dos seguintes convênios:
Programa Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA);
Prefeitura Municipal de Silvânia - GO;
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ministério da Educação;
Programa Pão e Leite da Secretária de Estado da Educação do Estado de Goiás;
Programa de Desenvolvimento Territorial Sustentável com Superação da Pobreza Extrema do Ministério do
Trabalho e Emprego;
Projeto Rede Nacional de Comercialização Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego;
Programa Uni Terra do Centro de estudos e cooperação internacional (CECI);
Projeto Frutos da Floresta Fundo da Amazônia do BNDES;
Projeto Computadores para a Inclusão do Ministério das Comunicações.
Os saldos são classificados no passivo circulante em contrapartida de caixa e equivalentes de caixa, e serão
reconhecidos no resultado em bases sistemáticas (receita e despesa), conforme utilização do recurso.
Os saldos classificados em Subvenção a Receber (ativo) e contratada (passivo), referem-se a contratos
firmados em 2015 e 2016 que foram efetivamente recebidos em 2019.
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2020
Nome
Convênio PPJA - Macaé e Campos-Outras
Subvenções (a)

Contratado

Recebido

51.314

51.314

51.314

51.314

Outros
Total

A
Receber

174

-

A
realizar

-

161

75

-

75

-

249

-

236

Não circulante

11

A
Receber

-

Circulante

(a)

2019

A
realizar

249

236

-

-

O programa Petrobrás Jovem aprendiz (PPJA) visa a inserção de jovens no mercado de trabalho, tem como objetivo a
inclusão social de jovens em situação de pobreza e vulnerabilidade socioeconômica, o desenvolvimento de habilidades e
competências e a qualificação profissional desses jovens, bem como o cumprimento da Lei de aprendizagem, regulamentada
pela lei 10.097/2000.

Aplicações financeiras
2020

2019

2.993
2.993

2.927
2.927

Aplicações financeiras
Aplicação financeira (a)

Circulante
Não circulante
(a)

2.993

2.927

Aplicação mantida pelo Banco do Brasil como garantia de financiamento bancário pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
- BNDES.
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12

Propriedades para investimento
Movimentação 2019
2019
Propriedades para Investimentos
Custo histórico
Depreciação acumulada
Redução a valor recuperável (Impairment) (a)

(a)

Adições

Transferências

61.727
(21.780)
-

(141)

5.801
(1.205)

39.947

(141)

4.596

-

Reversão de
impairment

2020
-

-

67.528
(23.126)
44.402

Provisão para Impairment reconhecida no exercício de 2018 conforme resultado dos laudos de avaliações dos imóveis, seguindo o método do valor justo aplicado pela empresa
contratada especializada em engenharia de avaliações.

No exercício de 2019 foram realizadas novas análises do valor recuperável dos referidos ativos e a provisão de impairment constituída anteriormente foi revertida, até o limite do valor
residual anterior.

(i)

Mensuração de propriedades para investimento

Reconhecidas e mensuradas pelo método do custo, as propriedades para investimento, principalmente edifícios de escritórios e espaços para eventos,
são mantidas para rendimentos de aluguel de longo prazo e não são ocupadas pela Entidade.

Propriedades para Investimentos
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13

Imobilizado
2020

Em serviço:
Terrenos
Edificações, obras civis e benfeitorias
Máquinas e equipamentos
Veículos
Móveis e utensílios
Móveis escolares
Equipamentos de informática

2019

220.058
203.176
8.130
790
8.531
4.460
8.973
454.118

(-) Depreciação Acumulada:
Edificações, obras civis e benfeitorias
Máquinas e equipamentos
Veículos
Móveis e utensílios
Móveis escolares
Equipamentos de informática
Em curso:
Obras em andamento
(-) Redução a Valor Recuperável:
Prov. Perda impairment (a)

(b)

(54.045)
(5.238)
(596)
(6.311)
(2.603)
(5.209)

221.163
204.788
7.794
624
8.558
4.379
7.665
454.971

(74.002)

(47.780)
(4.653)
(577)
(5.781)
(2.291)
(4.357)
(65.439)

3.523
3.523

4.731
4.731

(35.155)
(35.155)

(35.155)
(35.155)

348.484

359.108

Provisão para Impairment reconhecida no exercício de 2018 conforme resultado dos laudos de avaliações dos imóveis,
seguindo o método do valor justo aplicado pela empresa contratada especializada em engenharia de avaliações.
No exercício de 2019 foram realizadas novas análises do valor recuperável dos referidos ativos e parte da provisão de
impairment constituída anteriormente foi parcialmente revertida, até o limite do valor residual anterior.

A movimentação do ativo imobilizado é como segue:

Em 1º de janeiro
Adição
baixas
Depreciação
Transferência para propriedades para investimento
Resultado levantamento patrimonial realizado
Reversão (provisão) para impairment
Em 31 de dezembro
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2020

2019

359.108
4.741
(473)
(10.296)
(4.596)
-

340.260
13.549
(918)
(9.926)
(14.650)
(3.218)

348.484

34.011
359.108
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Taxas médias de depreciação
2020
Descrição
Terrenos
Edificações, obras civis e
benfeitorias
Máquinas e equipamentos
Veículos
Móveis e utensílios
Móveis escolares
Equipamentos de informática
Obras em andamento
Redução a valor Recuperável
(Impairment)

Taxa média
anual de
depreciação

Custo

-

220.058

5,70

203.176

2019
Valor
líquido

Depreciação

Taxa média
anual de
depreciação

Custo

Depreciação

-

220.058

-

221.163

(54.045)

149.131

4,33

204.788

(47.780)

157.008

-

8.130
790
8.531
4.460
8.973
3.523

(5.238)
(596)
(6.311)
(2.603)
(5.209)
-

2.892
194
2.220
1.857
3.764
3.523

9,90
4,03
9,20
9,25
9,67
-

7.794
624
8.558
4.379
7.665
4.731

(4.653)
(577)
(5.781)
(2.291)
(4.357)
-

3.141
47
2.777
2.088
3.308
4.731

-

(35.155)

-

(35.155)

-

(35.155)

-

(35.155)

(74.002)

348.484

-

424.547

(65.439)

359.108

7,47
2,33
6,38
8,28
10,33

422.486

-

Valor
líquido
221.163

A Entidade realizou a contratação de uma empresa especializada para execução dos trabalhos de Gestão do Ativo Imobilizado entre o período de novembro de 2018
e maio de 2019. Os trabalhos foram desenvolvidos atendendo as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e abrangeu todos os bens
patrimoniais: terrenos, prédios e benfeitorias, máquinas e equipamentos, equipamentos de laboratório, móveis escolares e utensílios, instrumentos musicais,
equipamentos de hardware, veículos. Os bens foram identificados individualmente, a classificação por conta, classe, centro de custo, espécie e situação. O controle
patrimonial foi realizado por meio eletrônico com a tecnologia RFID (Radio Frequency Identification).
Com base no estudo realizado, foram revistas as vidas úteis e consequentemente as taxas de depreciação praticadas no exercício.
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14

Salários e encargos sociais
2020

2019

Salários e ordenados (a)
Outros passivos de folha (b)
IRRF sobre Folha de Pagamento (c)
FGTS a recolher
INSS Funcionários
Contribuição sindical a recolher

4.856
3
1.872
1.001
694
102
8.528

5.288
3
1.875
774
726
68
8.734

(-) Circulante
Não Circulante

8.456
72

8.650
84

(a) Salário a pagar referente a competência de dezembro 2019
(b) Saldo de pensão alimentícia e rescisões a pagar.
(c) Tributos retidos sobre folha de pagamento referentes a competência Dezembro 2019 com pagamento previsto para janeiro de 2020.

15

Provisões de férias e encargos
Provisão de férias e encargos
Provisões para Férias
Provisões de FGTS s/ Férias

16

2020

2019

10.187
821
11.008

9.503
766
10.269

2020

2019

2.161
3.235
74
5.470

3.279
3.660
282
7.221

Fornecedores

Prestador de serviço
Fornecedores de Produtos/ Materiais
Concessionarias
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17

Empréstimos e financiamentos
Modalidade

Encargos
financeiros

2020

2019

2018

Garantia

Capital de Giro
Banco Santander Br S/A. (a)

Juros 17,32% a.a.

-

6.950

9.958

BNDES (c)

Juros pré-fixados
0,52% a.a. + TR

6.126

11.258

15.537

Banco Santander Br S/A. (b)

Juros Pré-fixados
11,84% a.a.

-

-

3.025

Banco Santander Br S/A. (c)

Juros Pré-fixados
4,28% a.a

4.043

-

-

10.169

18.208

28.520

8.806

11.007

11.312

1.363

7.201

17.208

Circulante
Não Circulante

Fazenda São Jose das Paineiras Comarca de Mendes-RJ
Colégio Marista São José da
Barra, na Rua Projetada “A” Lote
1 Quadra F, Jacarepaguá – R.J
Cessão fiduciária dos direitos ou
títulos de crédito no instrumento
(cédula de crédito)

(a) Captação de empréstimo no valor de R$14.001 pelo banco Santander em outubro de 2016, foi liquidado em 2020.
(b) Em setembro de 2013 a Diretoria da Entidade aprovou a operação pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social -BNDES, na modalidade de financiamento
denominada BNDES-FINEM, destinada a conclusão da segunda fase do empreendimento Colégio Marista São José-Unidade Barra , no valor de R$ 40.700, dividido em duas
fontes de custeio, R$ 13.700 com recursos próprios e R$ 27.000 na forma de financiamento.
(c) Captação de empréstimo no valor de R$ 5.256 pelo banco Santander em setembro de 2020.
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As parcelas vencíveis a longo prazo apresentam o seguinte cronograma de vencimento.
2020

2020
2021
2022

(a)

2019

-

-

1.363

5.931
1.270

1.363

7.201

Cláusulas contratuais restritivas - Covenants

Sob os termos das principais linhas de crédito, a Entidade é obrigada a cumprir certas cláusulas financeiras.
A Entidade não apresentou descumprimento desses covenants durante o exercício.

18

Tributos a recolher
2020

2019

Tributos a recolher de terceiros (a)
ICMS a recolher
ISS a recolher
Parcelamento INSS (b)
Parcelamento IRRF (c)
Parcelamento ICMS (d)
Parcelamento CLT (e)

54
6
17
6.385
11.309
113
17.884

57
45
65
7.780
12.816
230
32
21.025

(-) Circulante
Não Circulante

3.087
14.797

3.647
17.378

(a) Encargos tributários sobre contratação de serviços prestados por terceiros e venda de uniformes.
(b) Parcelamento de débitos referentes a INSS sobre folha de pagamento, em 2017 ocorreu a consolidação dos parcelamentos
desse tributo que estavam inscritos na Previdência Social e Procuradoria de Fazenda Nacional.
(c) Parcelamento de débitos referentes a IRRF sobre folha de pagamento, em 2017 ocorreu a consolidação dos parcelamentos
desse tributo que estavam inscritos na Receita Federal e Procuradoria de Fazenda Nacional.
(d) Parcelamento de débito inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional decorrente de multa rescisória.

19

Outras contas a pagar

Cooperativa Marista - COOMAR (a)
Outras contas a pagar
Circulante
Não Circulante

2020

2019

289
18
307

462
35
497

307
-

497
-

(a) A COOMAR é uma cooperativa de crédito destinada aos colaboradores da UBEE, onde o saldo descrito no quadro acima se refere
ao repasse dos valores descontados em folha dos colaboradores cooperados.
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20

Adiantamentos de clientes

Adiantamento de Cliente (a)

2020

2019

14.960
14.960

12.492
12.492

(a) Referem-se às mensalidades escolares recebidas antecipadamente, que serão apropriadas no exercício seguinte, de acordo com o
ano letivo escolar.

21

Receita diferida
2020

2019

Patrocínio (a)
Vendas antecipadas

1.014
1.014

297
1.013
1.310

(-) Circulante
Não Circulante

1.014
-

1.013
297

(a) A UBEE, celebrou Termo de Parceria Comercial com o Banco Santander (Brasil) S.A., visando exclusividade na tomada de
serviços bancários durante a vigência do Termo de Parceria Comercial. Em contrapartida as obrigações assumidas, a
Entidade recebeu a título de prêmio pela preferência bancária, a importância de R$ 2.972, registrado no passivo, cujo
reconhecimento no resultado será feito conforme à vigência do contrato no prazo de 60 meses.

22

Partes Relacionadas

Ativo
Estoque (b)
Repasse de folha
Passivo
Contrato de Mútuo (a)
Estoque (b)
Circulante
Não circulante
(a)

2020

2019

531
531

-

(9.908)
(9.908)

(8.570)
115
(8.455)

(9.377)
-

(8.455)

As transações registradas como partes relacionadas ocorrem entre as Entidades, União Norte Brasileira de Educação e
Cultura - UNBEC e UBEE, que compõem a Província Marista Brasil Centro Norte. O contrato de mútuo formaliza as
operações de pagamentos realizados entre as Entidades para cobrir necessidade de capital de giro.
(b) Transferências de mercadorias para revenda entre as Lojas Like da UBEE e da UNBEC.
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23

Provisões para contingências

2019

Constituição

Reversão

2020

Provisão para Contingência
Cíveis
Fiscais (a)
Trabalhistas

Depósitos judiciais
Depósitos judiciais Pis sobre Folha (a)

410

100

(85)

425

12.158

1.138

(180)

13.116

2.226

1.622

(2.598)

1.250

14.794

2.860

(2.863)

14.791

Pagamentos

Baixas/Reversões

(1.811)

1.529

(1.017)

(1.357)

777

(11.631)

(3.168)

2.306

(12.648)

(308)

(557)

2.143

(735)
(11.051)
(11.786)
3.008

(a) O principal valor considerado para os riscos fiscais refere-se ao processo ajuizado pela Entidade, com relação a cobrança do PIS
e da COFINS. Em 2003 a Entidade obteve sentença favorável para o não recolhimento das referidas contribuições. A Receita
Federal interpôs recurso junto ao Tribunal Regional Federal - 1ª Região, que julgou procedente o recurso. A UBEE recorreu por
meio de Recurso Extraordinário contra esta decisão, e obteve efeito suspensivo até o julgamento final.
Reforça-se tal posicionamento a existência de duas ações diretas de inconstitucionalidade, de nºs 2.028 e 2.036, propostas junto
ao Supremo Tribunal Federal - STF, que corroboram o posicionamento da Entidade quanto à sua imunidade em relação às
contribuições sociais, as quais foram julgadas procedentes em 02/03/2017, e o Recurso Extraordinário nº 566622, no qual o
julgamento do STF, em 23/02/2017, fixou a seguinte repercussão geral: "Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar
previstos em lei complementar", sendo este o processo paradigma usado pela UBEE no seu recurso extraordinário.

Risco possível
Quantidade
Cíveis
Fiscais - Tributárias (a)
Trabalhistas

23
11
6

31 de dezembro
de 2020
3.146
807
49.106
53.059

(a) A partir da opinião de seus consultores jurídicos quanto ao processo envolvendo PIS e COFINS, seguindo um posicionamento
mais conservador, a probabilidade de perda da ação é possível. Ressalta, contudo, que como citado acima a probabilidade de êxito
do recurso interposto é alta. Além disto, se porventura não tiver êxito, a UBEE ainda poderá apelar em outros meios jurídicos,
demonstrando ser imune a tal contribuição, processo este cuja probabilidade de êxito da UBEE é possível.
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24

Patrimônio líquido
Patrimônio social
O patrimônio social da UBEE é aplicado integralmente nos objetivos sociais da Entidade e formado pelo
superávit e/ou déficit acumulados, além dos bens e direitos adquiridos ou recebidos em doação.
Ajuste de avaliação patrimonial
Os saldos referem-se ao custo atribuído aos bens do ativo imobilizado. Conforme Interpretação Técnica
ICPC 10 - Interpretação sobre a aplicação inicial ao ativo imobilizado e à propriedade para investimento e
dos pronunciamentos técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43, quando da adoção inicial do ativo imobilizado.

25

Receita operacional líquida

Receita operacional bruta
Anuidades Escolares sem Gratuidades (a)
Anuidades Escolares com Gratuidades (b)
Outras Receitas Educacionais ('c)
Outras receitas operacionais (d)
Deduções da receita
Impostos sobre receita bruta (e)
Descontos pandemia COVID 19 (f)
Descontos Comercial (g)
Descontos Institucionais (g)
Bolsas de Estudo Convenção Coletiva (h)
Gratuidades Bolsas de Estudos Parciais lei 12.101/2009 (i)
Gratuidades Bolsas de Estudo Integrais lei 12.101/2009 (i)
Receita operacional líquida

2020

2019

211.123
11.316
746
2.153
225.338

202.132
13.128
4.438
1.813
221.511

(325)
(11.389)
(9.066)
(2.048)
(12.440)
(342)
(20.541)
(56.151)

(5.550)
(1.940)
(11.629)
(315)
(21.716)
(41.150)

169.187

180.361

(a) As receitas da Entidade oriundas de atividades fins, conforme estatuto social, são mensuradas pelo valor da contraprestação
recebida ou a receber, baseada na planilha de custo educacional (Lei nº 9.870/99) e formalizado pelos contratos de prestação de
serviços educacionais.
(b) Registro do valor das mensalidades ofertadas pela Entidade por meio de gratuidades sociais. O montante registrado neste item
não agrega saldo no resultado operacional líquido, pois o valor é totalmente deduzido nas contas de gratuidades com bolsas de
estudos.
(c)
Ampliação dos serviços extracurricular ofertado nas unidades educacionais, tais como os centros de línguas ID Marista, e
escolinhas de artes e esportes.
(d)

Resultado obtido com a venda de uniformes escolares pelas Lojas Like.

(e)

Impostos incidentes sobre a venda de uniformas, realizados pelas Lojas Like.

(f) No que se refere aos descontos concedidos em decorrência da pandemia COVID19, ao longo do ano de 2020, foi utilizado o
critério de análise e deliberação de caso a caso, conforme a necessidade do responsável financeiro, não aplicando descontos lineares,
exceto quando por força de decreto.
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(g) Montante de descontos ofertado pelas unidades educacionais de acordo com as políticas de desconto vigentes e orçamento
aprovado pela Administração.
(h)
Bolsa de estudos concedidas a professores e demais classes vinculadas a sindicatos com o benefício previsto em convenção
coletiva.

26

(i)

Gratuidades concedidas na forma da lei nº 12.101/09.

(i)

Gratuidades concedidas na forma da lei nº 12.101/09.

Custos dos serviços prestados
Os custos dos serviços prestados são constituídos dos gastos com pessoal, depreciação e amortização de
bens das unidades escolares, além de outras despesas acessórias ligadas à atividade fim da Entidade.
Demonstramos a sua composição conforme a seguir:
Custos - Educação
(-) Custos dos serviços prestados
Custo com Pessoal (a)
Outros Custos dos serviços
Depreciação e Amortização
Custos - Uniformes
(-) Custos de comercialização Like
Custo do produto vendido (b)
Custo com Pessoal (a)
Depreciação e Amortização

2020

2019

104.079
3.796
8.249
116.124

112.306
7.434
6.984
126.724

2.998
342
4
3.344

1.345
484
8
1.837

119.468

128.561

(a) Gasto com pessoal diretamente ligado a operação da Entidade no desenvolvimento dos serviços educacionais.
(b) Registro do custo com a venda de uniformes pelas Lojas Like.

27

Despesas administrativas e gerais
(-) Despesas Administrativas e gerais (a)
Despesa com Vendas
Despesa com Pessoal (a)
Despesa com Serviços de terceiros
Despesa com utilidades e comunicações
Despesa com tecnologia
Amortização
Despesa com impostos e taxas
Despesa com conservação e manutenção
Despesas com Marketing
Outras despesas gerais
Provisões para perdas
Depreciações e Amortizações

(a)

2020

2019

5.521
16.051
5.921
3.311
1.692
886
2.395
4.533
2.890
43.200

3.361
16.382
8.251
1.597
1.650
2.024
3.527
8.677
4.845
50.314

Despesa com salários e encargos dos colaboradores não ligados diretamente às unidades educacionais.
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28

Outras receitas e despesas operacionais, líquidas
Outras Receitas- Educação
Receita na Venda do Imobilizado
Renda de Bens Patrimoniais (a)
Receita com teatros e ginásios
Receitas com patrocínios
Receitas com Eventos
Receitas com Royalties (b)
Outras Receitas
Total outras receitas
Outras Despesas- Educação
Despesa Comunidade Religiosa
Provisões para Contingências
Perdas de Imobilizado (c)
Outras despesas
Outras Perdas
Total outras despesas
Outras receitas e despesas, liquidas

2020

2019

35
3.255
20
780
11
138
3.238
7.477

6.183
354
637
888
56
1.031
9.149

(2.021)
964
(424)
(681)
27
(2.135)

(1.903)
(257)
(3.133)
(693)
20
(5.966)

5.342

3.183

(a) Receita com o aluguel de bens patrimoniais e espaços das próprias unidades educacionais para atividades culturais e lanchonetes.
(b) Receita obtida com a marca Like Marista.
(c) Doação de terreno ao município de vila velha/ES das áreas B, D e E chamadas de Morro da Batalha, onde faziam parte do colégio
Marista Nossa Senhora da Penha, nas quais foram desmembradas. O desmembramento segue as especificações da planta de
parcelamento e matrícula de cada área.

29

Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeira
Juros e multas cobradas
Descontos obtidos

Despesas financeiras
Juros e multas pagas
Encargos sobre empréstimos/financiamentos
Taxas bancárias
Descontos concedidos
Perdas p/ baixa de recebíveis
Encargos s/ parcelamentos
Encargos sobre mútuos
Resultado financeiro líquido
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2020

2019

340
1.964
21
2.325

675
1.783
13
2.471

(67)
(1.508)
(420)
(532)
(425)
(521)
(98)
(3.571)

(460)
(3.239)
(493)
(539)
(1.093)
(1.425)
(2.915)
(10.164)

(1.246)

(7.693)
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30

Isenções Usufruídas
Despesas Isenções Usufruídas
Isenção Cota Patronal - INSS
Isenção Terceiros - INSS
Isenção SAT - INSS
Total de despesas com isenções usufruídas
Receitas Isenções Usufruídas
Isenção Cota Patronal - INSS
Isenção Terceiros - INSS
Isenção SAT - INSS
Total de receitas com isenções usufruídas

31

2020

2019

(19.162)
(4.302)
(950)
(24.414)

(21.116)
(4.746)
(1.057)
(26.919)

19.162
4.302
950
24.414

21.116
4.746
1.057
26.919

Gratuidades através de bolsas de estudo
Conforme citado no item 1.1, a UBEE é imune à incidência de impostos sobre sua renda, patrimônio e
serviços, por força do art. 150, Inciso VI, alínea ”C”; e às contribuições sociais, por força do artigo 195, § 7°;
todos da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.
Não obstante a UBEE é portadora do CEBAS e cumpre os requisitos previstos no artigo 29 da Lei No.
12.101/09, alterada pela Lei No. 12.868/13, e regulamentada pelo Decreto Federal 8.242/14, cumpre
ressaltar que recente decisão do STF a respeito do tema, que no julgamento do Recurso Extraordinário nº
566622, em 23/02/2017, fixou a seguinte repercussão geral: "Os requisitos para o gozo de imunidade hão
de estar previstos em lei complementar", qual seja, cumprimento dos requisitos previstos no Código
Tributário Nacional, mais especificamente artigo 14 do mesmo. Assim a UBEE, por conservadorismo, atende
os requisitos previstos no artigo 29 da Lei No. 12.101/09, alterada pela Lei No. 12.868/13.

(a)

Demonstrativo do cumprimento do mínimo de bolsas integrais
A Entidade oferece bolsas educacionais para alunos carentes, seguindo os critérios previstos na Lei nº
12.101/09 e também não cobra taxa de matrícula ou custeio de material didático dos alunos bolsistas. Na
concessão de bolsas educacionais a Entidade utiliza o seguinte critério de renda:
A bolsa de estudo integral e concedida ao aluno cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de
1,5 (um e meio) salários mínimos.
A bolsa de estudo parcial é concedida ao aluno cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de
3 (três) salários mínimos.
De acordo com a Lei nº 12.101/09:

Para fins de concessão ou renovação da certificação, a entidade de educação que atua nas diferentes etapas e
modalidades da educação básica, regular e presencial, deverá:
III - conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco)
alunos pagantes.
§ 1o Para o cumprimento da proporção descrita no inciso III do caput, a entidade poderá oferecer bolsas de estudo
parciais, observadas as seguintes condições:
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I - no mínimo, 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes;
II - bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento), quando necessário para o alcance do número mínimo
exigido, conforme definido em regulamento

Em atendimento ao artigo 13 da Lei nº 12.101/09 (com alterações Lei 12.868/13) e regulamentada pelo
Decreto Federal No. 8.242/14, a instituição concedeu pelo menos 1 bolsa integral para cada 5 estudantes
pagantes no ano de 2019.
Lei 12.101 de 2009 (alterada pela Lei 12.868 de 2013) - Portaria Normativa MEC nº 15 de 2017

Total de alunos matriculados (a)
Alunos bolsa integral (Lei 12.101/2009)
Alunos bolsa integral e com deficiência (Lei 12.101/2009)
Alunos bolsa integral e em tempo integral (Lei 12.101/2009) (¹)

2020

2019

13.237

13.700

1.890

1840

-

-

437

508

Alunos bolsa integral (Lei 11.096/2005 - PROUNI)

-

-

Alunos bolsa integral (Pós-graduação strictu sensu) (Lei 12.101/2009)

-

-

2.327

2.348

696

467

-

-

517

95

9.697

10.790

50

51

Alunos bolsa parcial de 50% (Lei 11.096/2005 - PROUNI)

-

-

Alunos bolsa parcial de 50% (Pós-graduação strictu sensu) (Lei 12.101/2009)

-

-

Número total de alunos com bolsa integral (Lei 12.101/2009) (b)
Outras bolsas integrais (b) (²)
Alunos matriculados em cursos que não sejam de graduação ou sequencial de
formação específica regulares (c)
Alunos inadimplentes (d) (³)
Alunos Pagantes: (a) - (b) - (c) - (d)
Alunos bolsa parcial de 50% (Lei 12.101/2009) (e)

Número total de alunos com bolsa parcial de 50% (Lei 12.101/2009)

50

51

3.023

2.815

-

-

Art. 13

Art. 13

Quantidade mínima de bolsas 1/5 (Educação Superior sem Prouni 1/4)

Atendido

Atendido

Quantidade mínima de bolsas 1/9

Atendido

Atendido

Número total de bolsas integrais equivalentes
Outras bolsas parciais
Verificação do atendimento das proporções de bolsas de estudo

(¹) O valor representa o somatório das bolsas integrais, mais o número de alunos com bolsas integrais, que estudam em tempo integral,
estes equivalem a 1,4, de acordo com a Lei 12.101/2009 (Art. 13, §4º, II). A saber 1.890 + (437x1,4) = 2.502.
(²) Artigo 13 C, caput, da lei 12.101/2009, alunos que não se enquadram no perfil socioeconômico da lei 12.101/09 ou da 11.096/05,
mas são alunos bolsistas. No caso da mantenedora UBEE foram concedidas bolsas integrais por força de Convenção Coletiva de
Trabalho ou Descontos Integrais, conforme política de descontos institucionais.
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(³) Artigo 13 C, § 2°, da lei 12.101/2009. Não se consideram alunos pagantes os inadimplentes por período superior a 90 (noventa)
dias, cujas matrículas tenham sido recusadas no período letivo imediatamente subsequente ao inadimplemento, conforme definido em
regulamento.

(b)

Certificado de Entidade beneficente de Assistência Social
A Entidade é portadora de Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos (atualmente denominado CEBAS),
emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) em 26/02/1999 e aprovações posteriores.
Após sucessivas renovações, em 2012 requereu a renovação do CEBAS conforme protocolo nº
23000.017986/2012-02, já protocolizado junto ao Ministério da Educação (MEC), Ministério competente
pela nova certificação, nos termos da Lei nº 12.101/2009 (DOU 30/11/2009), para emissão de renovação do
CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Referido processo teve o certificado
CEBAS deferido pelo deferido, por meio da Portaria n° 828, de 28/11/2018, certificando a Entidade até dia
28/11/2021. Seguindo a legislação vigente, protocolizou pedidos de renovação do CEBAS junto ao MEC,
protocolo nº 23000014736201474 e posteriormente protocolo nº 23000048915201758, seguindo a norma
a respeito da periodicidade de pedidos de renovação. Seguindo os prazos previstos, ao final de 2021 a UBEE
protocolizará novo pedido de renovação do CEBAS.
Os Processos protocolizados asseguram a validade do Certificado e da Certidão de Fins Filantrópicos até a
conclusão de análise dos mesmos, conforme disposto no Decreto 8.242, de 23 de maio de 2014, no caput do
art. 8º e no seu § 1º, motivo pelo qual nenhuma provisão foi efetuada nas demonstrações contábeis
referentes às isenções patronais usufruídas no exercício, nos termos do §7º, art. 205 da Constituição Federal
e do art. 29 da Lei nº 12.101/2009
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32 Demonstração de Resultado conforme orientação portaria 15 do MEC (Informação suplementar)
Nota
Explicativa

2020

2019

211.123
11.316
746
2.153

202.132
13.128
4.438
2.350

(325)
(20.455)
(2.048)
(12.440)
(342)
(20.541)

(537)
(5.550)
(1.940)
(11.629)
(315)
(21.716)

169.187

180.361

(104.079)
(3.796)
(8.249)

(112.307)
(7.434)
(6.984)

(2.998)
(342)
(4)

(1.344)
(484)
(8)

49.719

51.800

(43.200)
5.342
(143)
193

(50.314)
3.183
(219)
160

11.911

4.610

28
28

2.326
(3.572)
(1.246)

2.471
(10.164)
(7.693)

29
29

24.414
(24.414)

26.919
(26.919)

10.665

(3.083)

Receita Bruta de Educação
Mensalidade de Alunos Pagantes
Mensalidades concedidas em Bolsa de estudos
Outras Receitas Serviços Educacionais
Outras Receitas operacionais

24

(-) Deduções da Receita Bruta de Educação
Impostos sobre receita bruta
Descontos Comercial
Descontos Institucionais
Bolsas de Estudo Convenção Coletiva
Gratuidades Bolsas de Estudos Parciais lei 12.101/2009
Gratuidades Bolsas de Estudo Integrais lei 12.101/2009

24

(=) RECEITA LIQUIDA
(-) Custo do serviço Educacional
Custo com pessoal
Outros Custos dos serviços
Depreciação e Amortização

25

(-) Custos de comercialização Like
Custo do produto vendido
Custo com Pessoal
Depreciação e Amortização

25

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
Despesas Operacionais /Outras com Educação
Administrativas e gerais
Outras receitas e despesas operacionais, líquidas
Despesa de subvenções (Com restrição)
Receitas de subvenções (Com restrição)

26
27

Superávit (déficit) antes do resultado financeiro
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido
(+/-) Isenções Usufruídas
Receitas isenções usufruídas
Despesas isenções usufruídas
(=) DÉFICIT DO EXERCÍCIO
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A Demonstração de resultado apresentada baseou-se no modelo da portaria 15/2017 emitida pelo Ministério
da Educação (MEC), cabe salientar que por se tratar de um modelo a Entidade necessitou adaptar certos
itens a este, mas a essência, bem como os itens intrínsecos foram mantidos, não obstante todos os itens
listados estão apresentados em notas explicativas contemplando maior riqueza de detalhes e em
conformidade com as normas contábeis vigentes.
A UBEE é portadora de Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos (CEBAS) e tem como atividade
preponderante Educação básica, diante disso não aplicou em seus demonstrativos valores com assistência
social e saúde.
A Entidade optou, por questão de conveniência, não fazer utilização de benefícios complementares para o
cálculo da proporção de bolsas de estudos, portanto não houve a evidenciação desses registros em seus
demonstrativos, bem como não converteu benefícios em bolsas de estudo.
33

Instrumentos financeiros e gerenciamento dos riscos associados

33.1

Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros da Entidade estão compreendidos principalmente pelas contas-correntes
bancárias e pelos saldos de aplicações financeiras, classificados como valor justo por meio de resultado, e as
contas a receber e empréstimos e financiamentos, classificados como custo amortizado. A Entidade não
opera com instrumentos financeiros derivativos.

33.2

Gestão de risco
A gestão de risco é realizada pelo setor Financeiro da Entidade, segundo as políticas aprovadas pela Diretoria.
A Gerência Financeira da Entidade identifica, avalia e protege contra eventuais riscos financeiros. A
Diretoria estabelece princípios, por escrito, para a gestão de risco global, bem como para áreas específicas.
A Entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:
•
•
•

(a)

Risco de liquidez
Risco de crédito
Risco de taxa de juros

Risco de liquidez
É o risco de a Entidade não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos
financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos
previstos.
Para administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros,
sendo monitoradas diariamente pela área de Tesouraria.
A tabela abaixo analisa os passivos financeiros da UBEE, por faixas de vencimento, correspondentes ao
período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os valores divulgados
na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados.
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Menos
de
um ano

Entre um e
dois anos

Entre dois e três anos

Acima de três anos

Em 31 de dezembro de 2020
Empréstimos
Fornecedores
Parcelamentos (a)
Total

5.470
5.470

10.169
5.906
16.075

5.794
5.794

6.106
6.106

Em 31 de dezembro de 2019
Empréstimos
Fornecedores
Total

11.312
7.038
18.350

8.380
8.380

7.562
7.562

1.266
1.266

a) Resultante das atualizações de todos os parcelamentos (Federais, Estaduais e Municipais).

(b)

Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Entidade caso um cliente ou contraparte em um
instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos
recebíveis da Entidade, representados principalmente, por caixa e equivalentes de caixa e outros créditos.

(c)

Risco de taxas de juros
Representa o risco da Entidade à exposição de taxa de juros, principalmente relacionados aos empréstimos
financiamentos contraídos junto a instituições financeiras.
A Administração estima que pela característica dos encargos contratuais pactuados atrelados ao cenário
projetado de oscilação das taxas de juros da economia, não há volatilidade considerada relevante. Para as
aplicações financeiras, cujos rendimentos são atrelados à taxa de juros, a estimativa também é a de que não
haja oscilação relevante de acordo com as projeções.
financeiras, cujos rendimentos são atrelados à taxa de juros, a estimativa também é a de que não haja
oscilação relevante de acordo com as projeções.

34

Efeitos da Pandemia
A educação foi um dos setores que teve a rotina fortemente afetada pela pandemia de Covid-19.
A pandemia acentuou à Instituição novas estratégias para o seu negócio, tendo que se adaptar à novas
tecnologias e novas metodologias.
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Como protagonista da economia e do ambiente de negócios, o Marista Centro-Norte teve nesse período,
como responsabilidade básica, a boa condução dos seus negócios e o cuidado com seus colaboradores.
Diante desse cenário, a Instituição ficou exposta a uma série de riscos estratégicos e operacionais, como
atrasos ou interrupção do fornecimento dos serviços, mudanças nas demandas de clientes, aumento de
custos, questões de saúde e segurança de colaboradores e força de trabalho insuficiente.
Como ações, a Instituição estabeleceu imediatamente grupos de trabalho para a tomada de decisões em
assuntos urgentes e a criação de planos de contingência dos negócios para diferentes cenários, levando em
conta às características regionais de cada unidade.
Para tanto, o Marista adotou procedimentos para garantir a continuidade dos serviços, como o ensino a
distância para os alunos. Uma das alternativas para enfrentar a crise e manter o calendário escolar. Não
obstante o Marista também teve que renegociar os contratos de prestação de serviços com os pais e
responsáveis pelos alunos, concedendo descontos nas mensalidades e alargamento nos prazos de
pagamento.
Como forma de manutenção dos empregos e dos benefícios aos seus colaboradores e, diminuição dos custos,
o Marista utilizou a Medida Provisória 936/2020, instituída pelo Governo Federal, que permitiu a redução
de jornadas de trabalho e a suspensão temporária de contratos em razão do novo coronavírus. Também
houve a disponibilização de computadores, plataformas de trabalho e sistemas para o trabalho presencial e
home-office dos seus colaboradores.
Nesse período a Instituição trabalhou arduamente na contenção de gastos a fim de evitar o fechamento de
escolas, demissões e perda dos benefícios aos colaboradores, para tanto fez-se necessário a renegociação de
aluguéis, de empréstimos e financiamentos, de contratos de prestação de serviços etc., garantindo assim o
pagamento dos salários de seus professores e colaboradores, além das despesas fixas, como os aluguéis.
Todas essas medidas foram eficazes e evitaram demissões, fechamentos de unidades, perda na qualidade do
ensino e sobretudo o zelo pela vida e saúde de todos.

35

Eventos Subsequentes
A Entidade reforça os cuidados com as pessoas e seu compromisso com a transparência e manterá seus
clientes e stakeholders devidamente informados em caso de mudança significativa do cenário e dos
impactos relevantes."
Covid-19 - A repentina propagação da epidemia do Coronavírus (Covid-19) que causou paralisação de
vários setores produtivos e comerciais, além de fragilizar a economia mundial afetou de forma relevante a
instituição, provocando perda de receitas em 2020. Contudo, a instituição conseguiu rapidamente manter
a continuidade de suas operações, ofertando aos seus clientes aulas online, por meio de avançados recursos
tecnológicos. A estratégia adotada, de não adoção de descontos lineares, em detrimentos de análises
qualitativas individuais e com equidade, mostrou-se muito exitosa, mitigando os potenciais efeitos de perda.
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Para o ano de 2021 a Entidade adotou uma alteração contratual, garantindo que mesmo em caso de mudança
de modalidade dos cursos oferecidos (presencial ou online), uma vez que será garantida a qualidade da
entrega, não haja qualquer alteração de valor do produto nem aplicação de descontos inerentes. Juntamente
com esta ação foi adotada uma rigorosa política de descontos com cotas anuais já pré-estabelecidas
aderentes ao planejamento financeiro, mesmo em um cenário pessimista. Isto irá assegurar o cumprimento
e sequência de seus objetivos Sociais e Estatutários, bem como sua continuidade operacional, com controle
na gestão de caixa sem aumento do risco de liquidez, mesmo frente aos diversos riscos e incertezas aos quais
a Entidade está sujeita.
Colégio Padre Eustáquio – Em janeiro de 2021, o Colégio Padre Eustáquio, localizado em Minas Gerais,
contando atualmente com 1.862 alunos, foi adquirido pela UBEE e passará a compor a rede de escolas da
Entidade. Esta unidade, também católica, existente há 58 anos tem expressiva representatividade na região
que atua. A oportunidade de aquisição surgiu a partir do desejo dos Fráteres responsáveis pela
administração do Colégio, em buscar uma instituição, com iguais valores, que pudesse dar continuidade a
sua missão. O plano de negócios elaborado para esta unidade prevê um superávit operacional de R$ 1,4
milhões, a partir do terceiro ano de operação integrando a rede, garantindo assim um incremento nos
resultados.

Brasília, 23 de abril de 2021.
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