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Opinião 
 

Examinamos as demonstrações financeiras da União Norte Brasileira de Educação e Cultura - UNBEC 
("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 Norte Brasileira de Educação e Cultura - 
UNBEC 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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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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Ativo  
 

 Nota 
Explicativa  

 2020  2019 

 Circulante   
     

      Caixa e equivalentes de caixa   4                        48.937                         39.173  
      Aplicação em títulos e ações  5  2.485   
      Contas a receber de clientes   6                        22.446                         21.897  
      Estoques   7                           32                            1.820  
      Adiantamento diversos   8                           3.569                            4.473  
      Partes Relacionadas  10  9.377   
      Outros créditos   9                           1.114                            1.124  
 Total do ativo circulante   

                          87.960                           68.487 
       

 Não circulante   
     

      Partes relacionadas   10                           -   8.455 
      Propriedades para investimento   11                                     40.277                         21.197  
      Intangível   13  3.815                               5.308  
      Imobilizado   12                      199.752                       222.797  

 Total do ativo não circulante   
                       243.844                        257.757  

       
         

 Total do ativo   
                        331.804                         326.244  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.  
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Passivo e patrimônio líquido   Nota Explicativa   2020  2019 

 Circulante       

      Salários e encargos sociais   14                           7.101                            7.205  
      Provisões de férias e encargos  15                           9.447                            8.273  
      Fornecedores  16                           4.552                            10.878  
      Empréstimos e financiamentos  17                           4.043   3.533  
      Arrendamento Mercantil a pagar 18  1.390  1.390 
      Tributos a recolher   19                           1.962                            2.393  
      Outras contas a pagar  20                               292                                454  
      Adiantamentos de clientes  21                         13.054                          11.019  
      Receita diferida  22                                  107                                   94  

 Total do passivo circulante                           41.948                          45.239  

      
 Não circulante       

      Empréstimos e financiamentos  17                            -                             3.418  
      Arrendamento Mercantil a pagar 18  10.558  11.189 
      Tributos a recolher  19                           3.962                            5.667  
      Provisões para contingências 23                            1.952                             1.327  
      Receitas diferida  22                               -                                233  

 Total do passivo não circulante                            16.472                           21.834  
      

 Total do Passivo                           58.420                           67.073 
      

 Patrimônio líquido  24     

      Patrimônio social                        260.113                       234.959  
      Superávit do exercício                           13.271                         24.212 

 Total do patrimônio líquido                         273.384                        259.171 
        

 Total do passivo e patrimônio líquido                        331.804                      326.244 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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 Nota Explicativa   2020   2019 

            
              
Receita operacional líquida   25   200.810   205.866 
              

Custos dos serviços prestados   26        (127.768)        (136.566) 
              
Superávit bruto       73.042   69.300 
              
Despesas operacionais          
    Administrativas e gerais   27           (57.912)           (53.168) 
    Outras receitas e despesas operacionais, líquidas   28                (2.283)                 6.391  
              
Superávit antes do resultado financeiro       12.847   22.523 
              
    Receitas financeiras   29   4.746   7.968 
    Despesas financeiras   29             (4.322)             (6.279) 

Resultado financeiro líquido                     424                  1.689  
              
Isenções usufruídas             

Receitas isenções usufruídas   30             23.455              24.501  
Despesas isenções usufruídas   30           (23.455)           (24.501) 

                               -                           -  
              

Superávit do exercício                  13.271               24.212  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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    2020   2019 

       
Superávit do exercício               13.271              24.212  
Outros resultados abrangentes                         -                       -    

       
Resultado abrangente do exercício               13.271              24.212  

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

 

Superávit (déficit) do 
exercício  

Total do patrimônio 
líquido 

 Saldo em 31 de dezembro de 2018   228.618  6.341  234.959 
    Incorporação ao capital social                           6.341                            (6.341)                                          -  
    Superávit do exercício                                        -                                 24.212   24.212 

 Saldo em 31 de dezembro de 2019  234.959  24.212  259.171 

    Incorporação ao capital social                              24.212                              (24.212)                                          -  
    Fundo Patrimonial  942  -  942 
    Superávit do exercício                                        -                              13.271   13.271 

 Saldo em 31 de dezembro de 2020  260.113  13.271  273.384 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.  
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 2020  2019 

Fluxos das atividades operacionais     
Superávit do exercício  13.271  24.212 
Ajustes de     

Provisões para contingências          625           (556)  
Provisão para créditos de liquidação duvidosa   5.988  2.177 
Depreciação e amortização          11.303           9.319  
Juros sobre empréstimos  1.151  1.405 
Juros sobre empréstimos de mútuo  -  (2.915) 
Baixas do ativo imobilizado  -          7  
Resultado financeiro líquido (Empréstimos)  -  - 
Baixa de clientes por perdas  2.149        2.929 
Redução ao valor recuperável (Impairment)   -     (10.847) 
Ajuste valor justo carteira de clientes  -  (286) 
Ganhos com ações e debêntures  -   
Outros  

 
- 

 
                 6.445  

Resultado Ajustado  34.487  31.890 

Variações patrimoniais     
Contas a receber de clientes  (8.686)        (4.565)  
Estoques  1.788              (36) 
Adiantamento diversos  904        (1.392) 
Outros créditos  10          2.478  
Depósitos judiciais  -              124  
Contas a pagar  (6.326)          2.158  
Salários e encargos  (104)          721  
Provisões de férias e encargos trabalhistas  1.174  968 
Impostos e contribuições a recolher  (2.136)         (844) 
Adiantamentos de clientes  2.035          2.493  
Outras contas a pagar  (162)              (39) 
Receitas a apropriar  (220)            (404) 
Juros pagos  988            (700) 
Pagamento de juros sobre empréstimo  (596)        (1.449) 

Caixa gerado pelas atividades operacionais          23.156         31.403  

     
Fluxos de caixa das atividades de investimentos     

Aquisição de imobilizado e intangível        (5.025)        (8.234) 
Baixas de ativo imobilizado  122   
Aquisição de ações e debêntures  (2.485)   
Recebimento em operação de mútuo  (11.455)  - 
     

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos            (18.843)             (8.234)  
     

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos     
Pagamento de empréstimos e financiamentos        (3.463)        (3.550) 
Amortização de arrendamento por direito de uso  (1.619)   
Pagamento em operações de mútuo     10.533     (12.911) 

     

Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamentos       5.451       (16.461) 
     

Aumento (redução) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa            9.764            6.708  

     
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício         39.173          32.465  

     

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício         48.937          39.173  

 
 
 
 
 
 

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

 
A União Norte Brasileira de Educação e Cultura - UNBEC (“Entidade” ou “UNBEC”) é uma associação de 
fins não econômicos e de caráter beneficente, com atividade preponderante na área de educação, sediada a 
Rua Jorge Tasso Neto, 318 - Apipucos, Recife - PE, e tem por finalidade criar, congregar, dirigir e manter 
instituições que visem à beneficência, a promoção humana, a educação, o ensino e a cultura. 
 
Como Entidade de Educação sem Fins Lucrativos, a UNBEC aplica recursos nas atividades Educacionais 
(Bolsas de Estudo), direcionados a pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social nos Estados do Pará, 
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Bahia e no Distrito Federal. 
Relacionamos a seguir a descrição de cada unidade: 
 

Descrição da Unidade 
  

Descrição da Unidade 
UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
UNBEC 

COMUNIDADE MARISTA DO ARAÇAGY 

CENTRO MARISTA CIRCUITO JOVEM - RECIFE COMUNIDADE MARISTA DO RECIFE 
COLÉGIO MARISTA CHAMPAGNAT COMUNIDADE MARISTA RECANTO NAZARÉ - APIPUCOS 
COLÉGIO MARISTA DE ARACATI ESCOLA MARISTA CHAMPAGNAT DE IGUATU 
COLÉGIO MARISTA DE MACEIÓ ESCOLA MARISTA CHAMPAGNAT DE NATAL 
COLÉGIO MARISTA DE NATAL ESCOLA MARISTA CHAMPAGNAT DE TERESINA 
COLÉGIO MARISTA DO ARAÇAGY ESCOLA MARISTA SAGRADO CORAÇÃO 
COLÉGIO MARISTA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ ESPAÇO CHAMPAGNAT - ABREULÂNDIA 
COLÉGIO MARISTA PATAMARES ESPAÇO CHAMPAGNAT - BARRA DE SÃO MIGUEL 
COLÉGIO MARISTA PIO X ESPAÇO CHAMPAGNAT - BENFICA 
COLÉGIO MARISTA PIO XII ESPAÇO CHAMPAGNAT - BRAZLÂNDIA 
COLÉGIO MARISTA SÃO LUÍS  ESPAÇO CHAMPAGNAT - EXTREMOZ 
COLÉGIO MARISTA ÁGUAS CLARAS ESPAÇO CHAMPAGNAT - FONTAINHAS 
COMUNIDADE MARISTA DE ARACATI ESPAÇO CHAMPAGNAT - ITAMARACÁ 
COMUNIDADE MARISTA DE BALSAS ESPAÇO CHAMPAGNAT - LAGOA SECA 
COMUNIDADE MARISTA DE BELÉM LOJA LIKE - BELÉM 
COMUNIDADE MARISTA DE IGUATU LOJA LIKE - JOÃO PESSOA 
COMUNIDADE MARISTA DE MACEIÓ LOJA LIKE - NATAL 
COMUNIDADE MARISTA DE NATAL LOJA LIKE - PATAMARES 
COMUNIDADE MARISTA DE SALVADOR LOJA LIKE - RECIFE 
COMUNIDADE MARISTA DE SURUBIM MARISTA ID - NATAL 
COMUNIDADE MARISTA DE TAGUATINGA MARISTA ID - RECIFE 

COMUNIDADE MARISTA DE TERESINA 
  

  
 
 

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

 
1.1  Imunidade tributária 

 
A UNBEC 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 UNBEC 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.   
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1.2 Isenção  
 
A UNBEC 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 UNBEC 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. 
 
 

 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. 
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 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 do contas a receber, considerando 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  Percentual de provisão 
   

até 360 dias  35% 
entre 361 e 720 dias  92% 
acima de 720 dias  100% 

 
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 10. 

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. 
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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 

 
(a) Softwares 

 
  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. 
 
 Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos são amortizados durante sua vida útil 

estimada, não superior a cinco anos. 
 

(b) Relações contratuais com clientes 
 
As relações contratuais com clientes, adquiridas em uma combinação de negócios, são reconhecidas pelo 
valor justo na data da aquisição. As relações contratuais com clientes têm vida útil finita e são contabilizadas 
pelo seu valor de custo menos a amortização acumulada. A amortização é calculada usando o método linear 
durante a vida esperada da relação com o cliente. 

 
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. 
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 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 UNBEC baseia suas estimativas 
em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações 
de 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, nos demais colégios a receita é mensurada 
com base nos valores efetivamente praticados. 
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 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. 

 
(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 nova 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. 
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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 UNBEC 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. 

(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 
 

  2020  2019 

     

 Caixa e bancos                      1.482                      1.161  

 Aplicações Financeiras (a)                  47.455                   38.012  

  
                  48.937                     39.173  

 
 

(a) Os rendimentos das aplicações financeiras da Entidade não estão sujeitos à incidência de tributos, devido ao fato de a 
Entidade gozar de imunidade de tributos federais. 

 
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).  
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   5 Aplicações em títulos e ações 

  2020  2019 

     

 Aplicação em títulos de capitalização (a)                     137                      -  

 Aplicação em ações (b)                  2.348                   -  

  
                  2.485                     -  

 
 

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

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

 
 

 
 

 
6 Contas a receber de clientes 

 
2020  2019 

 

 Mensalidade (a)  28.280  29.114 

 Acordos (b)  9.961  5.147 

 Outros (c) 11.562  8.609 

 (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa             (29.550)             (23.196) 

 20.253  19.674 

    

 Clientes diversos (d)                 2.615                  2.436  

   Clientes Lojas (e)                     117                       153  

 (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa                   (539)                   (366) 

 2.193  2.223 

    

 
22.446  21.897 

 
(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 vencimentos repactuados pela central de cobrança. 
(c) Saldo a receber de operadoras de cartão. 
(d) Saldo a receber por aluguel de imóveis, locação de espaços, cantinas e demais operações. 
(e) Saldo a receber oriundo das vendas de uniformes Like Marista. 

 
 

 
Investida 

     Posição em Reais 
Mil  Modalidade   

     

Vale S/A  Debêntures   2.112 
Bradesco  Ações   211 

Vale S/A  Ações   25 

     2.348 
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(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: 
 
 2020  2019 

Saldo inicial (23.562)             (21.385) 

Novas provisões           (319.101) 
         (267.104) 

Reversões 313.113 
 

          264.927  

 
 

 
 

Saldo final (29.550) 
 

            (23.562) 

 

 
7 Estoques 

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

  2020  2019 

     
         Uniformes escolares (a)  
 

                    32                      1.849  

         Estoque em poder de terceiros (b)  
 

                        -                          144  

        (-) Provisão de perdas de estoque                       - 
 

                    (173) 

     

 (=) Saldo Final                     32                     1.820  

 
(a) Estoque de uniformes para revenda nas Lojas Like. 
(b) Estoques mantidos em papelarias credenciadas, para revenda dos uniformes escolares da marca Like Marista. 

 

 
8 Adiantamentos diversos 

  2020  2019 

        Adiantamento de férias                 2.430                 2.133  

        Adiantamento de viagem                       29                       22  

        Adiantamento de fornecedor                 147                 2.212  

        Adiantamento de salários                      963                     106  

                3.569                 4.473  

 

 

 

 

 



União Norte Brasileira de Educação e Cultura - UNBEC 
 

Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras em 31 de dezembro de 2020 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 
 

17 de 39 

9 Outros Créditos 
 

   2020  2019 

        Títulos a receber - Imóveis (a)                       848                       848  
        Tributos a recuperar                       245                       129  
        Cheque                          67                          67  
        Outros                       602                       728  
        Provisão para crédito de liquidação duvidosa                    (648)                    (648) 

                    1.114                     1.124  
     

       Circulante                     1.114                     1.124  
       Não circulante                              -                              -  

 
(a) Atualização monetária decorrente dos saldos a receber na venda de imóveis da Entidade, para as empresas IREP Sociedade de Ensino 

Superior, Médio e Fundamental Ltda, referente aos imóveis situados na cidade de Fortaleza – CE, e para a empresa Cliente Plus Car 
Veículos Ltda, referente ao imóvel localizado em Recife – PE. Os valores são atualizados com base no IGP-M.  
 

 
10 Partes Relacionadas 

 

 
2020  2019 

 

Ativo     
        Contrato de Mútuo (a)         9.908         8.570  

        Estoque (b)  
 

             -  
 

             -  

          9.908  
 

        8.570  

Passivo     
        Estoque (b)                    (531)                    (115)  

        Repasse de folha(c)  
 

           - 
 

           - 

  (531)  (115) 

     
       Circulante   9.377  - 

       Não circulante  
 

        -  
 

        8.455  

 
 

(a) 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. 
(c) UBEE executa, no Escritório Central, diversas atividades compartilhadas com a UNBEC. Em decorrência da execução dessas 

atividades, a UBEE rateia parte dos custos incorridos com a disponibilização de pessoal por meio de notas de débitos, as 
quais portanto compõe o passivo da UNBEC. 
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11 Propriedade para investimento 

  
   

  Movimentação  
 

  2019  Adições  Baixas  Transferências  2020 

Propriedades para Investimentos  
       

 
 

Custo histórico  26.656          -        -  21.510  48.166 

Depreciação acumulada  (5.459)  
 (128) 

       -  
                 (2.302)  (7.889) 

   21.197  (128)      -   19.208  40.277 

 
 
 
Foram transferidos os saldos das contas de propriedades para investimento para as contas de edificações e terrenos, através de input no sistema 
GoldWay, no momento das conciliações da nova base do imobilizado. Essas conciliações foram realizadas pela empresa contratada especializada para 
execução dos trabalhos de Gestão do Ativo Imobilizado.  
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12 Imobilizado 
 

 Saldos em 
31/12/2019 

 Saldos em 
31/12/2020   

Em Serviço:    

Terrenos 98.810  82.345 

Edificações, obras civis e benfeitorias 144.134  150.053 

Máquinas e equipamentos 7.095  7.764 

Veículos 497  497 

Móveis e utensílios 6.087  6.272 

Móveis escolares 3.790  4.730 

Equipamentos de informática 6.611  
7.397 

Direitos de uso de ativos imobilizados 12.579  11.182 
 279.603   270.240 

(-) Depreciação Acumulada:    

Edificações, obras civis e benfeitorias (52.060)  (55.693) 

Máquinas e equipamentos (3.944)  (4.483) 

Veículos (621)  (624) 

Móveis e utensílios (4.047)  (4.435) 

Móveis escolares (1.333)  (1.604) 

Equipamentos de informática (2.799)  
(3.272) 

 (64.804)   (70.111) 

Em Curso:    

Obras em andamento 10.380  2.005 
    

 10.380   2.005 

(-) Redução a Valor Recuperável:    

Custo atribuído histórico    

Prov. Perda impairment (a) (2.382)  (2.382) 
 (2.382)  (2.382) 
    

Total do imobilizado 222.797  199.752 
 

 

(a) 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.  

 
 
 

A movimentação do ativo imobilizado é como segue:  

 
   2020  2019 

      

Em 1º de janeiro   222.797  201.559 
Adição    5.241  20.902 
baixas   (52)  (7) 
Depreciação   (9.279)  (8.570) 
Outros ajustes  260  - 
Transferências do imobilizado  (19.215)  4.541 
Resultado levantamento patrimonial realizado  -  (6.475) 
Reversão (provisão) para impairment   -  10.847 

      

Em 31 de dezembro   199.752  222.797 
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Taxas médias de depreciação: 
 

  2020 
 

 
2019 

Descrição 
Taxa média anual 
de depreciação 

Custo Depreciação Valor líquido  Taxa média anual de 
depreciação 

Custo Depreciação Valor líquido 

Terrenos - 82.345 - 82.345  - 98.810                         -    98.810 

Edificações, obras civis e benfeitorias 4,13% 150.053 (55.693) 94.360  4,48% 144.134 (52.060) 92.074 

Máquinas e equipamentos 6,94% 7.764 (4.483) 3.281  7,53% 7.095 (3.944) 3.151 

Veículos 0,48% 497 (624) (127)  1,95% 497 (621) (124) 

Móveis e utensílios 6,20% 6.272 (4.435) 1.837  5,84% 6.087 (4.047) 2.040 

Móveis escolares 5,75% 4.730 (1.604) 3.126  7,15% 3.790 (1.333) 2.457 

Equipamentos de informática 6,56% 7.397 (3.272) 4.125  5,40% 6.611 (2.799) 3.812 

Direitos de uso de ativos imobilizados 11,10% 12.579 (1.397) 11.182  - 13.164 (585) 12.579 

Obras em andamento - 2.005                         -    2.005  - 10.380                         -    10.380 

Redução a valor recuperável 
(Impairment) 

- (2.382)                         -    (2.382)  - (2.382)                         -    (2.382) 

    271.260 (71.508) 199.752    285.186 (65.389) 222.797 

 

 
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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              Direito de uso (Arrendamentos) 
 

 A UNBEC arrenda diversas salas para o Escritório Central e o prédio para as instalações do Colégio Marista Águas 
Claras - DF. O prazo dos arrendamentos variam entre 3 e 20 anos.  
 

(i) Saldos reconhecidos no balanço patrimonial 
 
O balanço patrimonial contém os seguintes saldos relacionados a arrendamentos:  
 
   2020  
     
 31 de  

dezembro  
1o de  

janeiro 
 

     
Ativos de direito de uso     
 Edificações 11.183  12.579  

     
Passivos de arrendamentos      
 Circulante 1.390  1.390  
 Não circulante 10.558  11.190  
     
 11.948  12.580  
 

ii) Saldos reconhecidos na demonstração do resultado 
 

A demonstração do resultado incluem os seguintes montantes relacionados a arrendamentos: 
 
 2020  
   
Encargo de depreciação dos ativos de direito de uso  (incluído em custos e despesas - encargo  
 total de depreciação)   
  Edificações (1.396)  
   
Despesas com juros (incluídas nas despesas financeiras) (988)  
   
Total (2.384)  

 
 
Os pagamentos de arrendamentos em 2020 totalizaram R$ 2.384. 
 

Os prazos dos arrendamentos são negociados individualmente e contêm uma ampla gama de termos e 
condições diferenciadas. Os contratos de arrendamento não contêm cláusulas restritivas, porém os ativos 
arrendados não podem ser utilizados como garantia de empréstimos. 

 
Até o exercício de 2018, os arrendamentos de ativos imobilizados eram classificados como arrendamentos 
financeiros ou operacionais. A partir de 1o de janeiro de 2019, os arrendamentos são reconhecidos como um 
ativo de direito de uso e um passivo correspondente na data em que o ativo arrendado se torna disponível 
para uso pela Entidade. Cada pagamento de arrendamento é alocado entre o passivo e as despesas 
financeiras. As despesas financeiras são reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento. O 
ativo de direito de uso é depreciado ao longo da vida útil do ativo ou do prazo do arrendamento pelo método 
linear, dos dois o menor. 
 

Os ativos e passivos provenientes de um arrendamento são inicialmente mensurados ao valor presente. 



União Norte Brasileira de Educação e Cultura - UNBEC 
 

Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras em 31 de dezembro de 2020 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 
 

22 de 39 

 
Os passivos de arrendamento incluem o valor presente líquido dos pagamentos de arrendamentos 
a seguir: 
 
. pagamentos fixos (incluindo pagamentos fixos na essência, menos quaisquer incentivos de 

arrendamentos a receber; 
 
. pagamentos variáveis de arrendamentos variáveis que dependem de índice ou de taxa; 
 

 
Os pagamentos de arrendamentos são descontados utilizando a taxa de juros implícita no arrendamento. 
Caso essa taxa não possa ser prontamente determinada, a taxa incremental de empréstimo do arrendatário 
é utilizada, sendo está a taxa que o arrendatário teria que pagar em um empréstimo para obter os fundos 
necessários para adquirir um ativo de valor semelhante, em um ambiente econômico similar, com termos e 
condições equivalentes. 
 
A Entidade está exposto a potenciais aumentos futuros nos pagamentos de arrendamentos variáveis com 
base em um índice ou taxa, os quais não são incluídos no passivo de arrendamento até serem concretizados. 
Quando os ajustes em pagamentos de arrendamentos baseados em um índice ou taxa são concretizados, o 
passivo de arrendamento é reavaliado e ajustado em contrapartida ao ativo de direito de uso. 
 
Os pagamentos de arrendamentos são alocados entre o principal e as despesas financeiras. As despesas 
financeiras são reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento para produzir uma taxa 
periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo para cada período. 
 
 
Passivos de arrendamento 
 
As movimentações dos saldos dos passivos de arrendamento são apresentadas no quadro abaixo: 

 
Saldo em 1o de janeiro de 2020 12.580  
 Juros provisionados  988 

 

 Juros pagos  -  
 Adição por novos contratos -  
 Pagamentos (1.620)  
   
Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2020 11.948  

 
Ativos de direito de uso 
 
A movimentação de saldos do ativos de direito de uso é evidenciada abaixo:  
   
Saldo em 1o de janeiro de 2020 12.579  
 Adição por novos contratos -  
 Despesa de depreciação  (1.396)  
    
Saldo dos ativos de direito de uso em 31 de dezembro de 2020 11.183  
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13 Intangível 
 
 

  2020                2019   
 

Intangível 

 
   

Licença de uso de software 
 

1.999  1.596 

Carteiras de alunos  4.382  4.382 

(-) Amortização acumulada software  (1.244)  (670) 

(-) Amortização carteira de alunos  (1.322)  - 

   3.815  5.308 

 
A movimentação do ativo intangível é como segue:  

 
   2020  2019 

      

Em 1º de janeiro  5.308  683 
Adição    403  4.878 
Amortização  (1.896)  (288) 
Resultado levantamento patrimonial realizado  -  35 

      

Em 31 de dezembro  3.815  5.308 

 
Combinação de negócios 
 
Em dezembro de 2019, a Entidade adquiriu as operações do colégio Marista de Águas Claras. Como 
resultado da aquisição, espera-se que a Entidade aumente sua presença na região.  
 
Na transação, a Entidade não firmou compromisso de contratação dos colaboradores do antigo colégio, não 
foram assumidas obrigações de qualquer natureza e não foi adquirido o sistema de ensino. 
 
Como efeito da transação a Entidade recebeu a carteira de alunos, mensurada a valor justo pelo montante 
de R$ 4.382 reconhecida no ativo intangível. A Entidade recebeu também o mobiliário disponível nas 
instalações do antigo colégio, que não possui valor material. Em conjunto com a aquisição das operações a 
Entidade firmou contrato de arrendamento do prédio do colégio Marista de Águas Claras, registrado no 
ativo imobilizado como direito de uso pelo montante de R$ 12.433 e seu correspondente passivo foi 
registrado na rubrica de Empréstimos e financiamentos(Nota 16).   
 
Não foram identificados outros ativos ou outros passivos assumidos com a transação. 
 
A Entidade reconheceu ganho de R$ 282 como resultado da mensuração à valor justo da carteira de alunos. 
O ganho está incluído em Outras receitas e despesas operacionais, líquidas na demonstração do resultado 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.  
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14 Salários e encargos sociais 

  2020  2019   
     

        Salários e ordenados a pagar (a)                     4.335                     4.325  
        INSS Funcionários A Recolher                         659                         705  
        IRRF S/ Folha Pagamento Recolher                     1.189                     1.280  
        FGTS A Recolher                         887                         847  
        Outros passivos de folha                            9                            31  
        Contribuição Sindical A Recolher                            22                            17  

 
                  7.101                    7.205  

 
    

        Circulante                    7.101                    7.205  
        Não Circulante                                -                                -  

 
 

(a) Salário a pagar referente ao período trabalhado de dezembro de 2019 com pagamento previsto para janeiro de 2020. 
 
 

15 Provisões de férias e encargos 

 

  2020  2019 

     

        Provisões para Férias                       8.744                       7.657  
        Provisões de FGTS s/ Férias                            703                            616  

                     9.447                      8.273  

 

 

 
16 Fornecedores 

 
   2020   2019 

  
     
Prestador de Serviço  2.224  4.210 
Fornecedor de Produtos / Materiais  2.273  6.487 
Concessionárias  55  181 

  4.552  10.878 
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17 Empréstimos e financiamentos 
 

 Modalidade    Encargos financeiros   2020  2019 
           

 Capital de Giro     
   

 Banco Santander S.A.       Contrato 
nº 270374620 (a) 

  Juros Prefixados de 4,28% 
a.a.  

                                
4.122   

                               
4.412  

                                                                         
Juros a incorrer    (79)  (879) 

    4.043  3.533 

 Contas Garantidas        

 Banco Santander S. A. (b)     

                                         
-   

                                
3.678   

       
Juros a Incorrer     -   (260)  
                                                                                

    -  3.418 

       

 (-) Circulante  
   

                              
4.043   

                              
3.533  

 Não Circulante                                    -                          3.418  

 
   

                        
4.043   

                              
6.951  

 

 
As parcelas vencíveis a longo prazo, exceto arrendamento, apresentam o seguinte cronograma de 
vencimento: 
 

                            2020                        2019  

2020                          -                       3.418  

2021                         4.043                       -  

                        4.043                      3.418  

 

 
(a) Captação de empréstimo no valor de R$14.001 pelo banco Santander em outubro de 2016, liquidado em 2020. 
(b) Captação de empréstimo no valor de R$ 5.256 pelo banco Santander em setembro de 2020. 

 
(a) 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. 
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18 Arrendamentos a Pagar 

 
 Modalidade    Encargos financeiros   2020  2019 
           

 Arrendamento       

 Imóveis Arrendados (a)                                    
18.996   

                            
20.616  

 Juros a Incorrer     
                                 

(7.048)  

                             
(8.037) 

    11.948  12.579 
 

      
       

 (-) Circulante  
   

                              
1.390   

                             
1.390  

 Não Circulante  
   

                               
10.558  

                              
11.189  

                                                                  
 

 
(a) Obrigações com arrendamento  

 
As obrigações com arrendamento financeiro apresentam os seguintes prazos de vencimento: 
 

   2020  

      
 Obrigações brutas de arrendamento financeiro - pagamentos mínimos de arrendamento   
  Menos de um ano 2.196  
  Mais de um ano e menos de cinco anos 6.300  
  Mais de cinco anos 10.500  

     
   18.996  

     
 Encargos financeiros futuros sobre arrendamentos financeiros (7.048 ) 

     
   11.948  

 
A propriedade é a própria garantia do arrendador uma vez que, na falta de pagamento, o bem arrendado 
reverte ao arrendador. 

 
19 Tributos a recolher 

  2020    2019  

        Tributos a recolher de terceiros                                   49                                  125  
        ICMS a recolher                                    4                                    11  
        ISS a recolher                                    7                                    63  
        Parcelamento INSS (b)                             4.071                             4.614  
        Parcelamento IRRF (a)                           1.711                           3.041  
        Parcelamento ICMS                                  82                                  127  
        Parcelamento CLT (c)                                    -                                    79  

 
                          5.924                            8.060  

 
    

        (-) Circulante                               1.962                                 2.393  
        Não Circulante   3.962  5.667 
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(a) Parcelamento desse tributo que estavam inscritos na Receita Federal e Procuradoria de Fazenda Nacional. 
(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 inscritos na Procuradoria da Fazenda Nacional decorrente de multa rescisória. 

 

 
20 Outras contas a pagar 

  2020  2019 

     

      Cooperativa Marista (a)                      261                       417  
      Outras contas a pagar                          31                          37  

                      292                       454  

 
 

(a) A COOMAR é uma cooperativa de crédito destinada aos colaboradores da UNBEC, onde o saldo apresentado no quadro acima 
refere-se ao repasse dos valores descontados em folha dos colaboradores associados. 

 

21 Adiantamentos de clientes 

  2020  2019 

     

 Adiantamento de Cliente              13.054              11.019  

            13.054             11.019  

 
Referem-se às mensalidades escolares recebidas antecipadamente, que serão apropriadas ao resultado do exercício 
seguinte, de acordo com o ano letivo escolar. 

 
 

 
22 Receita diferida 
 

 
 

2020  2019  
     

     Patrocínio (a)                       -                       233  
     Outras receitas diferidas                         107                         94  

                     107                      327  
     

 Circulante                         107                         94  
 (-) Não circulante                      -                      233  

 
(a) A UNBEC 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$ 2.327, registrado no passivo, cujo 
reconhecimento no resultado será feito conforme vigência do contrato no prazo de 60 meses.  
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23 Provisões para contingências  
 

 
 

2019  Constituição  Reversão  2020    

Cíveis                         
212   

                                 212                                             
(169)  

                       
255 

Fiscais                          
151   

                              -                                               - 
 

                       
151  

Trabalhistas                     
1.213   

                           1.848                                         
(1.121)  

                   
1.940  

                    
1.576   

                          2.060                                (1.290) 
 

              2.346 

         
     Pagamentos    Baixas/Reversões   

 

( - ) Depósitos Judiciais                      
(249)  

                            (512)                                              
367   

                    
(394) 

  
                  

1.327                             1.548   

                                   
(923)  

                  
1.952  

 
 
 

 Risco possível  

  Quantidade  

2020 

 Cíveis  
 54  

5.698 

 Fiscais - Tributárias (a) 
 5  

94.323 

 Trabalhistas   
 8  

1.194 

  
  

101.215 

 
(a) A partir da opinião de seus consultores jurídicos quanto ao processo envolvendo o certificado do CEBAS, seguindo um 

posicionamento mais conservador, a probabilidade de perda da ação é possível. 
 
 

 
24 Patrimônio líquido 

 

O patrimônio social da Entidade é empregado integralmente nos objetivos sociais da Entidade e formado 
pelo superávit e/ou déficits acumulados, além dos bens e direitos adquiridos ou recebidos em doação. 

 

 
 Patrimônio social 

 

Superávit (déficit) 
do exercício  

Total do 
patrimônio líquido 

 Saldo em 31 de dezembro de 2018   228.618  6.341  234.959 
    Incorporação ao capital social                           6.341                            (6.341)                                          -  
    Superávit do exercício                                        -                                 24.212   24.212 

 Saldo em 31 de dezembro de 2019  234.959  24.212  259.171 

    Incorporação ao capital social                              24.212                              (24.212)                                          -  
    Ajuste de exercícios anteriores  942  -  942 
    Superávit do exercício                                        -                              13.271   13.271 

 Saldo em 31 de dezembro de 2020  260.113  13.271  273.384 
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25 Receita operacional liquida 
  2020   2019 
        
Receita operacional bruta        

Anuidades Escolares sem Gratuidades (a)     246.694        219.140  
Anuidades Escolares com Gratuidades (b)       12.846         14.081  
Outras Receitas Educacionais ('c)       2.765         10.645  
Outras receitas operacionais (d)          861            2.187  

       263.166        246.053  
     
Deduções da receita    
    Impostos sobre a receita bruta (e)       (188)        - 
    Descontos Comercial (f)       (14.233)        (5.932) 
    Descontos pandemia COVID 19 (g)  (13.895)  - 
    Descontos Institucionais (h)       (1.555)        (1.675) 
    Bolsas de Estudo Convenção Coletiva (h)     (11.544)      (10.692) 
    Gratuidades Bolsas de Estudos Parciais lei 12.101/2009 (i)           (752)            (774) 
    Gratuidades Bolsas de Estudo Integrais lei 12.101/2009 (i)     (20.189)      (21.114) 
       (62.356)        (40.187) 
        
Receita operacional líquida      200.810         205.866  

 

(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 vendas de uniformes pelas Lojas Like 

(f) Montante de descontos ofertado pelas unidades educacionais de acordo com as políticas de desconto vigentes e orçamento 
aprovado pela Administração. 

(g) No que se refere aos descontos concedidos ao longo do ano de 2020, foi utilizado o critério de análise e deliberação de caso a caso, 
não aplicando descontos lineares, exceto quando por força de decreto. 
 

(h)      Bolsa de estudos concedidas a professores e demais classes vinculadas a sindicatos com o benefício previsto em convenção 
coletiva. 

(i)     Gratuidades concedidas na forma da lei nº 12.101/09. 
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26 Custos dos serviços prestados 

 
Os custos dos serviços prestados são constituídos dos gastos com pessoal, energia, água, depreciação e 
amortização de bens das unidades escolares. Demonstramos a sua composição conforme a seguir: 

 
  2020  2019 

 Custos - Educação   
   

 (-) Custos dos serviços prestados (a)     

 Custo com Pessoal       115.095       123.021  
 Outros Custos dos serviços            2.958            6.878  
 Depreciação e Amortização            7.655            4.924  

        125.708         134.823  
 Custos - Uniformes      

 (-) Custos de comercialização Like (b)     

 Custo do produto vendido            1.957            1.338  
 Custo com Pessoal                100                403  
 Depreciação e Amortização                     3                     2  

            2.060             1.743  
     
        127.768         136.566  

 
(a) Gasto com pessoal diretamente ligado a operação da Entidade, no desenvolvimento dos serviços educacionais.  

(b) Custos ligados a manutenção das atividades vendas dos uniformes escolares. 

 

27 Despesas administrativas e gerais 

  2020  2019 

 (-) Despesas Administrativas e gerais      

 Despesa com Vendas            8.185            5.282  

 Despesa com Pessoal (a)        19.473         15.420  

 Despesa com Serviços de terceiros          8.088          10.256  

 Despesa com utilidades e comunicações            5.060            1.834  

 Despesa com tecnologia            1.597            1.684  

 Despesa com impostos e taxas            1.734            2.082  

 Despesa com conservação e manutenção            3.922            5.235  

 Outras despesas gerais            6.345            7.008  

 Depreciações e Amortizações            3.508            4.367  
          57.912          53.168  

 
(a) Despesa com salários e encargos dos colaboradores não ligados diretamente às unidades educacionais  
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28 Outras receitas e despesas operacionais, líquidas 

 
  2020  2019 

 Outras Receitas          
 Receita na venda do imobilizado                            113                            -  
 Renda de bens patrimoniais (a)                  373                  1.765  
 Receita com teatros e ginásios                      -                      134  
 Receitas com patrocínios                      745                      643  
 Receitas com eventos                      2                      809  
 Receitas com royalties (b)                        188                        25  
 Outras receitas                  2.665                  1.315  

 Total outras receitas                   4.086                   4.691  

 
    

 Outras Despesas          
 Despesa comunidade religiosa               (2.848)              (2.220) 
 Provisões para contingências                      (770)                      398  
 Perdas de imobilizado (c)                 25                  4.379  
 Outras despesas                    (627)                  (862) 
 Outras perdas                           (2.149)                           5  

 Total outras despesas   (6.369)   1.700  
     

 Outras receitas e despesas, liquidas                   (2.283)                   6.391  

 
(a) Receita com o aluguel de bens patrimoniais e espaços das próprias unidades educacionais para atividades culturais e 

lanchonetes. 
(b) Receitas obtidas com a marca Like Marista. 
(c) Provisão refere-se ao Impairment realizado conforme resultado dos laudos de avaliações dos imóveis. 

 
 

29 Resultado financeiro líquido 

 
  2020  2019 

 Receitas financeiras          
Rendimentos De Aplicações Financeiras                 1.051                  2.048  
Juros E Multas Cobradas                 3.509                  2.986  
Descontos Obtidos  88  19 
Variação Monetária Ativa                                   -                                   - 
Juros Cobrados s/ mútuos P.R.                 98                  2.915  

                  4.746                   7.968  
 Despesas financeiras      

Juros E Multas Pagas                  (155)                  (467) 
Encargos Sobre Empréstimos Financiamentos               (1.151)               (1.405) 
Taxas Bancárias                   (490)                   (551) 
Descontos Concedidos                  (649)                  (645) 
Perdas P/ Baixa de Recebíveis              (712)              (2.935) 
Encargos s/ Parcelamentos                  (176)                  (233) 
Encargos s/ Contas Garantidas                           -                            -  
Outros Encargos/Juros  (989)  (43) 

                (4.322)                (6.279) 
     

 Resultado financeiro líquido                   424                   1.689  
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30         Isenções usufruídas 

  2020  2019 

 Despesas Isenções Usufruídas          
 Isenção Cota Patronal - INSS             (18.394)            (19.212) 
 Isenção Terceiros - INSS               (4.140)              (4.327) 
 Isenção SAT - INSS                   (921)                  (962) 

 Total de despesas com isenções usufruídas              (23.455)             (24.501) 

 
    

 Receitas Isenções Usufruídas          
 Isenção Cota Patronal - INSS                18.394                19.212  
 Isenção Terceiros - INSS                  4.140                  4.327  
 Isenção SAT - INSS                      921                      962  

 Total de receitas com isenções usufruídas                 23.455                 24.501  
     

 Outras receitas e despesas, liquidas                            -                            -  

 

 
31 Gratuidades através de bolsas de estudo 
 

Conforme citado no item 1.1, a UNBEC 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 UNBEC ser portadora do CEBAS e cumprir 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 UNBEC, 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 conforme a 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:  
  
I - no mínimo, 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes;  
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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 nº 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 2020. 
 
  
 

Lei 12.101 de 2009 (alterada pela Lei 12.868 de 2013) - Portaria Normativa MEC nº 15 de 2017 

 

 2020  2019  

Total de alunos matriculados (a) 17.355  16.472  

Alunos bolsa integral (Lei 12.101/2009) 2.868  2.555  

Alunos bolsa integral e com deficiência (Lei 12.101/2009) -  -  

Alunos bolsa integral e em tempo integral (Lei 12.101/2009) -  -  

Alunos bolsa integral (Lei 11.096/2005 - PROUNI) -  -  

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

Número total de alunos com bolsa integral (Lei 12.101/2009) (b) 2.868  2.555  

Outras bolsas integrais (b) (¹) 822  783  
Alunos matriculados em cursos que não sejam de graduação ou sequencial de 

formação específica regulares (c) -  -  

Alunos inadimplentes (d) (²) 824  202  

Alunos Pagantes: (a) - (b) - (c) - (d) 12.841  12.932  

Alunos bolsa parcial de 50% (Lei 12.101/2009) (e) 87  100  

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 parcial de 50% (Lei 12.101/2009) 87  100  

Número total de bolsas integrais equivalentes 3.690  3.338  

Outras bolsas parciais -  -  
Verificação do atendimento das proporções de bolsas de estudo 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 
 

 
    

 
(¹) O 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 UNBEC foram concedidas bolsas integrais por força de Convenção Coletiva de 
Trabalho ou Descontos Integrais, conforme política de descontos institucionais. 
 
(²) 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. 
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(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 21/05/1999, que assegurou 
a validade do Certificado concedido pelo Processo nº. 43.765/67, em 27/06/1967, por ter sido renovado 
através da Resolução CNAS n. 123, de 20 de maio de 1999, publicada no Diário Oficial da União de 21 
de maio de 1999, Seção I, julgando o processo nº 44006.003572/97-53, e aprovações posteriores. Após 
sucessivas renovações, em 2009 requereu no CNAS a renovação do CEBAS conforme protocolo nº 
71010.005243/2009-18, de 30/11/2009 que, conforme nova legislação, foi encaminhado o processo de 
renovação 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, por 
meio da Portaria n° 618, de 13/09/2018. Consta registrado no MEC de que a Entidade requereu a 
renovação do CEBAS, por meio do processo protocolado tempestivamente sob nº 23000.000604/2017-
16, em 19/02/2014, o qual encontra-se em análise. Consta ainda registro dos processos protocolados 
sob nº 23000.048916/2017-01 e 23000.030728/2020-13, os quais encontram-se no aguardo de 
análise.  

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 

 

  
Nota 

Explicativa 
2020 

 
2019 

      
Receita Bruta de Educação  23    

Mensalidade de Alunos Pagantes     246.694       219.140  
Mensalidades concedidas em Bolsa de estudos    12.846          14.081  
Outras Receitas Serviços Educacionais    2.765          10.645  
Outras Receitas operacionais    861            2.713  

      
(-) Deduções da Receita Bruta de Educação   23    

Impostos sobre receita bruta    (188)             (526) 
Descontos Comercial    (28.128)         (5.932) 
Descontos Institucionais    (1.555)         (1.675) 
Bolsas de Estudo Convenção Coletiva     (11.544)      (10.692) 
Gratuidades Bolsas de Estudos Parciais lei 12.101/2009     (752)             (774) 
Gratuidades Bolsas de Estudo Integrais lei 12.101/2009    (20.189)       (21.114) 

      
(=) RECEITA LIQUIDA        200.810        205.866  

      
(-) Custo do serviço Educacional  24    
     Custo com pessoal    (115.095)    (123.021) 
     Outros Custos dos serviços    (2.958)         (6.878) 
     Depreciação e Amortização    (7.655)         (4.924) 

      
(-) Custos de comercialização Like  24    

Custo do produto vendido    (1.957)         (1.338) 
Custo com Pessoal    (100)             (403) 
Depreciação e Amortização    (3)                  (2) 

      
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO          73.042          69.300  

      
Despesas Operacionais /Outras com Educação      
    Administrativas e gerais  25  (57.912)      (53.168) 
    Outras receitas e despesas operacionais, líquidas  26  (2.283)           6.391  
    Despesa de subvenções (Com restrição)    -                     -    
    Receitas de subvenções (Com restrição)    -                     -    

      
Superávit antes do resultado financeiro           12.847           22.523 

      
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO      
     Receitas financeiras  27  4.746            7.968  
     Despesas financeiras  27  (4.322)         (6.279) 

Resultado financeiro líquido              424              1.689  

      
(+/-) Isenções Usufruídas       
   Receitas isenções usufruídas  28  24.414          24.501  
   Despesas isenções usufruídas  28  (24.414)      (24.501) 

      
(=) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO           13.271           24.212  

 
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 UNBEC 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.  
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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. 
O setor Financeiro 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: 
 

• Risco de liquidez 

• Risco de crédito 

• Risco de taxa de juros 
 
 

 (a) 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. 
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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   -  4.043                         -                        -    
     Fornecedores  4.552                            -                            -                        -    
     Parcelamentos (a)                                67                   2.631                    1.394              1.773  
Total 4.619  6.674                     1.394               1.773  

        
        

 Em 31 de dezembro de 2019        

     Empréstimos   4.923  -                         -                        14.607    
     Fornecedores  10.878                            -                            -                        -    
     Parcelamentos (a) 2.194  1.794  778  3.094 
Total 12.251  5.211                         778                        17.701    

        
        

 Em 31 de dezembro de 2018        

     Empréstimos   3.008  6.950  -                     -    
     Fornecedores  4.620                            -                            -                        -    
Total 7.628  6.950  -                     -    

        

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. 
 
 

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, novas metodologias. 

 

https://fia.com.br/blog/educacao-digital/
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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 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 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, além da 
disponibilização de computadores, plataformas e sistemas para seus colaboradores para o trabalho home-
office. 

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. 
 
  

https://fia.com.br/blog/ensino-a-distancia/
https://fia.com.br/blog/ensino-a-distancia/
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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.  
 
 
 
 
 
 

 
Brasília, 23 de abril de 2021. 
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