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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores da
Associação dos Advogados de São Paulo - AASP
São Paulo - SP

Opinião sobre as demonstrações financeiras
Examinamos as demonstrações financeiras da Associação dos Advogados de São Paulo (“AASP”,
“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 Associação dos Advogados de
São Paulo – AASP em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião sobre as demonstrações financeiras
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 de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Ênfase
Softwares em desenvolvimento - incertezas sobre a recuperabilidade do saldo contábil:
Conforme demonstrado na nota explicativa n. 8, em 31 de dezembro de 2020, as demonstrações
contábeis apresentavam ativos intangíveis relacionados aos softwares em desenvolvimento no
montante de R$ 9.280 mil. A Associação apresentou um cálculo sumarizado e não identificou a
necessidade de redução dos ativos, em consonância ao pronunciamento técnico contábil CPC 04
(Ativos Intangíveis) e CPC 01 (redução do valor recuperável de ativos), que estabelece
procedimentos, para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não
exceda seus valores de recuperação pelo uso ou pela venda do ativo. A Administração da AASP,
envidará esforços para formalizar novos estudos classificados por projeto e assegurar que os
softwares em desenvolvimento foram entregues e finalizados, assim como devem ser realizados
testes de eficiências dos ativos intangíveis e assim mensurar com segurança o valor realizável dos
sistemas operacionais. Nossa opinião não está ressalvada perante ao referido assunto.
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Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração 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.
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
•

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 nas circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
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•

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 uma 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 as demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 17 de março de 2021.

Newton Klayton dos Anjos Mencinaukis
Contador CRC SP-221.286/O-1

RSM Acal Auditores Independentes – S/S
CRC RJ 004.080/O-9
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Associação dos Advogados de São Paulo
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
Nota
Ativo
Ativo Circulante
Circulante
Caixas e equivalentes de caixa
Títulos e Valores Mobiliários
Contribuições associativas a receber
Contas a receber e outros recebíveis
Pagamentos antecipados e outros ativos circulantes

4
5
6

Total do Ativo Circulante
Ativo Não Circulante
Realizável a longo prazo
Títulos e Valores Mobiliários
Contas a receber
Ativo Permanente
Imobilizado
Intangível

2020

2019

4.600
47.395
4.799
2.867
984

2.715
47.828
4.594
3.821
857

60.645

59.815

5

24.498
49

20.756
49

7
8

13.852
11.699

14.280
12.814

50.098

47.899

Total do Ativo Não Circulante

Nota
Passivo
Passivo Circulante
Circulante
Fornecedores
Salários e contribuições sociais
Adiantamentos de associados
Outros passivos

Total do Patrimônio
Total do Ativo

110.743

107.714

1.199
4.469
9.797
1.799

17.451

17.264

11

815

1.444

12

44

88

859

1.532

83.639
3.513

84.821
(1.184)

5.281

5.281

92.433

88.918

110.743

107.714

Total do Passivo Não Circulante
Patrimônio
Patrimônio Social
Patrimônio líquido
Déficit do exercício
Reserva de Patrimônio
Reserva de patrimônio

Total do Passivo

2019

1.959
4.079
9.484
1.929

9
10

Total do Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
Provisões
Provisões
Receitas Diferidas
Imobilizado recebido por doação

2020

13

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Associação dos Advogados de São Paulo
Demonstrativo de Resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
Nota
Receitas
Receitas Operacionais
Contribuição associativa
Cursos e eventos
Outras receitas
Receitas de parcerias
Receitas Não Operacionais
Receitas não operacionais

2020

2019

66.891
899
1.858
903

65.934
2.953
3.102
1.110

891

1.557

Total das Receitas

14

71.442

74.656

Despesas
Despesas Operacionais
Gerais e administrativas
Depreciações e amortizações
Provisões

15

(62.093)
(3.111)
(2.463)

(73.731)
(2.668)
(831)

(373)

(1.774)

(68.040)

(79.004)

3.402

(4.348)

2.177

4.434

(2.066)

(1.270)

111

3.164

3.513

(1.184)

Despesas Não Operacionais
Despesas não operacionais

Total das Despesas
Resultado antes das receitas(despesas) financeiras
Receitas Financeiras
Receitas financeiras
Despesas Financeiras
Despesas financeiras
Resultado Financeiro Líquido
Resultado do Exercício

16

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Associação dos Advogados de São Paulo
Demonstrativo de Resultados Abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)

2020

2019

Déficit do exercício
Realização do custo atribuído

3.513
(230)

(1.184)
(230)

Resultado Abrangente do Exercício

3.283

(1.414)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Associação dos Advogados de São Paulo
Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
Patrimônio Social

Patrimônio

Ajuste de
Avaliação
Patrimonial

Superávit
ou Déficit
do Exercício

(1.515)

0

1.515

0

0

0

(1.184)

(1.184)

230

(230)

0

0

Saldos em 31 de dezembro de 2019

85.266

4.836

(1.184)

88.918

Transferência do Déficit

(1.184)

0

1.184

0

0

0

3.513

3.513

230

(230)

0

0

84.312

4.606

3.513

92.431

Transferência do Déficit
Déficit do exercício
Realização do custo atribuído

Superávit do exercício
Realização do custo atribuído
Saldos em 31 de dezembro de 2020

Total

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Associação dos Advogados de São Paulo
Demonstrativo de Fluxo de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício

2020

2019

3.513

(1.184)

3.111
0
(1.618)
(629)
(44)

2.668
1.435
(4.096)
162
(37)

4.333

(1.052)

(205)
954
(128)

(3.453)
(642)
332

760
(390)
(311)
130

(2.304)
(628)
4.272
16

5.143

(3.459)

(4.801)

4.013

428
1.115

2.510
(1.911)

(3.258)

4.612

Variação do caixa ou equivalentes de caixa

1.885

1.153

Demonstração de variação do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No fim do exercício

2.715
4.600

1.562
2.715

Variação do caixa e equivalentes de caixa

1.885

1.153

Itens que não afetam caixa e equivalentes de caixa
Depreciação e amortização
Baixa de ativo imobilizado por laudo técnico
Rendimento líquido de aplicações financeiras
Provisão de ISS
Doações recebidas

Variações nos Ativos (aumento ou redução nos ativos)
Contribuições associativas a receber
Contas a receber
Pagamentos antecipados e outros ativos
Variações nos Passivos (aumento ou redução nos passivos)
Fornecedores
Salários e contribuições sociais
Adiantamentos de associados
Outros passivos
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Aplicações financeiras (investimentos em aplicações financeiras)
Aplicações/Resgates de aplicações financeiras
Fluxos de caixa das atividades de ativos permanentes
Aquisição/venda de imobilizado
Aquisição/venda de intangíveis
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

1. Objetivos sociais
A Associação dos Advogados de São Paulo - AASP, fundada em 30 de janeiro de 1943, é
uma associação de fins não econômicos, constituída de advogados e estagiários e tem por
objetivo defender direitos, interesses e prerrogativas de seus associados, podendo criar
serviços próprios ou estabelecer convênios, promover maior convívio entre os associados,
incrementar a cultura dos assuntos jurídicos mediante debates, conferências, reuniões,
cursos e congressos, oferecer aos associados serviços que facilitem o exercício da profissão,
representar judicial e extrajudicialmente seus associados.
A AASP está estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede em São Paulo – SP.
Em 31 de dezembro de 2020, a AASP possuía 79.114 associados e 79.005 em 2019, entre
advogados e estudantes.

2. Base de preparação
a. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil (BRGAAP)
A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho Diretor em 17 de
março de 2021.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas,
estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua
gestão.
b. Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas tendo, como base de valor, o custo histórico,
exceto pela valorização de certos ativos não correntes como instrumentos financeiros, os
quais são mensurados pelo valor justo, dos quais podemos citar;
Instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado.
c. Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional e de
apresentação da AASP.
d. Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da AASP e os valores
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reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir
dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a
estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e
em quaisquer exercícios futuros afetados.
As informações sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco
significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro está
mencionada na Nota Explicativa nº 11 - Provisões.

3. Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira
consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras.
a. Apuração do resultado
As receitas e despesas, incluindo os rendimentos financeiros, são reconhecidas na
demonstração do resultado do exercício pelo regime contábil de competência do exercício.
b. Instrumentos financeiros
Instrumentos financeiros não-derivativos incluem aplicações financeiras, contas a receber e
outros recebíveis, caixas e bancos, assim como fornecedores, contas a pagar e outras
dívidas.
A AASP não possui em aberto em 31 de dezembro de 2020 e 2019, transações com
instrumentos financeiros derivativos.
i.

Ativos financeiros não derivativos
A AASP reconhece os recebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os
outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação em que se
torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A AASP não conhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa
do ativo expiram, ou quando transferem os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação
que seja criada ou retida nos ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou passivo
individual.
A AASP tem os seguintes ativos e passivos financeiros não derivativos: ativos financeiros
registrados pelo valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis.

ii.

Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado
como mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento
inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a AASP
gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseada em seus valores
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justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos. Os
custos da transação conforme incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por
meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são
reconhecidas no resultado do exercício.

iii.

Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que
não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os
empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros
efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.
Os recebíveis abrangem as contas a receber e outros ativos.

iv.

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros
investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses
(com risco insignificante de mudança de valor), sendo o saldo apresentado líquido de saldos
em contas garantidas na demonstração do fluxo de caixa.

v.

Aplicações financeiras

As aplicações financeiras de curto prazo incluem aplicações financeiras e certificados de
depósitos bancários, estão classificados como a valor justo por meio do resultado, sendo
apresentados no balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas
reconhecidas na demonstração do resultado.
vi.

Passivos financeiros não derivativos
Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data em que são originados. Após
o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado
através do método dos juros efetivos.
Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, tenha o direito legal de compensar os valores e tenha
a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo
simultaneamente.

c. Ativos circulante e não circulante
Caixa e bancos
Compreendem o saldo em caixa e depósitos bancários.
Aplicações financeiras
As aplicações financeiras estão avaliadas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até
a data do balanço.

13

DocuSign Envelope ID: 0FB6D29C-5408-4749-9FDC-5D9814B577F1

Contribuições associativas a receber
As contribuições associativas a receber referem-se aos direitos a receber de associados por
conta da prestação de serviços de compilação e informação sobre intimações judiciais
publicadas nos Diários Oficiais do Estado e da União, além de outros serviços e produtos
oferecidos. Uma provisão para créditos de realização duvidosa é constituída quando existe
uma evidência objetiva de que a AASP não receberá todos os valores devidos de acordo com
as condições originais das contas a receber.
Demais ativos circulantes e não circulantes
São apresentados pelo valor líquido de realização.

d. Imobilizado
i.
Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment)
acumuladas.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.
O software comprado que seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento é
capitalizado como parte daquele equipamento.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação
entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são
reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado.
ii.

Laudo de avaliação

No exercício de 2020 foi contratada uma empresa de consultoria para apuração da vida
econômica dos bens classificados nas contas de móveis, equipamentos e utensílios,
hardware, veículos, em consonância ao CPC 27 – Ativo Imobilizado e Instrução ICPC 10.
Os procedimentos técnicos empregados no presente laudo estão de acordo com os critérios
estabelecidos pelas normas NBR 14653-12001, NBR 14653-2:2001 e NBR 14653-5:2000, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Os valores encontrados serão utilizados para ajustar o cálculo da depreciação dos bens da
AASP, em função da realidade operacional e tecnológica da associação.
iii.

Custos subsequentes
O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do
item caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente
irão fluir para a AASP e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil
do componente que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção no
dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

iv.

Depreciação
A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor
substituto do custo, deduzido do valor residual.
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A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às
vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que
mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no
ativo.
As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:
Benfeitorias em imóveis de terceiros
20 anos
Máquinas e equipamentos
10 anos
Móveis e Utensílios
10 anos
Biblioteca
10 anos
Automóveis
5 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada
encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança
de estimativas contábeis.
e. Intangíveis
As licenças (incluindo licenças de software) são demonstradas pelo custo histórico menos
amortização e perdas por impairment acumuladas.
As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir
e preparar os softwares para sua utilização. Esses custos são amortizados durante a vida útil
estimável de cinco anos.
Os custos de desenvolvimento de softwares, sistemas, ou plataformas de informações, que são
diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes de produtos de software ou sistemas identificáveis
e exclusivos, controlados pela AASP, são reconhecidos como ativos intangíveis quando os
seguintes critérios são atendidos:
•

É tecnicamente viável concluir o software ou sistema para que ele esteja disponível para uso.

•

A administração pretende concluir o software ou sistema e usá-lo ou vendê-lo.

•

O software ou sistema pode ser vendido ou usado.

•

Pode-se demonstrar que é provável que o software ou sistema gerarão benefícios
econômicos futuros.

•

Estão disponíveis adequados recursos técnicos, financeiros e outros recursos para concluir
o desenvolvimento e para usar ou vender o software ou sistema.

•

O gasto atribuível ao software ou sistema durante seu desenvolvimento pode ser mensurado
com segurança.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados como parte do produto de software ou
sistema, incluem os custos com empregados alocados no desenvolvimento de softwares e uma
parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis.
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Outros gastos de desenvolvimento que não atendam a esses critérios são reconhecidos como
despesa, conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previamente reconhecidos como
despesa não são reconhecidos como ativo em período subsequente.
Os custos de desenvolvimento de softwares ou sistemas reconhecidos como ativos são
amortizados durante sua vida útil estimada, não superior a cinco anos.
f.

Redução ao valor recuperável (Impairment)
Ativos financeiros (incluindo recebíveis)
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada
data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no
seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva
indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele
evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem
ser estimados de uma maneira confiável.
Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo custo
amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos futuros
fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são
reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra recebíveis. Os juros
sobre o ativo que perdeu valor continuam sendo reconhecidos através da reversão do
desconto. Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição
na perda de valor é revertida e registrada no resultado.
Ativos não financeiros
Os ativos do imobilizado com vida útil definida têm o seu valor recuperável testado, no
mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A administração da AASP não
identificou nenhum indicativo que justificasse a constituição de uma provisão sobre seus
ativos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, exceto pelo mencionado na nota explicativa 11.

g. Passivos circulante e não circulante
Os passivos circulante e não circulante são demonstrados pelos valores conhecidos ou
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações
monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os
passivos circulante e não circulante são registrados em valor presente, transação a
transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada
transação.
h. Provisões
Uma provisão é reconhecida se, em função de um evento passado, a AASP tem uma
obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que
um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
As provisões para contingências são constituídas por valor considerado suficiente à cobertura
de perdas nos processos judiciais de acordo com o CPC 25, conforme demonstrado na Nota
Explicativa nº 11.
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i.

Receita operacional
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação
de serviços no curso normal das atividades da AASP. A receita é apresentada líquida de
cancelamentos, abatimentos e descontos.
A AASP reconhece a receita quando:
•

O valor da receita pode ser mensurado com segurança;

•

É provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade; e

•

Critérios específicos tenham sido atendidos para cada uma das atividades da AASP,
conforme descrição a seguir.

i.

Contribuição associativas

A receita de contribuições associativas é proveniente dos pagamentos efetuados pelos
associados e é reconhecida por pro rata temporis conforme o plano de associação contratado
(anual, semestral, trimestral ou mensal).
j.

Receitas e despesas financeiras
Receitas financeiras compreendem basicamente os juros ativos de aplicações financeiras.
Receitas com juros são reconhecidas no resultado do exercício utilizando-se a metodologia
de taxa efetiva de juros.
As despesas financeiras compreendem, basicamente, as tarifas bancárias e taxas de
administradoras de cartões de débito/crédito.

k. Benefícios de curto prazo a empregados
A Associação não mantém planos de pensão, previdência privada ou qualquer outro plano de
aposentadoria ou de benefícios para os empregados e dirigentes após sua saída.
Adicionalmente, também não mantém plano de benefícios a dirigentes e empregados na
forma de planos de bônus ou de participações.
l.

Determinação do ajuste a valor presente
Os itens sujeitos ao desconto a valor presente são:

•

Contas a receber: não são registradas em valor presente, considerando que a AASP avaliou
que eventuais ajustes não seriam materiais às demonstrações financeiras.

•

Contas a pagar: os passivos circulantes e não circulantes não são registrados em valor
presente, considerando que a AASP avaliou que eventuais ajustes não seriam materiais às
demonstrações financeiras.
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m. Provisão para créditos de liquidação duvidosa
A provisão para redução ao valor recuperável destes créditos é constituída em montante
considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas em sua realização. A política contábil para
estabelecer a provisão requer a análise individual dos associados inadimplentes em relação às
medidas de cobrança adotadas por departamento responsável e, de acordo com o estágio da
cobrança, é estimado um montante de provisão a ser constituída, que pode representar um
percentual do título de acordo com o histórico ou a sua totalidade.
n. Receitas com trabalhos voluntários
Conforme estabelecido pela ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucro, a AASP passou
a valorizar as receitas com trabalhos voluntários dos membros integrantes de órgãos da
administração, sendo mensuradas ao seu valor justo, levando-se em consideração os montantes
que a AASP haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar.
A AASP registrou receitas e despesas, relacionadas aos trabalhos voluntários, apesar de não
terem efeito relevante nas demonstrações financeiras, no exercício de 2020 no valor de R$ 350
e R$ 337 em 2019.
o. Isenção fiscal
i) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL)
Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a Entidade é isenta do pagamento dos tributos federais
incidentes sobre seu superávit de acordo com o artigo 174 do Regulamento de Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto nº 3.000 de 26/03/99 e Lei nº 9.532/97.
ii) Programa de Integração Social - PIS
Por ser uma Entidade sem fins lucrativos está sujeita ao pagamento da contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS calculado sobre a folha de salários à alíquota de 1% de
acordo com a Lei nº 9.532/97.
iii) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
Por ser uma Entidade sem fins lucrativos é isenta do pagamento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidente sobre as receitas relativas às suas
atividades próprias, de acordo com as Leis nº 9.718/98 e 10.833/03.

p. Covid-19
A AASP manteve as iniciativas adotadas desde março de 2020 para assegurar a saúde e
segurança de seus colaboradores, associados e clientes. Desde o inicio da Pandemia Covid19 à data de apresentação dessas demonstrações financeiras, a administração optou por
trabalhos a distância em “home office” da maior parte de seus colaboradores, e envidou
esforços para que a estrutura, o atendimento aos associados, controles comerciais,
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contribuições associativas e receitas mantivessem a continuidade com pouca redução ou sem
intactos, apesar das dificuldades sobre a manutenção de boa parte do corpo administrativo.
Dentre as principais medidas de precauções tomadas pela AASP:
a) Implementação imediata de um conjunto de medidas abrangentes, além daqueles
exigidos pelos órgãos de saúde pública para aplicação nas fábricas e escritório
administrativo;
b) Adoção de uma séria de medidas para mitigar o risco de transmissão nos locais de
trabalhos administrativos, como a recomendação de trabalhos em home office,
criação de comitês de crise, cancelamentos de viagens, assim como participação em
eventos internos e externos que contivessem aglomerações;
c) Negociações recorrentes com fornecedores para evitar ou conter aumentos de
preços de matérias primas e produtos.
Ressaltamos ainda que as medidas de confinamentos tomadas em várias cidades,
afetaram as receitas de associações, contribuições e outras receitas em
aproximadamente 5% neste primeiro ano de pandemia.
- A pandemia da Covid-19 e suas consequências econômicas culminaram em decisões
de abstenção de novos investimentos em sistemas operacionais, ou de expansão das
atividades da AASP, protegendo assim a continuidade continua junto a nossos
associados.
A AASP reavaliou suas estimativas contábeis, conforme demonstradas a seguir:
- Provisões para perdas de créditos – as cobranças foram intensificadas visando o
recebimento de contribuições de associados. A Administração envida esforços para que
consiga efetuar o recebimento destes títulos em atrasos para o exercício de 2021, com
possibilidades de anistias de contribuições quando solicitado pelo associado.
- Cálculo de Impairment de Ativos – A administração contratou uma empresa
especializada que efetuou os cálculos da vida útil de ativos para o exercício de 2019, e
em face o período de pandemia durante o exercício de 2020, os cálculos foram
atualizados de maneira sumarizada e a Administração não identificou a necessidade de
redução de ativos na data base de 31 de dezembro de 2020.
De maneira geral, o grupo continuará ao longo do exercício de 2021, o seu constante
monitoramento do mercado em busca de identificar uma eventual deterioração,
especialmente decorrentes da pandemia da Covid-19, e mudanças relevantes na
economia ou no mercado financeira podem acarretar aumento na percepção do risco de
crédito sobre o saldo de contas a receber com associados, e desta forma, eventuais
baixas ao resultado poderão ser necessárias.
Os impactos relacionados após pandemia não podem ser facilmente mensurados e
quantificados, principalmente devido ao rápido e constante desenvolvimento do vírus no
Brasil e no mundo. Os riscos decorrentes de surtos e doenças e epidemias, em especial
aqueles decorrentes da pandemia da Covid-19, podem contribuir de maneira significativa
para deterioração das condições econômicas no Brasil e no mundo, e por consequência,
pode tornar-se difícil ou oneroso para a AASP obter financiamentos para o capital de giro
de suas operações, ou pode prejudicar a condição financeira de clientes e fornecedores.
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A administração da AASP mantém constante monitoramento sobre a gestão dos riscos
de créditos e de gerenciamento de capital. Adicionalmente a administração da AASP
mantém um permanente monitoramento do risco de liquidez por meio de gestão de seus
recursos de caixa e equivalentes de caixa, e aplicações financeiras.

4. Caixa e equivalentes de caixa
O caixa e equivalentes de caixa são constituídos conforme abaixo:

N.E. 4

Caixas e equivalentes de caixa

Caixa e bancos
Aplicações financeiras

2020

2019

36
4.564

217
2.498

4.600

2.715

5. Títulos e Valores mobiliários
Os títulos e valores mobiliários são constituídas conforme abaixo:
Aplicações Financeiras

N.E. 5
2020
Fundo de Investimento
CDB
Ativo circulante
Ativo não circulante

2019

47.395
24.498

47.828
20.756

71.893

68.584

47.395
24.498

47.828
20.756

71.893

68.584

Os títulos financeiros referem-se substancialmente a fundos de investimentos de renda fixa
remunerados a taxas média ponderada de 121% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI)
em 2020 e 94,9% em 2019. Essas aplicações podem ser resgatadas imediatamente pela AASP
sem quaisquer descontos ou multa, exceto uma aplicação com prazo fixado para resgate em
2022.
Para o exercício de 2020 houve renovação de uma única aplicação financeira com data de
renovação/vencimento superiores a 360 dias que está classificada como ativo não circulante
conforme NBC TG Nº 48.
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6. Contas a receber de clientes e outros recebíveis
Contas a receber de clientes e outros recebíveis

N.E. 6

Contas a receber
Provisão para crédito de liquidação duvidosa

2020

2019

2.982
(115)

3.831
(10)

2.867

3.821

A composição dos contratos a receber por vencimento em 31 de dezembro de 2020 é como
segue:

A vencer
Vencidos
De 0 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 180 dias
De 181 a 365 dias
Há mais de 365 dias

2020

2019

2.861

3.714

0
0
0
0
6
115

9
11
12
40
35
10

2.982

3.831
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7. Imobilizado
N.E. 7

Movimentação do custo
Terrenos

Saldo em 31 de dezembro de 2018

Edificações

Móveis e
utensílios

Veículos

Hardware

Biblioteca

Benfeitorias

Imobilizado em
Andamento

Total do
imobilizado

3.606

7.933

1.419

88

1.255

178

1.153

1.157

16.789

Adição

0

0

54

0

164

13

124

0

355

Ajuste de inventário

0

0

(401)

0

(481)

0

606

(1.157)

(1.433)

Baixa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferência

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Depreciação

0

(722)

(338)

(32)

(234)

(35)

(70)

0

(1.431)

3.606

7.211

734

56

704

156

1.813

0

14.280

Adição

0

0

28

0

151

2

4

0

185

Ajuste de inventário

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Baixa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferência

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Depreciação

0

(352)

(72)

(10)

(75)

(15)

(89)

0

(613)

3.606

6.859

690

46

780

143

1.728

0

13.852

Saldo em 31 de dezembro de 2019

Saldo em 31 de dezembro de 2020
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8. Intangível
Movimentação do custo
Software

Softwares
desenvolvimento
interno

Marcas e
Patentes

3.229

0

63

7.611

10.903

315

0

23

2.810

3.148

0

0

0

0

0

1.141

9.280

0

(10.421)

0

(1.228)

0

(9)

0

(1.237)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

3.457

9.280

77

0

12.814

Aquisição

1.381

0

3

0

1.384

Baixa

0

0

0

0

0

Transferência

0

0

0

0

0

(2.484)

0

(15)

0

(2.499)

2.354

9.280

65

0

11.699

Saldo em 31 de dezembro de 2018

Aquisição
Baixa
Transferência
Amortização

Amortização

Saldo em 31 de dezembro de 2020

Intangível em
andamento

Total do
intangível

Durante o exercício de 2020, a Administração realizou o levantamento de sistema operacionais que foram concluídos pelos especialistas de
tecnologia da informação, e transferiu para a conta de Sofwares para que pudessem ser avaliados e amortizados de acordo com a vida útil
a partir do exercício de 2021.
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9. Obrigações trabalhistas

Salários e encargos
Provisões para férias e encargos

2020

2019

1.593
2.486

1.809
2.660

4.079

4.469

10. Adiantamentos de associados
Refere-se às antecipações de contribuições e cursos efetuadas pelos associados. As
respectivas antecipações apresentadas abaixo foram na sua maior parte antecipada no mês
de novembro a dezembro de 2020 e serão realizadas durante o exercício de 2021.

Contribuições associativas
Cursos

2020

2019

9.480
4

9.784
13

9.484

9.797

11. Provisões
Refere-se à provisão sobre o ISSQN eventualmente incidente sobre serviços de cópias
reprográficas no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2020 e processos trabalhistas.
A Associação efetuou o pedido de isenção junto à Prefeitura do Município de São Paulo e
ainda aguarda resposta sobre o pedido.

Em 1º de janeiro
No resultado
Provisões adicionais durante o ano
Valor baixado contra a provisão durante o ano
Em 31 de dezembro

2020

2019

1.444

1.282

27
(656)

550
(388)

815

1.444

A Associação também possui ações trabalhistas envolvendo riscos de perda classificados
como possíveis em 2020, no montante estimado de R$ 931 e (R$ 750 em 31 de dezembro
de 2019). A administração, consubstanciada na opinião de seus consultores jurídicos, não
constituiu provisão para fazer face ao eventual pagamento futuro decorrente de desfecho
desfavorável nessas questões.
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Não é esperada nenhuma exigibilidade relevante resultante dos passivos contingentes, além
daquelas provisionadas.

12. Imobilizado recebido em doação

Em 1º de janeiro
No resultado
Imobilizado recebido em doação
Baixa de imobilizado recebido em doação
Garantias recebidas
Em 31 de dezembro

2020

2019

88

125

2
(46)
0

9
(46)
0

44

88 v

13. Patrimônio líquido
Representa o patrimônio inicial da Associação, acrescido ou reduzido dos superávits e
déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição e que são incorporados ao
patrimônio social durante o exercício social seguinte.

13.1. Ajuste de avaliação patrimonial
O saldo de ajuste de avaliação patrimonial refere-se as valorizações dos ativos no período
de adoção inicial das práticas contábeis internacionais para pequenas e médias empresas,
e as respectivas amortizações / depreciações desses ativos são baixados anualmente pelo
período de vida útil dos ativos avaliados.

14. Receitas

2020

2019

66.891

65.934

Cursos e eventos

899

2.953

Outras receitas
Certificado digital

1.288

1.528

Contribuições associativas
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Digitalização
Cópias
Venda de produtos
Outras receitas operacionais

164
77
90
239

299
264
290
721

Receitas com parcerias

903

1.110

Receitas não operacionais

891

1.557

71.442

74.656

15. Despesas gerais e administrativas

Custos operacionais diretos
Certificação digital
Despesas com cursos
Seguro de vida em grupo
Postagens
Impressos e publicações
Outros custos operacionais diretos
Despesas com pessoal
Materiais
Estrutura e manutenção
Utilidades administrativas
Assessoria profissional
Publicidade
Outras despesas

2020

2019

842
1.427
2.541
5.954
1.224
194
38.248
707
6.466
1.352
2.233
235
670

1.230
1.205
2.519
3.802
1.282
359
47.859
1.522
7.351
3.089
2.549
796
168

62.093

73.731
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16. Receitas financeiras líquidas
2020

2019

Receitas de juros sobre ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado
Outras receitas financeiras

1.618
558

4.096
338

Receitas financeiras

2.176

4.434

Outras despesas financeiras
Taxas e tarifas bancárias

(2.035)
(30)

(1.267)
(3)

Despesas financeiras

(2.065)

(1.270)

111

3.164

Resultado financeiro líquido

17. Instrumentos financeiros
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a AASP tinha instrumentos financeiros representados
substancialmente por aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras são classificadas
como valor justo por meio do resultado e sua hierarquia é de nível 2.
Os valores de mercado desses instrumentos financeiros em 31 de dezembro de 2020 não
diferem significativamente daqueles reconhecidos nas demonstrações financeiras.
A administração da AASP acredita que não há exposição de forma significativa a riscos
advindos do uso de instrumentos financeiros tais como: risco de crédito, risco de liquidez,
risco operacional ou risco de taxa de juros.
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a AASP não tinha contratos em aberto envolvendo
operações com derivativos.

18. Renúncia fiscal
Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico
e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os
coloquem a disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos.
Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou
caso o apresente em determinado exercício, destine-o integralmente à manutenção e ao
desenvolvimento dos objetivos sociais da entidade, desde que atendidas as demais
condições legais.
A Associação enquadra-se dentre as pessoas jurídicas sem fins lucrativos e possui isenção
subjetiva quanto ao recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o
superávit. Isso significa que o desvirtuamento dos objetivos e das finalidades da entidade,
ou o não cumprimento das obrigações estabelecidas para as entidades sem fins lucrativos,
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conforme determina a Lei no 9.532 de 10 de dezembro de 1997, pode proporcionar a perda
total da isenção da qual goza a Associação.
Com relação aos demais tributos incidentes sobre as operações próprias de sua atividade,
destacamos o seguinte: (a) Programa de Integração Social (PIS) - contribuição de 1%
incidente sobre o montante da folha de pagamentos e (b) Contribuição para o Instituto
Nacional da Seguridade Social (INSS) - pagamento integral das contribuições devidas.
Em atendimento a ITG 2002 (R1) - entidade sem finalidade de lucros, aprovada pela
resolução CFC n. º 1.409/12, a AASP apresenta abaixo a relação de tributos objeto da
renúncia fiscal.
Incidentes sobre a receita (ISS 5%, PIS 1,65% e COFINS 7,6% - regime não-cumulativo)
Incidentes sobre o superávit do exercício (IRPJ e CSLL 34%)

19. Partes relacionadas
A Associação não manteve transações com partes relacionadas nos exercícios de 2020 e
2019.

20. Isenção Usufruída
Representa o montante das contribuições previdenciárias e tributárias apuradas no exercício,
que não foram pagas devido ao usufruto da isenção a que fazem jus as entidades isentas,
estando assim compostas:
5,00% ISS
0,65% PIS
7,60% COFINS
Total

2020
54
17
199
270

2019
175
41
481
697

A Entidade não tem fins lucrativos e é isenta de recolhimento do imposto de renda e da
contribuição social sobre o superávit. Com relação aos demais tributos sobre as atividades
próprias da Entidade, destacamos os seguintes: PIS (Programa de Integração Social):
contribuição de 1% incidente sobre o montante da folha de pagamento; quanto ao recolhimento
da COFINS, o fato de ainda não haver nenhuma decisão definitiva quanto à obrigatoriedade de
recolhimento desta contribuição, inclusive por parte de órgãos fiscalizadores de fundações, é de
se entender, salvo melhor juízo, que tal recolhimento não se faz obrigatório.
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Administração da AASP

Renato José Cury
Diretor-Presidente

Róger Augusto Fragata Tojeiro Morcelli
Superintendente

Eduardo Foz Mange
Diretor-Financeiro

Vanda de Paula
Contador CRC SP 177721/O-2
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