FUNDACAO EDUCACIONAL JANDAIA DO SUL
C.N.P.J:78.197.993/0001-20
Folha :0001
NOTAS EXPLICATIVAS
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

EXERCICIO: 2020

_________________________________________________________________________________________________________
_______________
1
1

- CONTEXTO OPERACIONAL
1 - CONTEXTO OPERACIONAL

FUNDACAO EDUCACIONAL JANDAIA DO SUL, fundada em 03 de Setembro de 1966,
CNPJ sob o
numero 78.197.993/0001-20, com sede e foro na cidade de Jandaia do Sul, Estado do
Parana, e instituicao de
Ensino Superior, com personalidade juridica propria, entidade sem fins lucrativos, organizada
sob a forma da Lei
de Fundacao, dotada de autonomia didatica, cientifica, administrativa, financeira e
disciplinar.
2 - FORMA DE APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS
As demonstracoes contabeis foram elaboradas de acordo com as normas emanadas da
legislacao societaria
brasileira, adaptadas as peculiaridades das Instituicoes de Ensino, com as normas
elaboradas pelo Conselho
Federal de Contabilidade que editou as Normas Brasileiras Contabeis Tecnicas (NBC T),
objetivando regulamentar
os procedimentos contabeis em "Entidades Diversas". As normas sao as seguintes:
- NBC T 10: Dos Aspectos Contabeis Especificos em Entidades Diversas;
- NBC T 10.4: Fundacoes (Resolucao CFC No 873/99, de 22 de fevereiro de 1999);
- NBC T 10.19: Entidades Sem Finalidade de Lucros (Resolucao CFC No 877/00, de 18
de abril de 2000)
E tambem em conformidade com as Leis no 6.404/76 e 11.638/07. As demonstracoes
estao sendo divulgadas
de forma comparativa as do exercicio anterior.
3 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS
a) Regime de escrituracao: Foi adotado o regime de competencia para o
registro das mutacoes
patrimoniais ocorridas no exercicio. A aplicacao deste regime implica dos ingressos e
dispendios e das receitas,
custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independetemente de seu efetivo recebimento
ou pagamento.
cadastrada no

em caixa

b) Disponibilidade de caixa e equivalentes: Representado por numerarios
e depositos
bancarios, com seu valor real.
c) Provisao para perdas sobre creditos: No exercicio de 2020 nao foram feitas novas

provisoes.
d) Investimentos: Representado pela participacao societaria da FUNDACAO, na
Cooperativa de Credito de
Livre Admissao do Vale do Ivai - Sicredi.
e) Segregacao entre curto e longo prazo: as operacoes venciveis e vencidas com
datas inferios a 365
dias, estao registradas no circulante e as com prazos superiores no longo prazo.
4 - ATIVO DISPONIVEL
Houve um aumento nos valores do disponivel com comparacao ao ano de 2019.
5 - CONTAS A RECEBER
Em comparacao ao ano de 2019, houve uma diminuicao no saldo de Contas a Receber.
6 - OUTROS VALORES A RECEBER
Em comparacao com o ano de 2019, houve uma reducao em Outros Valores a Receber.
7 - ESTOQUES
Neste grupo sao contabilizados os materiais utilizados para a manutencao e
conservacao da entidade.
Deste 2019 foram baixados todos os materiais em estoques, seno comprados somente o que irao
ser utilizados.
8 - DESPESAS ANTECIPADAS
As despesas antecipadas referem-se aos premios de seguros dos bens da
Fundacao e encargos de
financiamentos a vencer, conforme quadro abaixo. Com a menor utilizacao de capitais de
terceiros explica-se a
baixa total em 2019.
9 - ATIVO NAO CIRCULANTE
Neste grupo classificam-se os subgrupos Ativo Realizavel a Longo Prazo,
Investimentos, Imobilizado e
Intangivel.
a) Ativo Realizavel a Longo Prazo: Neste grupo estao classificadas as contas a
receber de exercicios
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anteriores a 2011.
b) Investimentos: Neste grupo classificam-se as contas de integralizacao de
capital, em forma de
participacao em outra instituicao, no caso, a Cooperativa de Credito de Livre
Admissao do Vale do Ivai Sicredi. A composicao do saldo e atribuida a aquisicao de cotas e a valorizacao das mesmas.
c) Imobilizado: e demonstrado ao custo de aquisicao para bens moveis e
imoveis, deduzidos da
respectiva depreciacao. A depreciacao e calculada pelo metodo linear a taxas que levam em
conta o tempo de vida
util dos bens. A Entidade realizou as analises, conforme previsto no CPC 27 e na interpretacao
ICPC 10 do Comite
de Pronunciamentos Contabeis, aprovada pela Resolucao CFC no 1.263/09, com o objetivo de
revisar e ajustar a
vida util economica estimada para calculo da depreciacao e entende que as taxas atuais
praticadas sao as mais
razoaveis, nao requerendo nenhum ajuste.
d) Imobilizado: Neste grupo classificam-se tambem os direitos sobre Marcas e
Patentes da Instituicao.
10 - PASSIVO CIRCULANTE
a) O valor Emprestimos refere-se ao saldo do consorcio Sicredi resgatado para
aquisicao de um veiculo
placa AWJ-7259.
b) O valor da conta Fornecedores refere-se as obrigacoes existentes da entidade
considerada no curto
prazo.
c) O valor da conta Obrigacoes c/ Pessoal refere-se as obrigacoes para com com os
colaboradores, entre
salarios, ferias e outros vencimentos dos colaboradores.
d) A conta Obrigacoes Sociais corresponde a valores devidos ao Instituto
Nacional da Seguridade
Nacional (INSS), FGTS a Recolher, PIS sobre os venciemntos dos colaboradores, neste
exercicio foi provisionado
os encargos referente ao ano de 2020, sendo que 90% deste valor e referente ao INSS Patronal.
e) A Conta Obrigacoes Fiscais correspondem ao IRRF descontados em
de pagamentos dos
colaboradores, e os impostos retidos sobre servicos prestados por pessoas juridicas a
instituicao.
f) Passivo nao Circulante correspondem a divida junto a Receita Federal do INSS
parte patronal, por
terem vencimentos anteriores ao exercicio de 2012 e aguardam a consolidacao da
REFIS da Crise, Lei no
11.941/2009 e tambem da Lei 12.996/2014, que trata da reabertura do REFIS da Crise. Neste
exercicio nao foi
provisionado os encargos por conta do parcelamento se encontrar em fase de consolidacao.
g) Outras Contas a Pagar e o grupo de contas que registra as demais obrigacoes desta
Instituicao.
11 - PASSIVO NAO CIRCULANTE
Estao classificadas neste grupo as contas cujos valores sao venciveis e/ou
vencidos ha mais de 365
dias.
a) Os valores existentes no subgrupo de Parcelamentos do Exigivel a Longo
Prazo referem-se,em sua
totalidade, a valores devidos ao INSS, conforme ja explanado na Nota Explicativa 10.f.
b) As Provisoes para Sentencas Judiciais contemplam valores de provisoes para
processos do mestrado
que tramitam na justica, conforme a Nota Explicativa 12.
12 - PROVISAO PARA SENTENCAS JUDICIAIS
Alem dos valores mencionados acima existem processos civeis e
trabalhistas cujos valores e
possibilidades de condenacao nao sao possiveis de certificaram-se por: juntada de
documentos, ouvida de
folhas

testemunhas, pericias e outros pontos que dependem de entendimento do Juiz da Causa, sendo
impossivel presumir
como o mesmo sentenciara (segundo a area juridica da Fundacao), sendo que no ano de
2020, houve acordos
trabalhistas efetuados e pagos em sua maioria durante o ano de 2020.
13 - PATRIMONIO LIQUIDO
Composto pelo Patrimonio Liquido da Fundacao, Superavit/Deficit de
exercicios anteriores e do
exercicio, bem como pro Ajuste de Exercicios Anteriores (referente a perdas por
inadimplencia com mensalidades,
provisionamento de contigencias de exercicios anteriores, entre outros ajustes) e
pelo ajuste de Avaliacao
Patrimonial realizado no Exercicio de 2010.
A partir do Exercicio de 2014, em virtude do montante acumulado da divida
previdenciaria desde 1996 e
uso de capital de terceiros para conclusao da obra iniciada em 2008, a diferenca entre Ativo
Total, representado
por bens e direitos da Instituicao, e o Passivo Circulante mais o Nao Circulante,
representado pelas obrigacoes
da Fundacao para com terceiros, obteve um resultado negativo para o Patrimonio Social
Liquido, situacao em que
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caracteriza o Passivo a Descoberto.
14 - SEGUROS
A FUNDACAO adota politica de contratar seguros de diversas modalidades,
cujas coberturas sao
consideradas suficientes pela administracao para fazer face a ocorrencia de sinistros.
Jandaia do Sul, 31 de dezembro de 2020.
Thiago Augusto Franco
Rogerio Luiz Francolin
da Silva
Representante
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