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Balanço Patrimonial 
Períodos findos em 31 de dezembro 

(Em R$ 1) 
 

ATIVO GERAÇÃO DE 
RENDA

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

GERAÇÃO DE 
RENDA

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

Ativo Circulante 1.620.682            6.357.068            7.977.750            933.920               7.378.754            8.312.674            
Caixa equivalentes de Caixa (Nota 6) 462.787               3.496.188            3.958.974            3.188                   5.010.703            5.013.891            
Crédito de Clientes (Nota 7) 528.574               352.310               880.884               464.249               264.544               728.793               
Convênios com Entidades Públicas a Receber (Notas 8 e 9) -                       1.328.921            1.328.921            -                       1.900.845            1.900.845            
Estoque (Nota 10) 629.322               153.439               782.761               466.483               160.034               626.517               
Adiantamentos -                       49.595                 49.595                 -                       42.628                 42.628                 
Despesas diversas a apropriar -                       976.616               976.616               -                       -                       -                       
Concessão de gratuidades - Despesas (Nota 22.1) -                       25.734.725          25.734.725          -                       (24.086.739)         (24.086.739)         
(-) Gratuidade concedida - Renúncia de Receitas -                       (25.734.725)         (25.734.725)         -                       24.086.739          24.086.739          
Contribuição da cota patronal INSS - Despesa (Nota 26) (335.313)              (3.390.388)           (3.725.701)           (288.428)              (3.288.245)           (3.576.673)           
(-) Contribuição da cota patronal INSS - Renúncia 335.313               3.390.388            3.725.701            288.428               3.288.245            3.576.673            

Ativo Não Circulante 2.631.051            8.891.855            11.522.906          2.472.572            9.128.228            11.600.800          
     Realizável a Longo Prazo 1.175.686            1.123.241            2.298.927            980.696               969.320               1.950.016            
       Depósitos judiciais (Nota 13) 1.175.686            1.123.241            2.298.927            980.696               969.320               1.950.016            

     Imoblizado (Nota 14) 1.455.364            7.376.459            8.831.823            1.491.876            7.882.536            9.374.412            
     Custo 2.155.653            9.890.059            12.045.712          2.155.653            10.707.614          12.863.267          
(-) Depreciação Acumulada (700.289)              (2.513.600)           (3.213.889)           (663.777)              (2.825.078)           (3.488.855)           

     Intangível (Nota 15) -                       392.155               392.155               -                       276.372               276.372               
     Custo -                       523.421               523.421               -                       362.612               362.612               
(-) Amortização Acumulada -                       (131.265)              (131.265)              -                       (86.240)                (86.240)                
TOTAL DO ATIVO 4.251.733            15.248.923          19.500.656          3.406.492            16.506.982          19.913.474          

2014
SEGREGAÇÃO DAS CONTAS

SALDOS EM 
2014

2015
SEGREGAÇÃO DAS CONTAS

SALDOS EM 
2015

 
 

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras 
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As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras

 Passivo 
GERAÇÃO DE 

RENDA
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL
GERAÇÃO DE 

RENDA
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL
Circulante 256.761             4.310.582          4.567.342          263.579             5.468.810           5.732.389             
Fornecedores 61.333               361.859             423.192             53.766               159.646              213.412                
Adiantamento de Clientes 3.121                 -                     3.121                 197                    -                      197                       
Empréstimos Bancários (Nota 17) 66.370               -                     66.370               70.091               -                      70.091                  
Salários e Ordenados a pagar 69.771               287.988             357.759             77.333               199.612              276.945                
Encargos sociais a recolher -                     -                     -                     174                    5.903                  6.077                    
Descontos em Folha a Recolher 5.895                 38.672               44.568               7.073                 43.827                50.900                  
Provisões e Encargos (Nota 19) 23.402               1.134.397          1.157.799          25.344               832.534              857.878                
Multas Trabalhista -                     25.765               25.765               -                     -                      -                       
Imposto a pagar 16.868               1.932                 18.800               18.390               1.589                  19.979                  
Contas a pagar 10.001               61.743               71.744               11.211               52.852                64.063                  
Convênios a Prestar Contas (Nota 20) -                     1.421.609          1.421.609          -                     4.172.847           4.172.847             
Receitas a apropriar de convênios -                     976.616             976.616             -                     -                      -                       

Não circulante 1.312.266          1.123.241          2.435.506          1.109.928          969.319              2.079.247             
Financiamentos a pagar (Nota 18) 55.326               -                     55.326               129.232             -                      129.232                
Depósitos Judiciais 1.175.686          1.123.241          2.298.927          980.696             969.319              1.950.015             
Outras Obrigações 81.253               -                     81.253               

Patrimônio Líquido 2.682.707          9.815.101          12.497.808        2.032.985          10.068.853         12.101.838           
Patrimônio Social Acumulado 2.387.409          6.026.206          8.413.615          1.565.277          5.135.446           6.700.723             
Ajustes de Avaliação de Ativos (Nota 23) -                     3.439.037          3.439.037          -                     4.506.848           4.506.848             
Resultado do Exercício Atual 295.298             349.858             645.156             467.708             426.559              894.267                

TOTAL DO PASSIVO 4.251.733          15.248.923        19.500.656        3.406.492          16.506.982         19.913.474           

2015 2014
SEGREGAÇÃO DAS CONTAS SEGREGAÇÃO DAS CONTAS

SALDOS EM 
2015

SALDOS EM 
2014



 

MISSÃO RAMACRISNA                                          
CNPJ No. 17.286.532/0001-86 

Demonstração do Resultado do Exercício 
Períodos findos em 31 de dezembro 

(Em R$ 1) 
 

   

2015 2014
1 - Resultado com Atividades Assistênciais (Atividade Fim)

1.1. Resultado com Atividades Assistências Próprias
 1.1.1. Receitas de Atividades Assistênciais - Próprias-Sem Restrições 4.431.993               3.630.011             

        Doações De Pessoas Físicas (notas 2.14.2; 24) 320.385                     259.427                   
        Doações de Pessoas Jurídicas (notas 2.14.2; 24) 417.333                     104.601                   
        Prestação de Serviços Adolescentes Aprendiz (notas 2.14.3; 25) 3.694.275                  3.265.983                

1.1.2. Despesas de Atividades Assistenciais  - Gratuidades Com Recursos Livres (nota 30) (4.853.627)              (4.727.343)            
       Salários e ordenados (1.342.357)                (1.301.496)              
       Encargos Sociais (871.920)                   (848.278)                 
       Despesas com materiais (565.558)                   (584.534)                 
       Despesas gerais (936.916)                   (914.054)                 
       Serviços de Terceiros (956.968)                   (907.746)                 
       Depreciação e amortização (179.908)                   (171.235)                 

1.1.3. Superávit ou Déficit Com Atividades Assistenciais - Próprias - Sem Restrições (1.1 .1 + 1.1.2) (421.634)                 (1.097.331)            

1.2. Resultado com Atividades Assistências - Recursos Restritos
 1.2.1. Receitas de Atividades Assistênciais - Recursos Restritos 14.893.224             13.606.811           

        Convênios Públicos 14.893.224                13.606.811              

1.2.2. Despesas de Atividades Assistenciais  - Gratuidades Com Recursos Restritos (nota 30) (14.778.027)            (13.567.806)          
       Salários e ordenados (9.766.468)                (9.065.938)              
       Encargos Sociais (2.272.196)                (1.933.776)              
       Despesas com materiais (1.785.048)                (1.453.337)              
       Despesas gerais (566.946)                   (460.280)                 
       Serviços de Terceiros (163.180)                   (313.066)                 
       Depreciação e amortização (224.189)                   (341.409)                 

1.2.3. Superávit ou Déficit Com Atividades Assistenciais - Com Recursos Restritos (1.2.1. + 1.2.2.) 115.197                   39.005                   

1.3. Resultado com Atividades Assistências - Restaurantes Populares
 1.3.1. Receitas de Atividades Assistênciais - Restaurantes Populares 6.083.663               5.968.082             

        Vendas Restaurantes Populares 2.917.106                  2.987.555                
        Convênios Públicos - Prefeitura Municipal de Betim 3.166.557                  2.980.527                

1.3.2. Despesas de Atividades Assistenciais  - Restaurantes Populares (nota 30) (5.660.512)              (5.791.590)            
       Salários e ordenados (2.233.649)                (2.095.427)              
       Encargos Sociais (680.223)                   (604.315)                 
       Despesas com materiais (2.494.186)                (2.407.202)              
       Despesas gerais (113.455)                   (239.345)                 
       Serviços de Terceiros (51.333)                     (274.066)                 
       Depreciação e amortização (87.666)                     (171.235)                 

1.3.3. Superávit ou Deficit Com Atividades Assistenciais - Restaurantes Populares (1.3.1. + 1.3.2.) 423.151                   176.492                 

1.4. Superávit ou Deficit Com Atividades Assistenciais (1.1.3. + 1.2.3. + 1.3.3. ) 116.714                   (881.834)               
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Períodos findos em 31 de dezembro 
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2015 2014

2 - Resultado com  Atividades Geradora de Renda
2.1. Resultado Com Fabricação e Comercialização de  Produtos e Prestações de Serviços Afins

2.1.1. Vendas de produtos e serviços 4.861.053                   5.099.496        
       Vendas de produtos fabricados (nota 2.14.1) 4.692.341                      4.827.872           
       Receitas de prestação de serviços 102.149                         271.624              
       Descontos obtidos Belgo 66.563                           -                     

2.1.2. Deduções da Receita Bruta (350.632)                     (348.762)          
       Venda Canceladas (17.459)                         (53.246)              

                Descontos concedidos (620)                              (5.569)                
                 Devolução de Vendas (3.734)                           (2.101)                
                    Impostos sobre venda (IPI e ICMS) (328.819)                       (287.847)            

2.1.3. Receita Líquida das Atividades Geradora de Renda 4.510.421                   4.750.734        
       Custos de Produtos Fabricados (2.395.474)                    (2.126.615)         

2.1.4. Superávit Bruto das Atividades Geradoras de Renda (2.1.1. + 2.1.2. +2.2.3) 2.114.947                   2.624.119        

2.1.5. Despesas das Atividades Geradoras de Renda (1.819.649)                  (1.410.651)       
       Salários e ordenados (504.551)                       (499.658)            
       Encargos Sociais (256.025)                       (389.084)            
       Despesas com materiais (439.103)                       (33.656)              
       Despesas gerais (323.659)                       (179.072)            
       Serviços de Terceiros (154.934)                       (167.772)            
       Depreciação e amortização (141.377)                       (141.409)            

2.1.6. Superavit Líquido das Atividades Geradoras de Renda (2.1.4. +2.1.5.) 295.298                       1.213.468        

3 - Resultado Financeiro
3.1. Receitas Financeiras 268.315                       124.915            

   Aplicações Financeiras 242.388                         119.646              
   Juros ativos 25.927                           5.269                  

3.2. Despesas Financeiras (155.478)                     (25.075)             
   Juros sobre empréstimos (139.997)                       (8.245)                
   Taxas bancárias (15.481)                         (16.830)              

3.3. Superávit ou Déficit Financeiro (3.1. + 3.2.) 112.837                       99.839              



 

MISSÃO RAMACRISNA                                          
CNPJ No. 17.286.532/0001-86 

Demonstração do Resultado do Exercício 
Períodos findos em 31 de dezembro 
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4.1. Resultado com Atividades Patrimoniais
 4.1.1. Receitas Com Atividades Patrimoniais 1.151.866                410.838                 

        Reversão de Provisão P/ Devedores Duvidosos (nota 23) 39.598                     29.549                   
        Recuperação de despesas com depreciação 863.080                   285.688                 
        Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial 249.188                   91.977                   
        Doações de Bens Permanentes (notas 2.14.2; 24) -                           3.624                                                                         

4.1.2. Despesas Com Atividades Patrimoniais (nota 30) (1.239.932)               (151.194)                
      Perda na Alienação do Ativo Imobilizado (2.820)                      (21.698)                  
      Perda de Ativos (4.805)                      (1.082)                    
      Provisão para Devedores Duvidosos (75.674)                    (48.400)                  
      Baixa de bens do Ativo Imobilizado (1.156.634)               (80.013)                  

4.1.3. Superávit ou Déficit Com Atividades Patrimoniais (1.1 .1 + 1.1.2) (88.066)                    259.644                 

4.2. Resultado com Outras Atividades
 4.2.1. Receitas Com Outras  Atividades 251.161                   1.728.489              

        Recuperação de despesas 241.613                   310.943                 
        Subvenção CEMIG 9.548                       6.621                     
        Isenção das Contribuições Previdenciárias - Renúncia Fisccal -                           1.410.925              

4.2.2. Despesas de Atividades Assistenciais  - Gratuidades Com Recursos Restritos (nota 30) (42.791)                    (1.625.240)             
       Outras despesas operacionais -                           (198.995)                
       Doações de Materiais de Consumo (42.791)                    (15.320)                  
       Isenção das Contribuições Previdenciárias -                           (1.410.925)             

4.2.3. Superávit ou Déficit com Outras Atividades (4.2.1. + 4.2.2.) (nota 30) 208.371                   103.249                 

4.3. Superávit ou Déficit Total Com Outras Atividades (4.1.3. + 4.2.3.) 120.305                   362.894                 

5. Superávit ou Déficit Exercício (1.4. + 2.1.6. + 3.3. +4.3.) 645.156                894.267              
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CNPJ No. 17.286.532/0001-86 

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido 
Períodos findos em 31 de dezembro 

(Em R$ 1) 
 

 

Saldo em 31 de Dezembro de 2013 6.246.871                      4.598.823                      453.852                         11.299.546                    
Incorporação Resultados Anteriores 453.852                         -                                 (453.852)                        -                                 
Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial -                                 (91.974)                          -                                 (91.974)                          
Resultado do Exercício -                                 -                                 894.267                         894.267                         

Saldo em 31 de Dezembro de 2014 6.700.723                      4.506.849                      894.267                         12.101.839                    

Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial -                                 (249.188)                        -                                 (249.188)                        
Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial 818.624                         (818.624)                        -                                 
Incorporação Resultados Anteriores 894.267                         -                                 (894.267)                        -                                 

Resultado do Exercício -                                 -                                 645.156                         645.156                         

Saldo em 31 de Dezembro de 2015 8.413.615                      3.439.037                      645.156                         12.497.808                    

TotalPatrimônio Ajusto de Avaliação de 
Ativos

 Resultados 
Acumulados 

 
 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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MISSÃO RAMACRISNA                                          
CNPJ No. 17.286.532/0001-86 

Demonstração de Fluxo de Caixa 
Períodos findos em 31 de dezembro  

(Em R$ 1) 
 
 

 
2015 2014

Atividades Operacionais
    Recebimento de Clientes 11.608.199           4.922.532              
    Recebimento de Convênios 23.116.721           25.911.465            
    Recebimento de Doações 341.413                263.051                 
    Recebimento de Juros 242.388                124.918                 

    Pagamentos
         - a fornecedores de mercadorias telas e missão (5.452.539)            (4.693.270)             
         - a fornecedores de convênios (9.204.430)            (8.261.163)             
         - a fornecedores de serviços (4.256.251)            (3.330.720)             
         - de depósitos judiciais (348.912)               (358.007)                
         - Pagamentos de convênios (7.892.966)            (6.511.275)             
         - de salários e encargos (7.936.691)            (6.041.894)             
         - juros e taxas bancárias (159.422)               (25.074)                  

Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais 57.510                  2.000.563              

Atividades de Investimento
    Pagamento pela compra de bens intangíveis (160.809)               (94.160)                  
    Pagamento pela compra de imobilizado (863.360)               (840.124)                

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento (1.024.169)            (934.284)                

Atividades de Financiamento
    Empréstimos de curto prazo (88.258)                 (129.282)                

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento (88.258)                 (129.282)                

Aumento (diminuição) de Caixa (1.054.917)            936.997                 

Saldo de Caixa + Equivalente - Caixa Inicial 5.013.891             4.076.894              5.013.891              
Saldo de Caixa + Equivalente - Caixa Final 3.958.974             5.013.891               

 
 

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras 
 
 



 

MISSÃO RAMACRISNA                                          
CNPJ No. 17.286.532/0001-86 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
Períodos findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 

(Em R$ 1) 
 
 

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL 
A Ramacrisna é uma associação, sem fins lucrativos e de caráter beneficente, com sede a Rua 

Mestre Ramacrisna, 379, Bairro Santo Afonso, na cidade de Betim, Estado de Minas Gerais, atua na 
área de atendimento à famílias dos municípios de Betim/MG, Esmeraldas/MG, e Belo Horizonte, que 
participam dos programas desenvolvidos de acordo com o Plano Nacional de Assistência Social, e na 
forma que consta no seu estatuto social. 

Em 1959 a Ramacrisna, foi fundada pelo professor Arlindo Corrêa da Silva que já se 
preocupava com o futuro de crianças pobres, percebendo a Educação como o melhor caminho para se 
prevenir problemas sociais, tais como marginalidade, abandono, violência, etc. O nome é uma 
homenagem a Sri Ramakrishna, filósofo indiano, nascido no século 18, e que pregava o trabalho 
social e voluntário como forma de crescimento do ser humano. A Instituição tem por objetivo 
promover o desenvolvimento local de comunidades em situação de vulnerabilidade social, através de 
ações que levem à minimização da evasão escolar, elevação do nível de escolaridade de crianças e 
adolescentes, qualificação profissional de jovens e adultos, protagonismo juvenil e empoderamento 
comunitário. 

As ações buscam promover o crescimento do ser humano através da arte, cultura, educação, 
esportes, profissionalização, geração de trabalho e renda e apoio social, atuando junto a famílias em 
situação de vulnerabilidade social, para que através do autoconhecimento, tornem-se autossuficientes. 

Em seus cinquenta e seis anos de existência mais de cem mil pessoas tiveram suas vidas 
transformadas para melhor através dos projetos e dos trabalhos desenvolvidos com a excelência de 
uma instituição social responsável e referência no Terceiro Setor. Nesses anos, a Ramacrisna passou 
a ser detentora de diversos títulos e certificados, tais como: 

 

• Título de Utilidade Pública Federal, Decreto No. 59.602, expedido em 28.11.66; 
• Título de Utilidade Pública Estadual, Lei No. 2.215, expedida em 24.08.60; 
• Título de Utilidade Pública Municipal de Betim, Lei No. 1.462, expedida em 22.09.81; 
• Utilidade Pública Municipal de Belo Horizonte: Lei número 1.288, expedida em 

01.12.66; 
• CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, renovado através da 

portaria nº 24 de 11 de março de 2014 da Secretaria Nacional de Assistência Social; 
• Qualificação como OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público pela   

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais; 
• Atestado de Cadastramento de Entidade de Assistência Social – 382 em 11/06/1959; 
• Conselho Nacional de Assistência Social: Certificado número 60.188/62. 
• Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente de Betim: 01 de 2.12.92; 
• Conselho Municipal de Assistência Social de Betim: 001. 

 

A Ramacrisna tem como estrutura administrativa um Conselho Deliberativo, uma Diretoria 
Executiva e um Conselho Fiscal. A sua missão é promover sonhos, transformar vidas por meio de 
soluções em educação e profissionalização, visando o desenvolvimento humano, cultural, social e 
ambiental.  

Sua Visão é ser referencia em inovação, gestão de projetos sociais e otimização do uso de 
recursos no Terceiro Setor. Seus Valores são: Ética, Altruísmo, Inovação, Comprometimento, 
Determinação, Transparência e Flexibilidade. 
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CNPJ No. 17.286.532/0001-86 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
Períodos findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 

(Em R$ 1) 
 
 

A Ramacrisna tem como finalidade estatutária precípua prestar serviços tipificados pela 
Resolução Nº 109/2009 do CNAS, tendo como prioridade serviços de prestação social básica, 
classificados pelo SUAS, conforme validação efetuada pelo Conselho de Assistência Social de 
Betim, através do comprovante de inscrição nº 007 que assim descrimina:  

I. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos; 

II. Desenvolvimento de cursos de qualificação profissional; 
III. Desenvolvimento de oficinas; 
IV. Projeto Adolescente Aprendiz; 
V. Manutenção dos Restaurantes Populares. 

 

No exercício de 2015, foram desenvolvidas as seguintes atividades: a) Apoio pedagógico e 
complementação escolar; b) Programas educativos no computador e acesso à internet; c) Biblioteca 
informatizada com empréstimo de livros literários; d) Projeto Adolescente Aprendiz; e) 
Brinquedoteca; f) Modalidades Esportivas diversas e Lazer; g) Grupo de Jovens Comunicadores 
Antenados; h) Distribuição de material escolar durante todo o ano; i) Oficina de artes, artesanato e  
construção de brinquedos; j) Educação ambiental; k) Fornecimento de alimentação; l) Orquestra 
Jovem Ramacrisna; m) Programa Poupança Jovem; n) Curso de Eletricista Instalador e Padronista; o) 
Curso de Mecânica de Automóvel; p) Curso de Soldagem; q) Curso de Operador de Computador e 
Redes Sociais; r) Curso de Auxiliar Administrativo; s) Curso de Bartender; t) Curso de Organização 
de Eventos; u) Grupo de Convivência da Melhor Idade. 

 

TODAS ESTAS ATIVIDADES SÃO CONCEDIDAS GRATUIMENTE AOS SEUS 
USUÁRIOS. 

 

A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho, em 28/03/2015. 
  

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Norma Internacional de 
Relatório Financeiro para Pequenas e Médias Empresas, emitida pelo Conselho de Normas 
Internacionais de Contabilidade (IASB), e com observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, 
caracterizadas qualitativamente em relação à informação contábil pela Resolução CFC No. 1.374/11 
(NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações 
Contábeis.  

Na elaboração das demonstrações contábeis foram atendidas as determinações da Lei 
12.101/09, Lei que norteia às ações das entidades de assistência social, da Resolução CFC No. 
1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002/12 a qual estabelece critérios e procedimentos específicos de 
avaliação, de registro dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações 
contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem 
finalidade de lucros e dos pronunciamentos Contábeis (CPC). 

As demonstrações foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e 
ajustados para refletir a reavaliação de ativos financeiros disponíveis para venda, ativos e passivos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. Elas são apresentadas em moeda 
corrente do Brasil. 

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis 
individuais estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em 
todos os exercícios apresentados, salvo as observações contidas na Nota Explicativa 4.20.3. 
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NOTA 03 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO DO CFC 
No. 1.330/11 (NBC ITG 2000)  

A Ramacrisna mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos 
administrativos, por meio de processo eletrônico integrado. 

O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao 
respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem 
ou evidenciam fatos e a prática de atos administrativos. 

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais 
e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da  Ramacrisna, e posteriormente registrado no Cartório 
de Registro de Pessoas Jurídicas. 

A documentação contábil é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras 
peças que apoiam ou compõem a escrituração contábil. 

A documentação contábil é hábil, revestidas das características intrínsecas ou extrínsecas 
essenciais, definidas na legislação, técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A 
documentação é mantida em boa ordem. 
 
NOTA 04 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS  

 

4.1.  Ativo circulante 
São apresentados por valores de custo e de realização, e incluem quando requerido, as 

variações monetárias e rendimentos. Estão classificados no circulante os ativos cuja realização ou 
pagamento dar-se-ão em período inferior a um ano. 

4.2. Caixa e equivalente de caixa 
De acordo com o que determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC – TG 03) – 

Demonstração de Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação 
das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa 
e depósitos a vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características 
de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata, com vencimentos originais de três meses ou 
menos, com risco insignificante de mudança de valor. 

 

4.3. Aplicações de Liquidez Imediata 
As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos 

dos rendimentos pró-rata até a data do balanço. 
 

4.4. Recebíveis 
Incluem-se nesta categoria recebíveis que são os ativos financeiros com recebimentos fixos e 

determináveis e são classificados como ativo circulante. 
 

4.5.  Reconhecimento e mensuração 
As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de sua 

efetiva realização 
 

4.6. Contas a Receber 
As contas a receber correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de 

mercadoria no decurso normal das atividades. Se o prazo a receber é equivalente a um ano ou menos, 
as contas a receber são classificadas no ativo circulante. 

A maior parte das vendas é efetuada com base em prazos normais de crédito, e as contas a 
receber não estão sujeitos a juros. Os valores contábeis de contas a receber de clientes e outras são 
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revistos para determinar se há qualquer evidência objetiva de que os valores não recuperáveis. Se 
houver evidência, uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente na 
Demonstração de Resultado do Período.  

 

4.7. Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) 
Esta provisão foi constituída pelos títulos vencidos há mais de cento e oitenta dias com 

objetivo de suprir as eventuais perdas na realização dos créditos. Esta provisão atende as exigências 
da do item 14 (quatorze) da Resolução CFC No. 1.409/12 (NBC – ITG 2002). 

 

4.8. Convênios com Entidades Públicas a Receber 
Referem-se os valores a receber de órgãos públicos municipais relativos a convênios e 

parcerias com empresas celebrados em 2014, com parcelas a receber no início de 2015. 
 

4.9. Estoque 
Os estoques são demonstrados ao custo médio das aquisições e inferior a o custo de 

reposição ou ao valor líquido de realização. O custo dos produtos acabados compreende ao custo das 
matérias-primas mais os insumos necessários à fabricação. Eles são representados pelo por materiais 
de manutenção e consumo, juntamente com os materiais aplicados nas fábricas de telas, e de 
alimentos, e nos restaurantes. Os valores dos estoques contabilizados não excedem os valores de 
mercado. Eles são trabalhados de acordo com as orientações da Resolução CFC 1.170/09 (NBC ITG 
16).  

4.10. Outros Ativos Circulantes 
Em outros ativos circulantes estão reconhecidos os adiantamentos a terceiros e de folha de 

pagamento. 
4.11. Depósitos Judiciais 

Os depósitos judiciais são que se promovem em juízo em conta bancária vinculada e 
processo judicial, sendo realizado em moeda corrente com o intuito de garantir a liquidação de 
potencial de futura obrigação. Os depósitos judiciais só podem ser movimentados mediante ordem 
judicial. 

Como são utilizados como garantia, podem ser levantados pela parte vencedora. Assim se a 
Missão não tiver êxito nos processos, os valores depositados serão convertidos em renda da Fazenda 
Pública ou utilizados para deduzir o valor do passivo correspondente, caso houver. Do contrário, se a 
decisão for favorável, há possibilidade de resgate dos depósitos. Esses depósitos referem-se a dois 
processos relacionados à isenção/imunidade do IPI- Imposto sobre Produtos Industrializados e do PIS 
- Programa de Integração Social. 

 

4.12. Imobilizado 
De acordo com NBC T 19.1, o imobilizado é registrado pelo custo de aquisição e 

construção, deduzido a depreciação. Os bens são contabilizados como ativos individuais e separados, 
utilizando-se a vida útil específica desse bem. O bem substituído é baixado. 

Em consonância com item 57 do CPC 27, a Ramacrisna define a vida útil de um ativo 
tangível de acordo com a sua utilidade para a entidade. Para tal, todos os bens móveis e imóveis 
foram avaliados em sua vida útil, resultando em novas taxas de depreciação que foram aplicados no 
cálculo da depreciação, a partir de 01/07/2013. Em 2015, pretende-se repetir esse processo de 
avaliação de vida útil de cada bem, visando atualizar as taxas de depreciação desses bens. 

Para Ramacrisna, os terrenos não são depreciados. E a depreciação de outros ativos é 
calculada usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada, como segue: edificações (25 anos); Máquinas e equipamentos (03 a 20 anos); Veículos 
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(05 a 10 anos); Móveis e Utensílios (03 a 15 anos); Computadores e periféricos (03 a 05 anos); 
Aparelhos eletrônicos (03 a 05 anos). Os ganhos ou perdas de alienação são determinados pela 
comparação dos resultados como valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas (despesas) 
operacionais na demonstração do resultado período”. 

 

4.13. Ativos Intangíveis 
Referem-se a gastos com implantação do ERP TOTVS recebido em doação e que está sendo 

implantado desde 2004. Como o projeto de implantação do TOTVS foi concluído na sua primeira 
fase, em dezembro de 2010, a Ramacrisna iniciou a amortização desta fase em 2011, utilizando a taxa 
de 10% ano e a forma linear. Em 2015, será efetuada uma avaliação para saber se haverá 
continuidade do processo de amortização, devido ao fato que possivelmente, esse ativo poderá ser 
considerado de vida útil indeterminada e de acordo com item 107 do CPC 04, o ativo intangível com 
vida útil indefinida não deve ser amortizado.   

4.14. Passivo Circulante e Não Circulante 
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou 

calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do 
balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com 
base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco das transações.    

4.15. Segregação das contas do passivo circulante – Missão e Convênios 
Visando adequar as informações para fechamento das operações relativas aos convênios 

públicos, as obrigações com fornecedores, com pessoal e com contas diversas a pagar das operações 
diretas da Ramacrisna foram separadas daquelas relacionadas com os referidos convênios públicos. 

4.16. Fornecedores da Missão e dos Convênios Públicos 
As contas a pagar registradas na rubrica “fornecedores da Missão e dos Convênios Públicos” 

são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal 
dos negócios, sendo classificados como passivo circulante se o pagamento for devido no período até 
um ano. Elas não possuem o caráter de financiamento e são demonstrados pelos valores conhecidos 
ou calculáveis, acrescidos quando aplicados, dos correspondentes encargos.  

4.17. Provisão de Férias e Encargos da Missão e dos Convênios Públicos 
Foram provisionados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do 

balanço. 

4.18. Provisão de Férias e Encargos da Missão e dos Convênios Públicos 
Foram provisionados com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados 

conforme o pagamento até a data do balanço. 
 

4.19. Saldo de Convênios Públicos e Parcerias a Prestar Contas 
Correspondem a saldos de convênios públicos e parcerias devidamente assinados com as 

Prefeituras Municipais e com empresas privadas. Esses saldos são representados pelos valores 
repassados mais os rendimentos financeiros. 

 

4.20. Reconhecimento de receita 
A receita de venda compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela 

comercialização de produtos de suas fábricas no curso normal das atividades das suas fábricas. A 
receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, bem como após a eliminação das vendas 
canceladas.  
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Reconhece também como receita as diversas doações recebidas por pessoa física e pessoa 
jurídica e parcela dos convênios celebrados juntamente com o poder público e com empresas 
privadas, sendo que também é lançado no resultado a despesas correspondentes. Não existem 
receitas auferidas oriundas dos beneficiários dos serviços prestados citados no item “I - 
Contexto Operacional” destas notas explicativas.  

Com base no item 14 do CPC 30, a Ramacrisna reconhece a receita quando: a) o valor da 
receita pode ser mensurado com segurança; b) é provável que benefícios econômicos futuros fluirão 
para a instituição; c) quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das 
atividades, conforme descrição a seguir. O valor da receita não considerado como mensurável com 
segurança, somente é reconhecido como receita somente após a solução de todas as contingências 
relacionadas com a venda. 

 

4.20.1 Vendas de produtos 
A Missão fabrica e vende telas e revende arames galvanizados e farpados. A receita é 

reconhecida quando os riscos significativos e os benefícios de propriedade dos produtos são 
transferidos para o comprador. A política de reconhecimento de receita, portanto, a data em que o 
produto é entregue ao comprador. 

 

4.20.2. Doações 
A Missão reconhece a receita de doações no momento que o recurso entra na sua conta 

bancária específica. Não há recebimento de doações pelo caixa. Todas as doações são recebidas 
mediante depósito ou boleto bancário. As doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas são efetuadas 
a título de colaboração para custeio das atividades relacionadas a assistência social. Nenhum usuário 
das atividades assistenciais paga pelos serviços recebidos.  

 

4.20.3. Receitas de convênios e parcerias 
Essas receitas são reconhecidas no momento que em que são efetuados as compras de 

materiais e contratação de serviços pelos recursos cuja autorização consta nos contratos e nos planos 
de trabalho de convênios celebrados e devidamente assinado pelas partes. A Ramacrisna no exercício 
de 2015 passou a contabilizar as receitas e despesas provenientes de convênios, conforme ITG 2002. 
Dessa forma, a Demonstração de Resultado do Exercício de 2015, bem como o ano de 2014 para fins 
de comparação, está apresenta os efeitos dessa mudança de política contábil. 

 

4.20.4. Prestação de Serviços – Capacitação de Aprendizes 
A Missão Ramacrisna firmou parceria com várias empresas para capacitação de aprendizes 
objetivando prepara-los para o trabalho. 

4.20.5. Restaurantes Populares 
A Missão Ramacrisna faz gestão dos restaurantes populares de Betim. As receitas auferidas 
desses serviços não são suficientes para cobrir os gastos para elaboração da alimentação, 
sendo necessário a complementação dos recursos por parte da Prefeitura Municipal de Betim 

4.20.6. Receita Financeira 
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa de 

juros efetiva. 
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NOTAS 05 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS 

5.1. Estimativas contábeis 
A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil requer que a administração da entidade use o julgamento na determinação e no registro de 
estimativas contábeis. Ativos e Passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor 
residual do ativo imobilizado, provisão para crédito de liquidação duvidosa, provisão para 
desvalorização de estoques, provisão para contingências e ativos e passivos relacionados a benefícios 
a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
estimados, em razão das imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Ramacrisna 
revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.  

5.2. Provisão para contingência 
Processos judiciais trabalhistas tramitam no judiciário tendo a Ramacrisna como requerida. 

Entretanto, não foram reconhecidas as prováveis perdas, uma vez que, conforme parecer do 
departamento jurídico, a Prefeitura Municipal de Betim, corresponsável nos processos, tem assumido 
o ônus financeiro, devido ao fato de que as demandas são oriundas do convênio entre a Ramacrisna e 
aquela Prefeitura, para promoção do trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde.  

 

5.3. Taxa de vida útil do imobilizado 
A depreciação do ativo imobilizado é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil 

do bem. Em 2013, foi avaliada a vida útil de cada bem, e para cada um foi calculada uma nova taxa 
de depreciação. Para execução da avaliação da vida útil, foi criada uma comissão compostas por 
funcionários e prestadores de serviços que assinaram junto o Laudo elaborado e que se encontra 
arquivado, a disposição daquele interessado. Em 2016, a Ramacrisna repetira o processo de 
avaliação, visando continuar atendendo às exigências do itens 51, 57 do CPC 27.  
 
NOTA 06 - GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS 

 

6.1. Risco de Passivo Trabalhista  
As atividades desenvolvidas pela Ramacrisna a expõe a diversos riscos de mercado e risco 

de liquidez. Apesar da responsabilidade de repasse integral dos recursos financeiros pela prefeitura 
Municipal de Betim e outros, serem garantidos nos termos de convênios celebrados, a geração de um 
passivo trabalhista através da gestão de empregados pode acarretar um risco de liquidez futuramente. 
Para fazer frente a este risco, a Ramacrisna tem procurado reservar recursos o pagamento dos gastos 
com as respectivas rescisões trabalhistas.   

6.2. Risco de crédito 
O risco de crédito decorre de caixa e equivalente de caixa e está relacionado à exposição de 

crédito a clientes. 

6.3. Risco de liquidez 
O não recebimento de recursos públicos no tempo previsto no termo de convênio celebrado 

pode vir acarretar riscos de liquidez. Com relação a empréstimos e financiamentos segue abaixo os 
principais passivos financeiros: 
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 Menos de 1 (um) 
ano  

Mais de 1 (um) 
ano  

Em 31 de dezembro de 2014   
Empréstimos e financiamentos 70.091 129.232 
Fornecedores 213.412 - 
Convênios a prestar contas 4.172.847 - 
 

 Menos de 1 (um) 
ano  

Mais de 1 (um) 
ano  

Em 31 de dezembro de 2015   
Empréstimos e financiamentos 66.348 55.326 
Fornecedores 423.192 - 
Convênios a prestar contas 1.421.609 - 
 

6.4. Perda por redução ao valor recuperável de ativos 
Após avaliação dos ativos da Ramacrisna, chegou-se a conclusão de que não há qualquer 

indicação de que esses ativos sofreram perda por redução de valor recuperável. 
 
NOTA 07 – AJUSTE A VALOR PRESENTE (Resolução do CFC No. 1.151/09) 

As contas de ativos e passivos circulantes, assim como as contas de ativos e passivos não 
circulantes estão apresentadas pelo valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos e as variações monetárias auferidas e são registradas em valor presente. Não foram 
identificadas casos com a necessidade de ajuste de valor presente. 
 
NOTA 08 - QUALIDADE DE CRÉDITO DOS ATIVOS FINANCEIROS 

A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos pode ser avaliada 
mediante referência às informações históricas sobre índice de inadimplência dos clientes. Com 
relação a empréstimos e financiamentos segue abaixo os principais ativos financeiros: 

        
 Menos de 1 (um) ano  Mais de 1 (um) ano  
Em 31 de dezembro de 2014   
Crédito de clientes a receber 717.857 - 
Valores a receber de Convênios e Parcerias  1.909.845 - 

 

 Menos de 1 (um) ano  Mais de 1 (um) ano  
Em 31 de dezembro de 2015   
Crédito de clientes a receber 880.374 - 
Valores a receber de Convênios e Parcerias  1.328.921 - 

 

 
NOTA 09 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Correspondem, basicamente, aos depósitos bancários à vista devidamente comprovados. As 
posições de caixa, bancos e aplicação financeira, em 31 de dezembro, estavam assim representadas: 
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2015 2014

Caixa 3.200,00R$                      2.900R$                           

Bancos Missão 93.283,00R$                    73.605R$                         

Bancos Convênios 701.118,00R$                  1.446.254R$                    

Bancos Parcerias c/ empresas 56.411,00R$                    17.252R$                         

Bancos Receitas de Res. Populars 74.019,00R$                    33.067R$                         

Bancos de outras áreas 78.638,00R$                    3.188R$                           

Cheques Trânsito (9.544,00)R$                    17.207R$                         

997.125,00R$                 1.593.473R$                   

Aplicação Missão 1.413.561R$                    763.130R$                       
Aplicação Convênios 611.937R$                       1.717.100R$                    
Aplicação Parcerias com Empresas 474.375R$                       940.188R$                       
Aplicação Telas 461.977R$                       -R$                              

2.961.849R$                   3.420.418R$                   

Total caixa e equivalente de caixa 3.958.974R$                   5.013.891R$                    
 

NOTA 10 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 
As contas a receber não tem caráter de financiamento, estão avaliadas pelo valor justo. O saldo 

demonstrado no quadro abaixo se refere a valores a receber de clientes, decorrentes de vendas de 
telas, conforme discriminação a seguir: 
 

Tipos de Créditos a Receber 2015 
(R$) 

2014 
(R$) 

Duplicatas caucionadas 543.618 538.588 
Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa (15.044) (74.339) 
Subtotal                  528.574                 464.249 
Valor a Receber do Programa Aprendiz 304.272 252.974 
Total 832.846 717.223 

 
Conforme o item 4.7 da nota 04, os valores constantes da Provisão p/ Crédito de Liquidação 

Duvidosa (PCLD) são constituído de títulos vencidos há mais de cento e oitenta dias. 
 
NOTA 11 - VALORES DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS A RECEBER 

Os valores a receber de convênios com entidades públicas estão representados pelos valores 
constantes dos termos de convênio devidamente assinados entre as partes.   
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Convênios com Entidades Públicas Convenente 2015 
(R$) 

2014 
(R$) 

Restaurante Centro Prefeitura Municipal de Betim 267.448 - 
Restaurante Imbiruçu Prefeitura Municipal de Betim 66.643 - 
Restaurante Popular Teresópolis Prefeitura Municipal de Betim 64.011 - 
Restaurante Popular Citrolândia Prefeitura Municipal de Betim 55.857 - 
Restaurante Popular PTB Prefeitura Municipal de Betim 80.508 - 
Poupança Jovem Prefeitura Municipal de 

Esmeraldas 
- 77.656 

Bolsa Família Prefeitura Municipal de Betim - 128.136 
PAIF Central Prefeitura Municipal de Betim - 168.824 
Projetos Sociais Prefeitura Municipal de Betim - 357.744 
PAIF Teresópolis Prefeitura Municipal de Betim - 110.726 
Proteção Social Especial Prefeitura Municipal de 

Esmeraldas 
10.136 - 

Proteção Social Básica Prefeitura Municipal de 
Esmeraldas 

4.711 - 

Restaurante Popular Alterosa Prefeitura Municipal de Betim 186.512 - 
SEMAS Regional Prefeitura Municipal de Betim - 209.326 
Programa de Integração com a 
Comunidade – PIC 

Prefeitura Municipal de Betim - 120.000 

SCFV – Serviço de Convívio e 
Fortalecimento de Vínculo  

Prefeitura Municipal de Betim 593.095 703.747 

Bancos de Alimentos Prefeitura Municipal de Betim - 24.686 
TOTAL  1.321.921 1.900.845 

 
NOTA 12 - RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS E PARCERIAS PÚBLICOS 

Os valores recebidos de convênios e parcerias com entidades públicas estão abaixo 
discriminados. 

 

Projetos Entidade 
Convenente 

Financiador 2015 
(R$) 

2014 
(R$) 

Restaurante Popular Centro  Pref. M. de Betim SEMAS 1.337.240  4.181.497  
Restaurante Pop. Imbiruçu  Pref. M. de Betim SEMAS 733.080  1.348.629  
Restaurante Pop. Teresópolis  Pref. M. de Betim SEMAS   704.123    1.157.765  
Restaurante Pop. Citrolândia  Pref. M. de Betim SEMAS   614.426    1.039.689  
Restaurante Popular PTB Pref. M. de Betim SEMAS 407.542 1.151.144 
Poupança Jovem  Pref. M. de 

Esmeraldas 
Secretaria Municipal 
de Trabalho 

344.007 507.790 

Projetos e Programas Pref. M. de 
Esmeraldas 

Secretaria Municipal 
de Trabalho 

376.787 434.125 

Bolsa Família  Pref. M. de Betim SEMAS 1.780.672 474.768 
PAIF Central Pref. M. de Betim SEMAS 1.328.862 1.661.212 
Projetos Sociais Pref. M. de Betim SEMAS   1.980.354    1.430.594  
PAIF Teresópolis Pref. M. de Betim SEMAS 1.646.048 1.379.660 
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Centro Pop. De Cultura Pref. M. de Betim FUNARBE 2.710.445 3.052.941 
Proteção Social Especial Pref. M. de 

Esmeraldas 
Secretaria Municipal 
de Trabalho 

1.010.282 863.534 

Proteção Social Básica  Pref. M. de 
Esmeraldas 

Secretaria Municipal 
de Trabalho 

1.556.874 1.799.831 

Restaurante Popular Alterosa Pref. M. de Betim SEMAS 553.610 1.045.578 
SEMAS Regional Pref. M. de Betim SEMAS 3.211.710 2.670.165 
Programa de Int. C/ 
Comunidade –PIC 

Pref. M. de Betim SEMAS 120.000 180.000 

SCFV – Serviço de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos 

Pref. M. de Betim SEMAS 1801.528  1.202.791  

Bancos de Alimentos Pref. M. de Betim SEMAS 248.687 74.058 
Comunicando com arte FIA Localiza 33.520 - 
SEGOV - Carro Estado de Minas 

Gerais 
Secretaria de Governo 30.000 - 

ANTIGONA Estado de Minas 
Gerais 

Secretaria da Cultura 15.000 - 

Promovendo Educação FIA Localiza  133.214 - 
Aprender Comunicando FIA Localiza  52.000  
TOTAL 22.730.012 25.655.771 
 
NOTA 13 - ESTOQUES 

São apresentados pelos custos de aquisição e representam os valores a seguir discriminados: 
 

Tipos de Estoques 2015 
(R$) 

2014 
(R$) 

Matéria – Prima – Telas 527.971 375.567 
Produtos Acabados – Telas 77.691 78.135 
Produtos de Revenda – Arame 23.660 12.781 
Materiais dos Restaurantes Populares 153.439 160.034 
TOTAL 782.761                        626.517                        

 
NOTA 14 - CONCESSÃO DE GRATUIDADES 

De acordo com item 26 da NBC ITG 2002, a Ramacrisna apresenta os valores correspondentes 
a gratuidades concedidas em 2015 e 2014, também, em contas de compensação. 

 
 
 

 
 
 
 
 Valores apresentados são compostos por valores aplicados diretamente em gratuidades, mais os 

gastos indiretos. 
  

Contas 2015 
(R$) 

2014 
(R$) 

Concessão de gratuidades diretas 25.734.725 24.086.739 
(-) Gratuidades concedidas diretas (25.734.725) (24.086.739) 
TOTAL                   -                    -  
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NOTA 15 - ISENÇÕES – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 
De acordo com item 26 da NBC ITG 2002, a Ramacrisna apresenta os valores correspondentes 

às isenções recebidas em 2015 e 2014, também, em contas de compensação. 
 

Contas 2015 
(R$) 

2014 
(R$) 

Contribuições Previdenciárias – Despesa 3.725.701 3.576.673 
Contribuições Previdenciárias – Renúncia (3.725.701) (3.576.673) 
TOTAL                   -                    -  

 
NOTA 16 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 

São apresentados pelos totais dos saldos em contas vinculadas e atualizados e sendo 
representados pelos valores a seguir discriminados: 

 

Tipos de Estoques 2015 
(R$) 

2014 
(R$) 

Depósito judicial – IPI 1.175.686 980.696 
Depósito judicial – PIS 1.123.241 969.319 
TOTAL                    2.298.927             1.950.015 

 
NOTA 17 - IMOBILIZADO 

Em 31 de dezembro, a posição do imobilizado era a seguinte: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Taxa de 
deprec./ano % 

 
2015 

  
2014 

      
Terrenos 
Edificações 
Móveis e Utensílios 
Máquinas e equipamentos 

- 
4 
6,67 - 33 
5 – 33  

        3.954.708 
        5.429.968 

 357.144 
        1.029.324 

          3.954.708 
      5.429.968 

 511.636 
      1.572.638 

Computadores e Periféricos 
Veículos 
Aparelhos Eletro-Eletrônicos 
Acervo/ Biblioteca 
Instrumentos Musicais 
Ferramentas 

20 – 33 
10 - 20 
20 – 33 
- 
10 - 20 
20 - 33 

            513.662 
           367.323 

256.984            
              10.067 
            120.657 
              5.875 

          544.448 
         445.223 

301.567            
             6.555 
           90.228 
             6.295 

        12.045.712      12.863.267 
Depreciação acumulada         (3.213.889)     (3.488.855) 
Total   8.831.823  9.374.412 
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NOTA 18 - INTAGÍVEL 
Em 31 de dezembro, a posição do intangível era a seguinte: 

 
 
 
 
 

Taxa de 
Amortiz/ano % 

 
        2015 

  
  2014 

                523.420                      362.612 
     Amortização acumulada   (131.265)    (86.240)   
     Total      392.155        276.372 
 

NOTA 19 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS – CURTO PRAZO 
Os saldos apresentados nos exercícios de 2015 e 2014 referem-se empréstimos de recursos do 

FINAME, para aquisição de máquina da fábrica de telas e caminhão para o transporte das telas 
fabricadas.  

 

Tipos de Recursos 
Curto Prazo 

2015 
(R$) 

2014 
(R$) 

FINAME – Máquina 39.265 49.000 
FINAME – Caminhão 30.294 21.091 
TOTAL 69.559 70.091 

 

Tipos de Recursos 
Longo Prazo 

2015 
(R$) 

2014 
(R$) 

FINAME – Máquina - 39.326 
FINAME – Caminhão 57.590 89.906 
TOTAL 57.590 129.232 

 
NOTA 20 - PROVISÃO DE FÉRIAS 

A Ramacrisna fez a provisão de encargos de férias dentro do que exige a legislação vigente. 
Esta provisão expressa dentro da realidade os valores a pagar a todos os funcionários. Parte 
significativa dessa provisão será efetivada através dos convênios públicos celebrado com a Prefeitura 
Municipal de Betim e Esmeraldas. 

Foram segregadas no passivo circulante as provisões de férias referentes aos funcionários das 
atividades diretas da Ramacrisna e daqueles funcionários que prestam serviços aos convênios.  

 
a) Provisão de Férias –Ramacrisna 

 

Tipos de Recursos 2015 
(R$)  

2014 
(R$)  

Provisão de Ferias  217.130 221.486 
Provisão de FGTS sobre Férias 8.663 11.865 
Provisão de PIS sobre Férias 2.070 2.215 
Provisão FGTS s/ 13º. Salário 5.790 - 
Provisão Multa FGTS 116.997 - 
TOTAL 350.650 235.566 

 
                    (*) Valores representam a provisão de férias de todos os funcionários. 
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                    (*) Valores representam a provisão de férias de funcionários diretos da Ramacrisna. 
 

b) Provisão de Férias – Convênios Públicos 
 

Tipos de Recursos 2015 
(R$) 

2014 
(R$) 

Provisão de Ferias  303.566 570.929 
Provisão de FGTS sobre Férias 24.285 45.674 
Provisão de PIS sobre Férias 3.137 5.709 
Provisão FGTS s/ 13º. Salário              16.296 - 
Provisão Multa FGTS 459.864 - 
TOTAL 807.148 622.312 

 
c) Total da Provisão de Férias 

       
TOTAL DA PROVISÃO DE FÉRIAS 1.157.798 857.878 

 
NOTA 21 - RECURSO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS PÚBLICOS A PRESTAR CONTAS 

Cumprindo a determinação da NBC ITG 2002 pelo seu item 12, a Ramacrisna segregou os 
gastos com dos convênios de forma permitir a apuração das informações para prestação de contas 
exigidas por entidades governamentais, aportadores, reguladores e usuários em geral. 

 

Tipos de Recursos Convenente Financiador 2015 
(R$) 

2014 
(R$) 

Programa Saúde da Família Pref. M. Betim S. M. Saúde 47.860 87.670 
Restaurante Popular Centro Pref. M. Betim SEMAS 117.180 251.838 
Restaurante Popular Imbiruçu Pref. M. Betim SEMAS 22.875 30.355 
Restaurante Popular Citrolândia Pref. M. Betim SEMAS 91.938 41.673 
Restaurante Popular Teresópolis Pref. M. Betim SEMAS 29.268 40.851 
Restaurante Popular PTB Pref. M. Betim SEMAS 73.728 79.026 
Restaurante Popular Alterosa Pref. M. Betim SEMAS 158.080 34.408 
SEMAS Regional Pref. M. Betim SEMAS 168.363 424.203 
Poupança Jovem Pref. M. 

Esmeraldas 
Secretaria do 
Trabalho 

36.780 80.011 

Proteção Social Especial Pref. M. 
Esmeraldas 

Secretaria do 
Trabalho 

482,64 
 

91.563 

Bolsa Família Pref. M. Betim SEMAS 35.948 198.983 
Proteção Social Básica Pref. M. 

Esmeraldas 
Secretaria do 
Trabalho 

- 174.287 

PAIF Central Pref. M. Betim SEMAS 13.024 393.465 
Projetos Sociais Pref. M. Betim SEMAS 35.915 403.708 
PAIF Teresópolis Pref. M. Betim SEMAS 94.704 378.191 
Projetos e Programas Pref. M. 

Esmeraldas 
Secretaria do 
Trabalho 

17.274 63.392 

Centros Populares de Cultura - CPC Pref. M. Betim SEMAS 1.300 302.612 
Programa de Integração a Pref. M. Betim SEMAS - 142.623 
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Comunidade 
SCFV – Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

Pref. M. Betim SEMAS 436.159 727.133 

Transformando Vidas Pref. M. Betim FIA - 82.434 
Bancos de Alimentos Pref. M. Betim SEMAS 724 24.841 
Por um time chamado Ramacrisna  PETROBRAS PETROBRAS - 96.662 
Biblioteca Nacional – Ministério da 
Cultura 

Governo 
Federal 

Ministério da 
Cultura 

- 22.918 

SEGOV - Carro Estado de 
Minas Gerais 

Secretaria de 
Governo 

30.000 - 

Antigona Estado de 
Minas Gerais 

Secretaria da 
Cultura 

10.007 - 

TOTAL 1.421.609 4.172.847 
 
NOTA 22 – FECHAMENTO DOS CONVÊNIOS 
 

Data de saldo: 31/12/2014
Convenio: Todos os Convênios
Centro de Custos: Todos os Centros de Custos

DISPONIBILIDADES FORNECEDORES
Saldo conta banco 701.118R$                         Fornecedores 132.295                           
Saldo aplicação 611.936R$                         
Total 1.313.054                        Total 132.295                           

VALORES A RECEBER GASTO C/ PESSOAL
Valores de convênio 1.328.921                        Salários a pagar 214.144                           

Encargos Sociais a Pagar 845.821                           
Total 1.328.921                        Total 1.059.965                        

CONTAS A PAGAR
28.106                             

VALORES  A PRESTAR CONTAS
Valores a prestar contas 1.421.609                        
Total 1.421.609                        

Total 2.641.975                        Total 2.641.975                        

Ativo Passivo
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NOTA 23 – PATRIMÔNIO SOCIAL 
O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social 

inicial, acrescidos dos valores dos Superávits dos exercícios e de ajustes de exercícios anteriores, 
reserva de doações de bens permanentes e reserva de reavaliação patrimonial. 

 
NOTA 24 – AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE ATIVOS 

Refere-se à avaliação de ativos conforme discriminação abaixo: 
 

Contas 2015 
(R$) 

2014 
(R$) 

Avaliação dos terrenos  2.413.947 2.413.947 
Avaliação das edificações 1.025.090 2.092.901 
TOTAL 3.439.037 4.506.848 

 
NOTA 25 – DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO PERÍODO 

A demonstração de resultado do período foi elaborada conforme os ditames da Lei No. 
12.101/09, e do item 24 NBC ITG 2002, as quais determina que as receitas e despesas devem ser 
apresentadas de forma segregadas.  

As receitas auferidas são provenientes, na sua maioria, de Contribuições de Doações de 
simpatizantes, de Convênios com os Setores Publico e Privados e da venda de produtos de 
fabricação própria e são demonstradas através de Avisos Bancários, 2ª via da Nota Fiscal, de 
recibos emitidos juntamente com os respectivos comprovantes de depósitos. As despesas da 
entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade     com as exigências 
legais-fiscais.  

 
NOTA 26 – RESULTADO DO PERÍODO 
      O Superávit do Exercício de 2014 foi incorporado ao Patrimônio Social mediante autorização da 
Assembleia Geral, em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC No. 
1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002/2012 em especial item 14, que revogou a Resolução do CFC 
No. 877 NBC 10.19 que descreve que o superávit ou déficit deve ser registrado na conta patrimônio 
social.  
 
NOTA 27 – DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 

 
Todas as doações recebidas são efetuados por parceiros que acreditam no trabalho desenvolvido 
pela Missão Ramacrisna. Não havendo nenhuma contrapartida dos diversos beneficiários dos 
serviços prestados. 
 

Tipos de Doações 2015 2014 
Doações de Pessoas Jurídicas (Depósitos e bens) 417.333 17.872 
Doações de Pessoas Físicas 320.385 209.130 
TOTAL              737.718           227.002 
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NOTA 28 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADOLESCENTES APRENDIZ 
 
Valor referente a serviços de capacitação de aprendiz 
 

Serviço  2015 2014 
Serviço de Capacitação de Aprendiz 3.694.275 2.967.387 
TOTAL           3.694.275        2.967.387 

 
NOTA 29 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC 

A Demonstração de Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC No. 
1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC 1.296/10 que aprovou a 
NBC TG 03 – Demonstrações dos Fluxos de Caixa. 
O método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Ramacrisna optou foi o DIRETO, para atender as 
exigências do item 25 NBC ITG 2002/2009 que determina que as doações sejam evidenciadas nessa 
demonstração. 

 
NOTA 30 – CUSTOS DE PRODUTOS FABRICADOS  

Neste grupo são apropriados os gastos com a fabricação de telas de arame galvanizado. Nesses 
custos podem encontrar os gastos com mão de obra das fábricas, como materiais, energia elétrica, 
combustível, manutenção das máquinas, telefone, depreciação, entre outras. 

 
NOTA 31 – CUSTOS CUSTO DE ALIMENTAÇÃO NOS RESTAURANTES POPULARES  

Valor refere-se a gastos com mão-de-obra, materiais pagos com recursos oriundas da receita dos 
restaurantes populares. 
 

NOTA 32 – SEGREGAÇÃO DAS ATIVIDADES E GRATUÍDADES 
Na demonstração de resultado do período, foram segregados e apurados os resultados das 

atividades de assistência social, geração de renda, renuncia fiscal e gratuidades, com objetivo de 
cumprir às exigências da NBC TG 2002. 
 
NOTA 33 – APLICAÇÃO DE RECURSOS  

A atividade preponderante da Missão é a assistência social. Todos os gastos, com exceção, aos 
da fábrica são considerados de assistência social. Todos os serviços prestados aos beneficiários pela 
RAMACRISNA são gratuitos. Os recursos recebidos são provenientes de convênios celebrados com 
pessoas jurídicas e doações voluntárias de associados e de simpatizantes. Não é cobrada dos 
beneficiados nenhuma taxa pelos serviços prestados. 

Os recursos da RAMACRISNA oriundos do resultado positivo de suas atividades geradoras de 
renda, mais as doações diversas foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade 
com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas com GRATUIDADES DIRETAS. 

 
 

Recursos Aplicados diretamente em 
Gratuidades 

2015 
(R$) 

2014 
(R$) 

Salários e Ordenados 13.342.474 12.462.861 
Encargos Sociais 3.824.339 3.386.369 
Materiais 4.844.792 4.445.073 
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Despesas Gerais 1.617.317 1.613.679 
Serviços de Terceiros 1.614.040 1.494878 
Depreciação 491.763 683.879 
TOTAL 25.734.725 24.086.739 

 
 

A atividade preponderante da Missão é a assistência social. Todos os gastos, com exceção, aos 
das fábricas são considerados de assistência social. Todos os serviços prestados aos 
beneficiários pela MISSÃO RAMACRISNA são gratuitos. Os recursos recebidos são 
provenientes de convênio celebrados com pessoas jurídicas e doações voluntárias de associados 
e de simpatizantes. Não é cobrada dos beneficiados nenhuma taxa pelos serviços prestados. 
Os recursos da MISSÃO RAMACRISNA oriundos do resultado positiva das atividades 
geradoras de renda, mais as doações diversas foram aplicados em suas finalidades institucionais, 
de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas com 
GRATUIDADES. 

 
NOTA 34 - ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS USUFRUÍDAS 

Em atendimento às exigências legais, são demonstrados a seguir, os valores relativos às 
isenções usufruídas como se devido fosse, durante os exercícios de 2015 e 2014: 

 
ISENÇÃO 2015 

(R$) 
2014 
(R$) 

INSS PATRONAL (20% S/ Folha Bruta) 2.776.608 2.554.479 
RAT (2 % da folha de pagamento) 143.875 132.365 
TERCEIROS(5,8% da folha de pagamento) 805.216 740.799 
COFINS 182.510 179.042 
TOTAL DOS BENEFÍCIOS 3.908.209 3.606.685 

 
NOTA 35 – COBERTURA DE SEGUROS 

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Ramacrisna efetua contratação 
de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo 
principalmente o Princípio Contábil de Continuidade. 

Os valores segurados são definidos pelos seus administradores em função do valor de mercado 
ou do valor do bem novo, conforme o caso. 

   
NOTA 36 – TRABALHO VOLUNTÁRIO 

A Ramacrisna, desde sua fundação, conta com a participação de voluntários, responsáveis 
durante todos esses 57 anos de atuação, por muita dedicação e esforço, que propiciaram a melhoria 
na gestão, nos processos, nas atividades educacionais e de lazer e na profissionalização de jovens e 
adultos. 

Atualmente, possui em seus quadros 43 voluntários com formação nas mais diversas áreas 
profissionais e que participam das atividades desenvolvidas pela Organização de acordo com suas 
especificidades e necessidades. Desde o engenheiro que nos idos de 1968 fez a planta de um dos 
prédios, ao economista que desenvolveu a primeira proposta econômico-financeira que norteou a 
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administração da organização em 1994 até palestras, consultorias e atividades lúdicas com as 
crianças. 

A ITG 2002 determina que o trabalho voluntário, inclusive de membros integrantes dos órgãos 
da administração, no exercício de suas funções, deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do 
serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Contudo, a Ramacrisna não realizou a 
mensuração e reconhecimento do trabalho voluntário, tendo em vista que o custo para gerar essa 
informação seria superior ao seu beneficio. 

 
NOTA 37 – LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

A Ramacrisna é dirigida por uma diretoria e exerce um mandato que teve inicio em 15/04/2015 
e findara em 14/04/2018, cuja comprovação consta na da Assembleia Geral realizada no dia 
21/03/2015 e registrada em Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas de Betim sob a Averbação 
No.12,Livro A, Matricula 0000002594, em 06/04/2015. 

  
NOTA 38 – CONTRATO DE ALIENACAO  

O caixa e equivalentes de caixa e o imobilizado não estão comprometidos com obrigações ou 
contrato de alienação. 
 
NOTA 39 – CERTIDÕES NEGATIVAS – CNPJ No. 17.283.5320001-20 

Foram emitidas todas as certidões negativas exigidas para manutenção das isenções e elas 
encontram-se devidamente arquivadas na Entidade. É também isenta das Contribuições Sociais na 
forma da legislação aplicável 

 
NOTA 40 – IMUNIDADE TRIBUTARIA 

A RAMACRISNA está imune de incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea 
C e seu paragrafo 4º. E art. 195, Inciso III, paragrafo 7º. da Constituição  Federal de 05 de outubro de 
1988, Lei 9.532 07, Lei 12.101 09 e Decreto 7,237 10. Mas, está condicionado ao cumprimento de 
exigências legais e a apresentação de Declaração de Informações Econômica Fiscais de Pessoa 
Jurídica (DIPJ). Para manutenção de tais benefícios, a Ramacrisna cumpre rigorosamente às 
exigências do Artigo 14 do Código Tributário Nacional, que são: 

a) Aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente no 
território nacional e manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais; 

b) Não distribuir resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu 
patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto; 

c)  Manutenção da escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 
 
NOTA 41 – REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS 

A RAMACRISNA é uma Entidade Beneficente de Assistência Social, detentora do CEBAS e 
para usufruir dessa isenção determinada pelo art. 29 da Lei 12.101 09, cumpre os seguintes 
requisitos: 
 

• Não percebe seus diretores, conselheiros, instituidores ou benfeitores, remuneração  
vantagens ou benefícios, direta e indiretamente, por qualquer forma ou titulo, em razão das 
competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos. 
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MISSÃO RAMACRISNA 
CNPJ No. 17.286.532/0001-86 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
Períodos findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 

(Em R$ 1) 

• Aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional,
na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais. 

• Não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma e pretexto. 

• Atende ao principio da universalidade do atendimento, onde não direciona suas atividades
exclusivamen� para seus associados. 

• Mantem sua escrituração contábil regular que registra as receitas e despesas, bem como a
aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho 
Federal de Contabilidade. 

• Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os
documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou 
operações realizados em impliquem modificação da sua situação patrimonial. 

• Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributaria.

• Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor
independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade. 

Betim, 31 de dezembro de 2015. 
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