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Relatório dos auditores independentes sobre as
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São Paulo – SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Associação Junior Achievement do Brasil
(“Associação” ou “Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2019 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, compreendendo as políticas
contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Associação Junior Achievement do Brasil em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a pequenas e médias empresas.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes em relação à Associação, 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 é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros assuntos
As demonstrações financeiras da Associação relativas ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2018, apresentadas como valores correspondentes nas demonstrações
financeiras do exercício corrente, foram auditadas por outros auditores que emitiram uma
opinião sem modificação sobre essas demonstrações financeiras em 27 de maio de 2019.

KPMG Assurance Services uma sociedade simples brasileira e firma-membro
da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Assurance Services, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis a pequenas e médias empresas 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 da Associação 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 Associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte 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 às circunstâncias, mas, não, com
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Associação.



Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.



Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida

KPMG Assurance Services uma sociedade simples brasileira e firma-membro
da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Assurance Services, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Associação. 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 Associação 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 da administraçãoa 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, 31 de julho de 2020

KPMG Assurance Services Ltda.
CRC 2SP023222/O-4

Flavio Gozzoli Gonçalves
Contador CRC 1SP290557/O-2

KPMG Assurance Services uma sociedade simples brasileira e firma-membro
da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Assurance Services, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Associação Junior Achievement do Brasil
Balanços patrimoniais exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

Ativo

Caixa e equivalentes de caixa
Outras contas a receber

Nota

4

Total do ativo circulante

2019

2018

2.232.319
320.439

670.326
233.682

2.552.758

904.008

Passivo
Fornecedores
Obrigações trabalhistas, tributárias e sociais a r
Projetos a executar e repassar
Royalties a pagar
Contas a pagar
Outras contas a pagar

Nota

6
7
13
8

Total do passivo circulante
Não circulante
Depósitos judiciais
Imobilizado
Intangível

5

Total do ativo não circulante

9.829
148.365
25.309

5.199
11.573

183.503

16.772

Projetos a executar e repassar
Contas a pagar
Provisão para contingência

7
8
9

Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
(Déficit) acumulado
Total do patrimônio líquido

Total do ativo

2.736.261

920.780

Total do passivo e patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2019

2018

936
474.689
2.006.872
124.526
389.689
145.486

89.940
1.166.587
148.284
569.876
229.794

3.142.198

2.204.481

923.578
969.167
1.130.000

1.010.004
184.000

3.022.745

1.194.004

(3.428.682)

(2.477.704)

(3.428.682)

(2.477.704)

2.736.261

920.780

11

Associação Junior Achievement do Brasil
Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

Receitas operacionais
Receita das atividades
Custos direto das atividades

Nota

2019

2018

12
7.c

8.925.438
(6.614.946)

4.045.468
(2.624.827)

2.310.492

1.420.641

78.849

69.394

2.389.341

1.490.035

Resultado bruto operacional
Receita trabalho voluntário

3.j

Resultado bruto

Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
Despesas com pessoal
Trabalho voluntário
Outras receitas

13
14
3.j

(2.114.734)
(1.150.436)
(78.849)
16.054

(464.621)
(776.758)
(69.394)
1.650

(938.624)

180.912

Despesas financeiras
Receitas financeiras

(60.796)
48.442

(26.810)
13.926

Resultado financeiro liquido

(12.354)

(12.884)

(950.978)

168.028

Resultado operacional

(Déficit) / superávit do exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Associação Junior Achievement do Brasil
Demonstrações de resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

2019

2018

(Déficit) / superávit do exercício
Outros resultados abrangentes

(950.978)
-

168.028
-

Resultado abrangente total

(950.978)

168.028

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Associação Junior Achievement do Brasil
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

Saldo em 01 de janeiro de 2018
Superávit do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Déficit do exercício

Saldo em 31 de dezembro de 2019

(Déficit)
acumulado

Total

(2.645.732)

(2.645.732)

168.028

168.028

(2.477.704)

(2.477.704)

(950.978)

(950.978)

(3.428.682)

(3.428.682)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Associação Junior Achievement do Brasil
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Déficit) / superávit do exercício
Ajustes por:
Depreciação e amortização
Provisão para contingência

2018

(950.978)

168.028

103.695
946.000

8.033
45.000

Variação nos ativos e passivos
(Aumento)/redução nos ativos em
Outras contas a receber
Depósitos judiciais

(330.533)
(9.829)

(96.440)
-

Aumento/(redução) nos passivos em
Fornecedores

936

Obrigações trabalhistas e sociais a recolher
Rayalties a pagar
Projetos a executar e repassar
Contas a pagar
Outras contas a pagar
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de intangível
Fluxo de caixa (utilizado nas) atividades de investimento
Aumento / (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa

-

384.749
(23.758)
1.763.863
(221.024)
(84.308)

(3.945)
148.283
(408.793)
(189.815)
92.552

1.578.813

(237.097)

(16.820)

-

(16.820)

-

1.561.993

(237.097)

Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro

670.326
2.232.319

907.423
670.326

(Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa

1.561.993

(237.097)

Transações que não afetaram caixa
Doação ativo imobilizado

243.776

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

10

-

Associação Junior Achievement do Brasil
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2019 e 2018

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em Reais)

1

Contexto operacional
A Associação Junior Achievement do Brasil (“Asociação” ou “Entidade”) é uma associação
civil, de direito privado, sem fins lucrativos, com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
com o objetivo de despertar o espirito empreendedor nos jovens, implementando programas
práticos de educação econômica e de negócios, para alunos do ensino fundamental e médio, de
escolas públicas e particulares, fomentando o voluntariado no meio empresaria. A Entidade é a
titular, no Brasil, dos direitos dos programas educacionais e respectivos materiais didáticos da
Junior Achievement Worldwide, cujo uso poderá licenciar no país para entidades congêneres do
âmbito estadual ou regional mediante pagamento de royalties anuais.
As principais fontes de recursos são oriundas de contribuições dos associados, companhias
mantenedoras do patrocínio de projetos nacionais e de mensalidades das Associações Junior
Achievement Estaduais, das doações e subvenções recebidas por quaisquer outras rendas,
diretas ou indiretas, por ela auferidas.
A Entidade é qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público conforme
determina a Lei 9.790/99, estando sua atividade abrangida pela isenção tributária nos termos da
Lei n° 9.532/97. Sua qualificação foi formalizada por Despacho da Secretaria Nacional de
Justiça, órgão integrante do Ministério da Justiça.
O Conselho de Administração da Junior Achievement Brasil está tomando ações efetivas de
capitalização da entidade, de tal forma a reverter a atual posição patrimonial de passivo a
descoberto e capital circulante líquido negativo. Essas ações envolvem (i) aporte de recursos
pelas empresas mantenedoras (ii) engajamento de novos parceiros com contribuições
espontâneas e novos projetos. (iii) marketing digital visando a captação de recursos de pessoas
físicas e (iv) novos modelos de projetos.

2

Base de preparação

a.

Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil aplicáveis as pequenas e médias empresas.
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 31 de julho de
2020.

b.

Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto pelos
instrumentos financeiros não-derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado,
mensurados pelo valor justo.

c.

Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da
Associação.
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Associação Junior Achievement do Brasil
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2019 e 2018

d.

Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis as pequenas e médias empresas, exige que a Administração faça julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com relação a
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em
quaisquer períodos futuros afetados.
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm
efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas desmonstrações financeiras estão
incluídas nas seguintes notas explicativas:



3

Nota 12 - Provisão para contingência;

Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.

a.

Instrumentos financeiros

(i)

Ativos financeiros não derivativos
A Associação reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que
foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente
na data da negociação na qual a Associação se torna uma das partes das disposições contratuais
do instrumento.
A Associação tem seus ativos e passivos financeiros não derivativos registrados pelo valor justo
por meio do resultado.

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
Associação gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus
valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da
Associação. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no
resultado como 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.

Recursos vinculados – caixa e equivalentes de caixa
Recursos vinculados a projetos representam os saldos de bancos conta movimento e aplicações
financeiras que possuem utilização restrita e somente poderão ser utilizados para fazer frente às
obrigações de projetos relacionados aos contratos de parceria e outros ajustes que lhe deram
origem.
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Associação Junior Achievement do Brasil
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2019 e 2018

Empréstimos e Recebíveis
Esses 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 recebíveis são
medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer
perda por redução ao valor recuperável. Os recebíveis abrangem outras contas a receber.

(ii)

Passivos financeiros não derivativos
Os passivos financeiros são r econhecidos inicialmente na data de negociação na qual a
Associação se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Associação baixa
um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.
A Associação tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores, contas a
pagar e outras contas a pagar.
Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer
custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são
medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.

(iii)

Instrumentos financeiros derivativos
Não houve operações com instrumentos financeiros derivativos durante o exercício de 2019,
incluindo operações de hedge.

b.

Apuração do resultado e reconhecimento das receitas e despesas incentivadas
O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil
de competência de exercício. Os valores recebidos e empregados de Projetos originados de
contratos com instuições privadas, são registrados da seguinte forma:



Recebimento dos recursos: Quando ocorre o recebimento de recursos é reconhecido o débito
de recursos vinculados a projetos e o crédito de projetos vinculados a executar no passivo
circulante.



Custos diretos de projetos: Quando ocorrem os gastos dos Projetos, são reconhecidas os custos
correspondentes, sendo os custos reconhecidos em contrapartida ao débito do passivo de
projetos a executar e repassar.

c.

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,
quando necessário.

(ii)

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.
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.
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Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2019 e 2018

As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:
Móveis, utensílios e equipamentos
Equipamentos de informática

4 a 20 anos
2 a 6 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.

d.

Redução ao valor recuperável
Ativos financeiros
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.
A Administração da Associação não identificou qualquer evidência que justificasse a
necessidade de provisão.

e.

Provisões e passivos circulantes e não circulantes
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Associação possui uma obrigação
legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso
econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base
as melhores estimativas do risco envolvido.
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou
calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias
incorridas até a data do balanço patrimonial.

f.

Demais ativos circulantes e não circulante
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data dos balanços.

g.

Doações de bens e direitos a apropriar
Os bens recebidos (imobilizado) em doação ou aqueles adquiridos com recursos oriundos de
projetos incentivados a receita de doação relacionada a ativo depreciável deve ser reconhecida
ao longo do período da vida útil do bem ou direito e na mesma proporção de sua depreciação,
sendo reconhecida a crédito na receita “Receita de projetos nacionais”, em contrapartida da
depreciação registrada como despesa no resultado.

h.

Receita das atividades
- Receitas Projetos nacionais: referem-se a eventos de assessoramento desenvolvidos pela
Entidade (JABRASIL) e são reconhecidas mensalmente no exercício de acordo com a execução
dos contratos, na proporção dos custos reembolsáveis e tem como finalidade custear as
atividades de assessoramento.
- Receitas Institucionais: referem-se a doações das empresas mantenedoras e são registradas
quando do efetivo recebimento.
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– Receitas Associativas: referem-se a valores recebidos das Associações Junior Achievement
estaduais, para o repasse de Royalties a Junior Achiement Worldwide e os valores
correspondentes ao fundo de Marketing e Fundo de Tecnologia. Os valores são reconhecidas
conforme regime de competência.

i.

Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras.
As despesas financeiras abrangem, basicamente, as tarifas bancárias cobradas pelas instituições
financeiras.

j.

Receitas com trabalhos voluntários
Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1)-Entidade sem Finalidade de Lucro, a
Associação valoriza as receitas com trabalhos voluntários, inclusive dos membros integrantes de
órgãos da administração, sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os
montantes que a Associação haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado
similar. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício como
receita no grupo de “Receita de trabalho voluntário”em contrapartida nas “despesas com
trabalho voluntário”.
Em 31 de dezembro de 2019 a Associação registrou o montante de R$ 78.849 (R$ 69.394 em
2018) com trabalhos voluntários.

4

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e bancos
Aplicações financeiras

2019

2018

74.007
2.158.312

330
669.996

2.232.319

670.326

As referidas aplicações financeiras não possuem clausulas restritivas quanto ao resgate, podendo
ser resgatada a qualquer momento, sem prejuízo das remunerações auferidas até a data do
resgate.

5

Ativo imobilizado

Benfeitorias
Equipamentos de comunicação
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática

Taxas anuais de
depreciação e
amortização
4%
20%
10%
20%

15

Custo
2.232
3.455
15.406
287.670

Depreciação
acumulada
(275)
(2.533)
(15.406)
(142.183)

2019
1.957
922
194.631

2018
2.009
1.324
1.866
-

308.763

(160.398)

148.365

5.199
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Movimentação do ativo imobilizado
Descrição Custo
Benfeitorias
Equipamentos de comunicação
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática

Descrição depreciação
Benfeitorias
Equipamentos de comunicação
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Saldo líquido

Saldos em
01/01/2019

Adições

Baixas

2.232
3.455
15.406
43.894
64.987

-

-

Reclassificação
(a)
243.776
243.776

Saldos em
31/12/2019

Saldos em
01/01/2019

Adições

Baixas

Reclassificação

Saldos em
31/12/2019

(223)
(2.131)
(13.540)
(43.894)
(59.788)
5.199

(52)
(403)
(1.866)
(98.289)
(100.610)
(100.610)

-

243.776

(275)
(2.534)
(15.406)
(143.183)
(160.398)
148.365

2.232
3.455
15.406
287.670
308.763

(a) Esses ativos estavam registrados na rubrica de ”outras contas a receber” e foram reclassificados para melhor
apresentação dos saldos, conforme sua natureza operacional.

Descrição Custo
Benfeitorias
Equipamentos de comunicação
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática

Descrição depreciação
Benfeitorias
Equipamentos de comunicação
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática

Saldo líquido

6

Saldos em
31/12/2017

Adições

Baixas

Saldos em
31/12/2018

2.232
3.455
15.406
43.894
64.987

-

-

2.232
3.455
15.406
43.894
64.987

Saldos em
31/12/2017

Adições

Baixas

Saldos em
31/12/2018

(96)
(1.153)
(6.612)
(43.894)
(51.755)

(127)
(978)
(6.928)
(8.033)

-

(223)
(2.131)
(13.540)
(43.894)
(59.788)

13.232

(8.033)

-

5.199

Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias a recolher
Provisão de férias
Encargos sociais a recolher
Obrigações tributárias a recolher
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2019

2018

351.990
92.034
30.665
474.689

64.643
17.784
7.513
89.940
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7

Projetos a executar e repassar
Referem-se a adiantamentos de projetos nacionais realizados pelas mantenedoras dos projetos, sendo que a receita é reconhecida de acordo
com o desenvolvimento de projeto e a apropriação dos custos com a realização dos projetos nacionais, de acordo com o regime de
competência.
Saldo de projetos
31/12/2018

Valores recebidos/
à receber (a)

Abatimentos
Provisões

Repasses
efetuados
(b)

Custos diretos das
atividades
(c)

Custos indiretos/
despesas
(d)

Saldo de projetos
31/12/2019

Facebook
Dell
Almaviva
American Towers
Ancar Ivanhoe – Maia e Borba
Bank of America
Cia. Ultragaz
Delta Eventos
Fedex
Gerdau - JA Startup
JA Startup
Metalife Foundation - JA
Multilog
Alcoa
Avanade Brasil
Braskem
Google
Hidrovias
IBM
KPMG
PWC
SABIC
Tegra Engenharia
SAP
Suzano Papel e Celulose
ENL
ID Cultural
Demais projetos
Repasses diretos Junior JAWW

297.193
788.337
81.057

348.886
413.375
6.367.462
14.975
113.231
57.121
336.315
60.000
79.624
192.420
1.000.000
118.641
74.500
92.770
50.424
211.394
1.760.963
75.248
21.250
312.331
115.000
50.386
114.240
55.112
227.400
258.420
2.156
572.892

(31.272)
46.222
-

(440.586)
(313.220)
(8.000)
(97.598)
(50.000)
(257.029)
(19.780)
(159.160)
(72.583)
(30.919)
(53.358)
(64.910)
(44.050)
(13.483)
(39.701)
(55.663)
(237.901)
(74.571)
(35.000)
(71.748)
(40.409)
(168.065)
(167.696)
(300.292)

(5.684)
(319.472)
(5.698.254)
(14.736)
(22.837)
(89.729)
(230)
(166.459)
(2.144)
(1.504)
(3.145)
(1.070)
(127.586)
(350)
(21.623)
(4.476)
(2.887)
(4.380)
(2.791)
(16.422)
(18.443)
(90.724)
-

(168.537)
(155.646)
(471.156)
(14.975)
(897)
(7.121)
(56.449)
3.287
(2.714)
(33.030)
(150.001)
(85.578)
(19.638)
(24.715)
(30.767)
(245.727)
(22.313)
(52.807)
(33.936)
(12.499)
(38.112)
(11.912)
(42.913)
(6.304)
(232.497)

413.374
190.052
76.910
610.957
(25.463)
211.394
1.374.167
13.234
(34.763)
2.017
(24.747)
2.156
121.1599

Total movimentação projetos

1.166.587

13.096.535

14.950

(2.815.725)

(6.614.946)

(1.916.951)

2.930.450

Circulante
Não circulante

1.166.587
-

Projetos

2.006.872
923.578
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(a) Valores recebidos: referem-se aos montantes recebidos das mantenedoras dos projetos, para excução conforme
contrato firmado.
(b) Repasses efetuados: referem-se as montante repassados às Junior Achievement’s estaduais, responsáveis pela
execução dos projetos, conforme contrato firmado.
(c) Custos diretos das atividades: referem-se aos custos de execução dos projetos realizados pela Junior Achievement
Brasil, e estão apresentados abaixo por natureza:
Natureza dos custos
diretos

Demais
projetos

Total

(73.249)
(8.141)
(9.334)

(3.660)
(39.223)
(6.875)
(71.465)
(7.048)
(9.032)
14.581

(2.039.608)
(3.724.606)
(73.249)
(46.222)
(168.257)
(11.255)
(108.924)
(25.296)
(9.385)
(397.931)
(6.985)
(79.431)
76.203

(90.724)

(122.722)

(6.614.946)

Dell

Almaviva

Delta -Eventos

JA Startup

Google

ID Cultural

Ajuda de custo (c.1)
Pessoal (c.2)
Alimentação
Abatimentos
Eventos
Frete
Material didático
Reembolsos de despesas
Seguros
Serviços de terceiros
Telefonia
Viagens
Outros custos/devolução

(46.222)
(52.300)
(1.533)
(18.431)
(2.443)
(1.700)
(165.239)
(6.985)
(24.619)
-

(2.039.608)
(3.662.473)
(677)
(5.142)
(4.227)
(7.685)
(31.480)
(10.021)
63.059

(76.734)
(2.559)
(10.436)
-

(2.170)
(3.186)
(1.348)
(158.617)
(1.138)
-

(58.473)
(10.230)
(33.563)
(23.883)
(1.437)

Total de custos diretos

(319.472)

(5.698.254)

(89.729)

(166.459)

(127.586)

(c.1) Referem-se ao reembolso de despesas com transporte e alimentação, dos alunos participantes das atividades do
projeto Almaviva que é voltado para a capacitação, formação e relacionamentos que promovam oportunidades de
empregos a esses jovens alunos participantes.
(c.2) Para a execução do projeto Almaviva, foram contratados em média 73 novos funcionários em 2019, abaixo
demonstramos a natureza dos gastos:
Salários
Beneficios
Encargos
Férias
13o salário
Outros

(1.939.536)
(604.335)
(591.613)
(270.899)
(154.975)
(101.115)

Total

(3.662.473)

(d) Custos indiretos / despesas: referem-se aos gastos realizados pela Junior Achievement Brasil, para manutenção dos
projetos e da Entidade.

8

Contas a pagar
Confissão de dívida – Reembolso Sebrae
Em 2013 a Entidade recebeu recursos do Sebrae como parte do Convênio de Cooperação
Técnica Financeira n°048/2013. Posteriormente, o Sebrae manifestou que a destinação dada aos
recursos pela Entidade não foi a esperada, e por esse motivo solicitou reembolso dos recursos
empenhados.
A Entidade formalizou confissão de divida em março de 2018, comprometendo-se a quitá-lo em
60 parcelas mensais acrescidas de 1% de juros acumulados mensalmente nos termos da
resolução CDN n° 287/2017, totalizando o montante de R$ 1.978.769. Em 31 de dezembro de
2019, restavam 38 parcelas no valor total de R$1.358.856 (R$ 1.579.880 em 2018, equivalente a
50 parcelas).
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Adicionalmente, foi concedida carência de 6 parcelas do contrato, a partir de junho 2020 em
virtude da pandemia causada pelo COVID-19.
Contas a pagar – reembolso Sebrae – passivo circulante
Contas a pagar – reembolso Sebrae – passivo não circulante

2019
389.689
969.167

2018
569.876
1.010.004

O contrato possui cláusula de covenants, onde o inadimplento de 2 (duas) parcelas consecutivas
importará em vencimento antecipado de todas as demais parcelas, podendo o Sebrae promover a
execução da dívida, com o acréscimo de 10% (dez por cento) de multa sobre o valor a ser
executado. Em 31 de dezembro 2019 a Associação atendeu todas as cláusulas de restrição.

9

Provisão para contingências
A Associação é parte (pólo passivo) em ações judiciais envolvendo questões trabalhistas que
foram avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de perda provável, no montante de R$
1.130.000,00 (R$ 184.000 em 31 de dezembro de 2018).
A Associação ainda possui ações trabalhistas, avaliadas pelos assessores jurídicos como perda
possível, não requerendo provisão contábil em 2019 no montante de R$ 239.000 (R$ 700.000
em 2018).

10

Remuneração da Administração
O Estatuto Social da Entidade possui previsão de não remuneração dos membros do Conselho e
da Diretoria Executiva. Dessa forma, a Entidade não concede nenhum tipo de remuneração,
vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das
competências, funções ou atividades que lhes foram atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos aos seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores ou equivalentes, incluindo
os membros dos Conselhos consultivo, Diretor, Fiscal, de Fundadores e de Presidente.

11

Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido é composto, substancialmente, pelo patrimônio social e pelos
déficits/superávits apurados anualmente.
Com vistas a desenvolver as atividades de marketing, inovação e tecnologia da Junior
Achievement de uma forma mais racional e coordenada, foi aprovado pelo Conselho Diretor da
Junior Achievement Brasil, em 10 de novembro de 2016, a criação de dois fundos com
destinação específica para marketing e inovação e tecnologia. Conforme nota explicativa nº 12.a
– Transações com Partes Relacionadas (I - Fundo de Marketing e de Tecnologia e Inovação), a
captação de recursos para o referido fundo patriminial são reconhecidos no resultado do
exercício e estão apresentados no patrimônio líiquido na rubrica de déficit acumulado. Do saldo
de déficit acumulado, o montante de R$ 150.750 refere-se ao saldo dos Fundos de Marketing e
de Tecnologia e Inovação, conforme movimentação apresentada:
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Constituição de fundo de marketing e de tecnologia e inovação - em 10 de
novembro de 2016

-

(+) captação de recursos no período
(-) consumo/despesa com marketing e tecnologia e inovação

89.751
-

Saldo em 31 de dezembro de 2017

89.751

(+) captação de recursos no exercício (Nota 12 a.)
(-) consumo/despesa com marketing e tecnologia e inovação

127.517
(29.405)

Saldo em 31 de dezembro de 2018

187.863

(+) captação de recursos no exercício (Nota 12 a.)
(-) consumo/despesa com marketing e tecnologia e inovação

142.888
(180.001)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

150.750

Caso a Associação, por ocasião de sua dissolução, esteja qualificada nos termos da Lei 9.790/99,
de 23 de março de 1999, o patrimônio líquido, deverá necessariamente ser destinado para outra
entidade qualificada nos termos da mesma lei, preferencialmente com mesmo objeto social.
Na hipótese de a Associação perder a qualificação instituída pela Lei 9.790/99, de 23 de março
de 1999, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o
período em que perdurou aquela qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada
nos termos dessa lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social.

12

(a)

Receitas das atividades
2019

2018

Projetos nacionais
Institucionais
Associativas (a)

8.441.194
241.350
242.894

3.479.298
390.000
176.170

Total de receitas

8.925.438

4.045.468

Transações com Partes relacionadas
(a.1) As transações com Partes Relacionadas, referem-se as Contribuições Associativas com a finalidade: I- de
compor os fundos de Marketing e de Tecnologia e Inovação, e II - pagamento de Royalties à Junior Achiement
Worldwide.
I - Fundos de Marketing e de Tecnologia e Inovação R$ 142.888 (R$127.517 em 2018): referem-se ao
recebimento do fundo de 3% - Fundo de Desenvolvimento que são recebidos trimestralmente, sendo 1,5% para o
Fundo de Marketing e 1,5% para o Fundo de Tecnologia e Inovação.
Fundo de Marketing – fundo criado conforme ata de deliberação da diretoria em 10 de novembro de 2016, que tem
como objetivo investir em ações que fortaleçam a marca Junior Achievement no Brasil. Este fundo será gerido de
forma conjunta entre a Junior Achievement Brasil e representantes das unidades eleitos pelos diretores executivos.
Fundo de Tecnologia e Inovação - fundo criado conforme ata de deliberação da diretoria em10 de novembro de 2016,
que tem como objetivo investir em ações que tragam ferramnetas inovadoras e tecnologias a rede tanto na parte de
gestão como na parte de metodologia da Junior Achievement no Brasil. Este fundo será gerido de forma conjunta
entre a Junior Achievement Brasil e representantes das unidades eleitos pelos diretores executivos.

20

Associação Junior Achievement do Brasil
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2019 e 2018

II – Recebimento de Royalties R$ 100.006 e (R$ 48.653 em 2018) – refere-se ao valor que a Junior Achievement
Brasil, deve receber de todas as entidades que representam a marca “Junior Achievement” em todo Brasil, embora
sejam entidades independentes, o acordo contratual, definiu a responsabilidade pelo recebimento e repasse para a
Junior Achiement Worldwide como sendo da Junior Achievement Brasil. A seguir representamos a composição dos
royalties por entidade:

J.A. Santa Catarina
J.A. São Paulo
J.A. Ceará
J.A. Minas Gerais
J.A. Distrito Federal
J.A. Espirito Santo
J.A. Rio de Janeiro
J.A. Pernambuco
J.A. Rio Grande do Norte
J.A. Piauí
J.A. Bahia
J.A. Parana
J.A. Acre
J.A. Sergipe
J.A. Goiás
J.A. Maranhão
J.A. Rondonia

2019

2018

22.084
19.063
14.419
13.901
7.102
6.303
5.990
2.984
2.885
3.234
981
461
395
180
24
-

13.137
4.939
4.680
3.125
3.052
9.121
2.407
1.193
1.608
4.350
421
620

100.006

48.653

Durante o exercício de 2019, foi pago à título de Royalties, o montante de R$ 124.526, sendo R$ 100.006 de repasse
e R$ 24.500 correspondente a Associação Junior Achievement Brasil.
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Despesas gerais e administrativas
Provisão para contingência
Serviços de terceiros
Promoção e divulgação
Royalties – partes relacionadas (Nota 12.a- II)
Depreciação e amortização
Despesas com utilidades e serviços
Despesa com ocupação
Viagens e estadias
Outras despesas
Estorno de despesas operacionais (i)

(i)

2019

2018

(946.000)
(601.295)
(225.663)
(124.526)
(103.694)
(55.103)
(35.385)
(21.623)
(1.445)
-

(45.000)
(427.871)
(11.152)
(148.283)
(8.034)
(57.030)
(57.317)
(24.887)
(5.067)
320.020

(2.114.734)

(464.621)

Foram reconhecidos como despesas no exercício de 2017 que foram provisionadas na conta de adiantamento de
projetos nacionais e na conta de provisões para operação / repasse para os projetos que iriam acontecer em 2018. Ao
findar o exercício de 2018 a Entidade verificou que as despesas pagas foram menores do que foi provisionado em
2017, sendo assim, foi realizado o estorno dessas despesas de período anterior.
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Despesas com pessoal
Salários, férias e 13º salário
Encargos sociais (INSS, FGTS, PIS)
Benefícios
Indenizações trabalhistas

15

2019

2018

(701.208)
(340.079)
(96.107)
(13.042)

(541.398)
(163.995)
(71.365)
-

(1.150.436)

(776.758)

Instrumentos financeiros
A Associação mantém operações com instrumentos financeiros não derivativos onde, os
resultados obtidos, são razoáveis com as expectativas da Administração e as transações com
instrumentos financeiros são reconhecidos no resultado. A Associação não possui políticas ou
estratégias especificas para gerenciamento dos instrumentos financeiros visto que a
Administração entende que não existe risco significativo de perdas associadas a esses
instrumentos. A Associação não efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou
quaisquer outros ativos de risco.
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Avais, fianças e garantias
A Associação não prestou garantias ou participou de quaisquer transações como interveniente
garantidora durante o exercício de 2019.

17

Renúncia fiscal
Em atendimento ao item 27, letra “c” da ITG 2002 (R1) - entidade sem finalidade de lucros, a
Associação apresenta a seguir a relação dos tributos objetos da renúncia fiscal para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2019:



IRPJ (Imposto de renda da Pessoa Jurídica)



CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)



ISSQN (Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza).



COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) sobre as receitas próprias.
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Eventos subsequentes
Coronavírus – COVID-19
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o Coronavírus
(COVID-19) é uma emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões significativas de
governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram
o grau de incerteza para os agentes econômicos e podem gerar alguns impactos relevantes nos
valores reconhecidas nas demonstrações financeiras das organizações.
Considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, não é atualmente
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praticável fazer uma estimativa do efeito financeiro do surto nas receitas e fluxos de caixa
estimados. A Administração está avaliando de forma constante o impacto do surto nas
operações e na posição patrimonial e financeira da Associação, com o objetivo de implementar
medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações e nas demonstrações
financeiras.

Fundo Patrimonial de Marketing e de Tecnologia e Inovação
O Conselho Diretor decidiu internamente que os recursos dos Fundos de Marketing e de
Tecnologia e Inovação seriam repassados às demais entidades Junior Achievement "Estaduais",
para que pudessem atualizar suas metodologias. Mediante a realização de um edital com a
proposta de utilização do recursos, foram selecionados e aprovados 6 projetos, e até 31 de julho
2020 foram repassados R$ 119.304.
*

*

*

Marcelo Baptista Carvalho
Presidente

Newton Augusto Mello de Oliveira
Contador
CRC RS: 84.645
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