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1. Comentários da Administração. 

 

Destaques: 

 

A Associação Junior Achievement de Minas Gerais – “Associação”, com sede em Belo 

Horizonte – MG, fundada em 25 de agosto de 2003, é uma associação civil, organizada 

com objetivos não econômicos e sem finalidade lucrativa, de cunho social, com 

autonomia financeira e prazo de duração indeterminado.  

A Associação tem como visão consolidar a cultura empreendedora, formando uma 

geração de lideranças nas áreas empresarial, educacional, social e política. 

A Junior Achievement foi criada nos Estados Unidos em 1919 e está presente no Brasil 

desde 1983. Hoje se constitui na maior e mais antiga organização de educação 

econômica e de negócios, registrando um rápido crescimento em todo o mundo, 

presente em mais de 100 países. 

Os programas são colocados em prática por meio de aulas ministradas por pessoas 

com formação e experiência na área empresarial. Todos participam como voluntários e 

são capacitados na metodologia da Junior Achievement. Os cursos desenvolvidos pela 

Junior Achievement não têm nenhum custo para os alunos. São utilizados horários de 

aulas no início do turno escolar do Ensino Fundamental e fora do horário de aula dos 

Ensinos Médio e Superior para facilitar o trabalho dos voluntários. 

A Associação Junior Achievement de Minas Gerais é qualificada como OSCIP - 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 
de março de 1999, do processo MJ nº 08071.002185/2005-88 e Despacho da Secretaria 
Nacional de Justiça, de 29 de dezembro de 2005, publicado no Diário Oficial de 10 de 
janeiro de 2006. Com isso, é entendimento da Administração que: 
 

• A Associação é isenta da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade 
Social - COFINS; 
 

• O superávit apurado é isento de Contribuição Social sobre o Lucro e do Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica; 
 

• A Associação vem cumprindo todos os dispositivos da legislação aplicáveis à 
Sociedade Civil de Interesse Público. 

 
• Programa de Integração Social - PIS - contribuição de 1% incidente sobre o montante 

da folha de pagamentos 
 

• Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - pagamento integral 
da contribuição patronal e de empregados. 

 



 

  

• A Associação também recolhe o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os 
rendimentos das suas aplicações financeiras. 

 

 
 
A Associação pleiteou junto à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte a imunidade 
tributária, frente à eventual tributação pelo imposto sobre serviços de qualquer natureza 
- ISSQN. Em dezembro de 2013 a Associação obteve decisão da Prefeitura de Belo 
Horizonte transitada em julgado que reconhece que a Associação encontra albergada 
pela norma constitucional imunizante, sendo entendimento de seus assessores legais 
de que não há risco de autuação fiscal para efeito da exigência de ISSQN enquanto a 
Associação reunir os pressupostos legais para o reconhecimento dessa qualidade, 
apresentados à época do pedido administrativo. 
 
  



 

  

2. Demonstrações Financeiras 

 

2.1. Balanço Patrimonial 

 

Notas: As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 

  

Balanço Patrimonial Var. 

Em R$ % do Ativo Total Em R$
% do Ativo 

Total
%

ATIVO

Ativos circulantes

Caixa e equivalentes de caixa 277.764             28,0% 230.883   85,2% 20,3%

Aplicação Financeira 546.774             519.350   

Contas a receber 75.101               7,6% 79.038    9,0% -5,0%

Outros ativos circulantes 35.208               3,6% 31.311    3,6% 12,4%

Total dos ativos circulantes 934.846             39,2% 860.583   97,8% 8,6%

Ativos não circulantes

Imobilizado 55.112               5,6% 19.733    2,2% 179,3%

Outros Ativos não circulantes 720                    0,1% -          0,0% #DIV/0!

Total dos ativos não circulantes 55.832               5,6% 19.733    2,2% 182,9%

Total dos ativos 990.678             45% 880.316   100% 12,5%

20182019



 

  

 

Notas: As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var.

Em R$
% do Passivo 

Total
Em R$

% do Passivo 

Total
%

PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivos circulantes

Fornecedores 22.594            2,3% 5.856            0,7% 285,8%

Obrigações sociais e trabalhistas 49.259            5,0% 48.374          5,5% 1,8%

Obrigações tributárias 628                 0,1% 4.959            0,6% 87,3%

Adiantamentos de projetos 165.718          16,7% 171.081        19,4% 3,1%

Royaltes e fundos de desenvolvimento 22.647            2,3% 22.647          2,6% 0,0%

Total dos passivos circulantes 260.847          26,3% 252.917        28,7% 3,1%

Passivos não circulantes

Empréstimos, financiamentos LP -                 0,0% -               0,0% 0,0%

Outros passivos não circulantes -                 0,0% -               0,0% 0,0%

Total dos passivos não circulantes -                 0,0% -               0,0% 0,0%

Patrimônio líquido

Superávit Acumulado 627.399          63,3% 592.628        67,3% 5,9%

Superávit do exercício 102.432          10,3% 34.771          3,9% -194,6%

Total Patrimônio Líquido 729.831          73,7% 627.399        71,3% 16,3%

Total dos passivos e do patrimônio 

líquido
990.678          100% 880.316        100% 12,5%

20182019



 

  

 

 

2.2. Demonstração do Resultado do Exercício 

 

Notas: As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 

  

Demonstração do Resultado do Exercício

Variação

Nota Em R$
% da Receita 

Líquida
Em R$

% da 

Receita 

Líquida

%

Receitas Líquidas:

Contribuições Projeto Fia P 100.469            12,6% 653.233       55,4% -84,6%

Contribuições Projeto BB 30.883-8 -                   0,0% 43.014         3,6% 100,0%

Contribuições Projeto BB 31.602-4 -                   0,0% 26.452         2,2% 100,0%

Contribuições Projeto CEF 3437-4 X -                   0,0% 47.580         4,0% 100,0%

Contribuições Associativa 75.101              9,4% -              0,0% #DIV/0!

Prestação de Serviços 18.945              2,4% 210.000       17,8% -91,0%

Receitas com Eventos/Doações 703.192            88,0% 222.333       18,9% 216,3%

(-)Deduções da Receita P.1 (98.599)             12,3% (23.586)        2,0% -318,0%

Receitas Líquidas Totais 799.108            100% 1.179.026    100% -32,2%

Receitas Financeiras 0,0% -              0,0% 0,0%

(-) Deduções da Receita (1.115)               

Lucro Bruto  797.993            99,9% 1.179.026    100,0% -32,3%

Despesas Admistrativas

Despesas com Pessoal U (486.931)           60,9% (552.309)      46,8% 11,8%

Impostos, Taxas e Contribuições S (1.234)               0,2% (182)            0,0% -578,0%

Despesas Gerais, administrativas e outras V (235.956)           29,5% (621.920)      52,7% 62,1%

Despesas Administrativas Totais (724.121)           90,6% (1.174.411)   99,6% 38,3%

Resultado antes das despesas financeiras 73.872              -9,2% 4.615          0,4% -1500,7%

Receitas Financeiras Y 33.289              4,2% 35.226         3,0% 5,5%

Despesas financeiras W (4.729)               0,6% (5.070)         0,4% -6,7%

Resultado Operacional Antes do IR e CSLL
102.432            12,8% 34.771         2,9% -194,6%

Lucro líquido do exercício 102.432            12,8% 34.771         2,9% -194,6%

20182019



 

  

2.3. Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 

 

 

 

 

Notas: As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

 

 

2.4. Demonstração dos Resultados Abrangentes 

 

 

   

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Reservas de lucros

Nota
Patrimônio 

Social

Superávit 

Acumulado

Total 

Patrimônio 

Líquido

Saldos em 01 de janeiro de 2018 592.628         -                 592.628         

Superávit Acumulado -                -                 -                

Destinação do lucro do exercício: -                -                 -                

Superávit do exercício -                34.771            34.771           

Saldos em 31 de dezembro de 2018          592.628             34.771 627.399         

Superávit do exercício 102.432          102.432         

Ajustes de Exercícios Anteriores -                -                 -                -                

Saldos em 31 de dezembro de 2019          592.628           137.203 729.831         

Demonstração do Resultado Abrangente

2019 2018

Lucro líquido do exercício 102.432          34.771            

Outros resultados abrangentes -                 -                 

Resultado abrangente total do exercício 102.432          34.771            

Atribuível a acionistas: 102.432          34.771            

Individual



 

  

3. Notas Explicativas 

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução 

CFC 1418/12.  

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

as quais abrangem a legislação societária, as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis às 

instituições sem fins lucrativos, determinadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e os 

Pronunciamentos, Interpretações e Orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações 

financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na 

sua gestão. 

A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica do imobilizado, 

calculada sobre o valor residual dos bens.  

 

3.1. Principais Práticas Contábeis 

As principais práticas contábeis adotadas pela Associação são como segue:  

 
3.1.1. Caixa e Equivalente de Caixa: Compreendem os saldos de caixa, depósitos 
bancários à vista e aplicações com prazo de resgate de até 90 dias da data da aplicação e 
apresentam risco insignificante de mudança de valores. São utilizados pela Associação no 
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. Estão registrados pelo valor de custo, 
acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços, que não excedem o valor de 
mercado;  

 
3.1.2. Aplicação Financeira: Os recursos aplicados em fundos de investimento são 
registrados pelo valor das cotas divulgado pelos administradores dos fundos nas datas dos 
balanços;  

 
3.1.3. Apuração dos Superávits e Déficit: As contribuições recebidas em espécie para 
custeio dos projetos são reconhecidas pelo regime de caixa, por não representarem um 
compromisso por parte das empresas e fundações que as realizam, seu reconhecimento ocorre 
quando do recebimento pela Associação. As despesas e as demais receitas são reconhecidas 
pelo regime de competência;  

 
3.1.4. Imobilizado: Está demonstrado ao valor de custo, deduzido de depreciação. A 
depreciação é calculada pelo método linear. Um item é baixado após alienação ou quando não 
há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou 
perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os 
valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado; 

 
As doações de imobilizado recebidas são registradas no Patrimônio Social conforme as normas 
brasileiras de contabilidade aplicáveis às instituições sem fins lucrativos determinadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade;  

 



 

  

3.1.5. Ativos Circulantes: São apresentados pelo valor líquido de realização, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos até a data dos balanços, 
que não excedem ao valor de realização;  

 
3.1.6. Passivo Circulantes: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável incluindo, quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
variações monetárias incorridos em base “pró-rata” dia;  

 
3.1.7. Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens 
ou serviços adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos 
circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a 
pagar são apresentadas como passivo não circulante; 

 
3.1.8. Uso de Estimativas: A preparação de demonstrações financeiras requer que a 
administração efetue estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os 
montantes apresentados de ativos e passivos, assim como os valores das receitas e despesas. 
Os valores reais podem diferir daqueles estimados. 

 
As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente os efeitos decorrentes 
das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as 
estimativas são revistas, se a revisão afetar apenas este período, ou também em períodos 
posteriores se a revisão afetar tanto o período presente como períodos futuros; 
 
3.1.9. Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda 
do principal ambiente econômico no qual a Associação atua (“a moeda funcional”). A 
Administração da Associação definiu o Real como sua moeda funcional de acordo com as 
normas descritas no Pronunciamento Técnico CPC 02 (R2) – Efeitos das Mudanças na Taxas 
de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis. 
 
3.1.10. Eventos Subsequentes: Até a data das demonstrações financeiras, não havia 
ocorrido nenhuma situação que cause efeito relevante sobre a situação patrimonial ou 
financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 
 
 

  



 

  

 

 

4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 

 

 

De acordo com CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 

Relatório Contábil-Financeiro, são compreendidos como caixa e equivalente de caixa os 

saldos em moeda, depósitos bancários à vista, aplicações financeiras com prazo igual ou 

inferior a 90 dias, que apresentem liquidez imediata, e que possuam risco insignificante na 

mudança de seus valores registrados. O registro é pelo valor de custo. 

Em 31 de dezembro de 2019, os saldos de caixa e equivalentes de caixa são representados 
substancialmente por valores depositados em conta corrente mantida no Banco Itaú 
Unibanco S.A. e Banco Sicoob e Caixa Econômica Federal. 

 

5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
 
As aplicações financeiras são mantidas substancialmente no Banco Sicoob Credifiemg, 
com remuneração média de 99% do CDI com perfil de risco baixo. 
  

 

As receitas financeiras incluídas na demonstração do resultado dos períodos findos em 31 
de dezembro de 2019 foram oriundas, exclusivamente, do rendimento destas aplicações 
financeiras. 

6. IMOBILIZADO 

 31/12/2019 31/12/2018 

     

Caixa e bancos 277.764 230.883 

Total 277.764 230.883 

     

 

 31/12/2019 31/12/2018 

     

Aplicações financeiras - Curto Prazo 546.774 519.350 

   

Total 546.774 519.350 

    

 



 

  

 

 
A rubrica Imobilizado é composta por Computadores e Periféricos, Móveis e Utensílios e 
Máquinas e Equipamentos, onde a administração entende que as taxas de depreciação 
atualmente utilizadas refletem, substancialmente, a vida útil econômica dos ativos, baseada 
no prazo admissível para fins de depreciação pela regra fiscal. 
 
Taxa de depreciação de Móveis e Utensílios 10% 
Taxa de depreciação Máquinas e equipamentos 10% 
Taxa de depreciação Computadores e Periféricos 20%. 
 

7. FORNECEDORES 
 
 

 
 

A rubrica de Fornecedores representa 2,3% do total do passivo mais patrimônio social no 
ano de 2019. 

 
 

8.  “ROYALTIES” E FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 
 

Os “royalties” a pagar referem-se à taxa cobrada pela Associação Junior Achievement do Brasil 
(“JA Brasil”) em função da utilização do nome “Junior Achievement” por suas filiais estaduais, 
sendo calculada com base no percentual de 1% sobre a receita de contribuição menos o saldo 
total das receitas de projetos nacionais. 

Em 2017, foi extinto o recolhimento da taxa cobrada sobre os materiais didáticos. A taxa de 
material era referente ao valor cobrado pela JA Brasil sobre o montante pago para fornecimento 
dos materiais a serem utilizados pelos alunos e escolas nos programas desenvolvidos pela 
Associação, tais como apostilas, certificados, manuais e outros, sendo calculada com base no 

Imobilizado

2019 2018 Var. 

Moveis e Utensilios 51.384               20.155                  155%

Maquinas e Equipamentos 15.999               15.999                  0%

Computadores e Periféricos 55.882               39.297                  42%

(-) Moveis e Utensílios (23.131)              (20.155)                 15%

(-) Maquinas e Equipamentos (5.343)                (3.743)                  43%

(-) Computadores e Periféricos (39.680)              (31.820)                 25%

Total 55.112               19.733                  179%

Fornecedores

2019 2018

Unimed Belo Horizonte Cooperativa 1.831            254                

Estacionamento Santa Bárbara 340              340                

Hesch Editora e Artes Gráficas Ltda -               5.141              

L F V Anastácio Informática -               120                

Everton Reis Silva 12.500          -                 

Ana Paula de Almeida Chaves 5.773            -                 

Serasa S.A 350              -                 

Diversos 1.799            -                 

Total 22.594          5.856               



 

  

percentual de 20% sobre o valor efetivamente pago para fornecimento desses materiais. 

Em contrapartida foi criada a taxa de fundo de desenvolvimento (“marketing”, tecnologia e 
inovação). Essa taxa é cobrada trimestralmente, e calculada com base no percentual de 3% 
da receita bruta do trimestre. A intenção da JA Brasil com essa arrecadação, é colaborar com 
o desenvolvimento do marketing para divulgação dos projetos e desenvolver a metodologia 
utilizada nos programas da Associação. Em 2017, a Associação pagou o valor de R$9.370 
referente ao fundo de desenvolvimento. 

As movimentações anuais são demonstradas abaixo: 

 31/12/2019 31/12/2018 

     
Saldo inicial 22.647 27.328 
Pagamento (26.460) (4.680) 
Provisionamento taxa de material didático 26.460 - 
Saldo final 22.647 22.647 

   

9. -ADIANTAMENTO DE PROJETOS 
 

O saldo relativo a adiantamento de projetos refere-se a receitas recebidas pelo Projeto Sarau, 
provenientes de um projeto para captação de recursos e doações. Foi promovido pela Junior 
Achievement Minas Gerais com o apoio da Localiza na cidade de Belo Horizonte, para 
promoção da cultura e da responsabilidade social em um evento único. 

 Em 31 de dezembro de 2019 esse saldo montava em R$165.717,79(R$171.080,69 em 31 de 
dezembro de 2018). 

 
10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 

O saldo a pagar refere-se basicamente a provisão de férias e respectivos encargos trabalhistas. 

O pacote de benefícios inclui seguro de vida e plano de saúde com modalidade de 

coparticipação, no qual a Associação assume 50% da despesa mensal com o plano. Em 31 de 

dezembro de 2019 esse saldo montava em R$49.259 (R$48.374 em 31 de dezembro de 2018). 

 

11. PATRIMÔNIO SOCIAL 

O patrimônio da Associação é constituído pelo conjunto de seus bens móveis, créditos, direitos, 

títulos e valores que lhe pertençam ou venham a pertencer, por meio de contribuição, doação, 

dotação ou aquisição, inclusive direitos de propriedade intelectual, oriundos de suas fontes de 

recursos, bem como pelas rendas desses bens e eventuais serviços, e pelas contribuições e 

doações já efetuadas pelos seus associados ou terceiros. 



 

  

As contribuições recebidas pela Associação são empregadas integralmente nos seus objetivos 

sociais, bem como nos gastos despendidos em bens necessários ao seu funcionamento 

administrativo. 

Superávit (déficit) acumulado - O valor do superávit (déficit) do período é registrado nessa 

rubrica e somente é transferido para a conta patrimônio social quando ocorre aprovação da 

Administração. 

Em 2019 o patrimônio líquido social totalizou R$718.065. 

 

12.  RECEITAS OPERACIONAIS 

a.1) Contribuições mantenedores 

As contribuições recebidas referem-se aos depósitos de contribuição efetuados pelos 

mantenedores da Associação. A contribuição anual realizada por cada empresa mantenedora 

está demonstrada abaixo e é paga em até 12 parcelas mensais. O principal executivo da 

empresa mantenedora participa do Conselho Consultivo e a logomarca de cada mantenedor é 

divulgada em materiais didáticos e institucionais da Associação. 

a.2) Patrocínios 

As receitas de patrocínios referem-se aos serviços prestados quando da contratação de projetos 

sem o intermédio da Associação Junior Achievement do Brasil. Nestes casos a negociação 

ocorre diretamente entre a Associação e a empresa interessada. 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Reservas de lucros

Nota
Patrimônio 

Social

Superávit 

Acumulado

Total 

Patrimônio 

Líquido

Saldos em 01 de janeiro de 2018 592.628         -                 592.628         

Superávit Acumulado -                -                 -                

Destinação do lucro do exercício: -                -                 -                

Superávit do exercício -                34.771            34.771           

Saldos em 31 de dezembro de 2018          592.628             34.771 627.399         

Superávit do exercício 102.432          102.432         

Ajustes de Exercícios Anteriores -                -                 -                -                

Saldos em 31 de dezembro de 2019          592.628           137.203 729.831         



 

  

a.3) Projetos especiais 

Os projetos especiais são contratados junto a Associação Junior Achievement do Brasil, que 

efetua as negociações diretamente com as empresas. A execução dos projetos é delegada às 

Unidades Estaduais que recebem uma Cota Parte pela execução do serviço. 

          a.4) Doação Programa Microcrédito 

Em julho de 2014, a Associação recebeu doações voluntárias para o projeto Ação e 

Cidadania que somam R$105.441 e foram depositadas em uma conta caução com o banco 

Sicoob Credifiemg que serviu como garantia das operações de Microcrédito. A JAMG 

assinou um convênio de cooperação e apoio creditício com o Sicoob Credifiemg que realizou 

o repasse e gestão dos recebimentos dos recursos aos jovens empreendedores. Toda 

receita financeira gerada por essa aplicação foi utilizada para manutenção do programa. 

 a.5)    Projeto realizado pela Caixa Econômica Federal: 

 Conectado com o Amanhã: O programa conectado com o Amanhã possibilita aos 

assistidos um momento de reflexão sobre seu futuro e preparação para o mercado de 

trabalho. Oferecendo perspectivas de carreiras e informações sobre quais são as 

competências comportamentais desejadas no mercado de trabalho. Possui como objetivo 

a promoção da formação político-cidadã, desenvolvendo e/ou resgatando e/ou 

fortalecendo o protagonismo através da reflexão crítica permanente como condição de 

crescimento pessoal e construção da autonomia, para o convívio social e inserção ao 

mercado de trabalho. Além disso, fortalece a capacidade e desperta a potencialidade dos 

jovens para adotarem responsabilidades pelos próprios destinos. Impulsionando-os, 

também, a terem determinação para perseguir objetivos específicos, realistas, atuarem em 

busca de metas; a serem perseverantes e a sentirem confiança em si mesmo. 

A composição das contribuições recebidas por empresa é como segue: 

 

           
  

a) Receitas com serviços prestados referente à realização de um projeto específico para 
alguns de seus contribuintes ocorrido no exercício de 2019: 

2019 2018

Contribuições projeto                                                                              100.469100.469 653.233

Contribuições associativas                                                                       75.10075.100 10.000

Total                                                                                                  175.569 653.233



 

  

 
 
 

 
 
 

b) Receitas financeiras referem-se ao rendimento com as aplicações e um desconto obtido, 
totalizando R$33289,48 
 

 
 

c) Outras receitas operacionais referem-se a doações recebidas ao longo do exercício 
totalizando R$703.191,66 
 

 

 
13. DESPESAS COM PESSOAL, DESPESAS GERIAS E FINANCEIRAS: 
 
A composição das despesas é como segue: 
 

 
 
 
(i) O corpo funcional da Associação é formado por estagiários e profissionais, sendo estes 

últimos contratados sob o regime de tempo integral de acordo com as normas da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

(ii) As despesas gerais, trata-se de compra de material didático, táxi, serviços gráficos, 
viagens, eventos e palestras, material de escritório entre outros. 

(iii) As despesas financeiras são formadas por tarifas bancárias e juros. 
     

14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

A Associação realiza operações envolvendo instrumentos financeiros que se destinam 
principalmente a aplicar seus recursos excedentes de caixa. Os valores apresentados como 
ativos e passivos financeiros são assim demonstrados por categoria: 

2019 2018

Cemig Distribuição 16.567 0

Fundação Mineira de Educação e Cultura 2.378 10.000

Total 18.945 10.000

2019 2018

Rendimento aplicação financeira 33.288 35.169

Desconto obtido 1 57

Total                                                                                                  33.289 35.226

2019 2018

Doações 703.084 0

Outras Receitas 108 0

Total                                                                                                  703.192 0

2019 2018

Despesas com pessoal (i) 486.931 552.309

Despesas Gerais (ii) 237.190 622.102

Despesas Financeiras (iii) 4.729 5.070



 

  

 

A Associação Junior Achievement está exposta a riscos relacionados a taxas de juros em 
função de aplicações financeiras vinculadas ao CDI. A Administração dos riscos envolvidos 
nessas aplicações é efetuada por meio de políticas de controle, estabelecimento de 
estratégias de operações, determinação de limites e outras técnicas de acompanhamento das 
posições, desempenhadas por membros de sua gerência administrativa. 

Em conformidade com o CPC 40 - Instrumentos Financeiros, é apresentado a seguir o quadro 
de análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros de exposição a riscos de taxas de 
juros da Associação, objetivando evidenciar um eventual desembolso futuro, de acordo com 
as premissas detalhadas. 

Na data de encerramento do exercício, a Associação estimou o cenário I de variação das 
taxas de juros CDI (2,44%) no horizonte de 12 meses, ou seja, até 31 de dezembro de 2020. 
Tais taxas foram estressadas em 75% e 50%, servindo de parâmetro para os cenários II e III, 
respectivamente. 

 

 

15. EVENTOS SUBSEQUENTES 

Pandemia da COVID-19 

O coronavírus, “COVID-19”, foi descoberto em dezembro de 2019, quando apareceram os 
primeiros casos na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. Desde 31 de dezembro, 
quando do registro dos primeiros casos na China, o vírus já chegou a mais de 114 países, 
sendo declarada pandemia em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde - 
OMS. 

A rápida e repentina propagação da pandemia da COVID-19 está causando a paralisação de 
vários setores produtivos e comerciais, além de confinar pessoas e fragilizar a economia 
mundial. Nesse cenário, evitando a aglomeração de pessoas e consequentemente a 
propagação da doença, as escolas municipais, estaduais e particulares foram fechadas 
temporariamente, afetando a Associação em um primeiro momento.  

No entanto, buscando formas de cumprir com a sua finalidade, a Associação vem firmando        
parcerias para fazer com que seus projetos cheguem aos jovens do estado em um modelo 
digital, além de aplicar os programas que já possui no formato EAD (ensino a distância). 
Ademais, com apoio da assessoria jurídica e contábil vem acompanhando e tomando 

2019 2018

Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado:

Caixa e equivalentes de caixa 277764,00 230883,00

Aplicações financeiras - Curto Prazo 546774,00 519350,05

Contas a receber 75101,00 79038,16

Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado:

Fornecedores 22594,00 5855,78

“Royalties” e fundo de desenvolvimento 22647,42 22647,42

Total 944880,42 857774,41

Operação Exposição Risco Impacto Cenário Cenário Cenário 

31/12/2019 I II III

Aplicação financeira 546.774 Diminuição do CDI Resultado 13.341 10.006 6.671



 

  

medidas autorizadas pelo Governo, focando em sua continuidade operacional. 

Apesar de até o momento não ser possível uma mensuração exata dos possíveis efeitos da 
pandemia no ambiente econômico, a Administração entende que não foram observados 
efeitos relevantes que possam impactar as demonstrações financeiras, a continuidade dos 

negócios e/ou estimativas contábeis da Associação. 

 

 

 

 

  

  Flávio Roscoe Nogueira                                 Tiago Fernandes Guimaraes 

     Responsável Legal.                   CRC-MG: 93034/O 

   CPF: 902.534.186-15.                                             CPF: 072.718.056-80. 

 


