
Fundação Comunidade da Graça
CNPJ 01.501.866/0001-49

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
ATIVO PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE
Caixa Geral.....................................................12.376,75
Bancos............................................................3.067.072,94
Valores a realizar no Curto Prazo ...................1.216.768,67

ATIVO NÃO CIRCULANTE 
ATIVO PERMANENTE 
Imobilizado Projetos Sociais...........................837.945,32
Imobilizado Centro Educacional .....................142.697,95
Imobilizado RestaurantePopular ....................120.607,49
BENS INTANGIVEIS
Intangíveis Centro Educacional ......................38.330,31
(- ) Amortizações Acumuladas ........................(30.783,28)
Total do Ativo ..................................................5 .405.016,15

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores .................................................242.658,45
ObrigaçõesTrabalhistas ..................................507.811,45
Impostos Contrib..e Enc.Sociais.....................220.265,90
Provisões de Férias e Encargos.....................1.156.842,70
Contas a Pagar...............................................46.570,78
Prov.Trabalhistas a pagar ...............................4.500,00
Diferidas a realizar..........................................53.526,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos .....................135.710,42
Fundo Provisionado........................................705.363,23
PATRIMONIO LIQUIDO
Patrimônio Social............................................2.331.767,00
Superávit Acumulados ....................................-
Total do Passivo .............................................5.405.016,15

DEMOSTRATIVO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS
Convênios e Subvenções ............................. 16.289.891,48
Ofertas e Contribuições ................................ 1.542.324,61
Atividades Sociais ........................................ -
MensalidadesAlunos Pagantes .................... 4.064.132,35
Outras Receitas ............................................ 1.902.181,01
Rendimento de Aplicações ........................... 93.613,00
TrabalhoVoluntário ....................................... 717.690,00
ReceitasGratuidades .................................... 2.858.614,54
Mensalidades Concedidas 100% ................. 856.982,54
MensalidadesConcedidas 50% .................... 214.567,06
MensalidadesOutros Descontos................... 481.315,12
Total Geral das Receitas ............................ 29.021.311,71

DESPESAS COM FILANTROPIA 
Despesas com Pessoal ..................................6.583.786,00
Despesas com Manutenção ...........................2.036.111,45
DespesasTributárias .......................................145.819,89
DespesasGerais .............................................15.618.192,07
Despesas Financeiras ....................................203.072,13
Custo do Trabalho Voluntário .........................717.690,00
Despesas Gratuidades ...................................2.858.614,54
Total Geral das Despesas ............................28.163.286,08
Superávit no exercício ....................................858.025,63

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCICIO DE 2018

1. Contexto Operacional
A Fundação Comunidade da Graça é uma instituição beneficente, sem fins lu-
crativos, com finalidades filantrópicas e assistenciais, destinada a criar, instalar, 
dirigir creches, orfanatos, centros comunitários, prestando atendimento social 
a pessoa s de qualquer faixa etária, sem distinção de credo, raça, cor ou sexo, 
empregando integralmente as suas rendas na manutenção de sua s finalidades 
em território brasileiro, sempre respeitando as exigências das leis federais, 
estaduais e municipais, especialmente as que porventura visem à gratuidade 
obrigatória de tais atividades. Sendo mantidos por contribuições voluntárias, 
doações e subvenções de pessoas jurídicas públicas ou particulares, convê-
nios com órgãos públicos, doações e legados, rendas patrimoniais e outras.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária 
brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG  
2002 – R1 específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC 
TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações 
financeiras.
3. Práticas Contábeis – Ativo Imobilizado
O ativo imobilizado e o intangível têm o seu valor recuperável testado, no 
mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não 
identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 
de dezembro de 2018.
4. Práticas Contábeis – Contas de Compensação (Gratuidades)
Neste grupo se localizam todos os recebimentos e distribuiçãodos donativos 
em espécie e todos os atendimentos com gratuidades,porém as contas de 
“Gratuidades” da Despesa e Receitas são compensadasentre si no exercício, 
sendo demonstradas na Demonstração do Exercício de 2018.
5. Práticas Contábeis – Direitos e Obrigações
Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade comseus efe-
tivos valores reais, sendo apurados através de extratosbancários, relatórios 
financeiros da entidade, cheques a compensar,notas fiscais de fornecedor, 
empréstimos e etc.

6. Práticas Contábeis – Receitas
As receitas da entidade são levantadas através de comprovantesde recebimen-
tos, como: Emissão de nota fiscal, avisos bancários,depósitos identificados, 
recibos de doação e outros.
7. Práticas Contábeis – Aplicação dos Recursos
Todos os recursos recebidos foram aplicados integralmente nasfinalidades 
institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social,totalmente demon-
strados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
8. Práticas Contábeis – Comprovação das Despesas
As despesas da entidade são comprovadas através de Notas Fiscais eRecibos 
em conformidade com as exigências legais-fiscais.
9. Práticas Contábeis – Recebimento de Recursos
No decorrer do exercício de 2018 a entidade recebeu doaçõesde Entidades 
Jurídicas Religiosas, Particulares, totalizando osseguintes valores:
a-) Entidades Religiosas: R$ 630.460,00
b-) Particulares: R$ 911.864,61
10. Práticas Contábeis – Recebimento de Recursos
No exercício de 2018 a entidade recebeu convênios e subvençõesdo Poder Público:
a-) Prefeitura Municipal de São Paulo (Convênio): R$ 12.620.389,97
b-) Subvenção Estadual – SIAFEM. R$ 3.669.501,51
11. Práticas Contábeis – Gratuidades Oferecidas / Filantropia
Tendo em vista o objetivo social desta entidade, toma-se o princípiode que 
todos os gastos e despesas para manutenção da mesma sãoas gratuidades 
oferecidas a comunidade carente. Nenhum auxilio ouamparo à comunidade é 
ressarcido à entidade de alguma forma, ou seja,todas as suas receitas são 
revertidas em despesas para o custeiodos seus objetivos. Atendendo também 
o disposto no inciso VI doartigo 3º do Decreto nº 2.536/98.
12. Práticas Contábeis – Total Gratuidades Concedidas
Durante o Exercício de 2018, a entidade, através dos seus ProjetosAssistenciais, 
atingiu o montante de “Gratuidades Concedidas”, novalor de: R$ 2.858.614,53
13. Práticas Contábeis – Gratuidades Oferecidas / Filantropia
Em Atendimento ao disposto do artigo 4º do Decreto nº 2.536/98,os valores 
relativos as isenções previdenciárias gozadas durante oexercício de 2018 cor-
responde ao montante de R$ 3.107.996,57.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando o Ativo e o Passivo Respectivamente R$ 3.866.321,77(Três milhões, Oitocentos 
e sessenta e seis mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos) de acordo com os documentos apresentados à Contabilidade.
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