
Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2018. 
 
1 – Contexto Operacional 
A Associação Itapirense de Preparo do Adolescente é uma associação filantrópica sem fins lucrativos, que tem 
como atividade preponderante a orientação e formação profissional de adolescentes, ministrando-lhes instruções 
básicas dos bons princípios, da honestidade, da moral, do cumprimento da lei, da ordem e do amor ao trabalho, 
e à prestação de serviços assistenciais às famílias dos menores assistidos e à comunidade em geral. 
 
 
2 – Finalidades da Associação 
A associação tem por finalidade: 

a) Propiciar ensino prático e gratuito aos adolescentes de ambos os sexos, desde que cursando o ensino 
fundamental ou médio, em estabelecimento de ensino público ou privado, em idades definidas por 
legislação própria. 

b) Supervisionar e acompanhar os adolescentes na formação pré-profissional ou na aprendizagem em 
estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviços, quer públicos ou privados, com os 
quais firmarem convênio. 

c) Prestar serviços assistenciais à comunidade. 
 
 
3 – Apresentação das Demonstrações Financeiras. 
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da              
legislação societária brasileira. 
 
 
4 – Principais Práticas Contábeis. 
 
 

a) Apuração do Resultado 
As receitas e as despesas são apropriadas em conformidade com o regime contábil de competência do 
exercício; 
 
 
b) Ativo Circulante 

 
 

 Aplicações Financeiras 
As aplicações financeiras estão avaliadas ao custo de aplicação, acrescido dos rendimentos                                                           
auferidos até a data do balanço; 

 
 Demais ativos circulantes 

  São apresentados ao valor líquido de realização. 
 
c) Ativo Não Circulante 
 

 Imobilizado 
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção deduzida da depreciação acumulada. As 
depreciações são calculadas pelo método linear com base em taxas que levam em consideração a 
vida útil econômica dos bens, segundo parâmetros estabelecidos pela legislação fiscal brasileira. 
 

d) Passivo Circulante 
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos até a data do balanço. 
 

e) Subvenções 
São registradas como subvenções no passivo circulante aquelas destinadas a realização de 
investimentos efetuados pela entidade e a sua referida baixa se dá mediante à depreciação dos 
investimentos gerados por tais subvenções.  
 
As subvenções recebidas destinadas a manutenção da entidade são alocadas integralmente como 
receitas. 

       


