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FUNDAÇÃO ROMI

CNPJ 56.720.774/0001-41
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2003 e 2002 – (Em R$)
Ativo
2003
2002
Circulante ..................................................
13.212.590 10.074.898
Disponibilidades ........................................
4.527
3.567
Aplicações financeiras ...............................
13.014.887 9.927.876
Subvenções a receber ...............................
17.743
12.559
Outros valores a realizar ...........................
175.433
130.896
Realizável a longo prazo ..........................
Outros valores a realizar ...........................

221.966
221.966

302.676
302.676

Permanente ................................................
Investimentos .............................................
Imobilizado ................................................

5.877.456
2.283.490
3.593.966

6.065.508
2.278.079
3.787.429

Total do Ativo ............................................
Passivo
Circulante ..................................................
Fornecedores ............................................
Contas a pagar ..........................................

19.312.012 16.443.082
2003
48.006
2.307
45.699

2002
44.814
890
43.924

Patrimônio social ......................................
Superávit acumulado .................................

19.264.006 16.398.268
19.264.006 16.398.268

Total do Passivo ........................................

19.312.012 16.443.082

DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT
- Exercícios findos em 31/12/2003 e 2002 - (Em R$)
2003
2002
Receitas operacionais ..............................
851.352
760.298
Subvenções da mantenedora ....................
439.669
344.677
Outras receitas ..........................................
117.672
152.792
Doações recebidas ....................................
294.011
262.829
Despesas operacionais ............................
(1.001.486) (854.689)
Assistência educacional ............................
(877.956) (798.615)
Proteção a infância ....................................
(68.863)
Terceiro setor - GIFE .................................
(11.535)
(7.982)
Outras atividades .......................................
(43.132)
(48.092)
Déficit operacional ....................................
(150.134)
(94.391)
Outros resultados não operacionais .......
3.015.872 1.894.520
Receitas financeiras ..................................
3.016.159 1.891.316
Despesas financeiras ................................
(276)
(106)
Resultado na alienação de bens do
ativo imobilizado ......................................
(11)
3.310
Superávit do exercício ..............................
2.865.738 1.800.129
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
- Exercícios findos em 31/12/2003 e 2002 - (Em R$)
Superávit acumulado
Saldo em 1º de janeiro de 2002 ........................
14.598.139
Superávit do exercício .......................................
1.800.129
Saldo em 31 de dezembro de 2002 ..................
16.398.268
Superávit do exercício .......................................
2.865.738
Saldo em 31 de dezembro de 2003 ..................
19.264.006
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INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

Mantenedora: INDÚSTRIAS ROMI S.A.
DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
- Exercícios findos em 31/12/2003 e 2002 - (Em R$)
Origens de recursos .................................
3.185.202 2.042.834
Das operações
Superávit do exercício .............................
2.865.738 1.800.129
Despesas (receitas) que não representam
movimentação do capital circulante
Depreciações ..........................................
11
200
Lucro na alienação do imobilizado ..........
238.743
236.767
Recursos originados das operações ......
3.104.492 2.037.096
De terceiros
Diminuição do realizável a longo prazo ...
80.710
5.738
Aplicações de recursos ............................
(50.702)
(24.544)
Investimentos ..........................................
(5.411)
(974)
Imobilizado ..............................................
(45.291)
(23.570)
Aumento do capital circulante líquido ....
3.134.500 2.018.290
Demonstração das variações do capital circulante líquido
Ativo Circulante Final .................................
13.212.590 10.074.898
Ativo Circulante Inicial ...............................
10.074.898 8.045.305
.............................................................
3.137.692 2.029.593
Passivo Circulante Final ............................
(48.006)
(44.814)
Passivo Circulante Inicial ...........................
(44.814)
(33.511)
.............................................................
(3.192)
(11.303)
Aumento do capital circulante líquido ....
3.134.500 2.018.290

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Exercícios findos em 31/12/2003 e 2002 - (Em R$)
1. Contexto operacional - A Fundação Romi, constituída em 29 de junho 4. Investimentos
2003
2002 montante de contribuições despendidas pela Fundação neste exercício foi
de 1957, é uma Instituição de Caráter Assistencial, Educacional e Cultural Quantidade de ações preferenciais
de R$ 9.509 (R$ 5.364 em 2002). 8. Cobertura de seguros - Em 31 de
sem fins lucrativos, certificada como Entidade Filantrópica pelo Conselho nominativas ...............................................
31.250.000 31.250.000 dezembro de 2003, a Fundação possuía cobertura de seguros contra
Nacional de Assistência Social – CNAS, Processo nº 81.603/62 Quantidade de ações ordinárias nominativas
42.188.000 42.188.000 incêndios e riscos diversos para os bens do ativo imobilizado, por valores
Declarada de Utilidade Pública Federal – Decreto 655 de 08.03.1962 – Ações preferenciais nominativas – R$ ........
1.252.191 1.252.191 considerando suficientes para cobrir eventuais perdas. 9. Instrumentos
Mantida por Decreto de 27.05.1992 – DOU de 28.05.1992 – seção I – fls Ações ordinárias nominativas – R$ ............
1.001.371 1.001.371 financeiros - Os valores contábeis, especialmente as aplicações financeiras,
6.590 e Estadual Decreto nº 35.527 de 19.09.1959. Tem por objetivos Total de Investimentos na Ind. Romi S.A.
2.253.562 2.253.562 referentes aos instrumentos financeiros constantes do balanço patrimonial,
estatutários: a. Educação, cultura, defesa e conservação do patrimônio Ações de Outras Empresas ........................
4.098
4.098 quando comparados com os valores que poderiam ser obtidos na sua
histórico, artístico e do meio ambiente; b. Assistência a criança Empréstimos Compulsórios ........................
25.830
20.419 negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor
desamparada. 2. Apresentação e elaboração das demonstrações
.............................................................
2.283.490 2.278.079 presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado,
2003
2002 se aproximam, substancialmente, de seus correspondentes valores de
financeiras - As demonstrações financeiras foram elaboradas com base 5. Imobilizado
2.527.985 2.527.985 mercado. Durante este exercício a Fundação não realizou operações com
nas práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, Edificações ..................................................
847.161
847.161 derivativos. 10. Aspectos fiscais - A Fundação, na condição de entidade
aplicáveis ás entidades sem fins lucrativos. Descrição das principais Máquinas e Equipamentos .........................
170.900
161.357 de fins filantrópicos, goza da imunidade tributária no que se refere ao seu
práticas contábeis a. Apuração do resultado: O Superávit do exercício Móveis e Utensílios .....................................
34.500
34.500 patrimônio, renda e serviços para o desenvolvimento de seus objetivos,
é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de Veículos ......................................................
228.916
193.197 atendendo aos requisitos legais que asseguram esta imunidade, estando
exercício. Uma receita não é reconhecida se há uma incer teza Equipamentos de informática .....................
.............................................................
3.809.462 3.764.200 sujeita à inspeção e aceitação pelas autoridades competentes por períodos
significativa na sua realização. b. Ativo circulante e realizável a longo
(2.588.057) (2.349.332) variáveis de tempo e a eventuais lançamentos adicionais. 11. Isenções
prazo: As aplicações financeiras estão registradas ao custo e acrescidas Depreciação acumulada .............................
.............................................................
1.221.405 1.414.868 usufruidas - Em atendimento ao Decreto nº 2536/98, os valores relativos
dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o
9.536
9.536 à isenções previdenciárias referentes à Cota Patronal, SAT e Terceiros
valor de mercado. Os demais ativos circulante e realizável a longo prazo Direitos linhas telefônicas ...........................
2.363.025 2.363.025 devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social, gozados durante o exercício
são demonstrados pelo valor líquido de realização. c. Permanente: Os Terrenos ......................................................
.............................................................
3.593.966 3.787.429 de 2003 montam em R$ 126.472 (R$ 112.010 em 2002). 12. Renovação
investimentos são avaliados pelo método do custo de aquisição. O
imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição ou construção. As 6. Patrimônio social - As rendas geradas pela Fundação são empregadas do certificado de entidade beneficiente de assistência social - Em 13
depreciações são calculadas pelo método linear, à taxas permitidas pela integralmente nos seus objetivos sociais comentados na Nota 1. Na eventual de agosto de 2003, através da Resolução CNAS nº 124/2003 foi indeferido
legislação em vigor. d. Passivos circulante: São demonstrados por possibilidade de encerramento das atividades da Fundação, por meio de o pedido da Fundação para renovação do Certificado de Entidade
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos decisão unânime da totalidade dos membros do Conselho Curador, seu Beneficiente de Assistência Social relativo ao triênio 2001, 2002 e 2003. O
Patrimônio será incorporado integralmente ao de outra instituição pedido de reconsideração encontra-se em processo de análise pelo
correspondentes encargos incorridos.
2003
2002 filantrópica, registrada ao Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, Conselho Nacional de Assistência Social CNAS, conforme certidão emitida
3. Aplicações financeiras
Certificado e Recibo de Depósitos Bancários
sediada em Santa Bárbara D’Oeste, que tenha por objetivo proteger e em 03 de fevereiro de 2004. Considerando que até a presente data não foi
- CDB e RDB do Banco Mercantil de
auxiliar a criança desamparada. 7. Plano de previdência complementar - possível determinar o desfecho do respectivo pedido, e baseada na opinião
São Paulo S.A. ........................................
– 3.487.641 A Fundação mantém contratado um plano de previdência privada aberta de seus assessores jurídicos que consideram como válido o certificado
Fundos de investimentos complementar, com uma entidade aberta de previdência privada enquanto não houver o julgamento final do processo de reconsideração, a
Banco Mercantil de São Paulo S.A. ...........
– 3.242.928 devidamente autorizada, em vigor desde 01 de Outubro de 2000, destinado Fundação não reconheceu nas demonstrações financeiras qualquer
Fundos de investimentos a todos os seus empregados e administradores, nas modalidades de Plano provisão para contingência fiscal e previdenciária que eventualmente poderia
Banco Estado São Paulo ...........................
1.832.519
- Gerador de Benefício Livre (PGBL), Fundo Gerador de Benefícios (FGB) e vir a ser necessária. 13. Investimentos sociais - Todos os programas,
Fundos de investimentos - Banco Itaú S/A .
2.466.558 1.906.979 Plano de Benefício Definido (PBD). A natureza do plano permite à Fundação, projetos, parcerias e demais atividades descritos a seguir, foram inteiramente
Fundos de investimentos a qualquer momento, a suspensão ou descontinuidade permanente de suas gratuitos, não havendo contrapartida financeira de nenhuma espécie por
Banco Bradesco S/A .................................
8.715.810 1.290.328 contribuições. O custeio desse plano é suportado pela Fundação e pelos parte dos beneficiários. Portanto, o valor disponibilizado para o ano 2003
.............................................................
13.014.887 9.927.876 participantes, de acordo com o tipo de benefício ao qual são elegíveis. O corresponde ao total do investimento social feito de forma inteiramente gratuita.
2003
2002
Atend.os.
Valores
Atend.os.
Valores
1. ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL:
877.956
798.615
1.1 NEI - Núcleo de Educação Integrada:
Projeto de complementação escolar à alunos da 7ª e 8ª série do 1º grau das escolas públicas do município de Santa Bárbara d’Oeste-SP. Com duração de 4
semestres, freqüentado por 160 alunos, sendo 50% renováveis a cada ano, em período inverso a da escola regular. A seleção é feita através de um prova de
seleção de habilidades pessoais. É obrigatório que o aluno, enquanto participante do projeto, esteja freqüentando a rede pública de ensino. O projeto além de
permitir o acesso de escolares da rede pública a um ensino qualificado, é um laboratório pedagógico onde as experiências bem sucedidas são transmitidas as
próprias escolas públicas.
Alunos beneficiados pelo Projeto:
154
160
1.2 Projeto Abelhas Ocupadas (Busy Bee):
Projeto visa proporcionar aos alunos do projeto N.E.I. repassar os conhecimentos e habilidades adquiridos para uma geração logo abaixo da sua, com o objetivo
de torná-los solidários com os mais jovens, conscientizando-os de que podem ser os protagonistas de uma sociedade mais justa e harmoniosa. Os beneficiários
receptores, 80 a cada ano, são alunos da 4ª série do Ensino Fundamental Municipal. O projeto conta com a parceria da Secretaria Municipal de Educação de
Santa Bárbara d’Oeste que fornece alimentação e transporte aos alunos. As atividades são desenvolvidas aos sábados. Os alunos do N.E.I. monitoram as
atividades com a supervisão dos professores do N.E.I.
Alunos beneficiados pelo Projeto:
70
79
1.3 LEP - Logo na Escola Pública:
Projeto de cooperação entre a Fundação Romi e Secretaria de Educação do Município de Santa Bárbara d’Oeste, onde a escola pública municipal recebe
equipamento de informática e softwares educacionais cedidos pela Fundação Romi que em contrapartida se obriga a destacar profissionais de sua instituição
para o desenvolvimento da metodologia aplicada após treinamento com os professores do N.E.I, e em seguida aplicar junto aos seus alunos.
Professores capacitados pelo Projeto:
104
36
Alunos beneficiados pelo Projeto:
950
1.029
1.4 Oficinas Educacionais - Encontro de Educadores:
Projeto de troca de experiências de práticas pedagógicas entre professores das escolas públicas e do N.E.I. no recesso escolar de julho. Palestras de assuntos
educacionais relevantes e atuais fazem parte das Oficinas.
Total de oficinas realizadas:
23
18
Total de professores participantes das Oficinas:
560
437
1.5 Programa de Formação de Formadores:
Projeto tem o objetivo de melhorar a qualidade de ensino dos professores dos cursos técnicos de 2º grau e universitário e com isso formar profissionais adequados
ao mercado atual de trabalho. As atividades deste Programa são desenvolvidas no CTPA-Centro Técnico e Pedagógico de Apoio à Formação de Formadores que
conta com a parceira do Senai-SP, Indústrias Romi S.A., MEC e Vitae Apoio a Cultura. Os valores correspondem às depreciações dos imóveis e equipamentos
envolvidos nos treinamentos.
Total de beneficiários:
2.654
1.962
1.6 Arquivo Histórico:
Contém exemplares de todas as edições de jornais que circularam em Santa Bárbara d’Oeste, desde 1900. São aproximadamente 200 volumes, representando
150.000 páginas de notícias que registram os diferentes aspectos da história da cidade. Além disso, possui um enorme material iconográfico, documentos e
objetos utilizados desde aquela época. É destinado a estudantes de diversos níveis de ensino, incluindo-se pós-graduandos, mestrandos e doutorandos. Tem sido
fonte de referência para diversos trabalhos literários.
Total de beneficiários não mensuráveis:
2. PROTEÇÃO À INFÂNCIA:
68.863
2.1 Projeto IDI - Um:
Projeto que visa promover a excelência no atendimento à primeira infância do município de Santa Bárbara d’Oeste. Estimulando ações nas áreas educação
infantil, vacinação, escolarização de pais e atendimento pré-natal. Tem como parceiros institucionais, o CIESP, a Pastoral de Criança, as Secretarias Municipais de
Saúde e de Educação do município de Santa Bárbara d’Oeste, a UNIMED. Santa Bárbara d’Oeste e Americana e a Universidade Metodista de Piracicaba.
Total de beneficiados/capacitados:
255
3. TERCEIRO SETOR:
11.535
7.982
3.1 GIFE: Grupo de Institutos, Fundações e Empresas:
A missão do GIFE é aperfeiçoar e difundir os conceitos e práticas do uso de recursos privados para o desenvolvimento do bem comum. Seu objetivo é contribuir
para a promoção do desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio do fortalecimento político-institucional e do apoio à atuação estratégica de institutos e
fundações de origem empresarial e de outras entidades privadas que realizam investimento social voluntário e sistemático, voltado para o interesse público. A
Fundação Romi é membro efetivo do GIFE desde 1996. Foi eleita em 1999, como membro do seu Conselho Diretor para o período 1999 a 2002, e reeleita para o
período de 2002 a 2005. Com sua atuação junto ao GIFE, a Fundação Romi estende o seu investimento social para fora do município de Santa Bárbara d’Oeste,
contribuindo com sua experiência e trabalho para todo o país.
TOTAL DO INVESTIMENTO SOCIAL EM R$
958.354
806.597
CONSELHO DELIBERATIVO - Américo Emílio Romi Neto – Presidente
DIRETORIA EXECUTIVA
Giordano Romi Júnior
Patrícia Romi Cervone
Carlos Chiti
Carlos Guimarães Chiti
André Luis Romi - Presidente
Patrícia Romi Cervone – Vice-Presidente
Clóvis Luis
Giordano Romi
Romeu Romi
Padoveze - Contador CRC 1SP127014/O-1
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
À Diretoria e Conselho Deliberativo da FUNDAÇÃO ROMI
práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da Fundação, bem como
Santa Bárbara D’Oeste - SP
da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 3. Em nossa opinião, as demonstrações
1. Examinamos os balanços patrimoniais da Fundação Romi, levantados em 31 de dezembro de 2003 e 2002 e financeiras acima referidas, representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
as respectivas demonstrações de superávit, das mutações do patrimônio social e das origens e aplicações de e financeira da Fundação Romi em 31 de dezembro de 2003 e 2002, o superávit de suas atividades, as mutações
recursos, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaboradas sob a responsabilidade de sua do seu patrimônio social e as origens e aplicações de seus recursos, correspondentes aos exercícios findos
administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras. 2. naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 23 de março de 2004
Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria geralmente aplicadas no Brasil e
compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações
e os sistemas contábeis e de controles internos da Fundação; (b) a constatação, com base em testes, das KPMG Auditores Independentes
João Bruno Cruz
evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; e (c) a avaliação das CRC 2SP014428/O-6
Contador CRC 1SP076600/O-0

CNPJ Nº 60.967.551/0001-50
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E 2002 (Em milhares de Reais)
ATIVO
2003
2002 PASSIVO
2003
Circulante
81.797
69.394 Circulante
28.707
Disponibilidades
62
162
Fornecedores
705
Aplicações financeiras
66.495
58.333
Financiamentos e empréstimos
10.088
Mensalidades escolares a receber
11.872
8.160
Obrigações trabalhistas, férias e encargos sociais
8.400
Estoques
731
402
Provisão para contingências
2.873
Adiantamentos diversos
946
1.064
Contas a pagar
6.641
Outras contas a receber
1.513
1.110 Exigível a longo prazo
10.001
Despesas antecipadas
178
163
Financiamentos e empréstimos
10.001
Realizável a longo prazo
391
613 Resultado de exercícios futuros
2.162
Depósitos judiciais
391
560
Matrículas recebidas
2.162
Outros realizáveis
53 Patrimônio social
134.218
Permanente
92.900
83.081
Fundo social
116.515
Imobilizado
92.900
83.081
Dotação especial
37
Total do Ativo
175.088
153.088
Superávit acumulado
17.666
175.088
Contas Extras Patrimoniais (*)
141.967
245.917 Total do Passivo
141.967
Contrato de seguro
53.558
165.659 Contas Extras Patrimoniais (*)
Contrato de seguro
53.558
Gratuidades escolares
55.616
41.217
Gratuidades escolares
55.616
Projetos educacionais e sociais
10.418
Projetos educacionais e sociais
Isenção INSS usufruída
32.731
28.360
Isenção INSS usufruída
32.731
Centro Histórico
62
263
Centro Histórico
62
(*) As Contas Extras Patrimoniais não foram objeto de Auditoria.

2002
16.656
736
1.598
7.585
1.359
5.378
12.527
12.527
2.945
2.945
120.960
116.515
4.445
153.088
245.917
165.659
41.217
10.418
28.360
263

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2003 E 2002 (Em milhares de Reais)
Fundo
Reserva para
Dotação
Reserva para
(Déficit)
social
investimentos
especial
contingência
superávit acum.
Total
Saldos em 1º de janeiro de 2002
1.428
16.043
3.474
16.120
(4.588)
32.477
Ajustes de exercícios anteriores - Reversão de provisões
83.804
83.804
Dotação especial
234
234
Aumento de patrimônio por incorporação de reservas
115.087
(16.043)
(3.708)
(16.120)
(79.216)
Superávit do exercício
4.445
4.445
Saldos em 31 de dezembro de 2002
116.515
4.445
120.960
Ajuste de exercícios anteriores
(165)
(165)
Dotação especial
37
37
Superávit do exercício
13.386
13.386
Saldos em 31 de dezembro de 2003
116.515
37
17.666
134.218
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2003 E 2002 (Em milhares de Reais)
1. Contexto operacional: O Instituto Presbiteriano Mackenzie é uma associa- 7. Imobilizado
Tx. anual (média) de deprec. %
2003
2002
ção civil, sem fins lucrativos, que tem por objetivo a educação básica e conti- Edificações
4 48.201 39.913
nuada, bem como estruturar cursos em todos os graus de ensino, inclusive Maquinas e equipamentos
10
11.326 10.677
formação profissional e atividades correlatas, abrangendo a pesquisa e a Móveis e utensílios
10
11.221
9.659
prestação de serviços inerentes à formação acadêmica, dando oportunidade Computadores e periféricos
20 19.405 15.119
às pessoas, independentemente de sexo, raça ou crença, que procuram suas Equipamentos de áudio e vídeo
10
7.134
6.465
Escolas. O Instituto Presbiteriano Mackenzie é uma entidade mantenedora Instalações
10
1.146
840
da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com seus campi nas cidades de Veículos
20
1.038
1.038
São Paulo e Barueri, e de duas outras escolas, sendo uma na cidade de Software
20
2.913
1.812
Barueri e outra em Brasília, estando também com unidades nas cidades do Livros
10
8.393
6.749
Rio de Janeiro, Campinas e Recife voltadas para cursos na área de Pós110.777 92.272
Graduação Lato Sensu. Em atendimento ao prev. no Estatuto Social, os recur- Depreciação acumulada
(36.846) (28.858)
sos do Instituto são aplicados em suas finalidades institucionais. As aplics
73.931 63.414
desses recursos estão representadas pelas suas despesas e investimentos Terrenos
14.080 11.344
patrimoniais. O Instituto desenvolve projetos assistenciais procurando atender Obras em andamento
4.792
8.226
a comunidade com abrangência em diversos Estados do País. Os gastos e Direito de uso de linha telefônica
97
97
as despesas relacionados a esses projetos no exerc. montaram a R$88.347
92.900 83.081
mil (R$79.995 mil em 2002), propiciando 185.265 atendimentos, represen- 8. Financiamentos e empréstimos
2003
2002
tando 176.797 beneficiados (193.440 atendimentos, representando 151.834 Conta garantida.
8.164
1.028
beneficiados em 2002). O Instituto utiliza, também, imóveis cedidos gratuita- ABN AMRO Bank - BNDES
11.925 13.097
mente pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Apesar do mencionado na Nota
20.089 14.125
Explic. 15, o Instituto Presbiteriano Mackenzie tem registro no Conselho Nacio- Menos:
nal de Assistência Social (CNAS) do Ministério da Previd. e Assistência Social
Parc. a amort. em c/prazo classificada no passivo circ. (10.088) (1.598)
concedido em 25/04/66, conforme proc. 56.289/65. O Instituto possui Certifica- Exigível a longo prazo
10.001 12.527
do de Entidade Beneficente de Assistência Social (antigo certificado de Entida- A conta garantida contratada no final do exerc. de 2003 possui encargos de
de de Fins Filantrópicos) emitido pelo CNAS (anteriormente CNSS), desde acordo com a variação do CDI mais 0,5% ao mês. O financ. em moeda
1976; é declarada Utilidade Pública Federal pelo Decr. 86.668 de 30/11/81, nacional contraído com o ABN AMRO Bank, cuja primeira liberação ocorreu
publicado no DOU de 02/12/81, tendo apresentado seu requerimento antes em 14/06/00, foi obtido por meio de programa do MEC denominado Programa
de 30/11/77, pelo que tem direito adquirido à isenção da quota patronal nos de Modernização e Qualificação do Ensino Superior (PMQES) com recursos
termos do art. 13, da Instrução Normativa INSS/DC nº 066, de 10/05/02. financ. do BNDES, destinado a obras civis, instalações e equips e à melhoria
2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras: As do projeto didático pedagógico. O prazo do financ. é de 120 meses para
demonstr. financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis amort., com 24 meses de carência, incidindo juros de 2% a.a. mais variação
emanadas da legislação societária brasileira e aplicáveis a esse tipo de enti- da TJLP. Esse financiamento está garantido por cauções de direitos creditórios.
dade. Descrição das principais práticas contábeis: a. Apuração do su- 9. Obrigações trabalhistas, férias e encargos sociais
2003
2002
perávit: O superávit das atividades é apurado em conformidade com o regi- Férias
6.358
5.508
me contábil de competência de exerc.. b. Estimativas contábeis: As esti- FGTS sobre férias
540
441
mativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com FGTS a recolher
1.257
1.632
base no julgamento da administração para determinação do valor adequado Outros
245
4
a ser registrado nas demonstr. financeiras. Itens significativos sujeitos a es8.400
7.585
tas estimativas e premissas incluem o valor da provisão para créditos duvi- 10. Provisão para contingências
2003
2002
dosos e provisão para contingências. A liquidação das transações envolven- Provisão para contingências
2.873
1.359
do essas estimativas poderá resultar em valores significativamente diver- Refere-se a diversos processos de natureza cível, trabalhista e administrativa
gentes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. O que estão sendo movidos contra o Instituto. A provisão foi constituída com
Instituto revisa as estimativas e premissas pelo menos anualmente. c. Ativo base em opinião dos seus consultores jurídicos, considerando inclusive os
circulante e realizável a l. prazo: • Disponibilidades: Compreendem o saldo valores dos depósitos judiciais já efetuados, e não são esperadas perdas no
em caixa e depósitos bancários. • Aplicações financeiras: Registradas ao encerramento desses processos, além dos valores já provisionados. Além
custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. • Mensa- das provisões acima, o Instituto vem discutindo judicialmente outras questões
lidades escolares a receber: Representam as mensalidades escolares já apresentadas a seguir, que não foram objeto de provisionamento em razão
emitidas, porém não recebidas, acordos firmados com estudantes de men- de o Instituto possuir liminares quanto a esses questionamentos. A Administrasalidades já vencidas e cobranças judiciais. • Provisão para créditos duvi- ção, baseada na opinião dos seus consultores jurídicos, que consideram
dosos: Constituída em montante considerado suficiente para fazer face a como provável o êxito da Entidade no que se refere a essas contingências,
eventuais perdas na realização das mensalidades e negociações escolares reverteu em 2002 as provisões para contingências constituídas em exerc.
a receber. • Estoques: Referem-se a materiais de consumo, avaliados ao anteriores, no montante de R$ 83.804 mil, sendo seus efeitos reconhecidos
custo médio de aquisição que não excede o valor de mercado. • Demais no patrim. social na rubrica de ajustes de exerc. anteriores. a. INSS quota
ativos circulantes e realizável a l. prazo: São apresentados ao valor líqui- patronal e COFINS: O Instituto, como entidade educacional, gozava até mar/
do de realização. d. Permanente: • Imobilizado: Registrado ao custo de 99 de isenções das contribuições previstas nos arts. 22 e 23 da Lei 8.212/91,
aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método que se referiam à contribuição patronal do INSS e COFINS. Em abr/99, entrou
linear às taxas mencionadas na Nota Explic. 7 que levam em conta o tempo em vigor a Lei 9.732/98, que alterou o art. 55 da Lei 8.212/91, modificando as
de vida útil estimado dos bens. As aplicações de recursos no ativo imobiliza- condições para obtenção da isenção da cota patronal das contribuições
do são capitalizadas apenas quando há um aumento nos benefícios econô- previdenciárias ref. ao INSS e a COFINS. Com fundamento em liminar conmicos dos itens. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado cedida em processo próprio e na ADIN-2028-5, junto ao STF, o Instituto calcomo despesa. e. Passivo circulante e exigível a l. prazo: São demonstra- culou essas contribuições com base na redação anterior da Lei 8.212/91 e
dos pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, constituiu, a partir de 1999 até 31/12/01 provisões para esses tributos nos
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data montante de R$ 64.130 mil para o INSS cota patronal e R$ 12.520 mil para a
do balanço. f. Gratuidade: Calculada com base na totalidade das receitas COFINS. Essas provisões foram revertidas em 2002. b. Imposto de renda
geradas pelo Instituto, incluindo as receitas de mensalidades, matrículas entre sobre aplicações financeiras: O Instituto vem questionando judicialmente
outras, sendo o percentual de gratuidade concedido no exerc. superior a a cobrança do IR na fonte sobre rendimentos e ganhos de capital referentes
20% da receita total, conforme demonstrado na Nota Explic. 15, em atendi- a aplics financ. de renda fixa e variável, instituído a partir de jan/98 pelo art.
mento ao Decreto Federal nº 2.536/98.
12 da Lei 9.532/97 em função de julgá-la inconstitucional. O Instituto efetuou
3. Aplicações financeiras
2003
2002
provisões sobre os rendimentos e ganhos de capitais auferidos até 31/12/01
Aplicações financeiras
66.495
58.333
no montante de R$ 5.869 mil, as quais foram revertidas em 2002. c. PIS a
Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários e fundos recolher: O Instituto vem questionando judicialmente a cobrança do PIS em
de renda fixa e são remunerados a taxas que variam entre 98% a 103% do função de discordar da constitucionalidade das alterações apresentadas pela
Certificado de Depósito Bancário - CDI, estando aplicados em diversas institui- Lei 9.732/98 de dez/98, que alterou as condições de isenção da contribuição
ções financeiras como forma de diminuir os riscos.
do PIS, ora previstas na Lei 8.212/91. O Instituto efetuou até 31/12/01 provi4. Mensalidades escolares a receber
2003
2002
são do PIS com base na Lei 8.212/91 à base de 1% sobre a folha de pagamenMensalidades escolares
9.444
7.795
to mensal no montante de R$ 1.285 mil. Esta provisão foi revertida em 2002.
Acordos de mensalidades a receber
704
1.142
11. Contas a pagar
2003
2002
Cobrança jurídica
4.454
2.509
Prestadores de serviços
247
830
14.602
11.446
Mack Previ Multipension Bradesco
1.722
1.512
Menos: Provisão para créditos duvidosos
(2.730)
(3.286)
Irmandade Santa Casa de Misericórdia
586
520
11.872
8.160
Seguros a pagar
338
392
5. Adiantamentos diversos
2003
2002
Convênio Observatório Fortaleza
644
406
Adiantamentos de férias
681
784
Convênio Finep
149
122
Adiantamentos a fornecedores
153
280
Outras contas a pagar
2.955
1.596
Adiantamento por rescisões trabalhistas
112
6.641
5.378
946
1.064
12. Matrículas recebidas
2003
2002
6. Outras contas a receber
2003
2002
Matrículas recebidas
2.162
2.945
Convênio médico
559
493
Referem-se a matrículas do exerc. de 2004 recebidas antecipadamente no
Auxílio-doença
246
133
final do exerc. de 2003 que serão reconhecidas no resultado do exerc. de
Associação Nacional de Escolas Presbiterianas
402
362
acordo com o regime de competência.
Outros
306
122
13. Outras despesas operacionais líquidas
2003
2002
1.513
1.110
Aluguéis
1.538
1.619
PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS - A Comissão de Finanças do Propaganda e publicidade
6.063
3.361
Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, tendo analisado Viagens e estadas
2.872
2.068
as Dem. Financ. em 31/12/03 e, com base no Parecer emitido pela KPMG- Atividades sócio-esportiva, cultural e filantrópica
3.751
2.749
Auditores Independentes, datado de 02/03/04, recomenda a sua aprovação Seguro educacional
3.755
3.243
pelo Cons. Deliberativo. SP, 11/03/04. Marcos José de Almeida Lins-Relator. Outras despesas
5.556
4.045
Roberto Basileiro Silva. Hesio César de Souza Maciel. Humberto Araújo.
23.535 17.085

DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2003 E 2002 (Em milhares de Reais)
2003
2002
Receita operacional
284.933
241.601
Mensalidades
259.125
219.437
Taxas e inscrições
3.391
3.657
Cursos extracurriculares
1.143
1.386
Financeiras
16.865
13.029
Outras
4.409
4.092
Deduções
(45.360)
(41.534)
Bolsas concedidas
(44.761)
(41.217)
Outras deduções
(599)
(317)
Superávit operacional
239.573
200.067
Despesas operacionais
(226.187)
(195.622)
Salários
(103.567)
(88.969)
Férias e 13º salário
(22.573)
(19.236)
FGTS
(11.163)
(10.454)
Previdência privada
(5.350)
(5.052)
Outras despesas com pessoal
(14.539)
(13.479)
Despesas com materiais
(8.909)
(7.722)
Despesas com manutenção e conservação
(5.093)
(6.375)
Despesas com serviços de terceiros
(14.106)
(13.516)
Despesas com serviços públicos
(7.139)
(5.903)
Despesas com depreciação
(8.290)
(6.692)
Despesas financeiras
(1.923)
(1.139)
Outras despesas operacionais líquidas
(23.535)
(17.085)
Superávit do exercício
13.386
4.445
DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2003 E 2002 (Em milhares de Reais)
2003
2002
Origens dos recursos
21.986 100.848
Das operações
Superávit do exercício
13.386
4.445
Itens que não afetam o capital circulante
Depreciação
8.290
6.692
Custo residual de ativos permanentes baixados
51
116
Ajustes de exerc. anteriores-Reversão de provisões
83.804
Recursos originados nas operações
21.727
95.057
De terceiros: Dotação especial
37
234
Redução no realizável a longo prazo
222
Aumento do resultado de exercs futuros
47
Aumento do exigível a longo prazo
5.510
Aplicações de recursos
21.634
19.590
Imobilizado
18.325
19.414
Aumento do realizável a longo prazo
176
Redução do exigível a longo prazo
2.526
Redução de resultado de exercícios futuros
783
Aumento do capital circulante líquido
352
81.258
Var. no capital circ. líquido - Ativo circulante
12.403
1.914
- Passivo circulante
12.051
83.172
Aumento do capital circulante líquido
352
81.258
14. Cobertura de seguros: O Instituto mantém apólices de seguros contratadas com as principais seguradoras do País que foram definidas por orientação
de especialistas e levam em consideração a natureza e o grau de risco envolvido. As principais coberturas de seguro são:
Descrição
Risco coberto
2003
2002
Estoques e almoxarifados
Incêndio, furto
2.789
2.739
Prédios e conteúdos (próprios) Incêndio
49.614 48.700
Veículos
Colisão, respons. civil
(*)
300
Responsabilidade civil
1.675
1.675
Acidentes pessoais
Danos pessoais
500
500
54.578 53.914
(*) Os veículos estão segurados pelo valor de mercado referenciado correspondente a 100% da Tabela FIPE do Jornal Valor Econômico. 15. Gratuidade:
O Instituto desenvolve projetos assistenciais procurando atender à comunidade com abrangência em diversos Estados do País. Os gastos e as despesas
relacionados a esses projetos, bem como a receita-base, estão assim demonstrados: Receitas:
2003
2002
Receita bruta provenientes de venda de serviços
259.125 219.437
(-) Bolsas de estudos
(44.761) (41.217)
Receitas financeiras
16.864
13.029
Assistência socioeducacional (INSS usufruído)
32.731
28.360
Outras receitas
8.152
8.698
Total de receitas base - Decreto nº 2536/98
272.111 228.307
Custo do atendimento gratuito:
Gratuidade e bolsas concedidas
44.761
41.217
Assistência socioeducacional (INSS usufruído)
32.731
28.360
Projetos educacionais
10.855
10.418
Total de gratuidades educacionais
88.347
79.995
Percentual de gratuidades educacionais concedidas 32,47%
35,04%
Valor equivalente à cota patronal isenta
32.731
28.360
Tomamos por base os critérios e premissas adotados pelo Instituto para cálculo
da gratuidade e o percentual obtido no exercício de 2003 foi de 32,47%
(35,04% em 2002) estando acima do limite de 20% estabelecido em Lei. Os
valores acima fazem parte das demonstrações de superávits e têm sua apuração pelo método de apropriação por centro de custo. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - O Instituto Presbiteriano Mackenzie
requereu em 1º/12/00 a renovação do seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, junto ao Conselho Nacional de Assistência Social, tendo sido renovado através da Resolução CNAS 04 de 30/01/
03 (DOU-10/02/03). Em razão de recurso do INSS, o Certificado foi cancelado em 04/06/03, por ato do então Ministro da Previdência Social. O Mackenzie
formulou pedido de reconsideração, que mereceu despacho ministerial em
12/12/03 (DOU-18/12/03), restabelecendo os efeitos do Certificado até manifestação conclusiva da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência
Social - CJ - MPS. O Instituto tem adotado providências quanto à efetiva
renovação do CEBAS, com fundamento de defesa, entre outros, no princípio
do direito adquirido e, baseado na opinião de juristas e precedentes da jurisprudência o êxito é provável na resolução dessa causa, razão pela qual nenhuma provisão foi constituída.
Administração Geral: Custódio Filipe de Jesus Pereira-Dir.Presidente.
Antonio Bonato-Dir.Financeiro. Gilson Alberto Novaes-Dir.Administrativo.
Jared Ferreira de Toledo Silva-Dir. de Recursos Humanos. Nilson de Oliveira-Dir. Educacional. Emílio Henrique Rohr-Cont. CRC 1-SP060.049/O-7
Parecer dos Auditores Independentes: Ao Cons. de Adm. do Inst. Presb.
Mackenzie.SP-SP. 1. Examinamos o bal. patrim. do Inst. Presb. Mackenzie levantado em 31/12/03 e as respectivas dem. do superávit, das mut. do patrim.
social e das origens e aplics de recursos, correspondentes ao exerc. findo
naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas dem. financeiras.
2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreendeu: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando
a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de
controles internos do Instituto; (b) a constatação, com base em testes, das
evidências e dos reg. que suportam os valores e as informações contábeis
divulgadas; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais
representativas adotadas pela Administr. do Instituto, bem como da apresentação das dem. financs tomadas em conjunto. 3. Em nossa opinião, as dem.
financeiras acima referidas representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrim. e financeira do Inst. Presb. Mackenzie
em 31/12/03, o superávit de suas atividades, as mut. do seu patrim. social e
as origens e aplics de seus recursos, correspondentes ao exerc. findo naquela
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis a
esse tipo de Entidade. 4. Conforme mencionado na Nota Explic. 15, o Instituto
requereu em 1º/12/00 a renovação do seu Certif. de Entid. Benef. de Assist.
Social-CEBAS. Em 04/06/03, a renovação foi indeferida, tendo sido protocolado o pedido de reconsideração em 25/08/03, acatado pelo Min. da Prev.
Social em 18/12/03 mantendo suspenso os efeitos ali produzidos até a manifestação conclusiva da consultoria jurídica do Min. da Prev. Social-CJ-MPS.
O Instituto mantém ação requerendo a renovação do CEBAS, sustentando
sua defesa no princípio do direito adquirido. 5. As dem. financeiras do exerc.
findo em 31/12/02, cujos valores são apresentados para fins comparativos,
foram por nós auditadas e nosso parecer, datado de 24/01/03, foi emitido
com ressalva em função da reversão da provisão para contingências no
montante de R$83.804 mil ter como contrapartida o patrim. social em vez da
dem.do superávit do exerc.,conf. requerido nas práticas contábeis adotadas
no Brasil. 02/03/03.
Auditores Independentes - CRC 2SP014428/O-6
Lino Campion - Contador CRC 1SP097189/O-0

