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INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E ARTES POPULARES-IECAP. 
 
Balanço patrimonial 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
(Em reais) 
 
 
 

 Nota  31/12/2018  31/12/2017   
Ativo       

Circulante       
Caixa e equivalentes de caixa 1  1.356.615,66     902.992,58  
Outros créditos 2  9.349,30                   61.539,30  

Total do ativo circulante   1.365.964,96  964.531,88  
       
Não circulante       

Imobilizado 3        151.230,57  175.399,20  
Total do ativo não circulante   151.230,57  175.399,20  
       

Total do ativo   1.517.195,53  1.139.931,08  
 
Passivo       

       
Circulante       

Fornecedores   300,00  -  
Obrigações trabalhistas   -  1.131,00  
Impostos a recolher 4  4.665,41  8.722,91  

Total do passivo circulante   4.965,41  9.853,91  
      
    Não circulante      
       Obrigações tributárias 5        5.059,77  5.059,77 
Total do passivo não circulante   5.059,77  5.059,77 
      

Patrimônio social      
Superávit acumulado  6  1.507.170,35  1.125.017,40 

Total do patrimônio social   1.507.170,35  1.125.017,40 
      
Total do passivo e do patrimônio social   1.157.195,33  1.139.931,08 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E ARTES POPULARES-IECAP. 
 
Demonstração de resultados 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
(Em reais) 
 

 Nota 2018 2017 
    
Receitas associativas operacionais    
  Receitas de fomentos e colaboração 7 3.652.266,17    2.054.973,50 
    
(-) Custos com cursos e oficinas    
      Custos com cursos e oficinas 8    (50.930,98) (37.367,53) 
    
Superávit bruto operacional  3.601.335,19 2.017.605,97 
    
Despesas/Receitas operacionais    

Administrativas 9    (3.227.463,13) 
   

(1.052.052,51) 
Tributárias                (116,45)           (185,58) 
     (3.227.579,58) (1.052.238,09) 
    

Superávit operacional antes do resultado financeiro           373.755,61 
            

965.367,88 
    
Resultado financeiro:    
 Receitas financeiras                                                                                                                         9.065,76                                  6.183,61                                  
 Despesas financeiras                    (668,42) (10.691,69) 
  
Superávit líquido do exercício              382.152,95 960.859,80 
    
Superávit líquido do exercício               382.152,95                   960.859,80                   

 

 
  
  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E ARTES POPULARES-IECAP. 
 
Demonstração do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
(Em reais) 
 

 

 Nota 2018 
 

        2017 
    
Superávit líquido do exercício  382.152,95 960.859,80 

 
  Outros resultados abrangentes                         -          - 

Resultado abrangente do exercício  382.152,95 960.859,80 
 

 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E ARTES POPULARES-IECAP. 
 
Demonstração das mutações do patrimônio social 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
(Em reais) 
 
 
 
 
 

  Superávit Total do patrimônio 

Descrição   acumulados social 

Saldos em 31 de Dezembro de 2016  
                   

164.157,60  
                     

164.157,60  

 Superávit líquido do exercício - 2017  
                   

960.859,80  
                     

960.859,80  

Saldos em 31 de Dezembro de 2017  
                

1.125.017,40  
                  

1.125.017,40  

 Superávit líquido do exercício - 2018  
                   

382.152,95  
                     

382.152,95  

Saldos em 31 de Dezembro de 2018  
                

1.507.170,35  
                  

1.507.170,35  

 
 
 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E ARTES POPULARES-IECAP. 
 
Demonstração dos fluxos de caixa (Método indireto) 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
(Em reais) 
 

 2018  2017 

Atividades Operacionais    

Superávit do exercício       382.152,95         960.859,80  

Ajustes do superávit sem desembolso de caixa    

 Depreciação do imobilizado         41.966,63           27.320,75  

 Resultado financeiro            8.397,34            (4.508,08)  

 Resultado ajustado       432.516,92         983.672,47  

    

Variações nos Ativos e Passivos    

Redução (Aumento) dos Ativos:         52.190,00   (61.020,00)  

 Créditos          52.190,00     (61.020,00)  

Aumento (Redução) dos Passivos:  (4.888,50)     (6.181,65)  

 Fornecedores - materiais e serviços em geral               300,00   - 

 Obrigações trabalhistas e tributárias (circ. e não-circ.)    (5.188,50)    (6.181,65)  

Caixa gerado nas atividades operacionais         47.301,50         (67.201,65)  

     

Atividades de Investimentos    

 Aumento do imobilizado       (17.798,00)       (136.623,95)  

 Aplicações financeiras                   (8.397,34)              4.508,08  

Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos       (26.195,34)       (132.115,87)  

    

Atividades de Financiamentos    

 Empréstimos diversos                        -                           -   
Caixa líquido gerado nas atividades de 
financiamentos                        -                           -   

    

Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa         21.106,16   (199.317,52)  

    

 Fluxo de caixa gerado no exercício       453.623,08         784.354,95  

    

Aumento das disponibilidades de caixa       453.623,08         784.354,95  

 No início do exercício       902.992,58         118.637,63  

 No final do exercício    1.356.615,66         902.992,58  
 
 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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1.Informações Gerais 

 

1.1 Contexto Operacional 

Em 07 de março de 2001 foi constituído o Instituto de Educação, Esporte, Cultura e 
Artes Populares – “IECAP”. É uma organização da sociedade civil, em atividade desde 
2001, de atuação nacional, se dedica a promover ações de cunho cultural, esportivo e 
educacional em comunidades de baixa renda com foco no desenvolvimento sustentável 
das regiões do país, em especial no Distrito Federal, atuando na sociedade com projetos 
que visam levar às estratégias e ações de políticas públicas para perto dos beneficiários. 
 
Tem o intuito de ofertar serviços assertivos e que realmente contribuam para a redução 
das desigualdades e a promoção de uma vida digna para aqueles em situação de risco 
social, o IECAP realiza o mapeamento sócio territorial prévio da região que receberá os 
projetos ou atividades fins do Instituto e após executa as suas ações de maneira 
direcionada as necessidades daquela região. 
 
O IECAP promove o desenvolvimento das pessoas com acompanhamento permanente, 
afetivo e sistemático dos assistidos, por meio do atendimento direto e encaminhamento 
para os serviços psicossociais, de saúde, educacionais, esportivos e culturais, em 
comunidades de baixa renda. 
 

1.2 – Outras informações relevantes do IECAP 

Com finalidade de não tornar este demonstrativo extenso, o IECAP elaborou um 
relatório denominado de Relatório de Atividades 2018, com informações quantitativas e 
relevantes das atividades realizadas pelo Instituto, do qual é composto de 46 (quarenta 
e seis) folhas, datado de 30 de dezembro de 2019. Este relatório fará parte como “anexo” 
das informações relevantes do IECAP e fará parte integrante destas Notas Explicativas.  

Através da ATA da Assembleia Geral Ordinária “AGO”, realizada em 20 de setembro 
de 2018, foi deliberada a aprovação da Prestação de Contas do ano de 2017. As 
referidas contas foram aprovadas por unanimidade, e, através da ATA da Assembleia 
Geral Ordinária “AGO”, realizada em 19 de julho de 2019, foi deliberada a aprovação 
da Prestação de Contas do ano de 2018. As referidas contas foram aprovadas por 
unanimidade. 
 

2.Principais práticas contábeis e apresentação das demonstrações 
financeiras 

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo 
consistente nos períodos apresentados 

 
2.1. Base de preparação  

As demonstrações financeiras do Instituto IECAP estão sendo apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (“CPCs”) e referendadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (“CFC”). 
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A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas 
contábeis e também o exercício de julgamento por parte da Administração do Instituto 
IECAP no processo de aplicação das suas políticas contábeis.  
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto 
por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos 

 

2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação 

Essas demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, moeda funcional do 
Instituto IECAP. 
 

2.3. Classificação circulante e não circulante 
 
O Instituto IECAP apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base na sua 
classificação como circulante ou não circulante. Um ativo é classificado no circulante 
quando: 
 
• Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no 
decurso normal do ciclo operacional da entidade. 
• Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. 
• Espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço. 
• É caixa ou equivalente de caixa (conforme definido no Pronunciamento Técnico CPC 
03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa), a menos que sua troca ou uso para liquidação 
de passivo se encontre vedada durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. 
 
Todos os demais ativos são classificados como não circulantes. Um passivo é 
classificado no circulante quando: 
 
• Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade. 
• Está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado. 
• Deve ser liquidado no período de até 12 meses após a data do balanço. 
• A entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo 
menos 12 meses após a data do balanço. 
 
O Instituto IECAP classifica todos os demais passivos no não circulante. Os ativos e 
passivos fiscais diferidos são classificados no ativo e passivo não circulante. 
 

2.4. Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros 
com vencimento original de três meses ou menos, a partir da data da contratação, os 
quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizadas na 
gestão das obrigações de curto prazo. Estão mensurados ao custo amortizado. 
 
2.5. Imobilizado 

O imobilizado do Instituto IECAP é formado por equipamentos de informática, móveis e 
utensílios, instalações, máquinas e equipamentos e veículos. Os bens do ativo 
imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, ajustados por depreciações 
acumuladas, calculadas pelo método linear. As taxas utilizadas são estabelecidas em 
função do tempo de vida útil fixado por espécie de bem, com base no Decreto Lei nº 
3.000/1999. 
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2.6. Fornecedores 
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações por bens ou serviços que foram 
adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificados no passivo circulante se 
o pagamento for devido no exercício de até 12 meses. Elas são, inicialmente, 
reconhecidas ao valor da fatura correspondente e trazidas a valor presente, quando 
aplicável. 
 
2.7. Imposto de renda e contribuição social corrente  
O Instituto IECAP por ser uma sociedade civil, sem fins econômicos, políticos ou 
religiosos, ou seja, sem fins lucrativos, com a finalidade de promover a assistência 
social, com a missão de agregar, valorizar e incluir a diversidade de pessoas da nossa 
sociedade, em programas sociais e de valorização do ser humano em todas as esferas 
que possibilitem a igualdade social quer que seja através da cultura, do meio ambiente, 
do esporte ou inserção profissional nas áreas urbanas e rurais, é isenta do Imposto de 
Renda e da Contribuição Social. 

 
2.8. Apuração do resultado  
Os recursos recebidos (receitas) a título de “Fomento e de Colaboração”, foram 
reconhecidas mediante o regime de caixa.  
 

 

3. Composição das demonstrações contábeis (notas técnicas) 

 
 
ATIVO   
   
Nota 1. Caixa e equivalentes de caixa   
 31/12/2018 31/12/2017 

Caixa 
                  

95,24  
           

3.732,85  

Bancos conta movimento 
               

505,00  
           

4.184,57  

Bancos conta aplicação 
   

1.356.015,42  
       

895.075,16  

 1.356.964,96 964.531,88 
 
Compreendem valores em caixa ou equivalentes, aplicados
em títulos de renda fixa junto ao BRB – Banco de Brasília 
S.A 
 
 
    
Nota 2. Créditos   
 31/12/2018 31/12/2017 

Adiantamentos 
            

8.830,00  
         

61.020,00  

Antecipações de Impostos 
               

519,30  
               

519,30  

 9.349,30 61.539,30 
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Sobre a rubrica dos adiantamentos, trata-se de 
adiantamentos à fornecedores e prestadores de 
serviços. Para a rubrica das antecipações de 
impostos, está representado pelo pagamento a maior 
de parcela paga.  
 
    
Nota 3. Imobilizado   
 31/12/2018 31/12/2017 

Imobilizado 
       

344.156,15       326.358,15  

(-) Depreciação acumulada 
    

(192.925,58)  
     

(150.958,95)  

 151.230,57      175.399,20 
  
Os bens do ativo imobilizado estão demonstrados pelo 
custo de aquisição, ajustados por depreciações 
acumuladas, calculadas pelo método linear. As taxas 
utilizadas são estabelecidas em função do tempo de 
vida útil fixado por espécie de bem, com base no 
Decreto Lei nº 3.000/1999. A composição analítica dos 
bens segue na Nota 3-A, que encontra-se após a nota 
nº 06.  
 
    
PASSIVO   
   
Nota 4. Impostos a recolher   
 31/12/2018 31/12/2017 

Encargos sociais 
               

139,69  
               

738,75  

Obrigações tributárias 
            

4.525,72  
           

7.984,16  

 4.665,41 8.722,91 
 
 
Os valores que compõe a rubrica Obrigações 
tributárias, são constituídas de:  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 31/12/2018 31/12/2017 

I.S.S 

        

1.488,10  

        

1.785,72  

IRPJ 

        

3.037,62  

        

4.050,16  

CSLL  - 

        

1.120,52  

COFINS - 

        

1.027,76  

 

        

4.525,72  

        

7.984,16    
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Nota 5. Obrigações tributárias 

 31/12/2018 31/12/2017 

Obrigações tributárias 
            

5.059,77  
           

5.059,77  
 

A nota técnica 05 “Obrigações Tributárias” está composta pelo parcelamento do 
ISS/GDF nº 41069311164. Este parcelamento está sem movimentação deste o 
exercício 2016, a Administração do Instituto IECAP está em fase de regularização deste 
processo de parcelamento.  
 
 
 
PATRIMÔNIO SOCIAL   
   
Nota 6. Patrimônio social   
 31/12/2018 31/12/2017 

Superávit acumulado 
   
1.507.170,35  

   
1.125.017,40  

 
 A composição do superávit acumulado é da seguinte forma: 
 

  Superávit 

Descrição   acumulados 

Saldos em 31 de Dezembro de 2016  
                   

164.157,60  

 Superávit líquido do exercício - 2017  
                   

960.859,80  

Saldos em 31 de Dezembro de 2017  
                

1.125.017,40  

 Superávit líquido do exercício - 2018  
                   

382.152,95  

Saldos em 31 de Dezembro de 2018  
                

1.507.170,35  

 
 
 
Nota 3.A - Complemento da Nota 03 – Composição do Imobilizado  
 
Posição em 31/12/2018     

     
Bens Saldo 31/12/2017 aquisições/baixas (-) Amortização Saldo 31/12/2018 

Máquinas e equipamentos 

               

73.128,39  

                    

6.160,00  20.465,80  

                

58.822,59  

Equipamentos de informática 

               

33.824,49  

                    

9.438,00                 7.672,84  

                

35.589,65  

Móveis e utensílios 

                 

6.835,66  -                    707,40  

                  

6.128,26  

Instalações 

                     

731,26  

                    

2.200,00                       75,00  

                  

2.856,26  

Veículos 

               

60.879,40  -              13.045,59  

                

47.833,81  

Total             175.399,20                   17.798,00               41.966,63               151.230,57  
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Posição em 31/12/2017     

     
Bens Saldo 31/12/2016 aquisições/baixas (-) Amortização Saldo 31/12/2017 

Máquinas e equipamentos             204.658,00  -            131.529,61  

                

73.128,39  

Equipamentos de informática 

               

48.648,20  -              14.823,71  

                

33.824,49  

Móveis e utensílios 

                 

7.074,00  -                    238,34  

                  

6.835,66  

Instalações 

                     

750,00  -                      18,74  

                      

731,26  

Veículos 

               

65.227,95  -                4.348,55  

                

60.879,40  

Total             326.358,15  -            150.958,95               175.399,20  

 
 
RESULTADOS 
 
Nota 7. Receitas de fomento e de colaboração 

 31/12/2018 31/12/2017 

1.GDF Centro de juventude 
   

1.962.803,60  
   

1.498.990,00  

2.GDF Projeto atleta da natureza - 
       

555.983,50  

3.GDF Casa de criatividade e inovação 
       

890.000,00  - 

4.GDF V Feira de artesanato, Renda-se 2018 
       

800.000,00  - 

(-) Devolução resíduos 
             

(537,43)  - 

 
   

3.652.266,17  
   

2.054.973,50  
 
Todos as parcerias estão detalhadamente descritos no Relatório de Atividades 2018, 
composto de 46 (quarenta e seis) folhas, datado de 30 de dezembro de 2019 do qual 
faz parte (compõe através de anexo) estas notas explicativas. 
 
1.GDF Centro de juventude: Celebrado o Termo de Fomento nº 002/2017 com a 
Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito 
Federal-SECriança, em 01 de setembro de 2017, através do processo nº 
417.002.245/2016.  
 
2.GDF Projeto atleta da natureza: Celebrado o Termo de Colaboração nº 008/2017 com 
a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito 
Federal – FDCA/DF em 01 de setembro de 2017, através do processo nº 
417.002.245/2016. 
 
3.GDF Casa de criatividade e inovação: Celebrado o Termo de Fomento (MROSC) nº 
07/2018 com a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e 
Juventude do Distrito Federal em 21 de agosto de 2018, através do processo nº 00417-
00023004/2018-93.   
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4.GDF V Feira de artesanato, bordados e rendas - Renda-se 2018: Celebrado o Termo 
de Fomento nº 15/2018-SETUL com a Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer 
do Distrito Federal-SETUL/DF em 21 de junho de 2018, através do processo nº 00220-
00001938/2018-17.  
 
 
Nota 8. Custos com realização de cursos e oficinas 
 

 31/12/2018 31/12/2017 

Material aplicado instrumentos 
            

9.720,00  
           

4.000,00  

Material aplicado costura - 
               

286,00  

Material aplicado culinária 
         

34.151,68  
         

13.648,66  

Material aplicado oficina de muay thai 
            

3.756,80  
         

15.680,00  

Material aplicado oficina de beleza - 
           

3.752,87  

Material aplicado oficina de esportes 
            

3.302,50  - 

 
         

50.930,98  
         

37.367,53  
 
Os custos com realização de cursos e oficinas, estão em conexão com os projetos 
apresentados na nota 07. 
 
 
Nota 9. Despesas operacionais 
 

 31/12/2018 31/12/2017 

Despesas com pessoal 
         

31.146,15  
           

7.333,12  

Despesas gerais 
         

60.965,69  
         

47.794,55  

Despesas com projetos 
   

3.135.351,29  
       

996.924,84  

 
   

3.227.463,13  
   

1.052.052,51  
 
 
As despesas com projetos, estão em conexão com os projetos apresentados na nota 07 
 
 
 
 
4. Efeitos Subsequentes 
 
 
Através da ATA da Assembleia Geral Ordinária “AGO”, realizada em 19 de julho de 
2019, foram deliberadas as seguintes ordem do dia: (a) aprovação da Prestação de 
Contas do ano de 2018, (b) aprovação do novo Estatuto Social, (c) Eleição dos 
membros do novo corpo diretivo da entidade e (d) alteração do endereço da sede 
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do Instituto. Todas os assuntos tratados na ordem do dia, foram aprovadas por 
unanimidade. 

Em 10 de outubro de 2019, o Instituto IECAP, celebrou o Termo de Colaboração nº 
01/2019/2019 com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito 
Federal - SEDES, para realização do Programa “Criança Feliz Brasiliense”, através 
do processo nº 00431-00003581/2019-34.  

Em 23 de outubro de 2019, o Instituto IECAP, celebrou o Termo de Fomento 
(MROSC) nº 07/2019 com a Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer do 
Distrito Federal - SETUR, para realização do Projeto “VI Feira de artesanato, 
bordados e rendas - Renda-se”, através do processo nº 04009-00000718/2019-59.  
 
O Instituto IECAP, em 30 de dezembro de 2019, elaborou um relatório denominado 
de Relatório de Atividades 2018, com informações quantitativas e relevantes das 
atividades realizadas pelo Instituto, do qual é composto de 46 (quarenta e seis) 
folhas, este relatório fará parte como “anexo” das informações relevantes do IECAP 
e fará parte integrante destas Notas Explicativas. 
 
 
 
 
 
 
 


