
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fundação Doimo 
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Fundação Doimo 

 
Balanços patrimoniais encerrados em 31 de dezembro 2013 e 2014 

(Em reais) 
 
 

 Notas 2014 2013 

Ativo    
 
Circulante 

 
  

Caixa e equivalentes de caixa 3 1.537 42.411 

Contas a Receber   60.000  

Adiantamentos 4 6.024 12.205 

Tributos a recuperar  1.842 353 

Total do ativo circulante  69.403 54.969 

     
Não circulante    

Imobilizado 5 15.195 10.225 

Total do ativo não circulante  15.195 10.225 

    

Total do ativo  84.598 65.194 

    

 Passivo    
Fornecedores  4.390 6.041 

Obrigações sociais e tributárias a pagar 6 12.514 1.506 

Total do passivo circulante  16.904 7.547 

     
Não circulante    

Receita diferida 8 8.771 10.225 

Total do passivo não circulante  8.771 10.225 

    
    
Patrimônio líquido 7   

Patrimônio social  60.000 60.000 

Superávit (déficit) acumulado  (1.077) (12.578) 

Total do patrimônio líquido  58.923 47.422 

    

Total do passivo e patrimônio líquido  84.598 65.194 

 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Fundação Doimo 

 
Demonstração dos resultados 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2014 
(Em reais) 
 
 

 Notas 2014 2013 

Receitas operacionais     
Receitas de doações 9 316.242 80.361 

Cursos, eventos e promoções 10 (34.774) (65.285) 

     Festival de Música  (2.200) - 
     Campeonato DJ Batle  (4.000) - 
     Feira do Empreendedor  (25.312) - 
     Festival sem Preconceito  (32.471) - 
    
Superávit  217.485 15.076 

Despesas Operacionais    
Despesas gerais e administrativas 11 (209.439) (57.899) 

Impostos e Taxas  (2.380) (592) 

Outras receitas  3.173 1.453 

  (208.646) (57.038) 

    
Superávit operacional antes do resultado financeiro  8.839 (41.962) 

    
Receitas financeiras, líquidas 12 2.662 32 

    

Superávit do exercício  11.501 (41.930) 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 



 
 

    Fundação Doimo 

 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido  
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 
(Em reais) 
 
 

 
Patrimônio 

social 
Superávit 

(déficit) acumulado Total 

        
Saldos em 31 de dezembro de 2011 - - - 
   Integralização patrimônio social 60.000 - 60.000  
   Superávit  do exercício - 30.483 30.483 

Saldos em 31 de dezembro de 2012 60.000 30.483 90.483 

   Ajuste de Exercícios Anteriores  (1.131) (1.131) 
   Déficiti  do exercício - (41.930) (41.930) 

Saldos em 31 de dezembro de 2013 60.000 (12.578) 47.422 

    Superávit  do exercício  11.501 11.501 

Saldos em 31 de dezembro de 2014 60.000 (1.077) 58.923 
    

 
 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 



 
 

 

 
Fundação Doimo 

 
Demonstração dos fluxos de caixa 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2014 
(Em reais) 
 
 
  2014 2013 

       
Fluxo de caixa das atividades operacionais     

   

Superávit (déficit) do exercício  11.501 (41.930) 

Ajustes por:   
     Depreciação  1.775 1.453 

     Ajuste de Exercícios Anteriores  (1.131) 

Superávit (déficit) ajustado   13.276 (41.608) 

   
Variações no Capital Circulante   

Valores a Receber (60.000) - 
Adiantamentos a Fornecedores 6.182 1.418 

     Títulos a recuperar (1.489)  
     Fornecedores (1.651) 6.041 

Obrigações Tributárias 188 102 

Obrigações Sociais 10.819 235 

Receita Diferida (1.453) (1.453) 

   
Caixa Líquido consumido pelas atividades Operacionais (34.128) (35.265) 

   
Fluxo de caixa das atividades de investimento   

 Aquisições de bens do ativo  (6.746) - 

Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades de 
investimento (6.746) - 

   
Variação Líquida de Caixa e equivalente caixa (40.874) (35.265) 

   
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 42.411 77.676 

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.537 42.411 

   

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (40.874) 35.265 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 



 
 

Fundação Doimo 

 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 
Em 31 de dezembro de 2013 e 2014 
(Em reais) 

 
 

 
1. Informações sobre a Entidade 

 
A Fundação Doimo é uma entidade sem fins lucrativos de caráter filantrópico, é 
regida pelo estatuto social e pela legislação aplicável. Fundada em 26 de janeiro de 
2011 a Fundação Doimo, foi alicerçada nos ideários de Giuseppe Doimo, que se 
baseia nos pressupostos da ética, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia 
e da sustentabilidade. Tem por finalidade a promoção da educação, do esporte e da 
cultura, do desenvolvimento econômico e social e a promoção da inclusão social de 
pessoas carentes, portadores de necessidades especiais, presidiários, além da 
possibilidade de assistir as mais variadas demandas conforme a região, respeitando 
sempre a valorização da vida e a dignidade do ser humano.  
 

  
2. Base de apresentação e preparação das demonstrações financeiras 

 
2.1 Base de apresentação 

 

As demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014  
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros 
(ITG 2002).  
 
As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho Fiscal e 
apresentadas ao Conselho Deliberativo da Fundação em maio de 2015. 
 

2.2 Políticas contábeis 
 

a. Receitas e despesas 
 
As contribuições e doações recebidas em espécie são reconhecidas pelo 
regime de caixa, e são utilizadas para custear as atividades da Fundação. 
 
As despesas e as demais receitas são reconhecidas pelo regime de 
competência.  

 
 

b. Estimativas e premissas contábeis 
 
As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como a 



 
 

mensuração de estimativas do valor justo de determinados instrumentos 
financeiros, provisões e estimativas da vida útil de determinados ativos e 
outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas 
estimativas e premissas. 
 

c. Caixa e equivalentes de caixa 

 
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a 
compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros 
fins. A Entidade considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de 
conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando 
sujeita a um insignificante risco de mudança de valor justo. Por conseguinte, 
um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa 
quando são resgatáveis em até 90 (noventa) dias, a contar da data da 
contratação.  
 

d. Imobilizado  
 
O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, 
deduzido dos impostos compensáveis, quando aplicável, e da depreciação 
acumulada.  A Entidade utiliza o método de depreciação linear definida com 
base na avaliação da vida útil de cada ativo, estimada com base na 
expectativa de geração de benefícios econômicos futuros.  
 
Um item de imobilizado é baixado quando alienado ou quando nenhum 
benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual 
ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a 
diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são 
incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for 
baixado.  
 

e. Ativos e passivos não circulantes 
 
Compreendem os bens e direitos realizáveis após doze meses 
subsequentes a data base das referidas demonstrações financeiras, 
acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias 
incorridas, se aplicável, até a data do balanço. 
 

 
f. Ajuste a valor presente de ativos e passivos  

 
Os ativos e passivos monetários de longo prazo, quando existentes, são 
atualizados monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor 
presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de 
curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em 
relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.  
 



 
 

3. Caixa e equivalentes de caixa 
 
A posição de caixa e equivalentes de caixa, em 31 de dezembro de 2014, estava 
assim representada: 
 
 2014 2013 

Caixa Geral   
  Caixa 836 - 

Conta Corrente   
Banco do Brasil 701 411 

Aplicações   
Banco do Brasil - 42.000 

 1.537 42.411 

 
 

4. Adiantamento a Fornecedor 
 
Referem-se a adiantamentos para compra de matéria e insumos, prestação de 
serviços para execução dos eventos da entidade. 
 
 
 2014 2013 

Adiantamentos   
Fornecedores e terceiros 6.024 12.205 

 6.024 12.205 

 
 
 

5. Imobilizado 
 
A composição do Imobilizado, em 31 de dezembro de 2014, estava assim 
representada: 
 
 
 
 
 
 Taxa de depreciação 

ao ano % 2014 2013 

Móveis e utensílios 10 11.602 11.602 

Equipamentos de informática 20 8.275 1.529 

  19.877 13.131 

 
Depreciação acumulada  (4.682) (2.906) 

  15.195 10.225 

 
 
 
 
 



 
 

 
A movimentação do saldo no período segue abaixo: 
 

Custo 
Móveis e 
Utensílios 

Computadores 
e Periféricos 

Total 

Saldos em 31 de dezembro de 2013 11.602 1.529 13.131 

Adições  - 6.746 6.746 

Saldos em 31 de dezembro de 2014 11.602 8.275 19.877 

 

Depreciação 
Móveis e 
Utensílios 

Computadores 
e Periféricos 

Total 

Saldos em 31 de dezembro de 2010    

Adições      

Saldos em 31 de dezembro de 2011 - - - 

Adições  (1.160) (293) (1.453) 

Saldos em 31 de dezembro de 2012 (1.160) (293) (1.453) 

Adições (1.160) (293) (1453) 

Saldos em 31 de dezembro de 2013 (2.320) (586) (2.906) 

Adições (1.161) (615) (1.776) 

Saldos em 31 de dezembro de 2014 (3.481) (1.201) (4.682) 

    

 
 
A entidade não alterou a forma de utilização do seu imobilizado, como também, não 
identificou desgastes e quebra relevante inesperada, progresso tecnológico e 
mudanças nos preços de mercado que indicassem que o valor residual ou vida útil 
dos ativos necessitassem de modificação. 
 
 

6. Obrigações e tributos a pagar 
 
 
 2014 2013 

Salários a pagar 4.967 - 
Encargos a recolher 7.547 1.506 

 12.514 1.506 

 
 

7. Patrimônio Social 
 

É representado pelas doações iniciais, acrescidas do superávit acumulado durante os 
exercícios. O patrimônio inicial da Fundação foi formado pela dotação inicial no valor de 
R$ 60.000,00 realizada pelas mantenedoras Augusta Móveis Ltda, Forja Bela Ltda e 
Tergilene Arte e Metais Ltda. Em 2014 foi apurado um superávit no valor de R$ 
11.500,66 totalizando num patrimônio líquido total de R$ 58.923.  

 

 

 

 



 
 

8. Receita diferida 
 

A receita diferida refere-se a doação recebida de bens integrante do ativo imobilizado, 
menos a cota de realização da depreciação reconhecida mensalmente. 

 
 2014 2013 

Receita diferida (doação para investimento) 13.131 13.131 

(-) Realização depreciação (4.359) (2.906) 

 8.772 10.225 

 
9. Receita operacional  

 

A Fundação recebeu doações voluntárias das pessoas jurídicas componentes da rede 
Shopping Uai, durante o exercício, registradas em contas de receita da seguinte forma: 

 
 

 2014 2013 

 
Receita de contribuições e doações voluntárias   

Rede shopping UAI      316.242             80.361 

 316.242            80.361 

   

 
 
 

10. Despesas com atividades  
 

Referem-se a gastos com a realização e apoio a eventos sociais. 
 
 2014 2013 

Cursos, eventos e promoções 34.773 65.285 

Campeonato DJ Batle 4.000  

Festival de Música 2.200  

Feira do Empreendedor 25.312  

Festival sem Preconceito 32.471  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11.  Despesas operacionais  
 

 
 2014 2013 

DDespesas gerais e administrativas   
Despesas com pessoal e encargos 116.606 17.939 

Serviços terceiros 6.141 20.812 

Treinamentos 26.400 - 

Depreciação 1.776 1.453 

Material (gráficos / encadernações) 217 943 

Consultoria jurídica 43.033 10.700 

Transporte/Viagens e Estadias 10.677 702 

Comunicação (internet / telefone) 1.181 1.850 

Despesa c/ alimentação 566 - 

Despesa c/ cartório 1.242 - 

Publicidade e Propaganda 1520 - 

Material de Consumo 80 - 

Brindes - 3.500 

 209.439 57.899 

 
 

12. Receitas financeiras, líquidas  
 

Referem-se às receitas de rendimentos líquidos auferidos nas aplicações financeira, 
deduzido das outras despesas financeiras. 

 
 2014 2013 

Aplicação em CDB/BB  – Reaplic 2.662 32 

 2.662 32 

 


