
Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança 
 
Demonstrações Contábeis Acompanhadas do 
Parecer dos Auditores Independentes 
 
 
31 de Dezembro de 1999 e 1998 



 
 

Parecer dos Auditores Independentes 
 
Aos Administradores, Conselheiros, Participantes e Patrocinadores da 
 
Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança: 
 
 
(1) Examinamos os balanços patrimoniais da FUNDAÇÃO ABRINQ PELOS DIREITOS DA CRIANÇA 
(entidade sem fins lucrativos) em 31 de dezembro de 1999 e 1998 e as respectivas demonstrações das 
receitas e despesas, das mutações do superávit acumulado e das origens e aplicações de recursos 
correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua 
Administração.  Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
contábeis. 
 
(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: (a) o 
planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas 
contábil e de controles internos da Fundação; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos 
registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e 
das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Fundação, bem como da 
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
 
(3) Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo (1) representam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Abrinq pelos Direitos da 
Criança em 31 de dezembro de 1999 e 1998, o resultado de suas operações, as mutações do seu superávit 
acumulado e as origens e aplicações de recursos referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo 
com as práticas contábeis emanadas da legislação societária. 
 
São Paulo, 3 de março de 2000 
 
ARTHUR ANDERSEN S/C - CRC 2SP000123/O-1 
 
 
 
José Francisco Compagno 
Sócio-Diretor Responsável 
Contador - CRC 1SP168744/O-8 



 

FUNDAÇÃO ABRINQ PELOS DIREITOS DA CRIANÇA 
 
 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E 1998 
 

(Em reais) 
 
 
 

A  T  I  V  O 
 
 
 

 1999 1998 
  

CIRCULANTE:   
 Caixa e bancos 16.967 412.321 
 Aplicações financeiras 8.133.599 5.230.820 
 Outras contas a receber 51.206 29.054 

-------------- -------------- 
8.201.772 5.672.195 
-------------- -------------- 

PERMANENTE:   
 Imobilizado 159.247 116.550 

-------------- -------------- 
159.247 116.550 

-------------- -------------- 
Total do ativo 8.361.019 5.788.745 

 ======== ======== 
 
 
 

As notas explicativas anexas são parte 
integrante destes balanços. 



 

FUNDAÇÃO ABRINQ PELOS DIREITOS DA CRIANÇA 
 
 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E 1998 
 

(Em reais) 
 
 
 

P  A  S  S  I  V  O 
 
 
 

 1999 1998 
   
CIRCULANTE:   
 Contas a pagar 172.301 361.929 
 Encargos sociais e impostos a recolher 39.805 39.388 
 Adiantamentos de projetos 4.367.645 2.287.144 
 Provisão de férias 87.697 81.030 
 -------------- -------------- 
 4.667.448 2.769.491 
 -------------- -------------- 
 Superávit acumulado 3.693.571 3.019.254 

-------------- -------------- 
Total do passivo 8.361.019 5.788.745 

======== ======== 
 
 
 

As notas explicativas anexas são parte 
integrante destes balanços. 



 

FUNDAÇÃO ABRINQ PELOS DIREITOS DA CRIANÇA 
 
 

DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS 
 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E 1998 
 

(Em reais) 
 
 
 

 1999 1998 
   

RECEITAS:   
 Projetos 5.050.216 3.282.674 
 Contribuições e mensalidades 4.130.226 3.712.875 
 Financeiras 290.703 1.025.791 
 Diversas - 24.573 

-------------- -------------- 
    Total das receitas 9.471.145 8.045.913 

-------------- -------------- 
   
DESPESAS:   
 Projetos 6.978.355 5.965.245 
 Administrativas e de manutenção 1.773.487 1.776.424 
 Depreciações 16.615 10.465 
 Financeiras 28.371 124.964 
 -------------- -------------- 
    Total das despesas 8.796.828 7.877.098 
 -------------- -------------- 
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 674.317 168.815 

======== ======== 
 
 
 

As notas explicativas anexas são parte 
integrante destas demonstrações. 



 

FUNDAÇÃO ABRINQ PELOS DIREITOS DA CRIANÇA 
 
 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO SUPERÁVIT ACUMULADO 
 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E 1998 
 

(Em reais) 
 
 
 

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1997 2.850.439 
  
Superávit do exercício 168.815 
 ------------- 
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998 3.019.254 
  
Superávit do exercício  674.317 
 ------------- 
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 3.693.571 
 ======== 

 
 
 

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações.



 

 

FUNDAÇÃO ABRINQ PELOS DIREITOS DA CRIANÇA 
 
 

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS  
 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E 1998 
 

(Em reais) 
 
 
 

 1999 1998 
   
ORIGENS DE RECURSOS:   
 Das operações sociais-   
  Superávit do exercício 674.317 168.815 
  Despesas que não afetam o capital circulante líquido--   
   Depreciação 16.615 10.465 

------------- ------------- 
    Total dos recursos obtidos 690.932 179.280 
 ------------- ------------- 
APLICAÇÕES DE RECURSOS:   
 Aquisições de ativo imobilizado 59.312 58.914 

------------- ------------- 
Total dos recursos aplicados 59.312 58.914 

 ------------- ------------- 
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO 631.620 120.366 

======== ======== 
  

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO:   
 Capital circulante líquido final 3.534.324 2.902.704 
 Capital circulante líquido inicial 2.902.704 2.782.338 

------------- ------------- 
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO 631.620 120.366 
 ======== ======== 

 
 
 

As notas explicativas anexas são parte 
integrante destas demonstrações. 
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FUNDAÇÃO ABRINQ PELOS DIREITOS DA CRIANÇA 
 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E 1998 
 

(Em reais) 
 
 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 
 
A Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança é uma entidade sem fins lucrativos, de utilidade 
pública federal, que tem como objetivo básico promover os direitos elementares da cidadania 
das crianças.  A Fundação Abrinq trabalha para melhorar a qualidade de vida das crianças, 
através de diversos projetos e da articulação da sociedade, especialmente da iniciativa privada. 
 
A Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança tem-se dedicado principalmente aos seguintes 
programas e projetos: 

 
• Programa Crer para Ver: financiamento de projetos que visam à melhoria da 

qualidade da escola pública. 
 
• Projeto Prefeito Criança: incentivo e orientação para que os prefeitos assumam a 

infância como prioridade municipal. 
 
• Projeto Nossas Crianças: adoção financeira de crianças e capacitação técnico- 

-gerencial de entidades sociais. 
 
• Projeto Biblioteca Viva: capacitação de educadores de entidades sociais e 

doação de acervo de livros infanto-juvenis. 
 

• Programa Empresa Amiga da Criança (Projeto Telefônica): incentivo às 
empresas no combate à exploração do trabalho infantil. 

 
• Projeto Jornalista Amigo da Criança: incentivo de profissionais da mídia com o 

comprometimento de defender os direitos das crianças e dos adolescentes 
brasileiros. 

 
• Projeto Cidadania Jovem: visa à formação de jovens como mediadores de leitura 

para crianças e adolescentes de comunidades pobres. 
 

• Projeto Adotei um Sorriso: tem por finalidade mobilizar dentistas para 
voluntariamente efetuarem o tratamento dentário de crianças e adolescentes até 
os 18 anos. 

 
• Projeto Hewlett Packard: desenvolvimento de um sistema eletrônico 

informatizado de organização e fluxo de informações com relação aos projetos 
sobre a criança e o adolescente no Brasil. 
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2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis emanadas da legislação societária: 
 

(a) Aplicações Financeiras--Registradas ao custo, acrescido dos rendimentos 
auferidos até a data do balanço. 
 
(b) Imobilizado--Apresentado ao custo deduzido da respectiva depreciação 
calculada pelo método linear.  
 
(c) Doações e Contribuições--As doações e contribuições recebidas pela Fundação 
visando ao patrocínio de programas e projetos, bem como a receita financeira 
resultante da aplicação dos recursos antes de sua alocação ao projeto, são 
reconhecidas como adiantamentos de projetos e apropriadas ao resultado pela 
utilização dos respectivos recursos nos mesmos.  As doações e contribuições sem 
destinação específica para programas e projetos são reconhecidas como resultado 
do exercício, na rubrica “Contribuições e mensalidades”. 

 
 
3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

 
 

As aplicações financeiras consistem em aplicações de renda fixa, tendo prazo máximo de 
resgate em 60 dias.  São as seguintes as principais instituições financeiras nas quais a 
Fundação possuía aplicações financeiras em 31 de dezembro de 1999 e 1998: 

 
 1999 1998 
 
Unibanco S.A. - 48.541 
Bradesco S.A. 7.140.454 4.201.923 
Citibank S.A. 993.145 789.030 
Banco Itaú S.A. - 138.398 
Banco Pontual S.A. - 52.928 
 -------------- -------------- 
 8.133.599 5.230.820 
 ======== ======== 

 
As aplicações financeiras estavam distribuídas em 31 de dezembro de 1999 e 1998 da 
seguinte forma: 
 

 1999 1998 
  
Fundo patrimonial 955.736 772.684 
Fundo de reservas Nossas Crianças 1.402.986 925.822 
Fundo de reservas operacionais 1.407.232 1.245.170 
Adiantamentos de projetos 4.367.645 2.287.144 
 ------------- ------------- 
 8.133.599 5.230.820 
 ======== ======== 
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(a) Fundo Patrimonial--É composto por doações não específicas a projetos para 
constituição de um fundo patrimonial, cujos rendimentos apurados das aplicações 
destes recursos serão utilizados para manutenção da Fundação. 
 
(b) Fundo de Reservas Nossas Crianças--É composto por doações e contribuições 
avulsas, não estabelecidas em contrato do projeto Nossas Crianças, por prazo de 
quatro anos, sem destinação específica para as instituições a serem beneficiadas.  
Os fundos são utilizados, quando necessário, para cobertura da inadimplência para 
suprir a falta de recursos, evitando o comprometimento do andamento dos projetos. 
 
(c) Fundo de Reservas Operacionais--É composto por contribuições recebidas sem 
destinação específica de projetos, destinadas às despesas administrativas da 
Fundação. 
 
(d) Adiantamentos de Projetos--São compostos por recursos recebidos 
antecipadamente dos patrocinadores para destinação futura de projetos mantidos 
pela Fundação. 

 
 
4. IMOBILIZADO 
 
 

 1999 1998 
 Custo Depreciação Líquido Líquido 
     
Móveis e utensílios/máquinas de escritório 40.058 (13.163) 26.895 24.330 
Marcas e patentes 23.701 - 23.701 10.666 
Benfeitoria em propriedade de terceiros 4.680 (334) 4.346 4.534 
Computadores e periféricos 60.129 (18.374) 41.755 26.295 
Aparelhagem telefônica 25.830 (3.248) 22.582 11.415 
Instalações 9.536 (1.616) 7.920 8.873 
Máquinas e equipamentos 4.498 (637) 3.861 4.310 
Software 1.281 (121) 1.160 - 
Direito de uso 27.027 - 27.027 26.127 
 ---------- --------- ---------- ---------- 
 196.740 (37.493) 159.247 116.550 
 ====== ===== ====== ====== 
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5. ADIANTAMENTOS DE PROJETOS 
 
 
Referem-se a recursos recebidos antecipadamente de patrocinadores e destinados aos 
seguintes projetos e programas em 31 de dezembro de 1999 e 1998: 
 

 1999 1998 
   
Projeto Telefônica 189.852 - 
Projeto Biblioteca Viva 37.410 47.795 
Projeto Nossas Crianças 52.505 251.419 
Projeto Prefeito Criança 1.170.817 311.495 
Programa Crer para Ver 2.494.010 1.555.820 
Projeto Adotei um Sorriso 95.448 8.988 
Projeto Marcha Global - 6.900 
Projeto Empresa Amiga da Criança 243.335 - 
Projeto Jornalista Amigo da Criança 83.352 - 
Projeto Cidadania Jovem 16.186 24.380 
Projeto Hewlett Packard 174.582 80.347 
 -------------- -------------- 
 4.367.645 2.287.144 
 ======== ======== 

 
 
6. IMPOSTOS 
 
 
As entidades sem fins lucrativos são imunes a impostos federais, estaduais e municipais, de 
acordo com o artigo 150 da Constituição Federal; são também isentas de tributos, além da cota 
patronal do INSS, conforme legislação específica. 
 
 
7. SUPERÁVIT ACUMULADO 
 
 
O superávit acumulado será integralmente destinado ao cumprimento dos objetivos estatutários 
da Fundação, os quais visam ao bem-estar da criança e do adolescente. 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * 
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