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R$ (mil)

Nota explicativa 

nº
31/12/15 31/12/14

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa, bancos e equivalentes de caixa 3 4.944               3.334               

Contas a receber área de ensino 4 49.004              37.957              

Contas a receber área da saúde 5 15.298              8.082               

Estoques 6 17.666              14.605              

Adiantamentos concedidos 7 2.927               4.929               

Outros ativos circulantes  8 3.444               3.427               

93.283              72.334              

NÃO CIRCULANTE

Realizável a longo prazo

Contas a receber área de ensino 4 776                  1.307               

Depósitos judiciais 3.535               1.123               

Outros ativos não circulantes 8 1.271               2.151               

5.582               4.581               

Investimento 9 30.382              27.129              

Imobilizado 10 369.326            376.592            

Intangível 2.966               3.211               

402.674            406.932            

TOTAL DO ATIVO 501.539            483.847            

R$ (mil)

Nota explicativa 

nº
31/12/15 31/12/14

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores 4.547               3.135               

Salários, provisões e encargos 11 23.137              21.466              

Empréstimos e financiamentos 12 28.112              26.304              

Recebimentos antecipados 3.102               2.158               

Obrigações com parcerias e convênios 13 9.275               6.106               

Outras obrigações do circulante 631                  564                  

68.804              59.733              

NÃO CIRCULANTE

Empréstimos e financiamentos 12 74.442              64.657              

Provisão para contingências 14 4.913               2.872               

Fornecedores 8                     2                     

79.363              67.531              

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 15

Patrimônio social 99.635              99.394              

Ajuste avaliação patrimonial 253.737            257.189            

353.372            356.583            

TOTAL DO PASSIVO 501.539            483.847            

  QUADRO I 

SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações financeiras.
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R$ (mil)

Nota 

Explicativa
31/12/15 31/12/14

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 16 235.638            204.939                  

Com Educação 17 (68.903)             (69.127)                  

Com Saúde 18 (119.748)           (94.282)                  

Projetos e Gratuidade com educação básica (3.445)              (4.382)                    

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

(192.096)           (167.791)                 

SUPERÁVIT BRUTO 43.542              37.148                   

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas com vendas/serviços (3.749)              (4.281)                    

Despesas administrativas 19 (27.341)             (35.162)                  

Provisão para perdas no recebimento de créditos (4.719)              (7.812)                    

Outras receitas operacionais líquidas 708                  1.579                     

(35.101)             (45.676)                  

RESULTADO OPERACIONAL 8.441               (8.528)                    

Resultado de equivalência patrimonial 9 3.253               4.018                     

RESULTADO ANTES DA RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 11.694              (4.510)                    

Despesas financeiras 20 (17.856)             (10.710)                  

Receitas financeiras 3.297               3.676                     

(14.559)             (7.034)                    

DÉFICIT DO EXERCÍCIO (2.865)              (11.544)                  

QUADRO II 

 
SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE 

 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDO EM 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações financeiras. 
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DOTAÇÃO 

INICIAL

FUNDO DE 

DESENVOLVIM

ENTO SOCIAL

FUNDO DE 

INVERSÕES 

ESPECÍFICAS

 RESERVA DE 

CAPITAL 

PATRIMÔNIO SOCIAL

R$ (mil)

SUPERÁVIT 

(DÉFICIT) 

ACUMULADO

AJUSTE 

AVALIAÇÃO 

PATRIMONIAL

TOTAL

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Ajustes de exercícios anteriores

Incorporação da reserva de capital aos fundos

Realização do Ajuste Avaliação Patrimonial

Déficit do exercício

Incorporação do déficit do exercício líquido da

Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial:

. 20% para Fundo Desenv. Social

. 80% para Fundo de Invers. Específicas

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Ajustes de exercícios anteriores
Realização do Ajuste Avaliação Patrimonial
Déficit do exercício

Incorporação do déficit do exercício líquido da 
. 20% para Fundo Desenv. Social
. 80% para Fundo de Invers. Específicas

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

17                  21.468            85.865            159                

-                    (7)                  (27)                 -                    

-                    32                  127                (159)               

-                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    

-                    (1.616)             -                    -                    

-                    -                    (6.465)             -                    

17                  19.877            79.500            -                    

-                    (70)                 (276)               -                    
-                    -                    -                    -                    
-                    -                    -                    -                    

-                    117                 -                    -                    
-                    -                    470                -                    

17                  19.924            79.694            -                    

-                    260.652           368.161           

-                    -                    (34)                 

-                    -                    

3.463              (3.463)             -                    

(11.544)            -                    (11.544)            

-                    

1.616              -                    -                    

6.465              -                    -                    

-                    257.189           356.583           

-                    -                    (346)               
3.452              (3.452)             -                    

(2.865)             -                    (2.865)             

(117)                -                    -                    
(470)               -                    -                    

-                    253.737           353.372           

QUADRO III 
 
SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE 

 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOSEXERCÍCIOS FINDOS EM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações financeiras.
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R$ (mil)

Capital social

integralizado
Reserva Legal

Doações 

recebidas

Ajuste de 

variação 

patrimonial

Lucros 

Acumulados
Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 5.000             1.000             120            -               34.495          40.615           

Integralização de capital 1.403                 -                     -                 -                   -                   1.403                

Ajuste de variação patrimonial -                     -                     -                 2.090               -                   2.090                

Constituição do IR e CS diferido sobre o ajuste de variação 

patrimonial -                     -                     -                 
(711)                 

-                   
(711)                  

Lucro líquido do exercício -                     -                     -                 -                   11.457             11.457              

Lucros auferidos distribuidos aos quotistas sob a forma de Juros sobre 

capital próprio (1.800)              (1.800)               

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 6.403             1.000             120            1.379            44.152          53.054           

Distribuição de Lucros/Dividendos -                     -                     -                 -                   (27.470)            (27.470)             

Ajuste de variação patrimonial -                     -                     -                 (123)                 123                  -                    

Constituição do IR e CS diferido sobre o ajuste de variação 

patrimonial -                     -                     -                 
42                    (42)                   -                    

Aumento da Reserva Legal -                     281 -                 -                   (281)                 -                    

Lucro líquido do exercício -                     -                     -                 -                   14.100             14.100              

Lucros auferidos distribuidos aos quotistas sob a forma de Juros sobre 

capital próprio (2.200)              (2.200)               

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 6.403             1.281             120            1.298            28.382          37.484           

R$ (mil)

31/12/15 31/12/14

1) ATIVIDADES OPERACIONAIS

Déficit do exercicio (2.865)                  (11.544)                

Despesas (receitas) que não afetam o disponível

 - Depreciação 8.555                   8.392                   

 - Amortização 202                     433                     

 - Baixas líquidas de bens do imobilizado e intangível 767                     272                     

 - Provisão para perdas de recebíveis 4.719                   7.812                   

 - Juros sobre empréstimos e financiamentos (lançados ao resultado) 14.828                 9.033                   

 - Variação monetária sobre programa de financiamento estudantil (45)                      (157)                    

 - Resultado positivo em investimento não recebido (3.253)                  (4.018)                  

 - Variação Ativo Biológico CPC 29 (3.788)                  (1.544)                  

 - Variação monetária sobre outras contas do ativo e passivo -                         3                        

19.120                 8.682                   

Ajustes de exercicio anterior (346)                    (35)                      

Geração Operacional 18.774                 8.647                   

Redução / (Aumento) do contas a receber de alunos (15.190)                365                     

Aumento do contas a receber Hospital Escola (7.216)                  (5.164)                  

Redução dos estoques 727                     1.299                   

Redução / (Aumento) de outros ativos circulantes (76)                      288                     

Redução de outros ativos não circulante 2.941                   35                       

Aumento dos depositos judiciais (2.412)                  (255)                    

Aumento / (Redução) de fornecedores 1.418                   (2.326)                  

Aumento de salários, provisões e encargos 1.671                   920                     

(Redução) / Aumento do valores a repassar Parceiros EAD / Convênios 3.169                   (1.355)                  

Aumento de outras obrigações do circulante 1.011                   857                     

(Redução) / Aumento de provisão para contingências 2.041                   (1.675)                  

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (11.916)                (7.011)                  

2) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Redução do caixa por aquisições de bens do Imobilizado (2.013)                  (11.932)                 

Recebimento de dividendos Jaguara Empreendimentos Ltda. -                         3.500                   

Redução do caixa por aquisições de bens do intangível -                         (187)                    

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (2.013)                  (8.619)                  

3) ATIVIDADES FINANCEIRAS

Redução do caixa pelo pagamento de empréstimos, financiamentos e juros (41.733)                (57.031)                

Aumento do caixa pela obtenção de empréstimos e financiamentos 38.498                 59.013                 

Aumento de empréstimos por juros lançados no ativo imobilizado -                         1.446                   

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS (3.235)                  3.428                   

AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.610                   (3.555)                  

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

 - Saldo de Caixa e equivalentes de caixa no início do exercicio 3.334                   6.889                   

 - Saldo de Caixa e equivalentes de caixa no final do Exercicio 4.944                   3.334                   

AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.610                   (3.555)                  

QUADRO IV 
 
SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações financeiras.
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R$ (mil)

Capital social

integralizado
Reserva Legal

Doações 

recebidas

Ajuste de 

variação 

patrimonial

Lucros 

Acumulados
Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 5.000             1.000             120            -               34.495          40.615           

Integralização de capital 1.403                 -                     -                 -                   -                   1.403                

Ajuste de variação patrimonial -                     -                     -                 2.090               -                   2.090                

Constituição do IR e CS diferido sobre o ajuste de variação 

patrimonial -                     -                     -                 
(711)                 

-                   
(711)                  

Lucro líquido do exercício -                     -                     -                 -                   11.457             11.457              

Lucros auferidos distribuidos aos quotistas sob a forma de Juros sobre 

capital próprio (1.800)              (1.800)               

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 6.403             1.000             120            1.379            44.152          53.054           

Distribuição de Lucros/Dividendos -                     -                     -                 -                   (27.470)            (27.470)             

Ajuste de variação patrimonial -                     -                     -                 (123)                 123                  -                    

Constituição do IR e CS diferido sobre o ajuste de variação 

patrimonial -                     -                     -                 
42                    (42)                   -                    

Aumento da Reserva Legal -                     281 -                 -                   (281)                 -                    

Lucro líquido do exercício -                     -                     -                 -                   14.100             14.100              

Lucros auferidos distribuidos aos quotistas sob a forma de Juros sobre 

capital próprio (2.200)              (2.200)               

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 6.403             1.281             120            1.298            28.382          37.484           

R$ (mil) R$ (mil)

31/12/2015 31/12/2014

RECEITAS

Receita bruta de venda de serviços, deduzidos cancelamentos 251.259               220.167               

Receitas extraordinárias (Outras receitas) 53.667                 33.199                 

. Provisão para perdas  de anuidades (4.719)                  (7.812)                  

. Descontos concedidos (5.300)                  (5.634)                  

. Resultado da alienação/baixa de bens 708                      1.579                   

295.615               241.499               

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

. Serviços de terceiros e materiais consumidos (29.428)                (31.407)                

VALOR ADICIONADO BRUTO PRODUZIDO 266.187               210.092               

RETENÇÕES

. Depreciação e amortização indiretas (3.632)                  (3.933)                  

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA

. Receita financeira 3.297                   3.676                   

. Resultado positivo gerado pelo investimento na Jaguara 3.253                   4.018                   

6.550                   7.694                   

VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR 269.105               213.853               

participação % participação %

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO:

. Pessoal e encargos, excluindo gratuidades 66.933                 37% 73.230                 41%

. Despesas com atividades de assistência social 123.193               68% 98.664                 55%

. Bolsas de estudos concedidas c/ gratuidades 56.039                 31% 36.199                 20%

. Outras bolsas de estudo concedidas 7.949                   4% 6.594                   4%

. Financiadores 17.856                 10% 10.710                 6%

. Superávit (Déficit) nas operações (2.865)                  -2% (11.544)                -6%

269.106               213.853               

Pessoal e 
encargos, excluindo 

gratuidades

Despesas com atividades de 
assistência social

Bolsas de estudos com 
assistência social

Outras bolsas de estudo
Financiadores

QUADRO V 
 
SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE 
 
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações financeiras.
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R$ (mil)

Capital social

integralizado
Reserva Legal

Doações 

recebidas

Ajuste de 

variação 

patrimonial

Lucros 

Acumulados
Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 5.000             1.000             120            -               34.495          40.615           

Integralização de capital 1.403                 -                     -                 -                   -                   1.403                

Ajuste de variação patrimonial -                     -                     -                 2.090               -                   2.090                

Constituição do IR e CS diferido sobre o ajuste de variação 

patrimonial -                     -                     -                 
(711)                 

-                   
(711)                  

Lucro líquido do exercício -                     -                     -                 -                   11.457             11.457              

Lucros auferidos distribuidos aos quotistas sob a forma de Juros sobre 

capital próprio (1.800)              (1.800)               

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 6.403             1.000             120            1.379            44.152          53.054           

Distribuição de Lucros/Dividendos -                     -                     -                 -                   (27.470)            (27.470)             

Ajuste de variação patrimonial -                     -                     -                 (123)                 123                  -                    

Constituição do IR e CS diferido sobre o ajuste de variação 

patrimonial -                     -                     -                 
42                    (42)                   -                    

Aumento da Reserva Legal -                     281 -                 -                   (281)                 -                    

Lucro líquido do exercício -                     -                     -                 -                   14.100             14.100              

Lucros auferidos distribuidos aos quotistas sob a forma de Juros sobre 

capital próprio (2.200)              (2.200)               

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 6.403             1.281             120            1.298            28.382          37.484           

R$ (mil)

Capital social

integralizado
Reserva Legal

Doações 

recebidas

Ajuste de 

variação 

patrimonial

Lucros 

Acumulados
Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 5.000             1.000             120            -               34.495          40.615           

Integralização de capital 1.403                 -                     -                 -                   -                   1.403                

Ajuste de variação patrimonial -                     -                     -                 2.090               -                   2.090                

Constituição do IR e CS diferido sobre o ajuste de variação 

patrimonial -                     -                     -                 
(711)                 

-                   
(711)                  

Lucro líquido do exercício -                     -                     -                 -                   11.457             11.457              

Lucros auferidos distribuidos aos quotistas sob a forma de Juros sobre 

capital próprio (1.800)              (1.800)               

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 6.403             1.000             120            1.379            44.152          53.054           

Distribuição de Lucros/Dividendos -                     -                     -                 -                   (27.470)            (27.470)             

Ajuste de variação patrimonial -                     -                     -                 (123)                 123                  -                    

Constituição do IR e CS diferido sobre o ajuste de variação 

patrimonial -                     -                     -                 
42                    (42)                   -                    

Aumento da Reserva Legal -                     281 -                 -                   (281)                 -                    

Lucro líquido do exercício -                     -                     -                 -                   14.100             14.100              

Lucros auferidos distribuidos aos quotistas sob a forma de Juros sobre 

capital próprio (2.200)              (2.200)               

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 6.403             1.281             120            1.298            28.382          37.484           

R$ (mil) R$ (mil)

31/12/2015 31/12/2014

1) BASE DE CÁLCULO

. Receita Bruta de Venda de Serviços (RB) 251.259         220.167         

. Receita Líquida (RL) 235.638         204.939         

. Resultado do exercício (RE) (2.865)            (11.544)          

. Folha de Pagamento Bruta (FPB) 121.670         117.992         

% sobre % sobre

R$ (mil) FPB RL R$ (mil) FPB RL

2) INDICADORES SOCIAIS INTERNOS

Alimentação 482                0,4                 0,2                 312                0,3                 0,2                 

Encargos sociais compulsórios 10.649           8,8                 4,5                 10.388           8,8                 5,1                 

Saúde, segurança e medicina do trabalho 2.556             2,1                 1,1                 936                0,8                 0,5                 

Educação 2.503             2,1                 1,1                 1.646             1,4                 0,8                 

Capacitação e desenvolvimento profissional 50                  0,0                 0,0                 624                0,5                 0,3                 

Transporte e outros 577                0,5                 0,2                 936                0,8                 0,5                 

Total - Indicadores Sociais Internos 16.817          13,8              7,1                14.842          12,6              7,2                

% sobre % sobre

3) INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS R$ (mil) RE RB R$ (mil) RE RB

ASSISTÊNCIA SOCIAL:

  . ASSISTEÊNCIA SOCIAL EM EDUCAÇÃO:

    Bolsas de Estudos Concedidas - Gratuidades 56.039 (1.956)            22,3               36.199 (314)               16,4               

    Colégio Ricardo Misson 101                (3,5)                0,0                 827                (7,2)                0,4                 

Total de bolsas 56.140           (486,3)            22,3               37.026           (320,7)            16,8               

Atendimento em outros projetos 3.344             (117)               1,3                 3.557             (31)                 1,6                 

   SUBTOTAL 59.484           (603,0)            23,7               40.583           (351,6)            18,4               

. ATENDIMENTOS SUS Atendimentos Pessoas atendidas Atendimentos Pessoas atendidas

. Internações 5.612             3.590             4.726             2.811             

. Ambulatorial 794.527         63.642           542.139         54.809           

800.139         67.232           546.865         57.620           

. ATENDIMENTOS NÃO SUS

. Internações 4.054             3.587             1.424             1.011             

. Ambulatorial 59.361           42.936           12.809           6.863             

63.415           46.523           14.233           7.874             

.TOTAL ATENDIMENTOS SUS E NÃO SUS

. Internações 9.666             7.177             6.150             3.822             

. Ambulatorial 853.888         106.578         554.948         61.672           

. TOTAL 863.554         113.755         561.098         65.494           

R$ (mil) R$ (mil)

31/12/2015 31/12/2014

. RECURSOS FINANCEIROS GASTOS NOS ATENDIMENTOS 119.748         94.282           

TOTAL - INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS (EDUCAÇÃO + SAÚDE) 179.232         134.865         

2014

2014

Quantidades

31/12/2014

Atendimentos realizados

2015

2015

Quantidades

31/12/2015

Atendimentos realizados

QUADRO VI 
 
SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE 
 
DEMONSTRATRATIVO DAS INFORMAÇÕES DE NATUREZA SÓCIOAMBIENTAL DOS 
EXERCÍCIOS FINDOSEM 
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R$ (mil)

Capital social

integralizado
Reserva Legal

Doações 

recebidas

Ajuste de 

variação 

patrimonial

Lucros 

Acumulados
Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 5.000             1.000             120            -               34.495          40.615           

Integralização de capital 1.403                 -                     -                 -                   -                   1.403                

Ajuste de variação patrimonial -                     -                     -                 2.090               -                   2.090                

Constituição do IR e CS diferido sobre o ajuste de variação 

patrimonial -                     -                     -                 
(711)                 

-                   
(711)                  

Lucro líquido do exercício -                     -                     -                 -                   11.457             11.457              

Lucros auferidos distribuidos aos quotistas sob a forma de Juros sobre 

capital próprio (1.800)              (1.800)               

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 6.403             1.000             120            1.379            44.152          53.054           

Distribuição de Lucros/Dividendos -                     -                     -                 -                   (27.470)            (27.470)             

Ajuste de variação patrimonial -                     -                     -                 (123)                 123                  -                    

Constituição do IR e CS diferido sobre o ajuste de variação 

patrimonial -                     -                     -                 
42                    (42)                   -                    

Aumento da Reserva Legal -                     281 -                 -                   (281)                 -                    

Lucro líquido do exercício -                     -                     -                 -                   14.100             14.100              

Lucros auferidos distribuidos aos quotistas sob a forma de Juros sobre 

capital próprio (2.200)              (2.200)               

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 6.403             1.281             120            1.298            28.382          37.484           

OUTRAS BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO SUPERIOR

. Para funcionários

. Gratuidades geral

4) INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL

Nº de empregados acima de 45 anos

Nº de mulheres que trabalham na empresa

Nº de admissões durante o período

Nº de empregados ao final do período

% de cargos de chefia ocupados por mulheres

31/12/15

31/12/15

587               

2.197             

2.784             

31/12/15

981               

1.873             

636               

3.101             

55,20%

31/12/1431/12/15

Qtde

31/12/14

663               

1.618             

2.281             

31/12/14

1.000             

2.005             

1.174             

3.310             

53,04%

31/12/14

. ESCOLARIDADE DO CORPO FUNCIONAL

Pós Doutorado

Doutorado

Mestrado

Especialista

Graduado

Ensino médio

Ensino fundamental

Sem escolarização

Total de Funcionários

-                  

116               

274               

367               

820               

1.077             

446               

1                  

3.101            

2                  

92                

241               

395               

1.043             

1.049             

485               

3                  

3.310            

QUADRO VI 
 
DEMONSTRATRATIVO DAS INFORMAÇÕES DE NATUREZA SÓCIOAMBIENTAL DOS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 

 
(Continuação...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações financeiras.
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SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - SEU 

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASPARA OS EXER-

CÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 

 
1) CONTEXTO OPERACIONAL 

 

A Sociedade Educacional Uberabense – SEU (“Sociedade” ou “Uniube”) é uma As-

sociação civil educacional, de duração ilimitada, de natureza filantrópica beneficente 

de assistência social, e sem quaisquer fins lucrativos, constituída com sede na Cida-

de de Uberaba, Estado de Minas Gerais.  

Tem como fim prestar assistência à infância e à juventude e manter estabelecimen-

tos de ensino em suas várias modalidades e graus, e outras atividades relacionadas 

ao ensino, tais como: hospitais, clínicas e todo e qualquer estabelecimento de ensi-

no que vier a criar ou cuja manutenção vier a assumir e que o resultado alcançado 

se reverta para o cumprimento do seu objeto social. A Sociedade possui imunidade 

tributária nos termos do art. 14, da Lei 5.172/66 e CEBAS – Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social conforme estabelecido na Lei 12.101/09 regula-

mentada pela Lei 12.868/13 e Portaria do Ministério da Saúde nº 1970/2011; Lei 

12.249/2010; Decreto nº 7.237/2010; Decreto nº 7.300/2010; Portaria MS nº 

3.355/2010. 

Em cumprimento ao art. 14, da Lei 5.172/66, a Sociedade: 

I – não poderá distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas ren-

das, a qualquer título;  

II – deverá aplicar integralmente, no País, os seus recursos na manutenção 

dos seus objetivos institucionais; e 

III – deverá manter escrituração de suas receitas e despesas em livros reves-

tidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 

Conforme a Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009 e regulamentações, que dispõe 

sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, ao que tange 

aos procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. Nos ter-

mos da citada Lei, a certificação das entidades beneficentes de assistência social e 

a isenção de contribuições para a seguridade social serão concedidas às pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades bene-

ficentes de assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas 

de assistência social, saúde ou educação, e que atendam ao disposto nesta Lei. A 

certificação ou sua renovação será concedida à entidade beneficente que demons-

tre, no exercício fiscal anterior ao do requerimento, observado o período mínimo de 

12 (doze) meses de constituição da entidade, o cumprimento do disposto nas Se-

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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ções I, II, III e IV da citada Lei, de acordo com as respectivas áreas de atuação, e 

cumpra, cumulativamente, devendo ficar atenta aos seguintes requisitos: 

I - ser constituída como pessoa jurídica nos termos do caput do art. 1º, e 

II - prever, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a 

destinação do eventual patrimônio remanescente a entidades sem fins lucrati-

vos congêneres ou a entidades públicas. 

Por atuar na área de educação, a entidade passou a requerer o CEBAS para o 

MEC. Atualmente o MEC está com o processo de renovação do certificado da Soci-

edade. 

Para fins de concessão ou renovação da certificação, a SEU deverá conceder anu-

almente bolsas de estudo na proporção de 1 (uma) bolsa integral para cada 5 (cinco) 

aluno pagantes. 

Adicionalmente, para ser considerada beneficente e fazer jus à certificação no âmbi-

to da saúde, nos termos do regulamento, a Entidade também deverá: 

I - comprovar o cumprimento das metas estabelecidas em convênio ou ins-

trumento congênere celebrado com o gestor local do SUS; 

II - ofertar a prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo  

de 60%; e 

III  - comprovar, anualmente, a prestação dos serviços de que trata o inciso II, 

com base no somatório das internações realizadas e dos atendimentos ambu-

latoriais prestados. 

Vale destacar que a Uniube atende a todos estes quesitos. 

 

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

a) Informações gerais 

As Demonstrações financeiras foram elaboradas pela Administração da Sociedade e 

estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil, abrangendo os Pronunciamentos (CPCs), as interpretações (ICPCs) e as ori-

entações (OCPCs) contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – 

CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, observado, tam-

bém, no que diz respeito, a Norma contábil para Entidades sem fins lucrativos (ITG 

2002 R1). 

A Sociedade não possui outros resultados abrangentes e, portanto, não apresentou 

a Demonstração de resultados abrangentes, conforme seria requerido pelo CPC 26 - 

Apresentação das Demonstrações Financeiras. Dessa forma, o resultado do exercí-

cio é igual ao resultado abrangente total. 
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b) Base para mensuração 

As Demonstrações financeiras da Sociedade foram elaboradas considerando o cus-

to histórico como base, exceto se indicado de outra forma. 

c) Moeda funcional e moeda de apresentação 

A moeda funcional da Sociedade e a moeda de apresentação das Demonstrações 

financeiras é moeda brasileira, o Real. 

d) Apuração das receitas e despesas 

As receitas e despesas são registradas pelo regime contábil de competência de e-

xercícios, ou seja, a receita é reconhecida quando da prestação do serviço correlato 

e as despesas e custos são reconhecidos quando incorridos, independentemente de 

recebidos ou pagos. As receitas e os custos incluem os rendimentos, os encargos e 

as variações monetárias, que foram calculados com base em índices ou taxas ofici-

ais e que incidem sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes.  

e) Instrumentos financeiros ao valor justo através do resultado 

A Sociedade valoriza os instrumentos financeiros pelo custo de aquisição mais ren-

dimentos auferidos e/ou mais os encargos incidentes até a data do balanço, ajusta-

do a valor de mercado se aplicável. O valor de mercado reconhecido em suas de-

monstrações financeiras representa o montante de caixa que a Sociedade receberia 

ou pagaria, conforme apropriado, se a Sociedade liquidasse as transações na data 

do balanço. No caso de empréstimos, estes estão avaliados pelo custo amortizado. 

f) Ajuste a valor presente de ativos e passivos 

Os saldos dos direitos e das obrigações estão mensurados nas datas dos balanços 

por valores próximos aos respectivos valores presentes. 

g) Uso de estimativas 

A preparação das Demonstrações financeiras requer que a Administração efetue 

estimativas e suposições que afetam as quantias informadas de ativos e passivos 

para os períodos informados, principalmente com relação à i) provisão para créditos 

de liquidação duvidosa - PCLD, ii) valorização dos estoques bovinos, iii) determina-

ção da vida útil econômica dos bens do ativo imobilizado e dos direitos autorais, iv) 

fornecedores – Parceiros EAD; v) Provisão para contingências; e vi) outras com par-

cerias e convênios. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas pode-

rá resultar em valores divergentes dos registrados nas Demonstrações financeiras 

devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Sociedade 

revisa suas estimativas e premissas periodicamente, em prazo não superior a um 

ano. 
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h) Tributos 

A Sociedade não está sujeita à tributação do imposto de renda, da contribuição so-

cial e da COFINS, estando condicionada, todavia, ao cumprimento ao que está dis-

posto no artigo 15 da Lei Federal 9.532/1997 e à apresentação da declaração de 

rendimentos.  

Adicionalmente, a Sociedade provisiona e recolhe o PIS a base de 1% sobre a folha 

de pagamento. 

i) Trabalho voluntário 

O item 19 da ITG 2002 (R1) - Entidades sem Finalidades de Lucros requer que o 

trabalho voluntário seja reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como 

se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, ou seja, como se fosse contratado e 

pago. A Sociedade na execução das suas atividades não recebe serviços voluntá-

rios de terceiros relevantes. Nesse sentido, o Trabalho Voluntário não foi reconheci-

do na Demonstração do Resultado como uma receita e uma despesa. 

j) Subvenções governamentais  

As receitas com subvenções e assistência governamentais são reconhecidas nas 

contas de resultado quando há razoável segurança de que foram cumpridas pela 

Sociedade todas as condições estabelecidas pelo doador (Governo) para que a En-

tidade fizesse jus à referida Subvenção, conforme requerido pela NBC TG 07 – Sub-

venção e Assistência Governamentais. Os valores quando recebidos e utilizados são 

registrados no ativo (recursos financeiros e bens não monetários) e no passivo (sub-

venções a realizar e passivos diferidos). As receitas e despesas são reconhecidas 

no resultado de acordo com a natureza da subvenção, ou seja, para custeio ou in-

vestimento, ou de acordo com a execução do Convênio a que ela se refere. 

k) Continuidade operacional 

Embora a Sociedade tenha apresentado déficit, a Administração preparou as De-

monstrações financeiras no pressuposto da continuidade operacional da Sociedade.  

 

3) CAIXA, BANCOS E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Representam os saldos em caixa, os depósitos bancários à vista e aplicações finan-

ceiras de renda fixa resgatáveis em até 90 dias, acrescidos dos rendimentos auferi-

dos até a data do balanço, não excedendo ao valor de mercado. 

Em 31 de dezembro, o saldo está assim demonstrado: 
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R$ (mil)

Contas a 

receber
(-) PCLD Líquido

Contas a 

receber
(-) PCLD Líquido

Cheques a receber                                    142          (27)           115          150          (21)           129          

Anuidades a receber                              (a) 25.276     (5.411)      19.865     24.898     (8.361)      16.537     

Acordos a receber                                  (b) 13.367     (1.475)      11.892     14.049     (2.040)      12.009     

Títulos a receber FIES                            (c) 15.736     -               15.736     7.051       -               7.051       

Programa de financiamento estudantil    (d) 2.434       (262)         2.172       3.968       (430)         3.538       

56.955     (7.175)      49.780     50.116     (10.852)    39.264     

31/12/201431/12/2015

R$ (mil)

31/12/2015 31/12/2014

Circulante 49.004           37.957               

Não Circulante 776                1.307                 

49.780           39.264               

R$ (mil)

31/12/15 31/12/14

Caixas fundo fixo 47 44

Bancos conta movimento 1.889 1.118

Equivalentes de caixa 3.008 2.172

4.944 3.334

Segregado em:

Recursos sem restrição 3.460 2.592

Recursos com restrição (convênios) 1.484 742

4.944 3.334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os equivalentes de caixa referem-se substancialmente aos valores mantidos em 

CDB’s emitidos por bancos de primeira linha, com rentabilidade média entre 100% a 

102% do CDI. 

 

4) CONTAS A RECEBERÁREA DE ENSINO 

Estão apresentados pelo valor nominal dos títulos a receber pela contraprestação 

dos serviços educacionais, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos e das va-

riações monetárias em base pro rata temporis, deduzidos de estimativa de perdas 

que poderão ocorrer por não recebimento (provisão para créditos de liquidação du-

vidosa), que foi calculada em montante considerado pela Administração como sufici-

ente para cobrir eventuais perdas na realização dos créditos.  

O saldo ao final de cada exercício social é demonstrado como segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A segregação dos recebíveis entre ativo de curto e longo prazo é assim apresenta-

do: 

 

 

 

 

 

O Contas a receber ao final de cada exercício representa o saldo remanescente dos 

recebíveis existentes dos três últimos exercícios, ou seja, 2013 a 2015. Estes valo-

res já estão deduzidos de suas respectivas provisões (PCLD). 
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R$ (mil)

Contas a 

receber
(-) PCLD Líquido

% de PCLD 

constituída 

por faixa de 

atraso

Contas a 

receber
(-) PCLD Líquido

% de PCLD 

constituída 

por faixa de 

atraso

Até 1 ano 14.769      -          14.769      0% 13.982      (2.649)      11.333      19%

Entre 1 ano e 2 anos 5.096       -          5.096       0% 6.152       (2.816)      3.336       46%

Entre 2 anos e 3 anos 5.411       (5.411)       -             100% 4.764       (2.896)      1.868       61%

31/12/15 31/12/14

25.276      (5.411)       19.865      21% 24.898      (8.361)      16.537      34%

R$ (mil)

Contas a 

receber
(-) PCLD Líquido

Contas a 

receber
(-) PCLD Líquido

Graduação 10.301       (1.427)        8.874        9.151        (3.355)       5.796        

Pós-graduação 1.044         (131)          913           1.107        (316)         791          

Ensino à distância 13.931       (3.853)        10.078       14.640      (4.690)       9.950        

25.276       (5.411)        19.865       24.898      (8.361)       16.537      

31/12/1431/12/15

R$ (mil)

Contas a 

receber
(-) PCLD Líquido

% de PCLD 

constituída 

por faixa de 

atraso

Contas a 

receber
(-) PCLD Líquido

% de PCLD 

constituída 

por faixa de 

atraso

A Vencer 4.314       -             4.314       0% 4.589       -             4.589       0%

Vencidos

Até 1 ano 5.235       -             5.235       0% 5.230       (522)         4.708       10%

Entre 1 ano e 2 anos 2.343       -             2.343       0% 2.391       (598)         1.793       25%

Entre 2 anos e 3 anos 1.475       (1.475)      -             100% 1.839       (920)         919          50%

31/12/15 31/12/14

13.367      (1.475)      11.892      11% 14.049      (2.040)      12.009      15%

a) Anuidades a receber 

Referem-se às mensalidades faturas aos alunos e não recebidas até o final do exer-

cício social, de acordo com a seguinte natureza e serviços prestados: 

 

 

 

 

 

A composição do saldo de Anuidade a receber e da sua respectiva PCLD por data 

de vencimento é como segue: 

 

 

 

 

 

b) Acordos a receber 

O saldo refere-se a parcelamentos de valores vencidos e negociados pela Socieda-

de com os alunos. Os débitos são divididos geralmente em até 5 (cinco) parcelas 

para os alunos ativos e em até 10 (dez) parcelas para ex-alunos. O saldo devedor 

parcelado é apurado pelo débito original do aluno, acrescido de multa de 2%, juros 

de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC. A composição do saldo e da sua res-

pectiva PCLD por data de vencimento é como segue: 
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c) Títulos a receber FIES 

O FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior foi instituído 

pelo Governo Federal em 1999 e é destinado à concessão de financiamento estu-

dantil aos alunos regularmente matriculados em cursos superiores que tenham obti-

do avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SI-

NAES). Até 2009 a administração do FIES era feita pela Caixa Econômica Federal, 

sendo que a partir de 2010 a gestão foi transferida ao Fundo Nacional de Desenvol-

vimento da Educação – FNDE que, na qualidade de agente operador e administra-

dor dos ativos e passivos, implementou importantes mudanças que facilitaram a con-

tratação do financiamento por parte dos estudantes.  

A União emite títulos da dívida pública em favor do FIES, que utiliza esses títulos 

para pagamento em dinheiro dos encargos educacionais relativos às operações de 

financiamento realizadas. Os certificados da dívida pública recebidos pelas Institui-

ções são utilizados para pagamento das contribuições sociais previstas nas alíneas 

a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no8. 212, de 24 de julho de 1991, bem co-

mo das contribuições previstas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. 

Não havendo débitos de caráter previdenciário, os certificados poderão ser utilizados 

para o pagamento de quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil. 

A Instituição de Ensino Superior, por meio de sua Mantenedora, poderá receber os 

recursos em espécie pelo resgate de seus títulos desde que atenda aos critérios es-

tabelecidos no art. 12 da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, bem como Portaria 

MEC nº 1.358 de 09 de maio de 2002. A Sociedade obteve aprovação do FNDE pa-

ra recebimento em dinheiro do montante de R$15.736 mil durante o ano de 2015 

(R$10.940 mil em 2014), em função do volume das concessões do FIES ter sido su-

perior à compensação de tributos federais. Em 31 de dezembro de 2015, o saldo a 

receber do FIES é de R$15.736 mil (R$7.051 mil em 31 de dezembro de 2014), e 

havia na Instituição 2.110 alunos com esta modalidade de financiamento (1.876 alu-

nos em 31 de dezembro de 2014). O crescimento do saldo deste contas a receber 

apresentou crescimento em 31 de dezembro de 2015, quando comparado a 31 de 

dezembro de 2014, decorreu dos novos cronogramas de pagamentos implementa-

dos Governo Federal ao final de 2014 e pela medida mais restritiva para a recompra 

de títulos. 

d) Programa de Financiamento Estudantil 

Conhecido institucionalmente como Programa de Bolsas, decorre de dois programas 

de financiamento de estudos criados pela própria instituição e sem qualquer vínculo 

com programas de financiamento governamentais, concedidos a alunos que preen-

chem o perfil pré-definido pela Universidade para receber este benefício. A cobrança 

e o recebimento dos valores ocorrerão após o aluno concluir o curso para o qual foi 
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R$ (mil)

Contas a 

receber
(-) PCLD Líquido

% de PCLD 

constituída 

por faixa de 

atraso

Contas a 

receber
(-) PCLD Líquido

% de PCLD 

constituída 

por faixa de 

atraso

A Vencer 1.448       -             1.448       0% 2.766       (86)          2.680       3%

Vencidos

Até 1 ano 393          -             393          0% 494          (99)          395          20%

Entre 1 ano e 2 anos 331          -          331          0% 380          (114)         266          30%

Entre 2 anos e 3 anos 262          (262)         -          100% 328          (131)         197          40%

31/12/15 31/12/14

2.434       (262)         2.172       11% 3.968       (430)         3.538       11%

R$ (mil)

Cheques Anuidades Acordos
Financiamento 

Estudantil
TOTAL

Saldo em 31/12/2013 349                16.713            2.419              1.222              20.703            

Baixas (485)               (14.559)           (1.681)             (938)               (17.663)           

Adições 157                6.207              1.302              146                7.812              

Saldo em 31/12/2014 21                  8.361              2.040              430                10.852            

Baixas (30)                 (4.965)             (3.069)             (332)               (8.396)             

Adições 36                  2.015              2.504              164                4.719              

Saldo em 31/12/2015 27                  5.411              1.475              262                7.175              

financiado. A composição do saldo a receber de Programa de Financiamento Estu-

dantil e da sua respectiva PCLD por data de vencimento é como segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Provisão para perdas 

Conforme descrito anteriormente, o Conta a receber acumula recebíveis em aberto 

dos últimos três exercícios (2013 a 2015 para 31/12/2015 e 2012 a 2014 para 

31/12/2014). Todavia, a provisão para créditos de liquidação duvidosa alcança so-

mente o terceiro ano mais antigo. 

A referida provisão alcança os recebíveis de: anuidades dos cursos de graduação, 

presenciais e à distância, e pós-graduação relativos aos saldos dos faturamentos, 

além de outros valores a receber. A provisão é considerada pela Administração em 

montante suficiente para cobrir os valores que não serão recebidos. 

A Uniube vem implementando medidas de cobranças mais efetivas incluindo políti-

cas de reintegração de ex-alunos para recuperação dos créditos em aberto e tam-

bém para aumento da sua base de alunos.  

A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa nos anos de 2014 

e 2015, envolvendo somente os saldos de cheques, anuidades, acordos e financia-

mento estudantil, pode ser assim apresentada: 
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R$ (mil)

31/12/15 31/12/14

Valores a receber SUS 11.169               6.322                

A receber convênios médicos/particular 4.129                1.760                

15.298               8.082                

5) CONTAS A RECEBER ÁREA DA SAÚDE 

Representa o valor dos serviços prestados pela Sociedade e faturados ao SUS, ope-

radoras de saúde ou pessoas físicas como consequência da realização de atendi-

mento médico-hospitalar, não recebidos até a data do balanço. O saldo é apresen-

tado pelo valor da fatura emitida, incluindo variações monetárias auferidas, tendo 

sido desnecessária a constituição de provisão baseada na análise da Administração.  

O saldo em 31 de dezembro de cada ano é assim apresentado: 

 

 

 

 

 

 

Em 17 de março de 2014 foi inaugurado o Mario Palmério Hospital Universitário - 

MPHU, localizado na Avenida Nenê Sabino, 2477, Uberaba, em substituição das 

operações anteriormente realizadas pela Sociedade no Hospital Universitário locali-

zado na rua Santo Antônio, de menor porte. O novo hospital demandou investimen-

tos de aproximadamente R$70,7 milhões por parte da Sociedade, com a abertura de 

225 leitos, 60% deles destinados aos SUS e os demais para convênios e particula-

res. Dos leitos existentes, 20 são de UTI Adulto e 19 de UTI Infantil (neonatal e pe-

diátrica).  

O aumento do valor a receber junto ao SUS em 2015 decorre substancial i) pelo a-

traso por parte da Prefeitura Municipal de Uberaba – PMU no repasse dos recursos 

contratos pela Sociedade junto ao SUS, e ii) pela contabilização pleitos adicionais ao 

contrato referente à realização de procedimentos em volumes superiores ao contra-

tado. Nesta situação encontra-se o valor de R$1.782 mil reconhecido pela Socieda-

de em 31 de dezembro de 2015 em que a Administração possui alto grau de expec-

tativa da sua realização levando o atual estágio das negociações, todavia ainda não 

homologados pelo SUS para efetuar o pagamento.  

Não foi constituída nenhuma provisão para perda dos recebíveis junto à PMU. 

Por fim, o aumento dos valores a receber de Convênios médicos / particular se deve 

em grande parte à adesão de novos planos de saúde junto ao MPHU e ao fato de 

que houve incremento no contrato assinado junto ao à Prefeitura Municipal de Ube-

raba nos repasses do SUS. 
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R$ (mil)

31/12/2015 31/12/2014

Antecipação férias 2.194               4.176               

Adiantamentos a terceiros 733                  753                  

2.927               4.929               

R$ (mil)

31/12/15 31/12/14

Almoxarifado de materiais de consumo

Medicamentos, químicos e laboratoriais 334                  237                  

Material didático 1.426               1.543               

Produtos agrícolas e de jardinagem 105                  105                  

Construção 196                  214                  

Limpeza e Higiene 57                   243                  

Estoque do Hospital Mário Palmério 909                  929                  

Outros materiais de consumo 41                   95                   

3.068               3.366               

Estoques Fazenda Escola

Bovinos                                                                   13.957              10.640              

Sêmem 641                  599                  

14.598              11.239              

TOTAL DOS ESTOQUES 17.666              14.605              

6) ESTOQUES  

Os saldos de estoques são demonstrados como segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Almoxarifado - Está demonstrado ao custo médio das compras, cujos valores 

são inferiores aos custos de reposição ou aos valores de realização. 

 Bovinos e Semem – A Universidade, na Fazenda Escola, desenvolve um pro-

grama de melhoramento genético de gado, principalmente das raças Guzerá 

e Gir, para ser investido em vacas receptoras necessárias para gerar, através 

de inseminação artificial, bezerras e bezerros de alta qualidade. A Sociedade 

aplicou o pronunciamento CPC 29, aprovado pela Resolução CFC 1.186/09 – 

NBC TG 29 – Ativo biológico e produto agrícola em que os estoques são 

mensurados a valor justo menos despesas de venda. O valor justo é determi-

nado com base no preço de mercado dos ativos e em especial para os esto-

ques de bovinos, a idade, raça e qualidades genéticas similares. 

 

7) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 

 

 

 

 

 

O saldo de Antecipação de férias refere-se aos adiantamentos de valores feitos ao 

Corpo Docente em dezembro que será compensando no mês subsequente. 
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R$ (mil)

31/12/2015 31/12/2014

A vencer 2.043               2.859               

Vencidos

até 90 dias 116                  124                  

De 91 a 180 dias 87                    81                    

De 181 a 360 dias 126                  97                    

Acima de 360 dias 363                  229                  

Valores a classificar 5                      334                  

2.740               3.724               

R$ (mil)

31/12/15 31/12/14

Contas a receber Fazenda Escola

A Receber Fazenda Escola (a) 2.740           3.724           

Outros valores a receber

Programa de capacitação docente 231             260             

A receber Hospital Veterinário 326             138             

Cartões de crédito a receber 339             309             

Impostos a Recuperar 451             459             

Outros valores 628             688             

1.975           1.854           

4.715           5.578           

Segregado em:

Circulante 3.444           3.427           

Não Circulante 1.271           2.151           

TOTAL 4.715           5.578           

8) OUTROS ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES 

São apresentados pelo valor de realização, incluindo, conforme aplicável, os rendi-

mentos e as variações monetárias auferidos, deduzidas de estimativas de perdas 

que poderão ocorrer por ocasião do não recebimento até a data dos balanços, con-

forme demonstrado abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) O Contas a receber da Fazenda Escola decorre da venda de animais através 

do Shopping e leilões. A composição deste saldo a receber por data de ven-

cimento é como segue: 
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R$ (mil)

31/12/2015 31/12/2014

Jaguara Empreendimentos Imobiliários Ltda. 26.613               26.613               

Retenções para novos investimentos 3.769                 516                    

30.382               27.129               

R$ (Mil)

Investimentos em coligada em 31 de dezembro de 2013 26.613           -                

Equivalência patrimonial no período 4.018             

Distribuição resultado recebido (3.500)            

Ajuste do saldo de Investimentos (2)                 

Investimentos em coligada em 31 de dezembro de 2014 27.129           

Equivalência patrimonial no período 3.253             

Investimentos em coligada em 31 de dezembro de 2015 30.382           

A Sociedade não constituiu nenhuma provisão para créditos de liquidação duvidosa 

sobre este montante, por entender que ainda possui animais em seu poder daquelas 

terceiros que possuem débitos vencidos acima de 360 dias, que poderiam ser utili-

zados em futura negociação. 

 

9) INVESTIMENTO 

A Instituição participa com 33,33% do capital da Jaguara Empreendimentos Imobiliá-

rios Ltda. que, por sua vez, detém 100% do empreendimento “Shopping Center Ube-

raba”, caracterizando-se esta participação como investimento para geração de renda 

alternativa para a Sociedade e sua conseqüente aplicação em seus objetivos soci-

ais. 

O saldo em 31 de dezembro é apresentado pelo custo de aquisição da participação 

no capital social da investida acrescido de variação apurada pelo método de equiva-

lência patrimonial. Um detalhamento do saldo é como segue: 

 

 

 

 

 

A movimentação global do investimento de 31 de dezembro de 2015e de 2014é a-

presentada como segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) IMOBILIZADO 

Está demonstrado em parte pelo custo atribuído (terrenos, edificações e benfeitori-

as) e outra parte ao custo histórico de construção ou de aquisição, deduzido da cor-

respondente depreciação, que é calculada pelo método linear, às taxas menciona-

das abaixo. As taxas de depreciação são baseadas na estimativa de vida útil eco-

nômica dos bens. 
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DESCRIÇÃO Custo
Depreciação 

Acumulada
Saldo líquido

Terrenos 157.104         -                   157.104            

Edificações 177.953         (34.635)              143.318            

Benfeitorias 39.821          (4.877)               34.944             

Benfeitorias em imóveis de terceiros 4.312            (1.456)               2.856               

Benfeitorias fazenda escola 9.126            (994)                  8.132               

Equipamentos e instalações em geral 26.532          (14.776)              11.756             

Equipamentos e instalações de informática 11.502           (9.463)               2.039               

Móveis e utensílios 10.231          (6.795)               3.436               

Acervo bibliográfico 7.085            (5.862)               1.223               

Outros 5.575            (5.259)               316                 

Obras em andamento 4.202            -                   4.202               

TOTAL 453.443         (84.117)              369.326            

31/12/1431/12/15

R$ (Mil)

Saldo líquido

156.779         

146.793         

35.732          

3.015            

8.323            

12.603          

2.890            

3.761            

1.452            

1.031            

4.213            

376.592         

31/12/14

Taxa de 

depreciação a.a.

(%)

2,22 e 4,00

4

10

2,22 e 4,00

10

20

10

10

10 a 100

O saldo do imobilizado em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 podem ser assim 

demonstrado: 
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Descrição

CUSTO

Terrenos

Edificações

Benfeitorias

Benfeitorias em imóveis de terceiros

Benfeitorias fazenda escola

Equipamentos e instalações em geral

Equipamentos e instalações de informática

Móveis e utensílios

Acervo bibliográfico

Outros

R$ Mil R$ Mil

31/12/13 Adições Baixas Transferências 31/12/14 Adições Baixas Transferências 31/12/15

156.779                 -                       -                       -                       156.779                325                      -                      -                      157.104                

122.269                 74                        -                       55.811                  178.154                -                      204                      3                         177.953                

39.781                  -                       -                       43                        39.824                  2                         3                         (2)                        39.821                  

4.243                    14                        -                       30                        4.287                    -                      -                      25                       4.312                    

9.125                    -                       -                       -                       9.125                    1                         -                      -                      9.126                    

14.127                  789                      448                      11.427                  25.895                  1.015                    362                      (16)                      26.532                  

11.299                  332                      887                      767                      11.511                  149                      129                      (29)                      11.502                  

8.482                    334                      39                        1.265                    10.042                  213                      79                       55                       10.231                  

6.709                    292                      -                       -                       7.001                    88                       4                         -                      7.085                    

6.641                    600                      664                      102                      6.679                    220                      1.324                    -                      5.575                    

Obras em andamento

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

Edificações

Benfeitorias

Benfeitorias em imóveis de terceiros

Benfeitorias fazenda escola

Equipamentos e instalações em geral

Equipamentos e instalações de informática

Móveis e utensílios

Acervo bibliográfico

Outros

64.179                  9.497                    -                       (69.463)                 4.213                    -                      -                      (11)                       4.202                    

443.634                 11.932                  2.038                    (18)                       453.510                2.013                    2.105                    25                       453.443                

(27.541)                 (3.784)                   -                       (36)                       (31.361)                 (3.276)                   5                         (3)                        (34.635)                 

(3.924)                   (168)                     -                       -                       (4.092)                   (787)                     1                         1                         (4.877)                   

(1.113)                   (160)                     1                         -                       (1.272)                   (159)                     -                      (25)                      (1.456)                   

(693)                     (109)                     -                       -                       (802)                     (192)                     -                      -                      (994)                     

(11.165)                 (1.535)                   325                      (917)                     (13.292)                 (1.816)                   307                      25                       (14.776)                 

(8.466)                   (1.068)                   877                      36                        (8.621)                   (1.002)                   119                      41                       (9.463)                   

(6.605)                   (623)                     29                        918                      (6.281)                   (521)                     73                       (66)                      (6.795)                   

(5.197)                   (352)                     -                       -                       (5.549)                   (316)                     3                         -                      (5.862)                   

(5.590)                   (593)                     534                      1                         (5.648)                   (486)                     875                      -                      (5.259)                   

Total do Imobilizado

(70.294)                 (8.392)                   1.766                    2                         (76.918)                 (8.555)                   1.383                    (27)                      (84.117)                 

373.340                 3.540                    272                      (16)                       376.592                (6.542)                   722                      (2)                        369.326                

A movimentação do imobilizado para os anos de 2014 e 2015 é como segue: 
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R$ (mil)

31/12/2015 31/12/2014

Salários e encargos sociais                   6.593                   6.427 

Contribuições a recolher                   4.246                   3.914 

Provisão de férias e encargos                 12.298                 11.125 

                23.137                 21.466 

O saldo residual de Obras em Andamento em 31 de dezembro de 2015, de  

R$4.202mil, refere-se substancialmente ao montante investido pela Sociedade na 

construção do Bloco Z, que será concluído somente quando houver demanda para a 

sua utilização. 

Em 01 de janeiro de 2010, a Sociedade ajustou o saldo do imobilizado para ficar 

demonstrado com base no conceito do custo atribuído (deemed cost) conforme per-

mitido pelo ICPC 10. A mensuração do custo atribuído foi realizada por peritos inde-

pendentes contratados e também por avaliadores internos. A diferença da mais valia 

entre o custo atribuído e o valor residual do imobilizado, foi reconhecida em contra-

partida ao patrimônio social, na conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial, que está 

sendo depreciada considerando a vida útil econômica estimada. 

Os Administradores da Sociedade reconhecem que o saldo do imobilizado com base 

no conceito de custo atribuído reflete o valor justo dos ativos e também que os 

mesmos serão passíveis de recuperação pelo uso ou venda. 

 

 

11) SALÁRIOS, PROVISÕES E ENCARGOS 
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R$ (mil)

31/12/15 31/12/14

Capital de Giro

A que se destina Encargos financeiros
Vencimento do 

contrato
31/12/15 31/12/14

Parcelas em Aberto 

Vr. da parcela

R$
Garantias

Santander - Contrato 5680 52.761           51.020          

Itau - Contrato 32572500-0 6.934            10.136          

Banco SICOOB Credicom - Contrato 49812-9 15.539           -              

Banco SICOOB Credicom - Contrato 49836-5 1.500            -              

Banco do Brasil - BNDES Contrato 20/00404-4 (5 sub-créditos) 8.835            11.914          

Banco do Brasil - Contrato 420.201.344 4.863            -              

Banco do Brasil - Contrato 420.201.347 3.765            -              

Banco do Brasil - Contrato 420.201.264 2.373            3.600            

Banco do Brasil - Contrato Cartões -               2.451            

Banco do Brasil - Contrato 420.200.827 -               1.020            

HSBC Bank Brasil S/A - Contrato 1425-09111-28 2.267            -              

Banco ABC Brasil - Contrato 3238014 1.229            2.556            

100.066         82.697          

Finame

HSBC Bank Brasil S/A - Contrato 1425-01568-57 -               22               

Itau - Diversos contratos 2.488            3.110            

2.488            3.132            

Conta Garantida

HSBC Bank Brasil S/A - Contrato -               2.285            

Santander - Contrato -               2.115            

Itau - Contrato -               700              

-               5.100            

Leasing

Financiamento de capital de giro 0,32% a.m. + CDI fev-24

Financiamento de capital de giro 0,25% a.m. + CDI mai-17

Financiamento de capital de giro 0,45% a.m. + CDI nov-25

Financiamento de capital de giro 0,45% a.m. + CDI nov-25

Financiamento construção hospital
Entre 0,45% a.m e 

0,93% a.m. + TJPL
out-18

Financiamento de capital de giro 0,58% a.m. + CDI mai-18

Financiamento de capital de giro 0,63% a.m. + CDI jun-16

Financiamento de capital de giro 0,23% a.m. + CDI nov-16

Financiamento de capital de giro 1,12% a.m. jan-15

Financiamento de capital de giro 0,92% a.m. jun-15

Financiamento de capital de giro 0,50% a.m. + CDI set-16

Financiamento de capital de giro 0,35% a.m. + CDI nov-16

Financiamento veículo 8,00% a.a. out-15

Financiamento equipamentos 3,00% a 3,50% a.a. Variados

Conta garantida 0,50% a.m. + CDI N/A

Conta garantida 0,75% a.m. + CDI N/A

Conta garantida 1,50% a.m. N/A

98 108

17 29

119 -

119 -

34 46

29 -

6 -

8 6

- 1

- 6

9 -

11 23

- 10

Variados Variados

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

Variável Recebíveis e bens imóveis

Variável Recebíveis e Aval

Variável Recebíveis e bens imóveis

Variável Recebíveis e bens imóveis

Variável Hipoteca, Alienação Fiduciária

Variável Recebíveis e bens imóveis

Variável Recebíveis e bens imóveis

Variável Recebíveis e Aval

Variável Aval

Variável Aval

Variável Recebíveis e Aval

Variável Recebíveis e Aval

978              Alienação fiduciária do próprio bem

Variados Alienação fiduciária do próprio bem

N/A Aval

N/A Aval

N/A Aval

Banco Itau - Contrato 58503580 -               15               

Banco IBM - Contrato TRA 001410002 -               17               

-               32               

102.554         90.961          

Aquisição Computadores 1,02% a.m. jan-15

Aquisição Computadores 1,03% a.m. mar-15

N/A 1

N/A 2

Variável Alienação fiduciária do próprio bem

12.930          Alienação fiduciária do próprio bem

12) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
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R$ (mil)

Saldo em 31/12/2013 78.500               

Liberação de Recursos (empréstimos e leasing) 59.013               

Juros e correção (lançados no resultado) 9.033                 

Juros e correção (lançados no ativo - CPC 20) 1.446                 

Pagamento de Juros (5.112)                =

Amortização (51.919)              

Saldo em 31/12/2014 90.961               

Liberação de Recursos (empréstimos e leasing) 38.498               

Juros e correção (lançados no resultado) 14.828               

Pagamento de Juros (17.219)              =

Amortização (24.514)              

Saldo em 31/12/2015 102.554             

R$ (mil)

Segregado em: 31/12/15 31/12/14

Passivo Circulante

.Empréstimos e financiamentos 28.112           26.272          

.Contratos de Leasing -                  32               

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 28.112           26.304          

Passivo não Circulante

.Empréstimos e financiamentos

2016 -               14.860          

2017 16.046           11.191          

2018 12.306           8.892            

2019 8.673            6.093            

2020 8.249            5.668            

2021 8.249            5.668            

2022 8.249            5.668            

2023 8.249            5.668            

2024 2.780            949              

2025 1.641            

TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE 74.442           64.657          

102.554         90.961          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os empréstimos e financiamentos são demonstrados pelo custo amortizado, que 

compreende os valores recebidos mais encargos financeiros computados até a data 

do balanço e deduzidos das parcelas já pagas. 

A movimentação do saldo de empréstimos e financiamentos nos anos de 2015 e 

2014 pode ser assim demonstrada: 
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R$ (mil)

31/12/15 31/12/14

Parceiros EAD a pagar ( a )                  4.412                  4.087 

Obrigação parceria Fundagri ( b )                  2.081                  1.375 

Obrigações com convênios ( c )                  2.782                    644 

                 9.275                  6.106 

13) OBRIGAÇÕES COM PARCERIAS E CONVÊNIOS 

 

 

 

 

 

 

a) O saldo de R$4.412 mil em 31 de dezembro de 2015 (R$4.087 mil em 31 de 

dezembro de 2014) refere-se a uma obrigação estimada pela Sociedade para 

com seus parceiros do Ensino à distância que será liquidada somente após o 

recebimento das mensalidades devidas pelos alunos. O saldo é demonstrado 

pelos valores conhecidos ou calculáveis. 

b) Em julho de 2001 foi criada uma parceria entre a Sociedade Educacional Ube-

rabense (S.E.U.) e a FUNDAGRI, para implantar e ministrar o curso de Medi-

cina Veterinária. As duas sócias têm direito, cada uma, a 50% do resultado lí-

quido do curso. A Uniube mantém provisão de R$2.081 mil (R$1.375 mil em 

31 de dezembro de 2014) a serem repassados para a FUNDAGRI a título de 

participação no resultado da parceria. 

c) Referem-se aos saldos dos recursos recebidos e ainda não aplicados originá-

rios de convênios firmados que possuem caráter reembolsável após aprova-

das das correspondente prestações de contas. Estão demonstrados pelo va-

lor original dos recursos recebidos, acrescidos de rendimento de aplicações 

financeiras e deduzidos pelos desembolsos já realizados até a data do balan-

ço. 

 

14) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 

Uma provisão é contabilizada quando a Sociedade possui uma obrigação constituída 

como resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico seja 

requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 

melhores estimativas dos riscos envolvidos. A avaliação da probabilidade de perda 

inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudên-

cias disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no orde-

namento jurídico. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alte-

rações nas circunstâncias. A composição da provisão por natureza é assim apresen-

tada: 
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Para fazer frente a estas causas, a Uniube possui em 2015 R$3.535 mil em depósi-

tos judiciais (R$1.123 mil em 31 de dezembro de 2014), cujo aumento verificado se 

deveu por um fato esporádico, em que a Sociedade teve um bloqueio de valores em 

suas contas, de R$2,4 milhões, referente a um processo civil. A Sociedade aguarda 

o cumprimento da decisão judicial para o desbloqueio dos recursos. 

Adicionalmente, o aumento da provisão para ações judiciais trabalhistas e também o 

aumento do montante em risco possível de mesma natureza foi consequência das 

demissões realizadas pela Sociedade em vias a redução do seu custo operacional. 

 

Passivo contingente – Ações judiciais não contabilizadas 
 
Passivo contingente é uma obrigação possível que resulta de eventos passados e 

cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais even-

tos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade. 

Em 31 de dezembro de 2015 a Sociedade é ré em processos judiciais para os quais 

os assessores jurídicos julgaram que a probabilidade de perda é possível, sendo R$ 

732 mil em processos cíveis (R$486 mil em 31 de dezembro de 2014) e R$4.925 mil 

em processos trabalhistas (R$3.926 mil em 31 de dezembro de 2014). Com base no 

parecer dos Assessores Jurídicos da Sociedade, não foi necessário constituir provi-

sões, tendo em vista que os critérios de contabilização de contingências não foram 

atendidos conforme especificado na Resolução CFC 1.180/09 que trata do reconhe-

cimento de contingências e divulgação de passivos contingentes. 

 

15) PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

a) Patrimônio social:A Sociedade é uma Entidade sem fins lucrativos. O seu pa-

trimônio de R$99.635 mil em 31 de dezembro de 2015 (R$99.394 mil – 

31/12/2014) é composto pelos bens de que é proprietária, bem como os que 

venham a adquirir ou receber por compra, doação, legado, contribuição ou 

subvenção de qualquer espécie e valor. Em caso de dissolução da Entidade, 

que só se verificará quando não puder preencher suas finalidades, ou por u-

nanimidade de votos da Assembleia Geral, os bens e direitos que constituem 

o seu acervo serão destinados à criação de uma Fundação de idêntica finali-

dade ou serão doados ou transferidos à instituição congênere (Artigo 39 do 

estatuto). 

R$ (mil)

31/12/15 31/12/14

Ações judiciais cíveis                  1.136                  1.148 

Ações judiciais trabalhistas                  3.777                  1.724 

                 4.913                  2.872 
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O superávit ou déficit apurado em cada exercício é agregado a subgrupos do 

patrimônio líquido na base de 20% para o Fundo de Desenvolvimento Social e 

80% para o Fundo de Inversões Específicas. 

É vedado à Entidade distribuir seu superávit apurado em cada exercício, de-

vendo ser totalmente destinado à aplicação de recursos na manutenção dos 

seus objetivos institucionais. 

b) Ajuste de avaliação patrimonial:O saldos de Ajuste de avaliação patrimonial 

no valor de R$253.737 mil (R$257.189 mil em 31 dezembro de 2014) é resul-

tante,substancialmente,da avaliação do imobilizado feita em 2010, conforme 

descrito em Nota explicativa nº 10, para fins de adoção do custo atribuído. 

 

16) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  

 

 
 

O aumento da despesa com Bolsas de estudos parciais deve-se ao fato de que no 

segundo semestre de 2014 a UNIUBE alterou o percentual de bolsas concedidas na 

R$ (mil)

31/12/2015 31/12/2014

RECEITA BRUTA

Receita de serviços educacionais

 Cursos de graduação 188.256          163.493                

 Cursos EAD 65.719            63.071                  

 Cursos de Pós-graduação 3.309              3.351                    

 Cursos de extensão 285                 47                          

257.569          229.962                

Receita de serviços hospitalares

Atendimentos SUS 19.886            14.763                  

Receitas serviços hospitalares 18.302            4.454                    

38.188            19.217                  

Receitas diversas

Receitas Fazenda escola 5.738              4.582                    

Receitas Serviços veterinários 2.659              2.167                    

Receitas serviços odontológicos 546                 775                        

Outros receitas 6.536              6.458                    

15.479            13.982                  

RECEITA TOTAL 311.236          263.161                

DEDUÇÕES DA RECEITA

Devoluções/cancelamentos de mensalidades (6.310)             (9.795)                   

Descontos concedidos nas mensalidades (5.300)             (5.634)                   

Bolsas de estudo integrais (26.961)           (20.307)                 

Bolsas de estudo parciais (29.078)           (15.892)                 

Outras bolsas de estudo integrais/parciais (7.949)             (6.594)                   

(75.598)           (58.222)                 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 235.638          204.939                
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R$ (mil)

31/12/2014 31/12/2014

Pessoal 67.022              55.740               

Material 14.668              10.634               

Repasse parceiros EAD 3.728                2.671                 

Depreciação 5.134                4.280                 

Serviços médicos e hospitalares 14.979              10.169               

Aluguel 1.296                1.388                 

Manutenção 1.998                1.573                 

Bolsa residência médica 1.340                529                    

Outros 9.583                7.298                 

119.748            94.282               

R$ (mil)

31/12/15 31/12/14

Pessoal 50.766               52.211               

Repasse parceiros EAD 7.497                7.062                

Material 916                   1.048                

Depreciação 811                   804                   

Outros custos 8.913                8.002                

68.903               69.127               

modalidade PROEM, que passaram de 25% para 50%, tanto para novos ingressan-

tes quanto para alunos que já possuíam o benefício, para adequar à legislação vi-

gente que passou a permitir, somente, bolsas integrais e bolsas de 50% para fins de 

apuração do cumprimento da Filantropia.Além disso, houve também aumento subs-

tancial na quantidade de alunos que se inscreveram em bolsas parciais e integrais e 

atenderam os critérios definidos pela Instituição para concessão deste benefício. 

 

17) CUSTOS COM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) CUSTO COM SAÚDE 
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R$ (mil)

31/12/2015 31/12/2014

Pessoal 15.296               20.194               

Manutenção 1.932                 2.192                 

Material 1.817                 2.545                 

Depreciação 2.815                 3.121                 

Provisão contingencial 179                    47                      

Energia elétrica 1.177                 1.320                 

Aluguéis 1.534                 2.261                 

Outras despesas administrativas 2.591                 3.482                 

27.341               35.162               

19) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A redução das despesas com pessoal em 2015 em comparação ao ano anterior foi 

consequência dos trabalhos realizados pela Administração da Sociedade de reade-

quação da sua estrutura de pessoal.  

 

20) DESPESAS FINANCEIRAS 

As despesas financeiras em 2015 totalizaram R$17.856 mil (R$10.170 mil em 2014) 

e são compostas basicamente por juros de empréstimos e financeiros. O aumento 

do encargo financeiro em 2015 foi consequência do aumento do endividamento da 

Sociedade, passando de R$78.500 mil em 2013 para R$90.961 mil em 2014 e, por 

fim, R$102.554 mil em 2015. Vale ressaltar que o endividamento financiou a cons-

trução e operacionalização inicial do novo hospital universitário.  

 

21) INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Os instrumentos financeiros da Sociedade referem-se substancialmente aos equiva-

lentes de caixa, contas a receber de alunos e empréstimos e financiamentos, sendo 

os ganhos e perdas obtidos nas operações integralmente registrados de acordo com 

o regime contábil de competência de exercícios. Estes valores encontram-se atuali-

zados até a data do balanço e representam os valores a receber ou a pagar naque-

las datas. Os instrumentos financeiros da Sociedade foram reconhecidos e encon-

tram-se classificados conforme abaixo:  

a) Equivalentes de caixa: São reconhecidos pelo custo da operação mais rendimen-

tos auferidos até 31 de dezembro de 2015. Os rendimentos são reconhecidos dire-

tamente no resultado. Os valores reconhecidos são resgatáveis sem necessidade de 

provisão. 

b) Recebíveis: São reconhecidos pelo valor nominal de realização, deduzidos de 

provisão para perdas. 
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R$ (mil)

31/12/2015 31/12/2014

Imóveis e Equipamentos 44.515               44.420               

Veículos 1.559                 1.629                 

Computadores 1.062                 1.154                 

47.136               47.203               

c) Empréstimos e Financiamentos: São mensurados pelo custo amortizado mediante 

a utilização do método da taxa de juros efetiva. 

 

22) COBERTURA DE SEGUROS 

Em 31 de dezembro de 2015 e de 2014, a entidade mantém cobertura de seguro 

para os seus bens do imobilizado em valores considerados pela administração como 

suficientes para cobrir perdas em eventual ocorrência de sinistro. A cobertura de se-

guros para os bens do imobilizado em 31 de dezembro era: 

 

 

 

 

 

 

 

A Administração entende que o montante segurado é suficiente para cobrir eventuais 

perdas por sinistros. 

 

 

23) ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A assistência social está contida no campo da seguridade social, nos termos do Arti-

go 194 da Constituição Federal de 1988, sendo regulamentada pela Lei nº 8.742, de 

7 dezembro de 1993 e alterações posteriores. As atividades de assistência social, 

em síntese, são relacionadas a cinco itens: 

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 

promoção de sua integração à vida comunitária; e 

V - a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa porta-

dora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

As normas atualmente em vigor que normatizam a Assistência Social são: 

 Lei nº 12.453/2011, 

 Lei nº 12.101/09 alterada e regulamentada pela Lei nº 12.868/13;   
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 Lei nº 12.249/2010;  

 Decreto nº 8.242/2014;  

 Decreto nº 7.300/2010;  

 Portaria do Ministério da Saúde nº 3.355/2010; e 

 Portaria do Ministério da Saúde nº 1.970/2011.  

A Instituição, para fins de sua assistência social, atua nas áreas de EDUCAÇÃO e 

SAÚDE, sendo a primeira a atividade predominante. 

Conforme o artigo 4º do Decreto 8.242/2014: “Os requerimentos de concessão da 

certificação e de sua renovação deverão ser protocolados junto aos Ministérios da 

Saúde, da Educação ou do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conforme a 

área de atuação preponderante da entidade, acompanhados dos documentos ne-

cessários à sua instrução, nos termos deste Decreto”. Sendo assim, a Instituição a 

partir de 2010, por atuar na área da Educação e Saúde, passou a ter que cumprir os 

requisitos das duas áreas para comprovar a sua assistência social, ou seja, tendo 

que cumprir as regras para entidade de educação requeridas pelo MEC (regra geral 

bolsas), e as regras de saúde requeridas pelo Ministério da Saúde.  

Atualmente existem no MEC três processos de renovação do certificado de filantro-

pia da Sociedade Educacional Uberabense pendente de conclusão, sendo todos 

protocolados tempestivamente. O primeiro foi protocolado em 29/04/2010 referente à 

renovação do período de 04/05/2010 a 03/05/2013, o segundo em 31/10/2012 refe-

rente à renovação do período de 04/05/2013 a 03/05/2016 e o terceiro protocolado 

em 30/04/2015 referente à renovação do período de 04/05/2016 a 03/04/2018. Por 

esta razão continua em vigor o certificado que teria validade até 03/05/2010, confor-

me determina a Lei 12.101/09, em seu §2º do Artigo 24, como segue: “A certificação 

da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de re-

novação tempestivamente apresentado”. 

A Instituição é uma Associação educacional sem fins econômicos e beneficente de 

assistência social que demonstra e comprova, cumulativamente: 

 Estar legalmente constituída no País e em efetivo funcionamento desde a sua 

fundação; 

 Realiza estudo e avaliação socioeconômico dos alunos bolsistas; e 

 Seu Estatuto, registrado em Cartório, contém dispositivos determinantes, a-

tendendo o Art. 29 da Lei 12.101/09 e 12.868/13. 

Para cumprir seus objetivos, a entidade oferece Bolsas de Estudos a alunos e aten-

dimentos gratuitos à comunidade nas áreas de saúde, conforme legislação. 
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O público alvo da assistência social, tanto relativo às bolsas de estudos quanto a 

atendimentos gratuitos à comunidade, é classificado mediante sua comprovação da 

carência, seguido do correspondente parecer social feito por Assistentes Sociais do 

NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – UNIUBE. 

Os gastos relacionados aos atendimentos à população carente são apropriados pe-

los custos diretos e pelas despesas operacionais indiretas. Estas últimas são aloca-

das de acordo com o nível de participação de cada um dos centros de custos em 

relação à totalidade das despesas da instituição. Esse critério foi elaborado objeti-

vando demonstrar o nível de comprometimento financeiro das atividades de assis-

tência social e está respaldado pelo Parecer Normativo da Consultoria Jurídica do 

Ministério da Previdência e Assistência Social (Parecer/CJ/nº 1.390/98). 

A comprovação da filantropia pela Entidade é assim descrita: 

ASSISTÊNCIA SOCIAL NA EDUCAÇÃO 

A Sociedade Educacional Uberabense concedeu, através da Universidade de Ube-

raba, bolsas de estudos a alunos/famílias com carência sócio econômica, de acordo 

com os critérios da legislação em vigor, nas seguintes modalidades: 

Bolsas Integrais Ensino Superior:  

 Programa Universidade para Todos – PROUNI - obedece aos dispositivos 

da Lei Federal nº 11.096, de 13/01/05, que instituiu o referido Programa.  

Bolsas Parciais Ensino Superior: 

 Bolsas Gratuitas - PROEM – programa de bolsas concedidas pela Instituição 

a alunos egressos de escolas públicas do segundo grau. Para a concessão 

são obedecidos os critérios dos programas que as instituíram, combinados 

com parâmetros legais relativos à Assistência Social, e a respectiva compro-

vação da carência e parecer social. 

Até a publicação da Lei 12.868/13, a comprovação de Assistência Social em Educa-

ção era realizada através da aplicação anualmente em gratuidade de pelo menos 

20% (vinte por cento) da receita anual efetivamente recebida. Após a publicação da 

referida Lei, a certificação de filantropia passou a ser apurada conforme os seguintes 

parâmetros transcritos da Lei:  

“Art.13 – Para fins da concessão ou renovação da certificação, a entidade de educa-

ção que atua nas diferentes etapas e modalidades da educação básica, regular e 

presencial, deverá : 

I – demonstrar sua adequação às diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacio-

nal de Educação (PNE, na forma do art. 214 da Constituição Federal. 

II – atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avaliação 

conduzidos pelo Ministério da Educação; e 
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III – conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de 1 (uma) bolsa de estu-

do integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes. 

§ 1º - Para cumprimento da proporção descrita no inciso III do caput, a entidade po-

derá oferecer bolsas de estudos parciais, observadas as seguintes condições: 

I – no mínimo, 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos  

pagantes; e 

II – bolsas de estudos parciais de 50% (cinquenta por cento), quando necessário 

para o alcance do número exigido, conforme definido em regulamento;  

Art.13 A– Para fins da concessão e de renovação da certificação, as entidades que 

atuam na educação superior e que aderiram ao Programa Universidade para Todos 

(PROUNI), na forma do caput do art. 11 da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, 

deverão atender às condições previstas nos incisos do caput e no §§ 1º, 2º e 7º do 

art. 13 desta Lei.  

§ 1º - As entidades que atuam concomitantemente no nível de educação superior e 

que tenham aderido ao PROUNI e na educação básica estão obrigadas a cumprir os 

requisitos exigidos no art. 13, para cada nível de educação, inclusive quanto à com-

plementação eventual da gratuidade por meio da concessão de bolsas de estudo 

parciais de 50% (cinquenta por cento) e de benefícios complementares, conforme 

previstos nos § 1º e 2º do art. 13. 

§ 2º - Somente serão aceitas no âmbito da educação superior bolsas de estudo vin-

culadas ao PROUNI salvo as bolsas integrais ou parciais 50% (cinquenta por cento) 

para pós graduação stricto sensu. 

§ 3º - Excepcionalmente, serão aceitas como gratuidades, no âmbito da educação 

superior, as bolsas de estudo integrais ou parciais de 50% (cinquenta por cento) ofe-

recidas fora do PROUNI aos alunos enquadrados nos artigos 14 e 15, desde que a 

entidade tenha cumprido a proporção de uma bolsa de estudo integral para cada 9 

(nove) alunos pagantes do PROUNI e que tenha ofertado bolsas no âmbito do 

PROUNI que não tenham sido preenchidas”.  

A Lei 12.868/13 passou a vigorar a partir de Abril de 2014. Dessa forma, por já ter 

iniciado o exercício, a Sociedade poderia apresentar a comprovação da Assistência 

Social em Educação no exercício de 2014 sem considerar a nova legislação. 

Entretanto, a Sociedade comprovou o cumprimento das gratuidades segundos os 

dois critérios (anterior e atual), conforme descrito abaixo: 

 

Comprovação da Assistência Social em Educação após a Lei 12.868/13: 

Para fins de demonstrar o cumprimento das exigências da Lei 12.109/09 e altera-

ções da Lei 12.868/13, apresentamos a seguir o demonstrativo denominado CAL-
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Total de alunos matriculados (*) 20.982

Alunos bolsa integral 2.740

Número total de alunos com bolsa integral 2.740

Alunos Pagantes 18.242

Alunos bolsa parcial de 50% 7.484

Benefícios complementares convertidos em 

bolsa integral 0

Testes
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/5? OK

 

Atende a quantidade mínima de bolsas 1/9? OK

 

Benefícios complementares (limite de até 

25% do total de bolsas integrais)

 

(*) Excluídos os inadimplentes e os bolsistas integrais que não se enquadram nos critérios da Lei 12.101/2009

Educação Superior COM PROUNI

(artigo 13-A Lei 12.101/2009) - ANO 2015

Número total de alunos com bolsa

integral

Alunos Pagantes

Alunos bolsa parcial de 50%

Benefícios complementares

convertidos em bolsa integral

CULADORA MEC, disponibilizado pelo Ministério da Educação, já configurado para 

calcular em número de alunos a quantidade de bolsas exigida pela legislação:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE 

A prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de sessenta por cento 

será comprovada por meio dos registros das internações hospitalares e atendimen-

tos ambulatoriais verificados nos sistemas de informações do Ministério de Saúde. 

Na sua essência, o modelo de assistência social executado pela Entidade atende às 

demandas da população em sua área de abrangência, através de um sistema estru-

turado de modo hierarquizado e organizado nos níveis de complexidade secundário 

(Hospital Universitário) e primário (Clínicas Integradas) de atenção a saúde.  
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 MPHU – Mário Palmério Hospital Universitário 

Até fevereiro de 2014, o Hospital Universitário da Entidade funcionava em um imóvel 

alugado e atendia os pacientes em 45 leitos. Já em março/2014, a Instituição inau-

gurou o MPHU considerado um hospital geral, voltado ao atendimento à população 

de Uberaba e região, destinado a dar suporte aos cursos da área da saúde, minis-

trados pela Universidade de Uberaba (UNIUBE) e mantida pela Sociedade Educa-

cional Uberabense. 

O MPHU tem como finalidade possibilitar a formação acadêmica do seu alunado e 

paralelamente prestar um serviço de assistência social à comunidade de Uberaba e 

região. 

O MPHU apresenta a seguinte estrutura: 

 Total de 225 leitos, sendo 171 leitos de internação, 20 leitos de UTI adul-

to, 19 leitos de UTI infantil, 6 leitos de UCI (Unidade de Cuidados Inter-

mediários), 9 leitos de Pronto Atendimento; 

 O Centro Cirúrgico possui 06 salas de cirurgias de médio e grande porte e 

02 salas de cirurgias ambulatoriais; 

 O Centro Obstétrico possui 02 salas de parto cirúrgico e 02 salas de parto 

normal; 

 SADT – Serviço de apoio Diagnóstico e Terapêutico – atendendo as áreas 

de Análises Clínicas, Diagnóstico por Imagem, Cardiologia entre outros: 

Tomografia, Raio X, Ultrassonografia, Mamografia, Cadiotocografia, Col-

poscopia, Estudo Urondinâmico, Métodos Gráficos, Análises Clínicas, A-

natomopatologia e Citopatologia; e 

 Hemodiálise. 

 
 
 CLÍNICAS INTEGRADAS 

O complexo de “Clínicas Integradas” é o conjunto das seguintes clínicas: odontologi-

a, psicologia, fisioterapia e fonoaudiologia. 

As Clínicas Integradas interagem para o diagnóstico da saúde do paciente e a intera-

tividade dos serviços clínicos a serem fornecidos. 

O Art. 4º da Lei 12.101 de 27/11/2009, e alterações posteriores promovidas pelas  

Leis 12.453/2011 e 12.868/2013, diz que para ser considerada beneficente e fazer 

jus à certificação, a Entidade de saúde deverá, nos termos do regulamento: 

I – celebrar contrato, convênio ou instrumento congênere com o gestor do 

SUS;   
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ATENDIMENTOS 

REALIZADOS
SUS Privado Total

Excesso de 

gratuidade 

praticado

SUS Privado Total

Excesso de 

gratuidade 

praticado

. Internações 58% 42% 100% -2% 77% 23% 100% 17%

. Ambulatorial 93% 7% 100% 33% 98% 2% 100% 38%

31/12/1431/12/15

ATENDIMENTOS 

REALIZADOS
Atendimentos

Pessoas

atendidas

%

atend.
Atendimentos

Pessoas

atendidas
% Atendimentos

Pessoas

atendidas

. Internações 5.612                3.590                58% 4.054                3.587                42% 9.666                7.177                

. Ambulatorial 794.527             63.642               93% 59.361               42.936               7% 853.888             106.578             

800.139             67.232               63.415               46.523               863.554             113.755             

2015

SUS NÃO SUS TOTAL

ATENDIMENTOS 

REALIZADOS
Atendimentos

Pessoas

atendidas

%

atend.
Atendimentos

Pessoas

atendidas
% Atendimentos

Pessoas

atendidas

. Internações 4.726                2.811                77% 1.424                1.011                23% 6.150                3.822                

. Ambulatorial 542.139             54.809               98% 12.809               6.863                2% 554.948             61.672               

546.865             57.620               14.233               7.874                561.098             65.494               

2014

SUS NÃO SUS TOTAL

II - ofertar a prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 

60% do total de atendimentos da Entidade; e 

III  - comprovar, anualmente, de forma regulamentada pelo Ministério da Saú-

de, a prestação dos serviços de que trata o inciso II, com base nas interna-

ções e nos atendimentos ambulatoriais realizados. 

O quadro a seguir demonstra a assistência social no campo da SAÚDE de acordo 

com os serviços prestados pelo Hospital e Clínicas Integradas: 

 

 

 

Conforme dispõe a portaria do Ministério da Saúde 1970/2011 em seu art.32 o per-

centual mínimo de prestação de serviços ao SUS será de 60%, sendo que poderá 

ser somada 10% da participação do componente Ambulatorial para o atendimento 

ao percentual mínimo. 

Os totais de atendimentos em 2015 e 2014 estão demonstrados a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos últimos anos, com base nos gastos incorridos nas atividades de assistência so-

cial no campo da saúde e do ensino, demonstrados anteriormente, conclui-se que a 

Instituição oferece mais recursos à população carente do que os valores que deveri-

am ser recolhidos ao cofres públicos caso pagasse os tributos se não houvesse o 

comprometimento da assistência social (Anexo I), cumprindo, assim, a legislação 

atualmente em vigor. 

 

24) GERENCIAMENTO DE RISCOS 

No curso normal das suas operações, a Sociedade está expostas aos seguintes ris-

cos: 
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a) Risco de liquidez 

É o risco de escassez de recursos para liquidar suas obrigações . O gerenciamento 

do risco de liquidez é efetuado com o objetivo de garantir que a Sociedade  possua 

os recursos necessários para liquidar seus passivos financeiros nas datas de venci-

mento. 

A responsabilidade final pelo gerenciamento do risco de liquidez é da Administração , 

que realiza o gerenciamento das necessidades de captação e gestão de liquidez no 

curto, médio e longo prazos. A Sociedade gerencia o risco de liquidez mantendo a-

dequadas suas linhas de credito bancárias e linhas de credito para captação de em-

préstimos que julgue adequados, através do monitoramento contínuo dos fluxos de 

caixa previstos e reais, e pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e 

passivos financeiros. 

b) Risco de crédito 

É avaliado em bases históricas pela Administração , estando sujeito a oscilações de 

mercado e da economia nacional e local. A provisão para créditos de liquidação du-

vidosa é calculada em montante considerado pela Administração como suficiente 

para cobrir eventuais perdas na realização dos créditos. 

O risco de credito refere-se ao risco de uma contraparte não cumprir com suas obri-

gações contratuais, levando a Sociedade a incorrer em perdas financeiras. Portanto, 

a Sociedade pauta suas políticas comerciais aos níveis de risco de credito a que es-

tão dispostas a se sujeitar no curso de seus negócios limitados as regras do Gover-

no Federal (Lei no 9.870/99, que dispõe sobre o valor total das anuidades escola-

res). A matricula para o período letivo seguinte é bloqueada sempre que o aluno fica 

inadimplente com a instituição. A diversificação de sua carteira de recebíveis e a se-

letividade de seus alunos, assim como o acompanhamento dos prazos, são proce-

dimentos adotados a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em 

suas contas a receber. 

c) Risco de mercado 

É o risco de que o valor justo ou os fluxos de caixa futuros de determinado instru-

mento financeiro oscilem devido às variações nas taxas de juros e índices de corre-

ção. O gerenciamento do risco de mercado é efetuado com o objetivo de garantir 

que a Sociedade esteja exposta somente a níveis considerados aceitáveis de risco 

no contexto de suas operações. 

d) Risco de juros 

A Sociedade possui empréstimos e financiamentos contratados em moeda nacional 

e subordinados a taxas de juros vinculadas a indexadores (principalmente CDI), con-

forme demonstrado na Nota explicativa nº 12. O risco relacionado a esses passivos 

resulta da possibilidade de existirem mudanças nas taxas de juros. 
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A Sociedade não tem contratos firmados de proteção contra este tipo de risco, con-

tudo, monitora continuamente as taxas de juros de mercado, com o objetivo de ava-

liar a eventual necessidade de contratação de operações para proteger-se do risco 

de volatilidade dessas taxas. 

 

*** 
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ANEXO I – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA FINS DE ATENDI-
MENTO AO MEC 
 
 
A demonstração do resultado a seguir foi preparada para atender ao modelo de a-
presentação requerido pelo MEC, para fins de suas análises: 
 

 

DADOS CONTÁBEIS

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

R$ (mil)

31/12/2015 31/12/2014

RECEITA BRUNTA

Receita de mensalidades/semestralidades/anuidades

Mensalidades Recebidas (alunos pagantes) 193.581 187.169

Mensalidades Concedidas como Bolsa (alunos bolsistas) 63.988 42.793

257.569 229.962

Deduções da Receita

Devoluções/cancelamentos de mensalidades (6.310) (9.795)

Descontos concedidos nas mensalidades (5.300) (5.634)

Bolsas de estudo integrais (26.961) (20.307)

Bolsas de estudo parciais (29.078) (15.892)

Outras bolsas de estudo integrais/parciais (7.949) (6.594)

(75.598) (58.222)

RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 181.971 171.740

Outros serviços Educacionais 1.168 1.225

Outras receitas operacionais

Educacionais 13.636 12.425

Saúde - Convênio Particular 18.302 4.454

Saúde - SUS 19.886 14.763

51.824 31.642

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 234.963 204.607

CUSTOS

Custos dos Serviços Prestados (68.903) (69.127)

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas com vendas/serviços (3.749) (4.281)

Despesas administrativas (26.967) (34.854)

Provisão para perdas no recebimento de créditos (4.719) (7.812)

(35.435) (46.947)

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Rendimentos de aplicação financeira 248 391

Receitas de multas/juros 2.743 2.872

Outras receitas financeiras 306 413

Despesas financeiras (17.856) (10.710)

(14.559) (7.034)

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

Outras receitas 3.961 5.597

GASTOS COM PROJETOS EDUCACIONAIS/ASSISTENCIAIS

Ensino gratuito da educação básica em unidades específicas (101) (827)

Outros Projetos (3.344) (3.555)

(3.445) (4.382)

GASTOS DA ÁREA DA SAÚDE

Gastos da área da saúde (119.748) (94.282)

Subvenção recebidas para projeto com fim específico 676 332

Gastos com projeto com fim específico (375) (308)

301 24

TOTAL DAS DESPESAS (237.828) (216.151)

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (2.865) (11.544)

RESULTADO DE PROJETOS DE 
SUBVENÇÃO COM FIM ESPECÍFICO
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(continuação...) 

 
 

*** 
 
  

R$ (mil)

31/12/2015 31/12/2014

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (2.865) (11.544)

IMPOSTO RENDA / CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

INSS (Cota patronal e terceiros) (25.509) (25.875)

Imposto de Renda (15%) -                        -                   

Imposto de Renda - adicional (10% acima de R$ 240 mil) -                        -                   

Contribuição Social sobre o lucro líquido -                        -                   

COFINS (17.857)                (15.550)            

(43.366)                (41.425)            

IMUNIDADE / ISENÇÕES - IMPOSTO RENDA / CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

INSS (Cota patronal e terceiros) 25.509 25.875

Imposto de Renda (15%) -                        -                   

Imposto de Renda - adicional (10% acima de R$ 240 mil) -                        -                   

Contribuição Social sobre o lucro líquido -                        -                   

COFINS 17.857 15.550

43.366                 41.425             

RESULTADO NA APURAÇÃO IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES -                        -                   

APLICAÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Educação 59.484                 40.581             

Saúde 119.748               94.282             

TOTAL APLICAÇÕES 179.232               134.863           

IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES SE DEVIDOS (43.366)                (41.425)            

EXCESSO DE APLICAÇÕES 135.866               93.438             
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 

Aos Srs. Membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da 

SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - SEU 

 

Examinamos as Demonstrações financeiras da Sociedade Educacional Uberabense – 

SEU (“Sociedade” ou “Uniube”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 

dezembro de 2015e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do pa-

trimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como 

o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 

 

Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações financeiras 

A Administração da Sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação 

dessas Demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 

elaboração de Demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-

mente se causada por fraude ou erro. 

 

Responsabilidade dos Auditores Independentes 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma Opinião sobre essas Demonstrações fi-

nanceiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasilei-

ras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências 

éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de 

obter segurança razoável de que as Demonstrações financeiras estão livres de distor-

ção relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de 

evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas Demonstrações finan-

ceiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo 

a avaliação dos riscos de distorção relevante nas Demonstrações financeiras, indepen-

dentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor consi-

dera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 

Demonstrações financeiras da Sociedade para planejar os procedimentos de auditoria 

que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião 

sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a 

avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-

tivas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das 

Demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para funda-

mentar nossa Opinião com ressalva. 

 

Base para Opinião com ressalva  

O saldo do Contas a receber da área de ensino, de R$49.004, está demonstrado à 

maior em R$5.487 mil por não ter sido reconhecido uma provisão de perdas nas men-

salidades faturadas no exercício de 2015. Atrelado a este assunto, também não foi 

ajustado o valor dos compromissos a pagar aos parceiros do EAD que estão demons-

trado a maior no passivo por de R$966 mil e que estão diretamente relacionados ao 

não recebimento dos valores que deixaram de ser provisionados como perdas. Conse-

quentemente, o déficit do exercício e o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2015 

estão, respectivamente, demonstrados a menor e a maior por R$ 4.521 mil. 

 

Opinião com ressalva 

Em nossa Opinião, exceto pelo assunto descrito no tópico “Base para Opinião com res-

salva”, as Demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 

todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Sociedade Educa-

cional Uberabense em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas atividades e 

os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil. 

 

Outros assuntos 

1) Examinamos, também, as Demonstrações do valor adicionado (DVA) e das Infor-

mações de natureza socioambiental, apresentados nos Quadros V e VI, referentes 

ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015. A apresentação da DVA é requeri-

da pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informa-

ção suplementar não obrigatória para as demais entidades. As informações de na-

tureza socioambiental são apresentados para propiciar ao leitor informações su-

plementares sobre a Entidade e também não é obrigatória a sua apresentação. Es-

sas Demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria 

descritos anteriormente e, em nossa Opinião, exceto pelo assunto descrito no tópi-

co “Base para Opinião com ressalva”, estão adequadamente apresentadas, em to-

dos os seus aspectos relevantes, em relação às Demonstrações contábeis tomadas 

em conjunto. 

2) As Demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 

2014, apresentadas para fins de comparabilidade, foram examinadas por nós e so-

bre as quais emitimos Opinião em 23 de abril de 2015 contendo ressalva sobre a 

ausência de evidência suficiente a apropriada sobre o valor da participação da Uni-
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ube na Jaguara Empreendimentos Imobiliários Ltda. Em 2015 esta restrição deixou 

de existir 

 

Belo Horizonte, 15 de abril de 2016 
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