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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTABILISTAS nAS ENTIDADES DE PREVIDtNCIA
CNPJ 29.410.826/0qol-G0

BALANCO PATRIMONIAL: DEZEMBRO DE 2020

ATIVO PASSIVO
CIRCULANTE
Disponível
Caixa e Bancos
Aplicações Financeiras

163.847,87
8,45

163.839.42

74.650,00
29.800,00
36.490,00

0,00
8.360.QQ

238.497187

14.827,93

32.386,64
11.588,89
2.755,19

11.156,20
23.301,00
2.699,00

-69.058.99

253.325180

CIRCULANTE
Contas a Pagar
Inscrições a Devolver
Outras Obrigações

35.185,08
2.400,00

32.785,08

O
0,00
0,00
0,00

....
35.185,08

Contas a Receber
Adiantamento a Fornecedores

Inscrições de Seminários
Valores em Cobrança
Contribuições a Receber
Total Ativo Circulante

Salários e Contrlb.previdenciais
I.N.S.S. a Pagar

F.G.T.S a Pagar
P.1.5. s/Salários

Patrimônio Uquldo 218.140,72

Total do Passivo Circulante

PERMANENTE
Imobilizado
Imóveis
Móveis e UtensrJios
Equipamentoe e Acessórios
Instalações

Outras Imobilizações
Outros Direitos
(-)Deprec.Amort.Acu m uladas

PATRIMONIO SOCIAL

Fundo Social 61.230,15

Resultado do Exerciclo 156.910,57

--253.325,80
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTABILISTAS DAS ENTIDADES DE PREVID@NCIA
CNPJ 29.410.826/0Q01-OO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO: DEZEMBRO DE 2020

DESPESAS RECEITAS

DESPESASOPERACIONAIS 390.975,80 RECEITAS OPERACIONAIS 465.516,74
Despesas Gerais e Administrativas 380.878,02 Contribuições de Associados 10.750,01
Despesas Tributárias 1.867,57 Contribuições de Entidades 316.426,00
Depreciação e Amortização 8.230,21 Prestação de Serviços 138.340,73

DESPESAS DE EVENTOS 262.341,94 RECEITAS DE EVENTOS 353.928,00
Congressos 0,00 Patrocínio 17.000,00
Cursos e Seminários 262.341,94 Cursos e seminários 336.928,00
DESPESAS NÃO OPACIONAIS 9.278,94
Despesas Financeiras 9.278,94 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

.•.
62,51

RESULTADO DO EXERCrCIO IS6.910,E Receitas Financeiras 62,51

TOTAL DAS DESPESAS 819.507.25 TOTAL DAS RECEITAS 819.5g7,25

-



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTABILISTAS DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA
CNPJ 29.410.826/0001-00

BALANÇOS PATRIMONIAIS COMPARATIVOS EM: 31/12/2019 E 2020

ATIVO

2019 2020
R$ R$

Ativo Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa 1.967,47 8,45

Aplicações Financeiras 21.479,79 163.839,42

Contas a Receber 40.592,00 74.650,00

Total do Ativo Circulante 64.039,26 238.497,87

Não Circulante
Imobilizado Líquido 23.058,14 14.827,93

Total do Ativo Não Circulante 23.058,14 14.827,93·~·

Total do Ativo 87.097,40 253.325,80



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTABILISTAS DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA
CNPJ 29.410.826/0001-00

BALANÇOS PATRIMONIAIS COMPARATIVOS EM: 31/12/2019 E 2020

PASSIVO

2019 2020
R$ R$

Passlvo CjrcuJante

Contribuições a Recolher 600,41 0,00

Pis a Recolher 34,78 0,00

Créditos de Seminários 2.400,00 2.400,00

Outras Obrigações 22.832,06 32.785,08

Total do Passivo Circulante 25.867,25 35.185,08

Patrimônio Social 151.097,34 61.230,15

Resultado do Exercício -89.867,19 156.910,57

Patrimônio Líquido 61.230,15 218.140,72

Total do Passivo 87.097,40 253.325,80

/
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTABILISTAS DAS ENTIDADES DE PREVlDENCIA
CNPJ 29.410.826/0001-00

BALANCOS PATRIMONIAIS COMPARATIVOS EM: 31/12/2019 E 2020

DEMONSTRACÕES DO RESULTADO DOS EXERdclOS

2019
R$

2020
R$

Receitas Operacionais
Contribuições de Associados
Contribuições de Entidades
Prestação de Serviços
Receitas Financeiras
Aplicação Financeiras
Receitas de Eventos
Seminários
Congresso/Patrocínios

302.208,40

7.000,00

295.208,40

0,00

155,82

155,82

740.125,63

679.431,00

60.694,63

465.516,74

10.750,01

316.426,00

138.340,73

62,51

62,51

353.928,00

336.928,00

17.000,00

Receitas totais 1.042.489,85 819.507,25

Custo com Eventos
Seminários
Congressos
Despesas operacionais
Despesas Gerais e Administrativas
DespesasTributárias
Despesas Financeiras
Depreciação e Amortização

514.799,53

494.417,96

20.381,57

617.557,51

595.603,47

1.820,80

12.031,52

8.101,72

262.341,94

262.34i~94
0,00

400.254,74

380.878,02

1.867,57

9.278,94

8.230,21

Despesas Totais 1.132.357,04 662.596,68

,
Resultado do Exercício -89.867,19 156.910,57

61.230,15

-89.867,19

151.097,

218.140,72

156.910,57



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTABILISTAS DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA
CNPJ 29.410.826/0001-00

BALANCOS PATRIMONIAIS COMPARATIVOS EM: 31/12/2019 E 2020

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERClclOS FINDOS EM 31/12/2019 E 31/12/2020

2019
R$

2020
R$

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Déficit/Superávit
Ajuste para conciliar o resultado às Disponi-
bilidades geradas pelas atividades operacionais:
Depreciação e Amortização
(Aumento)Redução de Créditos Diversos
(Aumento) Redução de Contas a Pagar
(Aumento) Redução dos Impostos e Contribui
ções a Recolher

-89.867,19 156.910,57

8.101,72 8.230,21

22.832,06 32.785,08

2.400,00 0,00

-210,19 0,00

Das Atividades de Investimentos Acréscimo
do Imobilizado
Disponibilidades líquidas geradas(aplicação)
nas Atividades Operacionais
Das Atividades de Financiamentos
Pagamentos de Empréstimos
Disponibilidades líquidas geradas(aplicação)
nas atividade de Finànciamentos
Caixa Proveniente{aplicado) das Atividades

1.927,19 0,00

. ---~-""-~-~

-53.826,60 -31.492,17

0,00 0,00

0,00 0,00

-34.323,59 166.433,69

Aumento(redução) de Caixa e Equivalente
de Caixa: ,
No Início do Exercício
No Fim do Exercício

-10.876,33

23.447,26

-2.585,82

163.847,87

a e Equivalente Caixa

c
-34.323,59 -166.433,69
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTABILISTAS DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA
CNPJ 29.410.826/0001-00

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2020

1 - CONTEXTO OPERACIONAL: a ANCEP - Associação Nacional dos Contabilistas das
Entidades de Previdência, pessoa jurídica de direito privado, de âmbito nacional, é constituída
e organizada sob a forma de sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 1985, que tem
sua sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de janeiro, é uma Associação
que tem por objetivo proporcionar aos seus associados discussões amplas no segmento de
contabilidade de previdência complementar fechada. A emissão dessas demonstrações
contábeis foi autorizada pela presidência e diretoria financeira em 16 de fevereiro de 2018.

2 - SEUS OBJETIVOS SOCIAIS SÃO:

a. Congregar contabilistas vinculados ao sistema fechado de previdência privada;

b. Promover o desenvolvimento profissional, técnico e cultural dos associados;

c. Divulgar trabalhos, estudos, artigos e matérias dos diversos campos da Contabilidade de
interesse proflsslonat dos associados;

d, Trabalhar pela valorização dos associados e da profissão contábil;

e. Colaborar com órgãos governamentais normatizadores e controladores das entidades
fechadas de previdência privada, administração pública e entidades de classe;

f. Estimular os laços de união e solidariedade entre os seus associados;

g. Promover conferências, palestras, seminários e cursos de interesse profissional;

h. Zelar pelo cumprimento do Código de Ética Profissional dos Contabilistas;

i..Manter relacionamento e cooperação com outras associações nacionais e estrangeiras ligadas
ao sistema fechado de previdência privada

3 - A ANCEP é constituída de associados efetivos, espeoars, convidados, honorários,
beneméritos e colaboradores, os quais, reunidos em Assembleia a cada dois anos elegem uma
Diretoria com mandato de igual duração.

1
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTABILISTAS DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA
CNPJ 29.410.826/0001-00

4- PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram preparadas pela ANCEPe são apresentadas em observância
a ResoluçãoCFCnO 1.409/12 que aprovou a interpretação NBCITG 2002 (R1),aplicáveis às
Entidades sem Finalidade de lucros e em conformidade com a NBCTG 1000 (RI) e NBC T
19.41 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, e estão sendo apresentadas de
forma comparativa. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas
demonstraçõescontábeis estão definidas abaixa.

As demonstrações contábeis incorporam os Pronunciamentos Técnicos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as Normas Brasileiras de Contabilidade do Conselho
Federal de Contabitidade (CFC) em vigor até a data de conclusão da elaboração das
demonstraçõescontábeis;

4.1. Base de preparação e apresentação A preparação das demonstrações contábeis
requer o uso de certas estimativas contábeis críticas, bem como o exercício de julgamento por
parte da administração da ANCEPno processo de aplicação das políticas contábeís.. Aquelas
áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, assim como as
áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações contábeis,
estão dlvulqadas na nota 4.18. Os ativos são registrados pelos montantes pagos em caixa ou
equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-Ios na data da
aquisição. Os passivos são registrados pelos montantes dos recursos recebidos em troca da
obrigação ou, em algumas circunstâncias, pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa
que se espera sejam necessáriospara liquidar o passivo no curso normal das operações.

4.1.1 Moeda funcional e de apresentação - As demonstrações contábeis estão
apresentadasem reais(R$), que é a moeda funcional e de apresentaçãoda ANCEP.

4.2. Caixa e equivalente de caixa - Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade
de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A
ANCEPconsidera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata
em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de
valor. Por conseguinte, um investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa
quando tem vencimento de curto prazo; três meses ou menos, a contar da data da
contratação. Caixa e equivalente de caixa .incluem o numerário em espécie e os depósitos
bancários disponíveis.

2
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3

4.3. Créditos receber - Correspondem aos valores a receber dos associados da ANCEP
provenientes, principalmente, das contribuições associativas. O prazo de recebimento é
equivalente em até 12 meses ou menos, sendo, portanto, classificadosno ativo circulante. Os
créditos a receber dos associadossão, inicialmente, reconhecidos pelo valor original. Não há
constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa, considerandoque os créditos da
ANCEP,em caso de inadimplência possuem como garantia os títulos de propriedade dos
associados.Na prática, são recebidosao valor cobrado ou nominal sem encargospor atraso.

4.4. Instrumentos Financeiros

4.4.1. Ativos financeiros - Reconhecimento inicial e mensuração - Ativos Financceiros
são classificados,no reconhecimento inicial, como ativos financeiros a valor justos por meio do
resultado, empréstimos e recebíveis, investimentos mantidos até o vencimento, ou ativos
financeiros disponíveis para venda, conforme a situação. Todos os ativos financeiros são
reconhecidosa valor justos, acrescido, no caso de ativos financeiros não contabilizados a valor
justo por meio de resultado, dos custos da transação que são atribuíveis à aquisição do ativo
financeiro. Vendas e compras de ativos financeiros que requerem a entrega de bens dentro de
um cronograma estabelecido por regulamento ou convenção no mercado (compras regulares)
são reconhecidas na data da operação, ou seja, a data em que a ANCEPse compromete a
comprar ou vender o bem. Os ativos financeiros da ANCEPincluem caixa e equivalentes de
caixa, contas a receber de associados e outras contas a receber e outros recebíveis,
instrumentos financeiros cotados e não cotados. Ativos financeiros a vafor justos por.meio do
resultado são apresentados no balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes
ganhos ou perdas reconhecidosna demonstraçãodo resultado. A ANCEPnão designou nenhum
ativo financeiro a valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial. Empréstimos e
recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos e determináveis, não
cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos financeiros são
contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos(taxa de juros
efetiva), menos perda por redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calculado
levando em consideração qualquer desconto ou "prêmio" na aquisição e taxas ou custos
incorridos. A amortização do método de juros efetivos é incluída na linha de receita financeira
na demonstração do resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas
como despesas financeiras no resultado. Os títulos e valores mobiHários possuem
características de disponível para venda e estão acrescidos dos rendimentos
financeiros(resultado) que se aproximam do valor justo. O valor justo de ativos monetários
disponíveis para venda denominados em moeda estrangeira é mensurado nessa moeda
estrangeira e convertido utilizando-se a taxa de câmbio à vista vigente na data de reporte das
demonstraçõescontábeis. As variaçõesdo valor justo atribuíveis a diferenças de conversãoque
resultam de uma mudança do custo amortizado do ativo são reconhecidasno resultado, e as
demais variaçõessão reconhecidasdiretamente no patrimônio liquido.

4.5. Estoques - Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização,
dos dois o menor. O método de avaliaçãodos estoquesé o da média ponderada móvel.
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;1~11;:I~~~iliZad()_igder1l0nstradoao custo de aqui~íçãoe, quando aplicável, pelo valor
§~B;'iF()m()~()casodosjrnÓVeisaté31 de dezembro de 2017, sendo que as depreciações
~9ê:eTl~9SéJIFlll~cfas>peloJT]étod()linear co~ base no prazo de vida útil desses ativos.
.-etl~$.>~irdifiçéJ<;ões.compreendem,em quase sua totalidade, as infraestruturas para a

'~iFad()/gesp()rt().\()/irnobHizadoé mensurado pelo seu custo hlstórtco menos depreciação
..\[Il.9taÂª.i~/ÇlistoihJ$.~é>riCQj1Jclt)jos.gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. Os

~l"r~n()$.r'ã()sãiordepr~Cié1~os.Adepreciaçãode outros ativos é calcula9a usando o método
~.FPªra;.aJ()car$eu.scustosa seus valores residuais durante a vida útil estimada, como

9J4g:

.Descrição
Ediflêações
MáqUinase Equipamentos

. . Móveise Utensílios
··.·equipamentos de Informática
<iSoftware e Licençasde Uso
· Veículos

Instalações

Anos
17 a 70
10 a 15
10 a 15

5
5

10 a 15
10 a 15

....•.••..••..< ..

(;i;iigãr~~sg•.lJJ)()$<dg~tiVOJmObiliZadoa administração da ANCEPaplica as Normas Intemacionals
.+(9~·(ZRntabiljdacjequesão adotadas no BrasU,em especial a editada na NBCTG 27 (R3) - Ativo

t1'J1()l)ilizado(Cf>C27}.Em2010, a ANCEPrealizou avaliação patrimonial, sendo que o ajuste de
;l;;~e.Yi\RatrifJ}Ôrio.SOCiaJficourestrito aos grupos de terrenos e edificações. Foi reellzada nova
·ie~irnativadevalores e de vida útH nestes dois' grupos, e aos demais grupos do ativo
/)JrIl()blliZadoforarrraPlicadas novas estimativas de vida útil para as aquisições realizadas a

Jl)?l'1:irdo/exercíciosocial de 20121 não sendo registrada qualquer provisão para perdas o
<i iig-1téríO ªpUcado para o reconhecimento de um item de ativo imobilizado é determinado se for

iprovávelqllefuturos benefícios econômicos associados ao ítem fluirão para a ANCEPe se o
...•·.ClJstodo ítempuder ser mensurado confiavelmente. Um item de imobilizado é baixado quando
. vendido ou quando nenhum beneficio econômico futuro for esperado do seu uso ou venda.

!:vel1tualgan!1o ou perda resultante da baixa do ativo(calculado como sendo a diferença entre
iyalorC()litábil do ativo} á Incluído na demonstração do resultado do exercício em que o ativo

··>fOrbaixado. O valor residual e vida útil dos ativos e o método de depreciação são revistos no
encerramento de cada exercício e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.

,
·4.7. Intangível - As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custo
incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para ser utilizados.
Essescustos são amortizados durante sua vida útil estimável de cinco anos. Ganhos e perdas
resultantes da baixa de um ativo intangível são rnensurados como a diferença entre o valor
líquido obtido da venda e o valor contábiJ do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do
resultado no momento da baixa do ativo.

4
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4.8. "Impairment" de ativos não financeiros - os ativos que estão sujeitos a
amortização são revisados para verificação de "impairment" sempre que eventos ou mudanças
nas circunstâncias indicarem que o valor contábiJ pode não ser recuperável. Uma perda por
"impairment" é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábll do ativo excede seu valor
recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus
custos de alienação e seu valor de uso.

4.9. "Impairment" de ativos financeiros - A ANCEPavalia no fim de cada período se há
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros está deteriorado.
Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos de "impairment" são
incorridos somente se há evidência objetiva de "impairment" como resultado de um ou mais
eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda" ) e aquele
evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo
financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira conflável. Os
critérios que a ANCEP usa para determinar se há evidências objetivas de uma perda por
"impairment" incluem:

i. Dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor;
ii. Quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou

principal;
iii. O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido a

dificuldades financeiras.

4.10. Passivo Circulante - É demonstrados por valores conhecido ou calculáveis,
acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e atualizações monetárias
incorridas.

4.11. Contas a pagar aos fornecedores - As contas a pagar aos fornecedores são
obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso
normal dos negócios, sendo classificados como passivo circulante se o pagamento for devido
no período de até um ano. Caso contrário, são apresentados como passivo não circulante. Elas
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo
amortizado como uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente
reconhecidas ao valor da fatura correspondente já deduzido dos impostos que são retidos nos
processamentos das notas fiscais, sendo que o prazo médio de pagamento é de 30 dias.

4.12. Obrigações trabalhistas de férias - O saldo acumulado a pagar desta rubrica é
constituído com base na remuneração dos empregados, incluindo as férias proporcionais e os
encargos sociais correspondentes.

5
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4.13. Passivos financeiros - Reconhecimento inicial e mensuração - Passivos
financeiros são classificados, como reconhecimento inicial, como passivos financeiros a valor
justo por meio do resultado, empréstimos e financiamentos, ou como contas a pagar, conforme
o caso. Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de
empréstimos e financiamentos e contas a pagar, são acrescidos do custo da transação
diretamente relacionado. Os passivos financeiros da ANCEP incluem contas a pagar a
fornecedores e outras contas a pagar e financiamentos. Após reconhecimento inicial,
empréstimos e financiamentos sujeitos e juros são mensurados subsequentemente pelo custo
arnortízado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos
na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante o
processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas de passivos
para negociação são reconhecidos na demonstração do resultado. A ANCEP não apresentou
nenhum passivo financeiro a valor justo por meio do resultado. .

4.14. Provisão para demandas judiciais - A ANCEP reconhece provisão para causas
cíveis, trabalhistas e tributárias, adotando na integratidade o CPC25 - aprovado pejo Conselho
Federal de Contabilidade CFC- NBCTG 25 (R1). A avaliação da probabilidade de perda inclui a
avaliação de evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a
aviação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta
alterações nas circunstâncias, tais como praza de prescrição aplicável, conclusões de inspeções
fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos oudedsões de
tribunais. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido às
imprecisões no processo ee sua determinação. A ANCEPrevisa suas estimativas e premissas
anualmente quando do encerramento do exercício social. As provisões para ações judiciais
(trabalhistas, cíveis e tributárias) são reconhecidas quando:

i. Uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados;
ii. É provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação;

iii. O valor tiver sido estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para
liquidar a obrigação, usando uma taxa anterior aos impostos, a qual reflita as avaliações atuais
de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação.O aumento da
obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesas financeiras.

4.15. Patrimônio Líquido - O patrimônio líquido compreende o patrimônio social inicial,
acrescido dos vaJores dos superávits e dlrnlnuído dos déficits ocorridos e dos efeitos da
reavafiação realizada em 1994 sobre todos os grupos do imobilizado e do intangível e do ajuste
da avaliação patrimonial realizado em 2010 sobre os grupos construções civil e terrenos.
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4.16. Reconhecimento da receita - A receita compreende o valor justo das
contraprestações recebidas ou a receber proveniente, principalmente, das contribuições
associativas e de seminários e congressos.

(a) Receita de contribuições sociais - A cobrança de contribuições sociais é
realizada de forma a permitir que o associado possa optar pela melhor forma de pagamento
para o exercício corrente, podendo ser parcela única ou duas parcelas. As contribuições sociais
são reconhecidas mensalmente em conta de resultado no mês de referência da contribuição.
Os recebimentos antecipados de contribuições sociais referente ao exercício seguinte são
reconhecidos em conta específica do passivo circulante.

4.17. Receitas financeiras - As receitas financeiras são reconhecidas conforme o prazo
decorrido pelo regime de competência, usando o método da taxa efetiva de juros.

4.18. Julgamentos, estimativas e premissas significativas - Na elaboração das
demonstrações contábeis foram utilizados julgamentos, estimativas e premissas contábeis para
contabitização de certos ativos e passivos e outas transações, e no registro das receitas e
despesas dos períodos. A definição dos julgamentos, estimativas e premissas contábeis
adotadas pela ANCEPfoi elaborada com a utilização das melhores informações disponíveis na
data das referidas demonstrações contábeis, envolvendo experiência de eventos passados,
previsão de eventos futuros, além de auxílio de especialista, quando aplicável.-·-·~~

As demonstrações contábeis incluem, portanto, várias estimativas, tais como atualizações de
débitos fiscais parcelados e consolidados, obrigações fiscais, trabalhistas e cíveis, dos
instrumentos financeiros, do valor justo dos imóveis, mas não se limitando à seleção de vida
útil dos bens do imobilizado.

4.19. Gestão de riscos financeiro - As atividades da ANCEPse expõem a alguns riscos
financeiros: risco de crédito e risco de liquidez.

(a) Riscode crédito - O risco de crédito decorre de caixa e equivalente de caixa,
instrumento financeiros, depósitos em instituições financeiras, bem como de exposição de
créditos a receber dos associados. Para as instituições financeiras são aceitos somente títulos
consideráveis recebíveis. ,

(b) Riscode liquidez - A previsão de fluxo de caixa é realizada pela diretoria
financeira por meio do monitoramento das previsões orçamentárias para assegurar que a
ANCEPtenha caixa suficiente para atender suas necessidades operacionais. Essas previsões
levam em consideração o plano de investimento traçado para o exercício.
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o excesso de caixa mantido pela ANCEP, além do saldo exigido para administração do capital
circulante, é investido em contas de aplicação correntes com incidência de juros, depósito a
prazo, depósitos de curto prazo e títulos de valores mobiliários, escolhendo vencimentos
apropriados ou Iiquidez suficiente para fornecer margens necessárias conforme as referidas
previsões.

4.20. Estimativadovalor justo - pressupõe-se que os saldos das contas a receber dos
associados e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a
perda("impairment") no caso de contas a receber, estejam próximas de seus valores justos.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021

,
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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA ANCEP -

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTABILISTAS DAS ENTIDADES DE

P_REVIDÊNCIA, REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2021.

às 13hOO(treze) horas do dia 18 de maio do ano dois mil e vinte um(2021), previamente

convocados reuniram-se na sede social da ANCEP - Associação Nacional dos Contabilistas das

Entidades de Previdência, localizada na Rua da Conceição, 105 - 20º ando - sala 2008 - Centro

Rio de Janeiro - RJ, reuniram-se os membros efetivos do Conselho Fiscal senhora MARIA

CRJSTINARIBEIRO ROCHA BAlB/NO - presidente; senhor CARlOS AlBERTO DE SOUZA e

senhora FERNANDA ALVES GOUVÊA, membros efetivos, na forma do Artigo 29 ítens 11 e 11I do

Estatuto desta Associação a fim de examinar e apreciar as contas do BALANÇO PATR/MONIAl,

DEMONSTRAÇÕES OOS RESULTADOSDOS EXERCíCIOS,DEMONSTRAçõES FINANCEIRAS E

flUXOS DE CAIXA, NOTAS EXPlICATIVAS E RELATÓRIOANUAL DE ATIVIDADES E GESTÃO

ADMINISTRATIVA - 2019/2020 e demais Demonstrações relativas ao exercício findo em

31(trinta e um) de dezembro de dois mil e dezenove e dois mil e vinte. Com base nesses

exames, deu início aos trabalhos, o conselho examinou os documentos e as contas relativas às

Receitas realizadas de Contribuição das itens 11 e 11I do Estatuto, o exame das contas da
"-

Entidade de Profísslonais de Contabilidade, bem como as Despesas realizadas Administrativas

e de Eventos, os registros no livros Contábeis Trabalhistas e Fiscais realizados de
~:.;

conformidade com os testes seletivos de documentos contábeis específicos e gerais. A) A

Presidente do Conselho Fiscal recomenda acompanhar sempre os gastos Administrativos e de

Eventos com base nos critérios apresentados para que fiquem dentro da margem estabelecida,

após todo trabalho realizado, os membros do Conselho Fiscal, transcreve nesta ata.

"O Conselho Fiscal da ANCEP - ASSOCIAÇÃO NAOONAl DOS CONTABILISTAS DAS ENTIDADES

DE PREVIOÊNOA", por seus membros abaixo assinados, toma público que realizou, na forma

do Capitulo IV do Artigo 29 itens 11e lU do Estatuto, o exame das contas da Diretoria Executiva,

representada pelo relatório ANUAL DE ATIVIDADES E GESTÃO ADMrNtSTRATIVA, BALANÇO

PATRtMONlAl, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, OEMONSTRAÇÃOOO flUXO fJNANCEIRO E



-_ ..•.._---

DE CAIXA E NOTAS EXPLlCATIVAS, relativas aos exercícios encerrados em 31(trinta e um) de

dezembro do ano de dois mil e dezenove e do ano de dois mil e vinte, sendo de "Parecer que

as referidas peças contábeis, refletem adequadamente a situação Econômica e Financeira da

Entidade", recomendando, após análise pelo Presidente do Conselho Deliberativo da ANCEP -

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTABILISTAS DA ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA, sua

aprovação". E nada mais havendo a tratar.

I

A Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. Rio de Janeiro, 18 de maio do ano dois

mil e vinte e um (18.05.2021).

~V\Co.e..N..sifnQ ~ t ~/hthO
MARIA CRISTINA RIBEIRO ROCHA BAlBINO - Presidente

CARLOSALBERTO DE SOUZA - Membro Efetivo

FERNANDA AlVES GOuvÊA - Membro Efetivo
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PRESIDENTE DO CONSELHODELIBERATIVO DA ANCEP

Conforme o capítulo 111,artigo 25 item IX do Estatuto,
Estamos encaminhando para sua apreciação e, posterior
Deliberação as peças:

*Balanço Anual de 2020 e seus anexos;

*Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis;

*Relatório Anual de Atividades e Gestão Administrativa;

Apresentados pela Diretoria Executiva, relativas aos exer-
cícios de 2019 e 2020, acompanhado da aprovação do
parecer do Conselho Fiscal da Entidade.

,
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DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

o Conselho Deliberativo da ANCEP - Associação Nacíonal dos
Contabilistas das Entidades de Previdência, em cumprimento as
determinações expressas no Capítulo 111art. 25 item IX do
Estatuto da Entidade, após examinar o Relatório Anual de
Atividades e Gestão Administrativa e os Respectivos Balanços
com seus anexos e Notas Explicativas, relativas aos Exercícios de
2019 e 2020, apresentados pela Diretoria Executiva da ANCEP e,
acompanhado da aprovação do parecer do Conselho Físcal da
Entidade.

DELIBERA: ,

Aprovar por unanimidade, o Relatório Anual' de Atividades e
Gestão Administrativa, os Balanços relativos aos Exercícios de
2019 e 2020, com seus anexos e Notas Explicativas.

DIONÍSIO JORGE DA SILVA
Presidente do Conselho Deliberativo



,

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES E GESTÃO ADMINISTRATIVA
2019/2020

APRESENTAÇÃO

A ANCEP,graças ao seu poder associativo, junto com à Secretaria de
Previdência Complementar - SPC,hoje, Superintendência Nacional de
Previdência Complementar - PREVICe outras entidades como ABRAPP,
ICSS,IBA, IBRACON,CVM, CETIP,CRC-RJ,entre outras. A Diretoria da
ANCEP,pode afirmar que, sem esse apoio, teria sido impossível o
cumprimento dessa difícil porém gratificante missão.

Não queremos, comemorar sozinhos. Queremos dividir com vocês
associados da ANCEP, e com todos os que colaboraram com nossas
realizações, a todos gostaríamos de externa r os nossos agradecimentos e,._...
assegurar que a continuidade dessa confiança nos incentiva, cada vez
mais, a enfrentar os desafios que representam a condução da
administração de entidade como a ANCCEP,principalmente nos tempos
atuais em que o ramo de previdência complementar fechada está

-..

passando pelo processo de renovação.

INTRODUÇÃO

A Diretoria Executiva da ANCEP,em cumprimento às disposições
estatutárias, apresenta o relatório das principais atividades da entidade
durante os exercícios de 2019 e 2020, acompanhados dos Balanço
Patrimonial e Comparativos de Ativo e Passivo, da Demonstrações dos
Resultados do Exercício, Demonstrações dos Fluxos de caixa, mais Notas
Explicativas, Parecer do Conselho fiscal e-do Relatório Anual de Atividades
e Gestão Administrativa relativos aos exercícios de 2019 e 2020



A ANCEP,foi criada com os objetivos principais de: Congregar e manter
seus associados, zelando por seus interesses, direitos e prerrogativas,
promover seminários, conferências, estudos, pesquisas e palestras para
aprimorar o nível cultural e técnico de seus associados, elaborar e publicar
trabalhos identificados com suas finalidades e de interesse profissional
dos associados, defender os direitos, anseios e reivindicações dde seus
associados, manter cooperação e intercâmbio com Organizações
Congêneres Oficiais ou Particulares.

SEMINÁRIOSECURSOS

Essezelo no trato das questões relacionadas com a Associação é
compartilhado pelos colaborados da ANCEP,pelos integrantes de seus
órgãos colegiados - Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e DeUberativo.
Todos contribuíram de forma decisiva para os bons resultados da ANCEP

Assim a Diretoria Executiva procurou dar continuidade à forma de atuação
estabelecida desde o início de suas atividades, apesar das restrições
impostas às atividades no início deste exercício e a continuidade da
Pandemia e seu agravamento.

A seguir apresentamos um resumo das principais realizações de nossa
entidade durante os anos de 2019 e 2020.

Dando continuidade ao seu programa de treinamento, a ANCEPpromoveu
uma série de cursos, seminários, palestras. Os eventos, que foram de
grande utilidade, sendo que alguns eventos foram realizados em parceria
com a ABRAPP,GAMA/MERCER, RODARTENOGUEIRA, IBA,MIRADOR -
ASSESSORIAATUARIAL,WAY EDUCAÇÃOLTDA., entre outros. Os eventos
despertaram extraordinário interesse não só dos técnicos vinculados às
áreas contábeis das entidades como, técnicos de outras áreas e também
participantes dos planos de benefleios que desejam conhecer melhor as
vantagens de estarem vinculados ao sistema de previdência privada
fechada.

Na maioria dos eventos, houve a participação, entre os instrutores, de
técnicos da Secretaria de Previdência Complementar - SPC-
Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC,esta
parceria tem caracterizado o nosso relacionamento, que nos permite um
entrosamento cada vez maior com aquele órgão governamentaJ



encarregado de fiscalizar e orientar o sistema de previdência privada
fechada.

SEMINÁRIOS, CURSOS E ENCONTRO EM 2019

- Seminário: NOVA EFD-Reinfversão 2.1, DcrFweb e Relação com o e-

Social, de 16/09 a 29/11/2019 em 1.0Capitais, com o instrutor Edgar Silva

Grassi;

- Seminário: PROCEDIMENTOS E CONTROLES NA ELABORAÇÃO DAS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCíCIO DE 2018 DAS EFPCs, em 10

Capitais de 14/01 a 29/01/2019, com os instrutores Geraldo de Assis,
Edgar Grassi, Julio Pasqualeto, Maria Elizabete e Edgar Almeida;

- Seminário: DESAFIOS EFPCs 2019: INVESTIMENTOS E SOLVÊNCIA, em seis

Capitais, Fev/Mar e Maio/2019, com os palestrantes: Antonio Fernando
Gazzoni, Frederico Vieira, Tiago Calçada e Wagner Kladt;

- Seminário: e-FINANCEIRA - MÓDULO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, em 9

Capitais de 10/05 a 12/07/2019, com o apresentador Edgar Silva Grassi;

- VIII ENCONTRO NACIONAL DOS CONTABILISTAS DAS EFPCs, em
""-'''-'' .

01/02/08/19, na cidade de Porto Alegre, no Centro de Eventos da FIERGS,

cujo tema: CONTABILIDADE NA ERA DIGITAL;

- Seminário:{)RÇAMENTO EfPCs: GESTÃO E PRÁTICAS APLICADAS AOS

FUNDOS DE PENSÃO, em 9 Capitais de 19/09 a 05/11/2019, com a
instrutora Maria Elizabete da Silva;

- Participação de Membros da Diretoria da ANCEP no 40º CONGRESSO DE

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA, nos dias 16/17 e 18/10/2019,

em SÃO PAULO CAPITAL;
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- Treinamento in-Company: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PARA EFPCsem 25

a 27/11/2019, realizado na FAELBA-FUNDAÇÃO COELBA DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR, com o instrutor Edgar Silva Grassi;

- Seminário: SOLUÇÕES PARA A GESTÃO DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR FRENTE AO ATUAL CENÁRIO, em 06/12/2019 na

CAPEMISA - Rio de Janeiro, com os Palestrantes: José Edson da Cunha

Junior, André Meireles, André Laport Ribeiro, Josef Gouvêa Gama e Daniel
Pereira da Silva.

SEMINÁRIOS, CURSOS E FÓRUM EM - 2020

- 1º FÓRUM UNIABRAPP E ANCEP - Alterações nos Normativos Contábeis

das EFPCse seus Reflexos nas Gestões, nos dias 23, 24 e 25/09/2020

apresentado ON UNE pela EQUIPE TÉCNICA DA ABRAPP E DA PREVlC;

- SPECIAL CLASS- UNIABRAPP ANCEP MERCER, Marcação a Mercado

Resolução CNPC 37/20, em 08/07/2020 ON UNE, apresentada por Lucio
Capelletto, José Carlos Chedeak, Silvio Rangel e Antonio Gazzoni;

- Parceria.entre: ANCEP E WAY EDUCAÇÃO LTDA. No Curso ON UNE

Escrituração Contábil Digital - ECD/SPED CONTÁBIL, em 07/05/2020
ministrado por Edgar Silva Grassi;

- Parceria entre: ANCEP E WAY EDUCAÇÃO LTDA, no curso ON UNE

Gestão Orçamentária para Entidades de Previdência: Orçamento,

Indicadores e Controles em 21/05/2020, ministrado por Maria Elizabete
da Silva;



Evento: ON UNE - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE

2020 E ABERTURA DO EXERCíCIO DE 2021 DAS EFPCs, em 09 e 10/12/2020

- Parceria entre: ANCEP WAY EDUCAÇÃO LTDA, no curso ON UNE

Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e Escrituração Fiscal Digital (EFD - PtS e

COFINS), em 04/06/2020 ministrado por Edgar Silva Grassi;

- Seminário: Governança das EFPCem tempos de COVID-19, em

29/07/2020 apresentação ON UNE por RODARTE NOGUEIRA,

apresentadores José Roberto Ferreira me João Roberto Rodarte;

- Parceria entre: ANCEP E WAY EDUCAÇÃO LTDA, no curso ON UNE

Desvendando a e-Financeira e o Cruzamento de Dados Fiscais dos

Contribuintes, em 06/08/2020 ministrado por Edgar Silva Grassi;

- Treinamento: ON UNE - ASPECTOS RELEVANTES NA ESTRUTURA DE

PRESTAÇÃO DE SERViÇOS, RISCOS, ORGANIZAÇÃO E MODELAGEM DO

SEGMENTO, em 20/08/2020 apresentado por Luciano Coelho de

Magalhães Netto;

- Evento: ON UNE - ORÇAMENTO DE 2021 PARA EFPCs (Adequação à IN

PREVIC 31/2020), em 22/10/2020 apresentado por Maria Elizabete da
Silva;

Evento: ON UNE - AUDITORIAS ESPECIAISE COMPUANCE PARA EFPCs em

27/11/2020 apresentado por João Roberto Rodarte, Thiago Fialho de

Souza, Sheila Teixeira da Silva, Leandro Mateus de Almeida Aquino e José
Roberto Ferreira;

Apresentado por Maria Elisabete da Silva, Julio Cesar PasquaJetto e

Geraldo de Assis Souza Junior, Giancarlo Germany, Luciano Magalhães,

Ricardo Cavalcanti e Rodrigo Costa.


