
Notas 2019 (Não auditado) 2018

Ativo circulante

Caixa e equivalente de caixa 4 375.696                  313.114                     

Aplicações financeiras 5 22.680                    31.152                       

Subvenções, convênios e parcerias a receber 6                    693.428 554.428                     

Tributos a recuperar - 721                         721                            

Despesas antecipadas - -                          2.568                         

Total do ativo circulante 1.092.525               901.983                     

Ativo não circulante

Imobilizado 7 119.694                  127.486                     

Intangível - 456                         549                            

Total do ativo não circulante 120.150                  128.035                     

Total do ativo 1.212.675               1.030.018                  

Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância - 

"CRAMI"

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em reais)

ATIVO

As notas explicativas da Administração são partes integrante das demonstrações contábeis.
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Notas 2019

(Não auditado) 

2018

Passivo circulante

Fornecedores - 2.620                       1.536                       

Obrigações trabalhistas e sociais 8 308.905                   303.331                   

Impostos a recolher - 739                          890                          

Convênios, subvenções e parcerias 9 761.531                   723.072                   

Total do passivo circulante 1.073.795                1.028.829                

 

Patrimônio social 11 138.880                   1.189                       

Total do passivo e patrimônio social 1.212.675                1.030.018                

As notas explicativas da Administração são partes integrante das demonstrações contábeis.

Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância - 

"CRAMI"

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL
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Notas 2019

(Não auditado) 

2018

  

Receita líquida 12 3.020.000                3.020.152                

 

Despesas operacionais:

Despesas com pessoal 13 (1.985.680)              (2.090.570)              

Despesas administrativas 14 (425.183)                 (479.878)                 

Outras receitas e despesas, líquidas 15 (463.957)                 (449.470)                 

(2.874.820)              (3.019.918)              

Superávit antes do resultado financeiro 145.180                   234                          

 

Despesas financeiras 16 (7.489)                     (8.949)                     

 

Superávit (déficit) do exercício 137.691                   (8.715)                     

 

Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância - 

"CRAMI"

Demonstrações do superávit (déficit) para os

exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em reais)

As notas explicativas da Administração são partes integrante das demonstrações contábeis.
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 2019

(Não auditado) 

2018

Superávit (déficit) do exercício 137.691                   (8.715)                     

 

Outros resultados abrangentes -                              -                              

Resultado abrangente do exercício 137.691                   (8.715)                     

Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na 

Infância - "CRAMI"

Demonstrações do superávit (déficit) abrangente para os

exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em reais)

As notas explicativas da Administração são partes integrante das demonstrações contábeis.
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 Patrimônio social Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 (Não auditado) 9.904                       9.904                       

 

Déficit do exercício (8.715)                     (8.715)                     

Saldos em 31 de dezembro de 2018 (Não auditado) 1.189                       1.189                       

Superávit do exercício 137.691                   137.691                   

Saldos em 31 de dezembro de 2019 138.880                   138.880                   

Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na 

Infância - "CRAMI"

Demonstrações das mutações do patrimônio social para os

exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em reais)

As notas explicativas da Administração são partes integrante das demonstrações contábeis.
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2019

(Não auditado) 

2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Superávit (déficit) do exercício 137.691                 (8.715)                    

Ajustes para conciliar o superávit (déficit) ao caixa gerado pelas atividades operacionais

Depreciação e amortização 29.110                   15.328                   

Baixa de ativo imobilizado -                         1.042                     

Decréscimo (acréscimo) nas contas de ativo:

Subvenções, convênios e parcerias a receber (139.000)                104.578                 

Despesas antecipadas 2.568                     118                        

Acréscimo (decréscimo) nas contas de passivo:

Fornecedores e outras obrigações 933                        (12.830)                  

Obrigações sociais, trabalhistas 5.574                     38.369                   

Convênios, subvenções e parcerias 38.459                   (128.086)                

Caixa líquido (utilizado nas) gerado pelas atividades operacionais 75.335                   9.804                     

Fluxo de caixa das atividades de investimento

  Aplicações financeiras 8.472                     (2.540)                    

  Aquisição de ativo imobilizado (21.225)                  (23.732)                  

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (12.753)                  (26.272)                  

Aumento (redução) em caixa e equivalente de caixa no exercício 62.582                   (16.468)                  

Demonstração da variação de caixa e equivalência de caixa

Caixa e equivalente no ínicio do exercício 313.114                 329.582                 

Caixa e equivalente no final do exercício 375.696                 313.114                 

Aumento (redução) em caixa e equivalente de caixa no exercício 62.582                   (16.468)                  

Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância - "CRAMI"

Demonstrações dos fluxos de caixa para os

exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de reais)

As notas explicativas da Administração são partes integrante das demonstrações contábeis.
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