INSTITUTO PADRE VILSON GROH
CNPJ: 13.188.828/0001-67

Livro: 0002 Folha: 0065
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

NOTAS EXPLICATIVAS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
A empresa INSTITUTO PADRE VILSON GROH é uma Outras formas de Associação, fundada em 21/01/2011, com sede na cidade de
Florianópolis - SC.
(a) contexto operacional da entidade, incluindo a natureza social e econômica e os objetivos sociais;
O Instituto Padre Vilson Groh (IVG) é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com prazo de duração
indeterminado, constituída sob a forma de Associação de fins assistenciais, com autonomia patrimonial, administrativa e
financeira e regida pela legislação atinente e pelo seu Estatuto. O IVG presta serviços de assessoramento, defesa e
garantia de direitos, sem qualquer discriminação, tendo como marco referencial a Constituição Federal (capítulo 5).
(b) os critérios de apuração da receita e da despesa, especialmente com gratuidade, doação, subvenção, contribuição e
aplicação de recursos;
As demonstrações contábeis e Financeiras foram respeitando os critérios da RESOLUÇÃO CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG
2002 - ENTIDADE SEM FINALIDADE DE LUCROS. A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
(c) a renúncia fiscal relacionada com a atividade deve ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação
devida fosse;
A instituição não teve renuncia fiscal relacionada com a atividade no ano de 2012.
(d) as subvenções recebidas pela entidade, a aplicação dos recursos e as responsabilidades decorrentes dessas
subvenções;
A instituição não recebeu subvenções no ano de 2012.
(e) os recursos de aplicação restrita e as responsabilidades decorrentes de tais recursos;
A instituição não recebeu recursos de aplicação restrita no ano de 2012.
(f) Depósitos Bancários
- Conta Bancária BB: expressa todos os valores pagos e recebidos, fechando o ano de 2012 com saldo de R$ 850,97.
(g) Aplicação de liquidez imediata
- Conta Aplicação BB: expressa os valores aplicados e seus respectivos resgates, fechando o ano de 2012 com saldo de R$
901.500,00.
- Rendimentos a apropriar: representa os valores provisionados no extrato bancário, sendo efetivado apenas no momento
dos resgates dos depósitos.
- Provisão do Imposto de Renda: representa os valores provisionados no extrato bancário para pagamento de Imposto de
Renda da aplicação financeira. Terá sua apropriação efetiva quando houver o resgate.
(h) Outros Créditos
- Doações recebidas de Bens, Materiais e Serviços a repassar: representa as doações recebidas de livros (Pia Sociedade
São Paulo); ovos de Páscoa (Koerich Construção e Participação Ltda e ACIF - Associação Comercial e Industrial de
Florianópolis); Materiais de cama e banho (Montteclaro Empreendimentos Ltda); Data Show e Home Theater (Guido Ademar
Garcia); Blog ivg.net.br (Gtt Industria e Comércio de Soluções Tecnológicas); Impressão do Balanço Social IVG 2012 (ACIFAssociação Comercial e Industrial de Florianópolis).
(i) Imbolizado
- Bens em operação: Foi recebida a doação de um Data Show e um Home Theater. Eles serão utilizados nas atividades
realizadas na sede da entidade.
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(j) Fornecedores
- Fornecedores nacionais: representam as aquisições do período. Todas já foram quitadas.
(k) Contas a pagar
Centro Cultural Escrava Anastácia a pagar: o valor de R$ 24.486,48 foi zerado, já que o Sr. Vilson Groh abriu mão de
receber este valor.
(l) Patrimônio Social
- Fundo Patrimonial: consta saldo em 31/12/2012 de R$ 1.350.000,00.
- Resta ser integralizado no Fundo Patrimonial a quantia de R$ 384.411,70.
(m) Receitas
- Receitas de doações: doações recebidas pelo IVG para desenvolvimento de suas atividades.
- Receita Financeira: referente aos rendimentos da aplicação financeira em CDB-DI do Banco do Brasil.
(n) Custos e Despesas:
- Ocupação: locação de papa-entulho para reforma da sede.
- Utilidades e serviços: despesas do IVG com hospedagem de e-mail - Localweb; correios; telefone - GVT;
- Serviços e Assessorias: Assessoria de comunicação e marketing e dos serviços de assessoria prestados pelo Centro
Cultural Escrava Anastácia.
- Custos dos Projetos: materiais gráficos e impressos (R$ 5.230,00) e alimentação para eventos de capacitação e
formação; elaboração de informativos e periódicos;
- Despesas Gerais: despesas com materiais de expediente; manutenção do site ivg.net.br; cartório; manutenção de
computadores; despesas funerárias com a compra de uma coroa de flores.
- Despesas Filantrópicas: reembolsos de vale transporte da Empresa Biguaçu Transportes Coletivos e Transportes Coletivos
Estrela para as organizações da Rede (R$ 22.354,12); doações de 2479 livros recebidos da entidade Pia Sociedade São Paulo
e doados para outras organizações (R$ 82.272,00); doação de 1900 ovos de Páscoa recebidos das entidades Koerich
Participação S.A. (R$ 10.000,00) e ACIF (R$ 4.680,00) e doados para os jovens das organizações da REDE; doação de
materiais de cama e banho (R$ 3.000,00)
(o) Despesas Tributárias
- Contribuições, impostos e Taxas: Imposto de Renda sobre os resgates da aplicação financeira do Banco do Brasil.
- Despesas Financeiras: tarifa bancária debitada da conta corrente do Banco do Brasil.
(p) Outras informações
As gratuidades concedidas pela entidade no exercício, através dos seus serviços, totalizaram um montante de R$ 289.174,
30 (duzentos e oitenta e nove mil, cento e setenta e quatro reais e trinta centavos).
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto Social,
demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
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