






















































































BALANÇO 2022

Balanço Patrimonial
e Demonstração de

Superávit e Déficit
do Exercício

PERÍODO
de 1 de abril de 2021

a 31 de março de 2022
(valores em reais)



ATIVO

BALANÇO 2022

Caixa e Equivalente de Caixa -  são saldos de 
disponibilidades de caixa, bancos e 
aplicações �nanceiras -  na Caixa Econômica 
Federal e Bradesco;
Contas a receber de associados - saldo de 
parcelamentos de hospedagem e venda de 
serviços a prazo, maioria a receber de cartão 
de crédito;
Estoques – consumo das atividades 
(gêneros alimentícios, limpeza, e mat. de 
escritório);
Outros Créditos – adiantamento de férias e 
13º salário, adiantamento a fornecedores e 
adiantamento ao DIEESE com amortização 
em cursos e prestação de serviços;
Despesas Pré Operacionais – Seguros dos 
bens da APCEF, 9/12 avôs de IPTU de todos os 
espaços de 2022.
Realizável em Longo Prazo – Processos de 
restituição de INSS recolhido em duplicidade, 
sobre o pagamento de não liberação dos 
diretores da APCEF no valor de 111Mil a 
restituir com a Receita Federal onde está em 
andamento processos administrativos para 
restituição, e saldo de conta corrente 
bloqueada judicialmente (Processo Judicial 
de Isenção de IPTU) no valor de 89Mil;
Investimentos – 11% de participação na 
Integra Participações somando-se um total de 
33.192 ações.
Imobilizado – Bens móveis e imóveis com 
amortizações e depreciações.



ATIVO MAR/21 MAR/22

ATIVO CIRCULANTE  12.580.050   11.928.824

Caixa e Equivalentes de Caixa          10.566.547         9.094.477

Contas a receber de associados          583.329          1.096.166     

Estoques                85.176                94.814   

Outros Créditos              235.891              205.337      

Despesas Pré-Operacionais          1.109.107           1.438.030     

ATIVO NÃO CIRCULANTE    78.623.167   79.362.397   

Realizável a Longo Prazo               200.577              200.577        

Investimentos           34.798.558         34.798.558    

Imobilizado e Intangível          43.624.032         44.363.262        

TOTAL DO ATIVO    91.203.217     91.291.221    
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PASSIVO
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Fornecedores - Saldo a pagar de compras de mercadorias e 
contratação de serviços parcelados a pagar nos próximos 
meses;
Obrig. c/ Pessoal e Encargos Trabalhistas - encargos 
trabalhistas a pagar no mês subsequente, INSS e FGTS;
Obrig. Tributária – IPTU, a pagar ao longo do ano e impostos 
retidos na fonte dos prestadores de serviços a pagar no próximo 
mês;
Antecipação de associado – Valores antecipados para diárias 
nas colônias e planos sócio usuário do Cecom;
Férias e 13º salário a pagar – Avos de férias, 13º salário e todos 
os encargos, conforme o período aquisitivo de cada 
empregado;
Outras obrigações – Repasse Convênios utilizado pelos 
associados e seguros;
Contingência. Tributarias, Judiciais e Trabalhista – Conforme 
opinião técnica jurídica é mensurado as ações com prováveis 
risco de perda.

 

Patrimônio Social – Acúmulo de resultado ao longo da história 
da entidade;
Reserva estatutária - previsto no §3º do artigo 42 do Estatuto 
Social, “O resultado econômico deverá ser transferido 50% 
(cinquenta por cento) para o Patrimônio e 50% (cinquenta por 
cento) para fundo de reserva”;
Reserva de reavaliação - em março de 2005 foi contabilizada 
reserva de reavaliação exclusivamente para os bens imóveis 
baseados em laudos de reavaliação elaborados por empresa
especializada, sendo realizada anualmente.
Resultado do Período – apresenta o saldo com
in�uências da realização da reserva.

Os valores considerados como perda possível, em sua grande 
maioria já possui decisão favorável a APCEF/SP, reconhecendo a 
imunidade do IPTU junto à Prefeitura de São Paulo, aguardando 
trânsito em julgado. Alguns processos têm como garantia a penhora 
do imóvel do CECOM, localizado na Avenida Yervant Kissajikian, Vila 
Castelo – SP; porém assim como os demais processos é considerada 
como perda possível, aguardando decisão judicial.
Em paralelo a APCEF/SP moveu ação contra a Prefeitura de São Paulo, 
solicitando o reconhecimento da nulidade de IPTU. Em 29 de abril de 
2022, foi publicada sentença favorável à APCEFSP, em 2ª Instância, 
aguardando decurso do prazo de recurso pela Prefeitura de SP.



PASSIVO MAR/21 MAR/22

PASSIVO CIRCULANTE    6.580.137       9.175.287

Fornecedores                 634.147            884.665
Obrig. C/ Pessoal e Encargos Trabalhistas        227.758            239.289 
Obrigações Tributárias                       4.640.026        6.349.127 
Adiantamento de Associado                 210.140            660.643
Férias e 13º salário a pagar                  833.233            975.032 
Outras Obrigações a pagar                     34.833              66.531

PASSIVO NÃO CIRCULANTE      1.469.736         1.312.504 

Contingências Trabalhistas                       -                   13 22.185 
Contingências Tributárias                   1.419.736           1.240.319 
Contingências Processos Judiciais           50.000           13 50.000

Patrimônio Social             31.305.595        31.802.234 
Reserva Estatutária             23.302.821        23.799.463 
Reserva de Reavaliação                     27.551.647        27.273.418
Resultados Acumulados                 993.281         (2.071.685) 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO   83.153.344        80.803.430 

TOTAL DO PASSIVO              91.203.217     91.291.221
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Receita com mensalidade – contribuições 
associativas
Receita de Colônias e Sub Sedes – diárias, 
consumo, convidados e locações de espaços.
Despesas com pessoal – Folha de pagamento, 
encargos e seus re�exos, benefícios, 
equipamentos de segurança e contratação de 
aprendizes, tendo o total de 174 empregados.
Despesas com serviços – Água, Luz, Telefonia, 
Internet, Empresas terceirizadas de segurança, 
vigilância e limpeza, consultores jurídicos, 
tributários, contratações para realizações de 
eventos, serviços grá�cos, assessoria médica, 
professores esportivos e serviços de lavanderia.
Despesas Adm Operacionais – Depreciações, 
materiais de limpeza, escritório, gêneros 
alimentícios, combustível, roupa de cama mesa 
e banho, uniformes e materiais esportivos, 
manutenções com jardins, gramados, piscinas, 
prediais, veículos, moveis e todos os 
equipamentos.
Despesas Tributárias – IPTU de todas as 
unidades, ISS de Itanhaém, IPVA, IOF e IR sobre 
os rendimentos de aplicações. 
Outras receitas Operacionais – patrocínios, 
eventos, dividendos
Outras despesas operacionais – eventos, 
seguros, materiais promocionais, locação de 
equipamentos, brindes e locação de espaços. 
Receitas �nanceiras – Rendimento de 
aplicações �nanceira e movimentações das 
empresas em que a APCEF obtém participação 
acionária.
Despesas �nanceiras – Taxa da operadora de 
cartão de crédito, taxas bancárias.

DEMONSTRATIVO
DO RESULTADO



DEMONSTRAÇÃO DO
RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA   17.716.700    20.155.250 

Receita mensalidades              15.905.557      16.683.644 
Receitas Colônias e Subsedes               1.811.143        3.471.606 

Despesas com Pessoal          (11.564.349)     (11.514.824) 
Despesas com Serviços             (6.178.050)       (6.918.543) 
Despesas Adm. e Operacionais          (5.389.894)       (5.158.885)
Despesas Tributárias                          (4.663.591)       (1.775.187)

Outras Receitas Operacionais              3.500.490          3.026.847
Outras Despesas Operacionais              (486.052)         (694.521)

   

Receitas Financeiras                  720.522           612.145 
Despesas Financeiras                             (63.563)          (82.196)
 

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO   17.716.700    20.155.250 

RECEITAS (DESPESA) OPERACIONAL   (17.650.191)   (23.035.113)

RESULTADO ANTES DAS
RECEITAS E DESPESAS
FINANCEIRAS 

 66.509    (2.879.863)

RESULTADO DO EXERCÍCIO        723.468    (2.349.914) 

MAR/21 MAR/22
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A Prefeitura Municipal reconheceu a isenção tributária do 
IPTU do imóvel de propriedade da Apcef/SP (Av. Yervant 
Kissajikian, 1.256), onde se encontra o Cecom, relativo aos 
exercícios de 2004 a 2012.

Em 2013, ao não receber a noti�cação de lançamento 
�scal, a entidade constatou que, de modo indevido, fora 
realizada uma “atualização de dados cadastrais” do imóvel 
pela prefeitura, passando a �gurar como proprietário uma 
pessoa física estranha à entidade. A Apcef/SP providen-
ciou nova atualização de dados cadastrais do IPTU, ainda 
no mesmo ano.

Depois desse evento, a prefeitura emitiu novo lançamento 
�scal do ano de 2013, já em nome da Apcef/SP, reclaman-
do o pagamento do IPTU relativo a tal exercício, desconsi-
derando a isenção já reconhecida, exigência esta repetida 
nos lançamentos relativos aos exercícios subsequentes.

Em 2017, a Apcef/SP moveu uma Ação Anulatória contra a 
Prefeitura de São Paulo, solicitando o reconhecimento da 
imunidade de IPTU, anulando a ação da Prefeitura Munici-
pal em realizar lançamentos de imposto sobre o imóvel. 
Em 29 de abril de 2022 foi publicada sentença favorável à 
Apcef/SP, em segunda instância.

Em tal sentença foi reconhecida a imunidade da Apcef/SP 
com a consequente decretação da nulidade dos lança-
mentos de IPTU relativos aos exercícios de 2009 e seguin-
tes.

Por �m, a prefeitura não poderá tributar o imóvel enquan-
to a Apcef/SP cumprir os requisitos legais previstos art. 14, 
do Código Tributário Nacional (CTN).

IPTU CENTRO COMUNITÁRIO






