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Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras 
 
 
 
 
Aos diretores e associados da 
Associação Brasileira dos Criadores de Zebu – ABCZ 

Uberaba MG 
 
 
 
Opinião  

 

Examinamos as demonstrações financeiras da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ 

(“Associação”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas 

demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 

para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 

principais políticas contábeis. 

 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 

aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ 

em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 

nessa data, de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas 

– NBC TG 1000 (R1). 

 

Base para opinião  

 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 

responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 

“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação 

à Associação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 

e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 

responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 

suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

 
Outros assuntos 

 

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentados para fins de 

comparação, foram por nós examinados, cujo relatório datado em 6 de março de 2020 continha ressalva quanto à 

participação em controladas mencionada no parágrafo de “Base para opinião com ressalva”. 

 

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor  

 

A administração da Associação é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 

Administração. 

Moore Prisma Auditores e  
Consultores 
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15º andar 
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Ribeirão Preto - SP 
 
T. 55 (16) 3019-7900 
E. moorerp@moorebrasil.com.br 
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Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 

qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.  

 

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 

Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 

demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 

distorcido de forma relevante.  

 

Se, quando lermos o Relatório da Administração, nós concluirmos que há distorção relevante neste relatório, temos 

que comunicar essa questão aos responsáveis pela governança da Associação. 

 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 

 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 

acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas – NBC TG 1000 

(R1) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 

financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.  

 

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 

Associação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 

operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 

administração pretenda liquidar a Associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 

realista para evitar o encerramento das operações.  

 

Os responsáveis pela governança da Associação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 

de elaboração das demonstrações financeiras. 

 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras  

 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 

livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 

contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 

auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais 

distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 

relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 

decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.  

 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 

julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:  

 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 

resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
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nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 

proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 

omissão ou representações falsas intencionais.  

 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 

auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 

dos controles internos da Associação. 

 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

respectivas divulgações feitas pela administração.  

 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 

com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 

que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Associação. 

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 

as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as 

divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 

até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Associação a não mais se 

manter em continuidade operacional.  

 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 

divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 

maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.  

 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 

da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 

significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

 
 
 
Ribeirão Preto SP, 9 de março de 2021. 
 
 
 
 
Moore Prisma Auditoria e Consultoria Contábil S/S Ltda. 

CRC 2SP024067/O-6 
 
 
 
 
Ricardo Aurélio Rissi 

CRC 1SP137183/O-8 
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Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ 
 
Balanços patrimoniais 

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
Em reais 
 

  Nota  2020  2019    Nota  2020  2019 

Ativo         Passivo        
Circulante         Circulante        
Caixa e equivalentes de caixa   4  26.271.858  18.103.549  Fornecedores e prestadores de serviços    119.583  122.001 

Contas a receber  5  8.798.962  7.891.136  Salários provisões e encargos sociais  11  3.340.203  2.917.665 

Estoques     481.338  337.571  Impostos e contribuições a recolher    99.755  43.980 

Impostos e contribuições a recuperar     14.506  14.071  Subvenções a realizar  12  58.557  9.184 

Parte relacionadas  6  -  1.369.515  Receitas a realizar  13  520.861  472.266 

Outros créditos   7  976.481  1.108.839  Outras obrigações    537.624  343.405 

Despesas antecipadas     276.621  489.549  Total do passivo circulante     4.676.583  3.908.501 

Total do ativo circulante     36.819.766  29.314.230         

Não circulante        Não circulante        

Partes relacionadas  6  4.542.667  -  Provisão para contingências  14  431.298  441.027 

Depósitos judiciais  14  154.632  135.015  Total do passivo não circulante     431.298  441.027 

Outros créditos  7  21.982  21.982         

Despesas antecipadas    83.130  83.130         
Investimentos   8  657.814  561.884  Patrimônio social       
Imobilizado   9  32.180.481  34.837.447  Patrimônio social  15  71.835.929  60.604.160 

Intangível  10  2.483.338  -  Total do patrimônio líquido     71.835.929  60.604.160 

Total do ativo não circulante     40.124.044  35.639.458         

Total do ativo     76.943.810  64.953.688  Total do passivo e do patrimônio líquido     76.943.810  64.953.688 

 

 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ 
 
Demonstrações do resultado 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
Em reais 
 

  Nota  2020  2019 

Receitas operacionais       
Receitas de serviços  16  43.741.722  37.855.343  
Receitas com contribuições    2.774.254  1.930.182  
Receita com eventos  17  3.822.647  7.049.504  
Subvenções e doações  18  70.296  2.577.481  

    50.408.919  49.412.510  

(Despesas) e receitas operacionais       
Pessoal   19  (23.098.091)  (22.171.245) 
Administrativas e gerais  20  (17.820.680)  (23.513.692) 
Outras receitas operacionais líquidas    766.021  699.842  
Equivalência patrimonial    95.707  80.777  

    (40.057.043)  (44.904.318) 

Superávit antes do resultado financeiro    10.351.876  4.508.192  

Receitas financeiras    911.247  1.215.402  
Despesas financeiras    (31.354)  (27.760) 

Resultado financeiro líquido  21  879.893  1.187.642  

Superávit do exercício    11.231.769  5.695.834  

 

 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ 
 
Demonstrações dos resultados abrangentes 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
Em reais 
 

  2020  2019 

Superávit do exercício  11.231.769  5.695.834 

Outros resultados abrangentes   -    -  

Total do resultado abrangente do exercício  11.231.769  5.695.834 
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Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ 
 
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
Em reais 
 

  Patrimônio   Superávit   
  Social  acumulado  Total 

Saldos em 1º de janeiro de 2019  54.908.326    -  54.908.326  

Superávit do exercício  -   5.695.834   5.695.834  
Destinação do superávit do exercício  5.695.834    (5.695.834)  -  

Saldos em 31 de dezembro de 2019  60.604.160    -  60.604.160  

Superávit do exercício  -   11.231.769   11.231.769  
Destinação do superávit do exercício  11.231.769    (11.231.769)  -  

Saldos em 31 de dezembro de 2020  71.835.929   -   71.835.929 

 

 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ 
 
Demonstrações dos fluxos de caixa  

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
Em reais 
 

  2.020   2019 

Fluxo de caixa das atividades operacionais     
Superávit do exercício  11.231.769    5.695.834  
Ajuste para conciliar o resultado do exercício às disponibilidades 
 geradas pelas atividades operacionais:     
Juros provisionados e não pagos  (60.717)   (78.126) 
Depreciação e amortização   2.551.513    2.397.951  
Baixa valor residual  108.990   8.320  
Participação em controladas  (95.707)   (80.777) 
 Ajuste a valor justo   (223)   (1.000) 
(Complemento) de perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa  (717.307)  129.772  
Provisão para contingência  (9.729)   (164.660) 
(Aumento) redução nos ativos:     
Contas a receber  (190.519)   1.051.899  
Estoques  (143.767)  40.748  
Outros ativos circulantes e não circulante  325.232   74.364  
Aumento (redução) nos passivos:     
Fornecedores e prestadores de serviços  (2.418)   (123.214) 
Salários e encargos sociais a pagar, impostos e contribuições a 
 recolher e provisão de férias e encargos  478.313   112.029  
Outros passivos circulantes  292.189    (736.243) 

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais  13.767.619    8.326.897  

Fluxo de caixa das atividades de investimentos     
Aquisições do imobilizado   (2.486.875)  (4.792.660) 

Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos  (2.486.875)  (4.792.660) 

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos     
Empréstimos concedidos à partes relacionadas  (3.384.975)  (1.910.705) 
Recebimento de empréstimos com partes relacionadas  272.540   619.316  

Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos  (3.112.435)  (1.291.389) 

Variação das disponibilidades   8.168.309    2.242.848  

-     
Variação do caixa e equivalentes de caixa     
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  26.271.858    18.103.549  
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  18.103.549    15.860.701  

Variação das disponibilidades   8.168.309    2.242.848  
 

 

 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ 
 

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
Em reais 
 

 

1 Contexto operacional 

 

a A Associação 

A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ (Associação) é uma Associação sem fins lucrativos 

sediada na cidade de Uberaba MG que foi fundada em 18 de junho de 1934 com o intuito de contribuir com 

o aumento sustentável da produção mundial de carne e leite, através do registro genealógico, 

melhoramento genético e promoção das raças zebuínas. Atua ao longo de toda a cadeia produtiva, desde 

a pecuária seletiva até a comercial, desenvolvendo junto aos produtores rurais um trabalho de orientação 

sobre pastagens, crédito financeiro, fomento, extensão rural e mercado consumidor para assegurar a 

evolução da pecuária nacional. 

 

b Contexto operacional das controladas 

A ABCZ Comércio e Serviços Ltda., foi constituída em 17 de março de 1997 com 98% do capital subscrito 

e integralizado pela Associação. Tem como principal atividade o comércio varejista de artigos de vestuário, 

souvenires, artigos para montaria, material de cutelaria e selaria, artesanato e obras culturais; comércio 

atacadista e criação de animais; serviços de organização e realização de leilões, entre outros. A ABCZ 

Comércio e Serviços Ltda.. está instalada na sede da Associação e possui uma filial com finalidade de 

adquirir animais para pesquisas. 

 

A ABCZ Certificadora Ltda., foi constituída em 27 de abril de 2004 com 98% do capital subscrito e 

integralizado pela Associação e tem por finalidade a certificação e a rastreabilidade de animais. Atualmente 

executa o PMGZ Internacional, capacitando os técnicos estrangeiros no Brasil para desenvolver o trabalho 

de melhoramento genético, por meio da geração de avaliação genética para os rebanhos dos países no 

exterior. Como suporte ao trabalho desenvolvido utiliza o sistema “Produz” de gerenciamento zootécnico. 

 

c Efeitos da Covid-19 

Mesmo com a pandemia o ramo do agropecuário continuou com suas atividades de campo e inclusive com 

crescimento considerável, principalmente com relação as receitas de serviços. Em contrapartida as receitas 

e despesas de eventos tiveram seus números afetados por imposição do isolamento. Com isso, houve o 

cancelamento da EXPOZEBU (o maior evento realizado pela Associação).  

 

A Associação, preservando sua equipe, colocou todos dos escritórios regionais e parte da sua sede em 

home office e aplicou a suspensão de alguns contratos conforme permitido pela legislação vigente. 
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2 Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras 

 

a Declaração de conformidade 

As demonstrações contábeis da Associação foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 

as práticas contábeis aplicadas às pequenas e médias empresas– NBC TG 1000 (R1), em especial, a 

Resolução CFC nº 1409/2012, que aprovou a ITG 2002 – Entidade sem finalidade de lucros. 

 

A Administração avaliou a capacidade da Associação em continuar operando normalmente e está 

convencida de que ela possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a 

Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas 

sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações financeiras foram preparadas 

com base no pressuposto de continuidade. 

 

As demonstrações contábeis incluindo as notas explicativas são de responsabilidade da Administração da 

Associação, cuja emissão das demonstrações contábeis foi autorizada em 9 de março de 2021. 

 

b Mensuração de valor 

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico como base de valor, exceto 

se indicado de outra forma na correspondente nota explicativa. 

 

c Moeda funcional e moeda de apresentação 

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Associação. 

 

d Uso de estimativas e julgamentos 

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 

aplicáveis as pequenas e médias empresas exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e 

premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, 

receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 

 

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas 

contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios 

futuros afetados. 

 

 

3 Principais políticas contábeis 

 

As políticas contábeis descritas em detalhes a seguir, foram aplicadas de maneira consistente nos exercícios 

apresentados nessas demonstrações financeiras da Associação: 

 

a Instrumentos financeiros 

A Empresa mantém ativos e passivos financeiros básicos ao custo amortizado deduzido de perda por 

redução ao valor recuperável. 
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b Caixa e equivalentes de caixa 

Compreendem os saldos de dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de 

liquidez. As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até 

a data do encerramento do balanço patrimonial e são de liquidez imediata.  

 

c Contas a receber 

As contas a receber são inicialmente reconhecidas pelo valor da transação e subsequentemente, 

mensuradas pelo custo deduzido das perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa. Uma 

estimativa de perdas para créditos de liquidação duvidosa é constituída quando existe uma evidência 

objetiva de que a Associação não receberá todos os valores devidos de acordo com as condições originais 

das contas a receber. 

 

d Partes relacionadas 

Relativas a transações financeiras de mútuo, feitas em condições específicas controladas pela 

Administração da Associação, contudo, os parâmetros são os de mercado. 

 

e Investimentos 

Os investimentos em controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Nesse método, a 

participação proporcional da Associação nos lucros ou prejuízos de sua investida é reconhecida no 

resultado operacional. 

 

Os demais investimentos são avaliados pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para perda, quando 

aplicável. 

 

f Imobilizado 

 

f.1 Reconhecimento e mensuração 

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de 

depreciação acumulada e quando aplicável, perdas de redução ao valor recuperável acumuladas.  

 

O custo inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. 

 

Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens 

individuais. 

 

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado, apurados pela diferença entre os recursos 

advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado são reconhecidos em outras receitas (despesas) 

operacionais no resultado.  

 

f.2 Custos subsequentes 

Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros associados 

com os gastos serão auferidos pela Associação. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são 

reconhecidos no resultado quando incorridos. 
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f.3 Depreciação 

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida 

útil econômica estimada de cada bem. Terrenos não são depreciados. 

 

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para 

uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está 

disponível para utilização. 

 

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de 

exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. 

 

g Provisões  

As provisões são reconhecidas quando a Associação tem uma obrigação presente ou não formalizada como 

resultado de eventos passados; quando é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar 

a obrigação, e quando o valor possa ser estimado com segurança.  

 

h Ativos e passivos contingentes 

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas ocorrem da seguinte 

forma: Ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando há garantias reais ou 

decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. Passivos contingentes são 

reconhecidos contabilmente levando-se em conta a opinião da assessoria jurídica, sempre que as perdas 

forem avaliadas como prováveis, o que ocasionaria uma saída futura de recursos para a liquidação das 

obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos 

contingentes classificados como perdas possíveis são divulgados em nota explicativa e os passivos 

contingentes classificados como perdas remotas não requerem provisão e nem divulgação nas 

demonstrações financeiras. 

 

i Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes 

Estão demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 

correspondentes rendimentos, encargos e atualizações monetárias incorridas até a data do balanço e, no 

caso dos ativos, retificados por provisão para perdas quando necessário. 

 

j Segregação entre circulante e não circulante 

As operações ativas e passivas com prazos inferiores ao encerramento do próximo exercício social, estão 

classificados no circulante, e os com prazos superiores no não circulante. 

 

k Receitas e despesas 

Foram apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

 

l Demonstrações dos fluxos de caixa 

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto. 
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4 Caixa e equivalentes de caixa 

 

  2020  2019 

Caixa e bancos conta movimento  135.222  1.162.716 

Aplicações financeiras (i)  26.136.636  16.940.833 

  26.271.858  18.103.549 

 

 

A Associação considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um 

montante conhecido e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Qualifica-se como 

equivalentes de caixa quando tem vencimento de curto prazo (três meses ou menos, a contar da data da 

contratação).  

 

(i) O saldo está substancialmente composto por aplicações em CDB com rendimentos de 98,3% a 102,5% do 

CDI. 

 

 

5 Contas a receber 

 

  2020  2019 

Clientes   9.579.495    9.288.931  
Cheques para depósito   10.083   105.177 
Cheques em cobrança   41.476    46.427  
(-) Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa  (832.092)  (1.549.399) 

  8.798.962  7.891.136 

 

 

A provisão para cobertura de eventuais perdas na realização dos créditos a receber é constituída pela totalidade 

do crédito das faturas vencidas há mais de 180 dias. 

 

 

6 Partes relacionadas 

 

          2020      2019 

  Taxa de   Vencimento     Não      Não   
  juros  Final  Circulante   circulante  Total  Circulante   Circulante  Total 

Fundagri  CDI a.m.  14/12/2028   -   4.542.667   4.542.667   1.369.515   -   1.369.515 

       -   4.542.667    4.542.667    1.369.515   -    1.369.515  

 

 

Representados por operações de mútuo com a parte relacionada Fundação Educacional para Desenvolvimento 

das Ciências Agrárias – Fundagri. As operações são remuneradas com acréscimo de juros (CDI), que serão 

calculados a partir da data inicial da carência até o dia da efetiva liquidação da dívida.  
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7 Outros créditos 

 

      2020      2019 

    Não      Não   
  Circulante   circulante  Total  Circulante   circulante  Total 

Adiantamento de férias   766.487   -   766.487   783.465   -   783.465 
Adiantamentos a fornecedores   192.771   -   192.771   205.455   -   205.455 
Adiantamentos a empregados   14.889   -   14.889   15.172   -   15.172 
Devedores diversos   2.334    21.982   24.316   104.747    21.982   126.729 

   976.481   21.982    998.463    1.108.839   21.982    1.130.821  

 

 

8 Investimentos 

 

a Composição do saldo 

 

  2020  2019 

Participação em controladas (i)   564.484    468.777  
Investimentos em cooperativas de crédito (ii)  2.793   2.570  
Outros investimentos (iii)  90.537   90.537  

  657.814  561.884 

 

 

(i) A participação em controladas é avaliada pelo método de equivalência patrimonial e é calculada ao 

término de cada exercício. 

 

(ii) Corresponde às cotas capital que Associação mantém com as cooperativas Sicoob de crédito 

Credicopervale e Credicitrus. 

 

(iii) Compreende obras de arte e medalhas que são registradas pelo custo de aquisição. 

 

b Informações das controladas 

 
 ABCZ Comércio e Serviços Ltda. 

 

  2020   2019 

       
Percentual de participação  98%   98% 
Ativo  741.953   558.879 
Passivo  341.987   257.120 
Capital social  1.158.249   1.158.249 
Patrimônio líquido  399.966   301.759 
Resultado do exercício  98.207   (72.270) 
Resultado de equivalência patrimonial  96.242   (70.825) 

Valor atualizado do investimento  391.965  295.723 
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 ABCZ Certificadora Ltda. 

 

  2020   2019 

Percentual de participação  98%   98% 
Ativo  184.985  186.660 
Passivo  8.945   10.075 
Capital social  948.406   948.406 
Patrimônio líquido  176.040   176.585 
Resultado do exercício  (545)   154.696 
Resultado de equivalência patrimonial  (535)   151.604 

Valor atualizado do investimento  172.519   173.054 

 
 

c Movimentação dos investimentos 

 

  Saldo  Equivalência      Equivalência     

  inicial  patrimonial  Atualização  2019  patrimonial  Atualização  2020 

Participação em controladas  388.000  80.777  -   468.777  95.707  -   564.484 
Investimentos em cooperativas de crédito  1.570  -   1.000  2.570  -   223  2.793 
Outros investimentos  90.537  -    -   90.537  -    -   90.537 

  480.107  80.777  1.000  561.884  95.707  223  657.814 
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9 Imobilizado 

 

a Composição do saldo 

 

  Taxa      2020  2019 

  anual de  Custo de  Depreciação     
  depreciação  aquisição  acumulada  Líquido  Líquido 

Terrenos  -  7.283.007   -   7.283.007  7.283.007 
Imóveis  4%  8.380.689  (3.659.452)  4.721.237  5.049.106 
Instalações  10%  3.879.383  (2.317.184)  1.562.199  1.108.910 
Veículos  20%  1.536.534  (680.151)  856.383  583.355 
Móveis, máquinas e utensílios  10%  3.586.649  (2.775.231)  811.418  692.422 
Bibliotecas  4%  5.034  (1.853)  3.181  3.684 
Telefonia  20%  32.175   -   32.175  32.175 
Ventiladores e condicionadores de ar  10%  1.176.641  (755.687)  420.954  254.114 
Computadores  20%  3.645.711  (2.941.638)  704.073  810.937 
Motores e transformadores  10%  261.127  (204.370)  56.757  76.573 
Imóveis inalienáveis – PFC  4%  25.023.500  (12.370.361)  12.653.139  13.673.902 
Outros Bens  20%  447  (236)  211  211 
Construções em terrenos de terceiros  4%  7.131.989  (4.823.519)  2.308.470  2.559.853 
Obras em andamento  -  767.277   -   767.277  2.709.198 

    62.710.163  (30.529.682)  32.180.481  34.837.447 

 

 

A Administração da Sociedade analisou a vida útil-econômica dos bens do ativo imobilizado, bem como o valor residual final, e concluiu que as estimativas determinadas 

estão adequadas na data do balanço. 
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b Movimentação do custo 

 

  Saldo inicial  Adições  Baixas  Transferências  2019  Adições  Baixas  Transferência  2020 

Terrenos  7.283.007   -    -    -   7.283.007   -    -    -   7.283.007  
Imóveis  8.178.209   -    -   202.480   8.380.689   -    -   -   8.380.689  
Instalações  3.086.608    145.001   (5.822)   -   3.225.787   -  -  653.596  3.879.383  
Veículos  1.164.934   -    -    -   1.164.934   468.000  (96.400)  -  1.536.534  
Móveis, máquinas e utensílios  3.225.655    129.273   (18.546)   -   3.336.382   250.893  (626)  -  3.586.649  
Biblioteca   5.034   -    -    -    5.034   -  -  -   5.034  
Telefonia   32.175   -    -    -    32.175   -  -  -   32.175  
Ventiladores e condicionadores de ar   862.957    106.622    -    -    969.579   8.959  (38.460)  236.563  1.176.641  
Computadores  3.111.248    399.511   (298.999)  299.184   3.510.944   134.767  -  -  3.645.711  
Motores e transformadores   256.153    4.974    -    -    261.127   -  -  -   261.127  
Imóveis inalienáveis – PFC   23.185.642   -    -   1.716.524    24.902.166   -  -  121.334   25.023.500  
Outros Bens   447   -    -    -    447   -  -  -   447  
Construções em terrenos de terceiros  7.040.002    11.000    -   80.987   7.131.989   -  -  -  7.131.989  
Obras em andamento  1.016.121    3.996.279   (4.027)   (2.299.175)  2.709.198   1.624.256  (71.346)  (3.494.831)  767.277  

    58.448.192    4.792.660   (327.394)   -    62.913.458   2.486.875  (206.832)  (2.483.338)   62.710.163  

 

 

c Movimentação da depreciação 

 

  Saldo inicial  Adições  Baixas  2019  Adições  Baixas  2020 

Imóveis  (3.006.392)  (325.191)   -   (3.331.583)  (327.869)   -   (3.659.452) 
Instalações  (1.955.818)  (166.691)   5.632   (2.116.877)  (200.307)  -  (2.317.184) 
Veículos  (440.292)  (141.287)  -   (581.579)  (178.041)  79.469   (680.151) 
Móveis, máquinas e utensílios  (2.525.923)  (132.779)  14.742   (2.643.960)  (131.897)  626   (2.775.231) 
Bibliotecas  (847)  (503)   -   (1.350)  (503)   -   (1.853) 
Ventiladores e condicionadores de ar  (670.962)  (44.503)  -   (715.465)  (57.969)  17.747   (755.687) 
Computadores  (2.799.264)  (199.443)  298.700   (2.700.007)  (241.631)  -   (2.941.638) 
Motores e transformadores  (165.034)  (19.520)   -   (184.554)  (19.816)   -   (204.370) 
Imóveis inalienáveis – PFC  (10.119.439)  (1.108.825)  -   (11.228.264)  (1.142.097)  -   (12.370.361) 
Outros bens  (236)  -   -   (236)  -   -   (236) 
Construções em terrenos de terceiros  (4.312.927)  (259.209)  -   (4.572.136)  (251.383)  -   (4.823.519) 

   (25.997.134)  (2.397.951)  319.074   (28.076.011)  (2.551.513)  97.842   (30.529.682) 
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10 Intangível 

 
a Composição do saldo 

 

  2020  2019 

Projeto Genoma  2.483.338  - 

  2.483.338  - 

 

 

Refere-se ao projeto Genoma das raças zebuínas, em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária – EMBRAPA. Esse projeto possibilitará a incorporação do banco genômico da empresa de 

pesquisa ao Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos – PMGZ. Atualmente ele é executado em 

todas as suas unidades de atendimento, através dos seus técnicos de campo. O programa controla cerca 

de 3.600 rebanhos de todas as raças zebuínas e em todo o território nacional. Atualmente, com mais de 12 

milhões de animais avaliados, auxilia os criadores no processo de seleção da fazenda, identificando os 

bovinos mais precoces, férteis, de melhores índices de ganho de peso ou de produção leiteira. Além de 

agregar valor ao rebanho, tem a vantagem de diminuir o custo de produção por unidade de produto e 

melhorar a relação custo/benefício. Disponibiliza ao mercado informações genéticas consistentes que 

atestam as performances dos rebanhos inscritos em suas provas zootécnicas. 

 
b Movimentação do custo 

 

  2019  Transferência  2020 

Projeto Genoma  -  2.483.338   2.483.338  

    -   2.483.338  2.483.338 

 

 

11 Salários e encargos sociais 

 

  2020  2019 

Salários a pagar  669.354  612.889  
INSS a recolher  409.787  375.047  
IRRF a recolher  180.883  175.300  
FGTS a recolher  137.897  128.489  
PIS a recolher  20.119  19.186  
Salário educação a pagar  28.224  25.810  
Provisão RCT a pagar  -   3.258   
Pensão alimentícia a pagar  7.446  8.091  
Provisão de férias e encargos  1.876.664  1.564.845  
Provisão de 13º e encargos  9.829  4.750  

  3.340.203  2.917.665  

 

 

12 Subvenções a realizar 

 

  2020  2019 

APEX - Agência de Promoção de Exportação do Brasil (i)  50.264  - 
Fundo social  8.293  9.184 

  58.557  9.184 
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(i) Em 2020, a Associação renovou o convênio com a Agência de Promoção de Exportação do Brasil (APEX) 

para promover a participação do Brasil nas importações dos países prioritários do projeto, além do fomento 

de ações coletivas entre as unidades exportadoras participantes, melhoria na imagem da pecuária brasileira 

nos países importadores e consumidores dos produtos do setor e aumento no número de unidades 

exportadores do projeto. O convênio 17-07/2020, vigente, tem validade até 11 de maio de 2022, com 

possibilidade de prorrogação por meio de acordo entre as partes. 

 

 

13 Receitas a realizar 

 

  2020  2019 

Locações  389.073  375.121 
Assinaturas e mensalidades  131.788  97.145 

  520.861  472.266 

 

 

A Associação possui contratos de serviços de locações, assinaturas e mensalidades, cuja prestação do serviço se 

dará em data futura. O passivo é constituído no momento da contratação do serviço e a receita é reconhecida no 

resultado de acordo com a realização de cada evento, pela competência. 

 

 

14 Provisão para contingências e depósitos judiciais 

 

  

Saldo 
 inicial  Adições  Baixa  2019  Adição 

 
Baixa 

 
2020 

Depósitos judiciais               
Ações tributárias (i)  119.766  3.655  - 

 
123.421  1.617  -  125.038 

Ações cíveis e trabalhistas (ii)  5.777  5.817  - 
 

11.594  18.000  -  29.594 

  125.543  9.472  - 
 
135.015  19.617  -  154.632 

Provisão para contingências       
 

       
Ações tributárias (i)  125.543  3.655  (5.777) 

 
123.421  1.617  -  125.038 

Ações cíveis e trabalhistas (ii)  480.144  113.828  (276.366) 
 
317.606  18.000  (29.346)  306.260 

  605.687  117.483  (282.143) 
 
441.027  19.617  (29.346)  431.298 

 

 

(i) Refere-se a notificação recebida da Previdência Social quanto ao INSS recolhido no 1º semestre de 2001. 

Na notificação foi lavrado que o INSS incidente sobre os serviços tomados de prestadores de serviço pessoas 

físicas contratadas para o evento ‘Expozebu’ do referido exercício não deveriam ter sido apurados como 

serviços de autônomos, mas como empregados. 

 

(ii) As ações trabalhistas e indenizatórias são oriundas de ações judiciais movidas por ex-empregados e terceiros 

que buscam obter indenizações dentro do pretenso direito trabalhista e cível. 
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15 Patrimônio líquido 

 

O patrimônio social é composto pelos superávits apurados em exercícios anteriores, líquidos dos déficits quando 

ocorridos. 

 

O resultado do exercício é transferido para patrimônio social, devendo ser aprovado pela Assembleia Geral 

Ordinária. 

 

 

16 Receitas de serviços 

 

  2020  2019 

Registro definitivo  19.809.099  15.774.308 
Registro de nascimento  12.901.060  12.536.618 
Transferências  2.731.959  2.240.353 
Avaliações genéticas  4.481.201  4.406.560 
Comissões  365.966  287.615 
Cadastro de receptoras  1.075.716  897.500 
Demais serviços  2.376.721  1.712.389 

  43.741.722  37.855.343 

 

 

A receita de serviços é substancialmente composta por valores recebidos ou a receber de inscrições no RGN 

(Registro de nascimento ou provisórios), RGD (Registro genealógico definitivo) e Transferências entre registros, 

Avaliações. O Serviço de Registro Genealógico das Raças Zebuínas – SRGRZ – é mantido e executado em todo 

o Território Nacional pela Associação, por delegação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 

MAPA – de acordo com a Lei nº 4.716 de 29/6/1965 e seu regulamentação estabelecida pelo Decreto 8.236 de 

5/5/2014, Instrução Normativa 36 de 9/10/2014 e Instrução Normativa 45 de 22/11/2016. 

 

 

17 Receitas com eventos 

 

  2020  2019 

Inscrições  429.575   1.304.643  
Locações  2.364.968   3.051.667  
Publicidades e patrocínios  377.356   1.506.479  
Comissões  650.748   1.186.715  

  3.822.647   7.049.504  

 

 



 

22 

18 Subvenções e doações 

 

  2020  2019 

Subvenções federais Apex  20.434  750.744 
Subvenções federais Mapa/MDA  -  1.825.430 
Doações  49.862  1.307 

  70.296  2.577.481 

 

 

19 Despesas com pessoal 

 

  2020  2019 

Salários e ordenados  (11.822.852)  (11.341.338) 
INSS salários  (3.779.813)  (3.571.356) 
INSS terceiros  (44.804)  (127.649) 
FGTS  (1.074.906)  (1.035.765) 
13º salário e férias  (2.523.569)  (2.377.270) 
PIS folha  (141.576)  (127.920) 
Indenizações  (67.560)  (63.951) 
Benefícios e convênios  (3.643.011)  (3.525.996) 

  (23.098.091)  (22.171.245) 

 

 

20 Despesas gerais e administrativas 

 

  2020  2019 

Serviços prestados por terceiros  (5.407.431)  (7.559.419) 
Despesas administrativas  (4.261.779)  (7.210.581) 
Água, energia, aluguel etc.  (2.014.487)  (2.757.335) 
Despesas com depreciação e amortização  (2.551.514)  (2.396.466) 
Despesa de comissões  (1.427.680)  (170.046) 
Transporte e comunicações  (858.171)  (1.083.122) 
Manutenção de equipamentos e instalações  (633.364)  (1.092.126) 
Materiais para uso e consumo  (666.254)  (1.244.597) 

  (17.820.680)  (23.513.692) 

 

 

21 Resultado financeiro líquido 

 

  2020  2019 

Receitas financeiras     
Descontos obtidos  5.710   8.299  
Juros ativos  481.434   500.720  
Rendas sobre aplicações  424.103   706.383  

  911.247  1.215.402 

Despesas financeiras     
Descontos concedidos  (30.172)  (3.415) 
Outras despesas  (1.182)  (24.345) 

  (31.354)  (27.760) 

Resultado financeiro líquido  879.893  1.187.642 
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22 Aspectos fiscais 

 

Consideram-se isentas as associações civis que prestam os serviços para os quais foram instituídas e os coloquem 

a disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos. Considera-se entidade sem fins lucrativos 

a que não apresente superávit nas suas contas ou caso o apresente em determinado exercício, destina-se 

integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais, desde que atenda as demais 

condições legais. A Associação enquadra-se dentre as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, e possui isenção 

subjetiva quanto ao recolhimento de tributos sobre a receita e sobre o superávit. Isso significa que o desvirtuamento 

dos objetivos e finalidades da Associação, ou o não cumprimento das obrigações estabelecidas para as entidades 

sem fins lucrativos, conforme determina a legislação vigente, pode proporcionar a perda total ou parcial da isenção 

tributária da qual goza a Associação. 

 

A Administração desconhece qualquer problema de natureza legal ou fiscal que pudesse afetar a Associação, que 

está no pleno desenvolvimento de seus objetivos sociais. 

 

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas e das operações da Associação estão sujeitas a exames das 

autoridades fiscais e, em decorrência, a eventuais notificações para recolhimentos adicionais de impostos, taxas 

e contribuições durante prazos prescricionais variáveis (em geral cinco anos) consoante a legislação fiscal aplicável 

a cada circunstância. 

 

 

23 Instrumentos financeiros 

 

A Associação mantém operações com instrumentos financeiros básicos cujos riscos são administrados por meio 

de estratégias de posições financeiras e sistemas de limites de exposição. As políticas de risco e os sistemas são 

revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Associação. Esses 

instrumentos financeiros são aplicações financeiras, contas a receber, partes relacionadas, outros créditos, 

fornecedores e prestadores de serviços e outras obrigações.  

 

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a Associação não possuía nenhum instrumento financeiro derivativo e 

também não efetuou aplicações de caráter especulativo ou quaisquer outros ativos de risco nos exercícios.  

 

 

24 Aplicação do resultado do exercício 

 

A Associação não distribui lucros, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio 

social, sob nenhuma forma ou pretexto, nem mesmo em razão de desligamento, retirada ou falecimento de seus 

membros, e todos os excedentes financeiros são revertidos para o cumprimento de suas finalidades sociais.  
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25 Cobertura de seguros 

 

A Associação adota a política de contratar seguros de prédios e instalações e veículos e para eventos de grande 

porte cuja cobertura é considerada suficiente pela Administração e agentes seguradores para fazer face a 

ocorrências de sinistros. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da 

auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores 

independentes. 

 

 

 

*** fim ***
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