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Notas explicativas às demonstrações contábeis

Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado

Nota 1 - Contexto operacional

Nota 2 - Apresentação das demonstrações contábeis

Nota 3 - Resumo das práticas contábeis

a) Ativo e passivo

b) Doações e contribuições

c) Caixa e equivalentes de caixa

Os valores realizáveis e exigíveis no curso do exercício social subsequente estão classificados no ativo e passivo circulante,

respectivamente.

O Instituto Projeto Neymar Jr foi idealizado a partir de 2010 por ocasião da renovação de contrato do atleta Neymar Jr

que entendeu ser necessário construir um legado social junto ao desenvolvimento de sua carreira como jogador de

futebol profissional. Neymar Jr e família uniram forças e fundaram uma associação civil sem fins lucrativos. O motor que

impulsionou a criação do Projeto foi o conhecimento das necessidades a respeito da Comunidade do Jardim Glória e

regiões circunvizinhas. Com a Missão de inclusão Social, utilizando-se do esporte e educação a construção das Instalações

físicas se iniciou em Maio de 2013 em uma área de 8.400 m2 e já em Janeiro de 2015 estava com todo o complexo à

disposição da Comunidade. Uma estrutura que conta com, Ginásio Poliesportivo, Piscina, Campo de Futebol, Academia de

Ginástica, espaço Judô, Espaço para dança e teatro e ainda conta com refeitório com capacidade para 160 pessoas, um

auditório com mesma capacidade, sistema de monitoramento com 250 câmeras, espaço de leitura, cinema, artes

plásticas, informática, salas de aulas para inglês, espanhol, reforço de leitura e escrita, robótica. O Projeto conta ainda

com oficina profissionalizante, almoxarifado, espaço médico e odontológico. 

As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme a Lei 6.404/76 e suas alterações, apresentadas de acordo com as

práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância a Resolução CFC 1.409/2012, que aprovou a Interpretação Técnica

– ITG 2002 e a NBC TG 07, alterada e consolidada em 11 de dezembro de 2013, que trata especificamente dos aspectos

contábeis das entidades sem fins lucrativos.

As demonstrações contábeis do Instituto foram elaboradas com base no custo histórico, exceto se indicado de outra

forma.

O resumo das principais práticas contábeis adotadas:

Os valores realizáveis e exigíveis no curso do exercício social subsequente estão classificados no ativo e passivo circulante,

respectivamente.

As doações e contribuições recebidas que foram destinadas ao custeio das obras de construção do Instituto foram

reconhecidas em reserva de capital do patrimônio social na rubrica “Doações recebidas”.

As doações e contribuições recebidas que visam patrocínio de programas e projetos específicos são reconhecidas no

resultado de acordo com a competência da realização dos gastos em cada programa assistencial.

As doações recebidas para os projetos ainda não realizados permanecem na rubrica “Recursos de projetos a executar”.

As doações e contribuições recebidas sem destinação especificas são reconhecidas na rubrica de resultado “Doações

recebidas” quando do efetivo recebimento.



d) Títulos e valores mobiliários

e) Imobilizado

f) Provisão para férias e encargos sociais

g) Estoques

h) Despesas

i) Período pre operacional - Construção

Nota 4 - Construção do Instituto

Nota 5 - Doações destinadas a construção

Nome 2015 2014 2013 2012

Neymar Sport e Marketing S/S Ltda 12.284 -             -           -       

Fundación Futbol Club Barcelona 682 -             692     -       

A. W. Faber-Castell S/A -          68          -           -       

Anderson Luis de Carvalho -          100       -           -       

Banco Santander Brasil S/A -          500       1.000  -       

Claudio Valdecir Pupulim -          2            -           -       

CSU Cardsystem S/A -          -             25       -       

Farma Participações Ltda -          15          -           -       

Grupom Serviços Digitais Ltda -          -             17       -       

Lupo S/A -          50          -           -       

Nadine Gonçalves -          70          -           -       

Neymar da Silva Santos -          5            -           -       

Romagas Representações Comerciais Ltda ME -          226       21       -       

Unilever Brasil Ind. Ltda -          750       -           -       

Universo dos Livros Editora Ltda -          -             7          -       

Volkswagen do Brasil Ind. de Veículos Ltda -          -             500     500  

Total 12.966 1.786 2.262 500

As despesas são registradas quando incorridas, de acordo com o princípio de competência dos exercícios.

Apresentamos nesta demonstração contábil o período pre operacional, em que o Instituto esteve em construção: 2014,

2013 e 2012 em comparativo ao período de 2015.

Em janeiro de 2013 a Prefeitura de Praia Grande através do Prefeito Exmo. Sr. Alberto Mourão, efetuou a cessão da área

pública localizada à Av. Ministro Marcos Freire, 2112 (antigo campo de várzea Grêmio) e que mais tarde foi confirmada

pela Câmara de Vereadores de Praia Grande. Com o propósito de melhorar o aspecto urbanístico da cidade e sobre tudo

com o compromisso de transformar a comunidade nesse entorno o Instituto Projeto Neymar Jr assumiu o compromisso

por um prazo inicial de 30 anos.

Com a união de esforços, foi possível concluir a primeira etapa desse processo, um complexo moderno e dinâmico capaz

de retribuir e atender as premissas da cessão de área pública.

Nesse contexto 10 mil pessoas da região serão beneficiadas diretamente com o uso das modernas instalações.

Representados, basicamente,  por aplicações em fundos de investimentos por cotas com rentabilidade média 90% do CDI.

Registrado pelo custo de aquisição, líquido de depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor

recuperável, se for o caso. 

Constituída com base na remuneração dos empregados e nos direitos adquiridos nas datas de encerramento das

demonstrações contábeis, incluindo o abono de férias e os respectivos encargos.

Registram-se também, as doações, as quais são recebidas e baixadas conforme o consumo do produto.



Nota 6 - Doações e contribuições recebidas sem destinação específica 

Nome 2015 2014 2013

Neymar Sport e Marketing S/S Ltda 3.588 -             -           

Banco Santander Brasil S/A 500 -             -           

Volkswagen do Brasil Ind. de Veículos Ltda 500 -             -           

Unilever Brasil Ind. Ltda 399 -             -           

Amaya Service Limited 384 -             -           

Nike do Brasil Com. Part. Ltda 183 -             -           

Red Bull do Brasil 120 -             

Hasbro do Brasil Ind. Com. Brinq. Ltda 99 -             -           

Sorridents Franchising Ltda 71 -             -           

Fabiola Molina Cia Ltda EPP 53 -             -           

A. W. Faber-Castell S/A 47 -             -           

Ultra Farma Saúde Ltda 25 -             -           

Vult Comércio de Cosméticos Ltda 25 -             -           

BS Distribuidora de Produtos de Higiene Ltda 14 22          -           

ZSM Indústria e Comércio Ltda 12 -             -           

ENNT Comércio Serviços e Participações 10 -             -           

MC Cursos e Recebimentos de Cheques S/S Ltda 10 -             -           

Nadine Gonçalves 10 -             -           

Neymar da Silva Santos 10 -             -           

Farma Participações Ltda 5 -             -           

Lupo S/A 5 -             -           

Romagas Representações Comerciais Ltda ME 5 -             -           

Akzo Nobel Ltda 4 -             -           

Cia. De Saneamento Básico do Estado de São Paulo 4 -             -           

Luiz Fernando de Salvo Musa 3 -             -           

Tecelagem São Carlos S/A 2 -             -           

TSM Praia Grande - Comércio de Tintas Ltda EPP 2 -             -           

Costa e Mendes Produtos Naturais Ltda ME 1 -             -           

Baruel -          30          

Beats Eletronics do Brasil Acessórios Musicais Ltda -          115       -           

Claudilena Silveira Mello EPP -          6            -           

Dudalina S/A -          2            -           

Editora Original Ltda EPP -          2            -           

Forbo Pisos Ltda -          19          -           

Johnson Industrial do Brasil Ltda -          -             47       

MFF Ruette -          32          -           

Panasonic do Brasil Ltda -          32          -           

Romacer Com. De Materiais para Construção Ltda -          -             57       

Zoom Editora Educacional Ltda -          103       -           

Diversos 37       -             -           

Total 6.128 363 104



Nota 7 - Recursos vinculados a projetos

Nota 8 - Doações vinculados a projetos

Nome 2015 2014

Titans Group 1.575 -             

Aliança do Brasil - Mapfre -          800       

Cia. De Saneamento Básico do Estado de São Paulo -          530       

Sergio Franco Mecina -          40          

Red Bull do Brasil -          30          

Lupo S/A -          15          

Total 1.575 1.415

Nadine Gonçalves - Diretora Presidente

Neymar da Silva Santos - Diretor Vice-Presidente

Altamiro Lopes Bezerra  - Diretor Financeiro

José Benício da Silva Santos - Diretor Administrativo

José dos Santos Munhoz  - Contador CRC 1SP184069/0-8

O Projeto Neymar Jr 2014 – autorizado pelo Ministério do Esporte nº SLIE 1306962-42, tem por objetivo a promoção de

atividades esportivas de carácter educacional no “contra turno escolar”.

A metodologia deste Projeto Utiliza as Modalidades: Basquetebol, Damas, Futebol de Campo, Futsal, Judô, Natação, Vôlei

de Praia, Voleibol, Xadrez e outras, para estimular a criança numa perspectiva de formação educativa que concorra para a

elevação do desempenho escolar dos alunos, iniciado em novembro/2015 e com duração de 24 meses.


