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MPV – MARCHADORES PELA VIDA 
 
 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO  
(Valores em reais) 

 
 

ATIVO 
 
 

  Nota    2019   2018 

            

Circulante           

Caixa e equivalentes de caixa 5   
    

360.915    
    

479.540  

Adiantamentos                   -              500  

Valores a receber 6   
 

1.891.348    
 

1.095.935  

Tributos a recuperar               986              986  

Total do ativo circulante     
 
2.253.249    

 
1.576.961  

            

Não circulante           

Imobilizado 7          1.694           2.276  

Total do ativo não circulante            1.694           2.276  

            

 Total do ativo  
    

 
2.254.943    

 
1.579.237  

 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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MPV – MARCHADORES PELA VIDA 
 
 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO 
(Valores em reais) 

 
 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

 

  Nota    2019   2018 

            

Circulante           

Obrigações trabalhistas 8           4.080                   -  

Fornecedores              1.278                   -  

Obrigações tributárias 9              172               147  

Provisão               897                   -  

Total do passivo circulante             7.067               147  

            

Patrimônio líquido            

Superávit do exercício 10 
  

  
2.248.516  

  
  

1.579.090  

Total do patrimônio líquido     2.248.516    1.579.090  

 Total do passivo e do patrimônio liquido  
    

  
2.254.943    

  
1.579.237  

 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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MPV – MARCHADORES PELA VIDA 
 
 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCICIOS EM 31 DE DEZEMBRO   
(Valores em reais) 

 
 

  Nota   2019     2018 

              

Receitas de Doações              2.408.061               1.435.073  

Receitas de Doações 11            2.408.061               1.435.073  

              

(-) Despesas Assistências     
        

(1.401.431) 
    

           
(949.915) 

(-) Doações Realizadas 12        (1.401.431)             (949.915) 

              

Superávit das Atividades Assistenciais         1.006.630              485.158  

              

(-) Despesas Administrativas Gerais     
           

(337.871) 
    

           
(184.122) 

(-) Despesas com Pessoal     
              

(8.025) 
    

            
(40.115) 

(-) Despesas Administrativas    
           

(163.268)     
            

(55.165) 

(-) Outras Despesas     
           

(163.938)     
            

(86.453) 

(-) Despesas Tributárias     
              

(2.059)     
              

(1.779) 

(-) Despesas com Depreciação e Amortização      
                 

(582)     
                 

(610) 

              

Resultado Financeiro                        668                     4.239  

(-) Despesas Financeiras     
            

(12.129)     
              

(8.287) 

Receitas Financeiras                   12.797                   12.526  

              

Superávit Líquido do Exercício                 669.426                  305.276  

 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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MPV – MARCHADORES PELA VIDA 
 
 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
(Valores em reais) 

 
 
 

 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 

Descrição   
Patrimônio 

liquido 
  Total 

Saldo em 31 de dezembro de 2017              1.273.814                    1.273.814  

          

Superávit do exercício                 305.276                       305.276  

          

Saldo em 31 de dezembro de 2018              1.579.090                    1.579.090  

          

Superávit do exercício                 669.426                       669.426  

          

Saldo em 31 de dezembro de 2019              2.248.516                    2.248.516  
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MPV – MARCHADORES PELA VIDA 
 
 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO  

(Valores em reais) 
 

  2019   2018 

Fluxo de caixa das atividades operacionais       

Superávit do exercício              669.426                 305.276  

Ajuste para reconciliar o lucro líquido com recursos 
provenientes de atividades operacionais 

      

Depreciação                      582                        610  

               670.008                 305.886  

        

(Aumento) reduções de ativos 
            

(794.913)   
                   

(311) 

Valores a receber  
            

(795.413)                       864  

Adiantamentos                     500    
                   

(500) 

Tributos a recuperar                         -    
                   

(675) 

        

Aumento (reduções) de passivos                  6.280    
              

(15.842) 

Obrigações trabalhistas                   4.080    
                

(3.435) 

Obrigações tributárias                      25                        147  

Fornecedores                  1.278    
                

(6.020) 

Provisões                      897    
                   

(577) 

Adiantamento de doação                          -    
                

(5.957) 

Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais 
            

(118.625) 
               289.733  

    

Variação do caixa e equivalente de caixa 
            

(118.625) 
               289.733  

        

Aumento líquido do caixa e equivalente de caixa 
            

(118.625) 
               289.733  

Saldo anterior de caixa              479.540                 189.807  

Saldo final de caixa              360.915                 479.540  

 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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MPV – MARCHADORES PELA VIDA 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 

(Valores em reais) 
 
 
1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A MPV – MARCHADORES PELA VIDA é uma associação de direito privado de caráter beneficente, 
sem fins lucrativos ou econômicos e tem por finalidade prestar assistência social, saúde e 
acompanhamento escolar, de forma universal, gratuita, continuada e planejada sem qualquer 
discriminação e em prol de quem necessitar.  
 
A MPV – MARCHADORES PELA VIDA tem como finalidades: 
 

• Promover a captação e arrecadação de ativos para filantropias, assistência social e 
beneficência, especialmente, mas não se limitando, a portadores de displasia em suas diversas 
formas, assistindo-os direta ou indiretamente, bem como familiares e instituições envolvidas 
com suporte, atendimento e tratamento, bem como promover e divulgar a raça Mangalarga 
Marchador.   

 
A MPV – MARCHADORES PELA VIDA, fundado em 04 de maio de 2017 tem sua sede e foro à 
Avenida Amazonas, 6020/ sala 10, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG, área de atuação onde 
mantém seu escritório. 
 
A MPV – MARCHADORES PELA VIDA é conhecido como sociedade civil de fins assistenciais e 
não lucrativo, de duração indeterminada.  
 
 
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
2.1 Declaração de conformidade 
 
Na elaboração das Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019, adotou-se 
às práticas de contabilidade aplicadas no Brasil e demais normas e técnicas contábeis das entidades 
sem fins lucrativos. Nesse sentido, tomou como base de referência as orientações advindas da Lei 
n° 11.638/2007, naquilo que importa às questões contábeis vinculadas às organizações que 
integram o Terceiro Setor, a NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas 
e a ITG 2002 (R1) – Entidades sem finalidade de lucros, aprovada pela Resolução CFC Nº 1409/12, 
que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e 
variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas 
a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. 
 
 
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e com observância da legislação aplicável às entidades sem fins lucrativos.  
 
Foram adotadas as seguintes práticas contábeis: 
 

a) O caixa e equivalentes de caixa compreendem os saldos em caixa, os depósitos bancários a 
vista e aplicações financeiras, acrescidas, quando aplicável, dos rendimentos, até a data do 
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balanço. São lançados no caixa os valores que não possuem documentos identificando sua 
origem. 

 
b) O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação foi 

calculada pelo método linear cujas taxas são mencionadas na nota 7. 
 

c) As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos 
rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de 
competência. 

 
d) Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou 

calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações 
monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. 

 
e) As demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram elaboradas de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil, associadas aos aspectos contábeis específicos 
relacionados a entidade sem fins lucrativos. 

 
f)  As receitas da Associação são reconhecidas na extensão em que for provável que benefícios 

econômicos serão gerados e possam ser mensurados de forma confiável, conforme determina 
a NBC TG 30. 

 
g) Os repasses oferecidos para filantropia, assistência social e beneficência são registradas 

segregadamente no grupo de contas de despesas administrativas – Doações estando 
respaldadas em documentação. 

 
h) Nas movimentações do Patrimônio Líquido da Associação para o exercício corrente e 

exercícios apresentados de forma comparativa não foram identificados outros resultados 
abrangentes que assim requeressem a elaboração e apresentação da Demonstração dos 
Resultados Abrangentes. Desta forma a Associação não está apresentando a Demonstração 
do Resultado Abrangente – DRA. 

 
3.1. Políticas Contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro 
 
As principais políticas contábeis vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios 
apresentados com o objetivo de melhorar a relevância e a confiabilidade das demonstrações 
contábeis da Associação, bem como permitir sua comparabilidade ao longo do tempo com as 
demonstrações de outras entidades. 
 
3.2.  Pronunciamentos contábeis e interpretações emitidos recentemente 
 
3.2.1. Pronunciamentos contábeis e interpretações emitidos recentemente e adotada pela  
Associação  
 
- IFRS 9/CPC 48- Instrumentos financeiros  
 
As alterações decorrentes da adoção inicial do CPC 48 – Instrumentos financeiros, em vigor a partir 
de 01 de janeiro de 2018, estão relacionadas a classificação e apresentação dos instrumentos 
financeiros e, que embora tenha sofrido alterações na nomenclatura, e classificação e mensuração 
dos ativos foram mantidas. Adicionalmente, não houve alteração na nomenclatura, e a classificação 
e mensuração dos passivos financeiros decorrente da adoção da norma. A adoção da norma foi 
realizada de maneira retrospectiva. 
A Associação realizou uma análise da revisão da IFRS e não identificou impactos materiais com 
relação às práticas contábeis adotadas atualmente. 
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3.3 Eventos Subsequentes  
 
 -  Impactos do Covid – 19 (Corona vírus) nos negócios da Associação  

  
A administração da Associação está acompanhando os possíveis impactos do COVID19 em seus 
negócios, tendo sido elaborados planos de contingências para manter a continuidade operacional. 
Adicionalmente, foram avaliados os possíveis impactos em relação aos saldos, divulgados a seguir: 
 
Em relação a seus investimentos, não foram identificadas desvalorização subsequente dos 
mesmos, a Associação mitiga os riscos de volatilidade do mercado financeiro efetuando aplicações 
em investimentos que possuem remuneração fixa, tendo em vista seu perfil conservador. 
 
Conforme divulgado na nota explicativa n.6, a administração da Associação não considera que 
exista risco de realização de seus recebíveis. 
 
Na data dessas demonstrações contábeis não é possível mensurar outros riscos que possam surgir 
e consequentemente resultar eventuais perdas que essa pandemia poderá gerar sobre suas 
estimativas ou sobre os negócios da Associação.  
 
4. PRINCIPAIS JULGAMENTOS CONTÁBEIS E FONTES DE INCERTEZA NAS ESTIMATIVAS 
 
Na aplicação das políticas contábeis, a Administração deve fazer julgamentos e elaborar estimativas 
a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos para os quais não são facilmente obtidos de 
outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e 
em outros fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas. 
 
As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das 
revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são 
revistas, se a revisão afetar apenas este período, ou também em períodos posteriores se a revisão 
afetar tanto o período presente como períodos futuros. 
 
 
5. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 
 

Descrição   2019   2018 

Caixa               5.254                2.448  

Bancos conta movimento               9.008              29.869  

Aplicações financeiras            346.652            447.223  

Total de caixa e equivalente de caixa           360.915            479.540  

 
 
6. VALORES A RECEBER  
 

Descrição   2019   2018 

Valores a receber    1.891.348     1.095.935  

Total valores a receber    1.891.348    1.095.935  

 
A conta valores a receber refere-se a leilões realizados durante os eventos do Mangalarga 
Marchador, onde terceiros realizam a compra e venda de bens (cavalos, embriões, cobertura, ovulo 
e etc.) e doam o valor para o Marchadores Pela Vida. A venda desses bens é feita de forma 
parcelada, sendo contabilizado o valor total na receita e o controle dos pagamentos contabilizados 
em valores a receber.  
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7.  IMOBILIZADO 
 

2019  EQUIPAMENTOS  TOTAL 

Custos

31/12/2018 3.038                  3.038                

Aquisições -                         -                       

Baixa -                         -                       

31/12/2019 3.038                  3.038                

Depreciação

31/12/2018 (762)                    (762)                 

Depreciação (582)                    (582)                 

31/12/2019 (1.344)                 (1.344)               

Valor residual em 31/12/2019 1.694                  1.694                

2018  EQUIPAMENTOS  TOTAL 

Custos

31/12/2017 3.038                  3.038                

Aquisições -                         -                       

Baixa -                         -                       

31/12/2018 3.038                  3.038                

Depreciação

31/12/2017 (152)                    (152)                 

Depreciação (610)                    (610)                 

31/12/2018 (762)                    (762)                 

Valor residual em 31/12/2018 2.276                  2.276                
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8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
 

Descrição   2019   2018 

Salários a pagar          2.523                -  

INSS a recolher         1.297                -  

FGTS a recolher           260                -  

Total de obrigações trabalhistas         4.080                -  

 
 
9.  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
 

Descrição   2019   2018 

IRRF a recolher             57              -  

ISSQN retido a recolher              98           98  

COFINS a recolher             17           49  

Total de obrigações tributárias           172          147  

 
 
10. PATRIMÔNIO LIQUIDO  
 
As modificações e composição do patrimônio líquido estão expressas nas demonstrações das 
mutações do Patrimônio. É constituído de bens, direitos e obrigações de qualquer espécie e por 
“superávit” e “déficit” ocorridos durante os exercícios de suas atividades que são empregados 
integralmente nos objetivos sociais da entidade.  
 
O valor do superávit ou déficit do exercício será transferido para a conta do patrimônio social. Em 
31 de dezembro de 2019 o superávit é de R$669.428 (2018 – R$305.276). 
 
 
11. RECEITA COM DOAÇÕES  
 
A receita com doações é composta da seguinte forma:  
 

Descrição   2019   2018 

Anuidades associados    18.962                                 17.172  

       
Doações não governamentais PJ            213.824            388.806  

     
Doações          2.175.275         1.029.095  

ABCCMM             63.482                    -    

Bingo             13.650                    -    

Cartão Cielo           176.905                    -    

Contratos        1.844.276                    -    

Espontâneas              50.162                    -    

Leilão              26.800                    -    

Diversas                   -           1.029.095  

Total receitas doações         2.408.061         1.435.073  

 
 
 
12 – DOAÇÕES REALIZADAS  
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Através da arrecadação e captação de recursos a Associação repassa valores para filantropia, 
assistência social e beneficência. 
 As instituições filantrópicas beneficiadas devem realizar trabalhos voltados ao câncer infantil, 
dependência química e extrema pobreza. Em 2019 a Marchadores pela Vida apoiou financeiramente 
9 instituições e em 2018 apoiou 8 instituições.  
 
 
 
 
 


