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INSTITUTO ODEON
CNPJ nº 02.612.590/0001-39
Demonstrações Financeiras

Demonstrativo do resultado do exercício Exercícios indos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em Reais)

  Nota  2018   2017
 
  MAR TMSP Total MAR TMSP Total
Receitas sem restrições -
Prestação de serviços - 533.462  220.000  753.462  350.007  -  350.007
Coordenação e captação de projetos - 203.750   -  203.750  209.500  -  209.500
Doações incondicionais - -   -   -  20.550  -  20.550
Outras receitas - 188.681 11.486 200.167 13.514 - 13.514
Receitas inanceiras - 47.628 3.976 51.604 47.876 - 47.876
  973.521 235.462  1.208.983 641.447 - 641.447
(-) Tributos incidentes s/ receitas  -  (98.902) (16.452) (115.354) (74.863) - (74.863)

Total das Receitas sem restrições -  874.619  219.010  1.093.629  566.584  -  566.584

Receitas com restrições
Subvenções governamentais - 17.570.627 96.379.354 113.949.981 19.191.591 29.908.706 49.100.297
Patrocínios e doações leis de incentivo  -  - 4.896.870 4.896.870   - -
Doações condicionais - 94.167 375.374 469.541 548.382  - 548.382
Vendas de ingressos e loja - 846.628 3.834.236 4.680.864 959.529 1.241.381 2.200.910
Locação de espaços  - 404.118 1.221.206 1.625.324 481.548 506.766 988.314
Outras receitas - 63.762 10.937 74.699 892.174 237 892.411
Financeiras - 283.012 2.026.097 2.309.109  659.904 374.718 1.034.622
Gratuidades - parcerias institucionais - 25.815 2.109.456 2.135.271 - - -
 10 19.288.129 110.853.530 130.141.659 22.733.128 32.031.808 54.764.936

(-) Tributos incidentes s/ receitas  - (86.422) (384.964) (471.386) (94.686) - (94.686)

Total das Receitas com restrições - 19.201.707 110.468.566 129.670.273 22.638.442 32.031.808 54.670.250

Total das receitas operacionais  20.076.326 110.687.576 130.763.902 23.205.026 32.031.808 55.236.834

Custos e despesas sem restrições -      
Com pessoal - 38.105 (135.080) (96.975) (14.418) -  (14.418)
Serviços prestados por terceiros - (220.218) (9.096) (229.314) (223.932) - (223.932)
Energia elétrica e telecomunicações -  - - - (1.025) - (1.025)
Divulgação/Comunicação - (81.715) - (81.715) (226.311) - (226.311)
Gerais e administrativas - (162.103) (1.680) (163.783) (130.662) - (130.662)
Impostos, taxas e contribuições - (4.465) (49) (4.514) (31.923) - (31.923)
Financeiras - (306) (3.333) (3.639) (306) - (306)
Depreciação - (183) - (183) - - -
Total dos custos e despesas sem restrições - (430.885) (149.238) (580.123) (628.577) - (628.577)

Custos e despesas com restrições
Com pessoal 14 (7.079.722) (79.021.702) (86.101.424) (7.736.978) (24.476.967) (32.213.945)
Serviços prestados por terceiros 15 (5.960.621) (17.183.194) (23.143.815) (7.842.198) (5.784.135) (13.626.333)
Energia elétrica, água e telecomunicação 16 (2.567.827) (1.937.567) (4.505.394) (2.543.576) (581.687) (3.125.263)
Divulgação/comunicação - (940.475) (1.335.465) (2.275.940) (762.895) (185.330) (948.225)
Gerais e administrativas 17 (2.082.608) (7.456.776) (9.539.384) (3.029.112) (760.409) (3.789.521)
Impostos, taxas e contribuições - (61.023) (234.593) (295.616) (210.831) (81.620) (292.451)
Financeiras - (8.149) (52.420) (60.569) (20.637) (26.263) (46.900)
Depreciação e amortização - (475.467) (583.128) (1.058.595) (492.215) (135.397) (627.612)
Provisão para contingência trabalhista - - (554.266) (554.266) - - -
Gratuidades - parcerias institucionais - (25.815) (2.109.456) (2.135.271) - - - 
  (19.201.707) (110.468.567) (129.670.274) (22.638.442) (32.031.808) (54.670.250)

Total dos custos e despesas operacionai  (19.632.592) (110.617.805) (130.250.397) (23.267.019) (32.031.808) (55.298.827)

Superávit/(déicit)/do exercício - 443.734 69.771 513.505 (61.993) - (61.993)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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