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MUSEU DE ARTE MODERNA DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL (Valores expressos em reais — R$)

ATIVO NOTA 2021 2020

Circulante Caixa e equivalentes 
de caixa

4  19.964.823,46  24.267.255,63

Contas a receber 5  41.552,79  119.015,11

Adiantamentos e despesas 
antecipadas

6  45.953,41  174.433,28

Tributos a recuperar 7  570,24 —

Ativos para venda 8 —  17.575,00

 20.052.899,90  24.578.279,02

Não circulante Depósitos judiciais 9  308.861,24  279.083,94

Obras de arte 10  1.003.196,10  1.003.196,10

Imobilizado 11  25.013.153,99  25.084.879,55

Intangível 12 —  1.351,66

 26.325.211,33  26.368.511,25

Total do ativo  46.378.111,23  50.946.790,27
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PASSIVO NOTA 2021 2020

Circulante Contas a pagar 13  11.321,14  85.301,89 

Obrigações trabalhistas 14  544.674,41   737.906,09

Tributos a recolher 15 139.227,55 217.484,88 

 695.223,10  1.040.692,86

Não circulante Tributos parcelados 15  8.445.223,84  10.217.767,51

Empréstimos e financiamentos — 
parte relacionada

16  425.871,76  97.000,00

Ações trabalhistas 14  563.200,37  561.230,75

Contas a pagar 13  330.000,00   165.275,00

Contas a pagar — parte relacionada 17  1.315.528,71 —

 11.079.824,68  11.041.273,26

Patrimônio  
social

Fundos 18  5.079.554,47  5.079.554,47

Reserva 18  14.716.320,46  14.716.320,46

Superávits acumulados 18  14.807.188,52  19.068.949,22

 34.603.063,45  38.864.824,15

Total do passivo e patrimônio social  46.378.111,23  50.946.790,27

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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MUSEU DE ARTE MODERNA DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO  (Valores expressos em reais — R$)

NOTA 2021 2020

Receitas 
operacionais

Receita operacionais 19 1.971.795,78  1.813.678,46

Receitas institucionais 19 2.145.251,64  2.139.624,26

Superávit bruto  4.117.047,42 3.953.302,72

Despesas 
operacionais

Despesas administrativas e outras 
despesas operacionais

20  (9.577.980,75)  (11.459.448,27)

Déficit operacional  (5.460.933,33)  (7.506.145,55)

Despesas  
financeiras

21  (797.697,65)  (945.859,74)

Receitas  
financeiras

21 1.996.870,28 1.023.264,24

Resultado financeiro líquido  1.199.172,63 77.404,50

Déficit do exercício  (4.261.760,70)  (7.428.741,05)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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MUSEU DE ARTE MODERNA DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL  (Valores expressos em reais — R$)

Fundo 
patrimonial Reservas

Superávits 
acumulados Total

Saldos em 1o de 
janeiro de 2020

5.079.554,47 14.716.320,46 26.497.690,27 46.293.565,20 

Déficit do período — — (7.428.741,05) (7.428.741,05)

Saldos em 31 de 
dezembro de 2020

5.079.554,47 14.716.320,46 19.068.949,22  38.864.824,15 

Déficit do período — —     (4.261.760,70)     (4.261.760,70)

Saldos em 31 de 
dezembro de 2021

5.079.554,47 14.716.320,46 14.807.188,52 34.603.063,45 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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MUSEU DE ARTE MODERNA DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  (Valores expressos em reais — R$)

2021 2020

Fluxo de caixa  
das atividades  
operacionais

Déficit do exercício     (4.261.760,70)           (7.428.741,05)

Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recursos do caixa:

Depreciação e 
amortização

 204.015,26  288.807,02 

Provisão de juros  163.568,43  (3,38)

Alterações nas provisões  (876.412,53)  (707.543,76)

    (4.770.589,54)           (7.847.481,17)

Variações no capital circulante Contas a receber  77.462,32  (78.681,13)

Adiantamentos e 
despesas antecipadas

 128.479,87  (138.845,91)

Tributos a recuperar  (541,91)  928,15 

Depósitos judiciais  (29.777,30) —

Obrigações trabalhistas  (193.231,68)  (371.747,32)

Contas a pagar  2.558.056,67  (1.342.112,91)

Contas a pagar — parte 
vinculada 

 (1.315.528,71) —

Tributos a recolher  (78.257,33)  (41.995,62)

Ações trabalhistas  331.969,62 —

Tributos parcelados  (897.111,14)  (1.071.954,47)

        581.520,41           (3.044.409,21)
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2021 2020

Gerado pelas operações     (4.189.069,13)         (10.891.890,38)

Fluxo de caixa das atividades de 
investimentos

Aquisição de imobilizado  (113.363,04)  (141.348,87)

Caixa líquido consumido nas 
atividades de investimento

       (113.363,04)             (141.348,87)

Fluxos de caixa das atividades 
de financiamentos

Pagamento de 
empréstimos

 —  (20.000,00)

Caixa líquido consumido nas 
atividades de financiamento

—               (20.000,00)

Aumento (redução) do caixa e 
equivalentes de caixa

    (4.302.432,17)         (11.053.239,25)

Variação do caixa e equivalentes 
de caixa  

No início do exercício     24.267.255,63          35.320.494,88 

No final do exercício     19.964.823,46          24.267.255,63 

    (4.302.432,17)         (11.053.239,25)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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NOTAS EXPLICATIVAS  
ÀS DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL
O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM ou Associação) 
é uma associação sem fins econômicos, lucrativos, político-partidá-
rios ou religiosos, sediada na cidade e no estado do Rio de Janeiro, 
constituída em 27 de novembro de 1966. Tem como objeto difundir 
a produção artística moderna e contemporânea, nacional e interna-
cional, não só no Rio de Janeiro como em todo o Brasil e no 
exterior, por meio de exposições de sua coleção, publicações e 
empréstimos de obras; formar, manter e preservar a coleção de 
obras de arte moderna e contemporânea; estimular a reflexão e o 
debate em torno da arte moderna e contemporânea por meio da 
organização e/ou participação em seminários, palestras, congressos 
e eventos; organizar e disponibilizar a pesquisadores em geral a 
biblioteca e a documentação referentes ao museu, assim como a 
base de dados digital de sua coleção; contribuir para a formação 
de público por meio de atendimentos especiais a escolas, universi-
dades e ao público em geral; promover a exibição de filmes de 
interesse artístico e cultural; desenvolver programas que disponibi-
lizem bolsas de estudo a artistas no Brasil e no exterior; e explorar 
seu próprio patrimônio com o objetivo de arrecadar fundos para o 
desenvolvimento de seus objetivos.

Conforme ata de reunião realizada em 14 de setembro de 2021, 
o conselho do MAM decidiu por uma nova estrutura  
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administrativa, composta de um diretor executivo, um diretor 
institucional e um diretor de planejamento, administrativo e 
financeiro, todos aptos a exercer a administração do Museu até o 
fim de seus respectivos mandatos.

O resultado do ano de 2021 foi afetado pelo impacto das 
políticas públicas contra a pandemia de Covid-19, particularmente 
nos primeiros quatro meses do ano. O MAM teve impactos nas 
receitas de serviços (bilheteria, loja, estacionamento, café, restau-
rante e eventos). No entanto, à medida que ocorreu a flexibilização 
das restrições sanitárias, novas exposições e programações 
culturais foram intensificadas e permitiram, a partir do 2o semestre, 
uma recuperação em suas receitas, particularmente com o aumen-
to das atividades de locação de espaço. Adicionalmente, houve 
uma redução importante nas despesas do museu em função da 
maior absorção dessas despesas pela Associação dos Amigos do 
MAM (ASSMAM), uma vez que a instituição concentrou a captação 
de recursos incentivados para o MAM, os quais se mostraram 
recordes no ano de 2021.  A nova administração vem apresentan-
do outras propostas em gestão e operação, com o objetivo de 
reestruturação organizacional e requalificação de processos, 
espaços e métodos de trabalho, os quais serão implantados no 
ano de 2022, visando obter o equilíbrio financeiro da instituição.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

2.1. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas 
demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas 
foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, 
salvo quando indicado de outra forma.

2.2. BASE DE MENSURAÇÃO
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com a ITG 2002 — Entidades sem finalidade 
de lucros, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12. Sua preparação 
requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o 
exercício de julgamento por parte da administração da Associação 
no processo de aplicação das políticas contábeis. 

A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela 
Diretoria em 13 de maio de 2022.

2.3. MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados 
de acordo com a moeda do principal ambiente econômic no qual 
a empresa atua (moeda funcional). As demonstrações financeiras 
estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional e de 
apresentação da Associação. 
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2.4. CLASSIFICAÇÃO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
Os ativos e passivos no balanço patrimonial são classificados como 
circulante quando mantidos principalmente para negociação e 
quando se espera realizá-los dentro de doze meses após o 
período de divulgação. Os demais ativos e passivos são classifica-
dos como não circulantes. Os ativos e passivos fiscais diferidos são 
classificados no ativo e passivo não circulante.

2.5. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa incluem depósito bancário, outros 
investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos 
originais de até três meses (com risco insignificante de mudança 
de valor). 

As aplicações financeiras são de renda fixa, mantidas com 
instituições financeiras de primeira linha, e podem ser resgatadas a 
qualquer tempo, de acordo com as necessidades de capital de 
giro da Associação.

2.6. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a 
Associação for parte das disposições contratuais dos instrumen-
tos. Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados 
pelo valor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à 
aquisição ou à emissão de ativos e passivos financeiros (exceto 
por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo por 
meio do resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo 
dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconheci-
mento inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à 
aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado são reconhecidos imediatamente no resultado.

2.7. AJUSTE A VALOR PRESENTE
É a estimativa do valor corrente de um fluxo de caixa futuro, no 
curso normal das operações da entidade. Tal fluxo de caixa pode 
estar representado por ingressos ou saídas de recursos.

A Associação avaliou se os ativos e passivos monetários de curto 
e longo prazo estão sujeitos à avaliação a valor presente, e 
considerando a materialidade dos processos judiciais conclui que 
devam ser ajustados a valor presente, nota 15.

2.8. IMOBILIZADO
O imobilizado está demonstrado ao valor de custo, deduzido de 
depreciação e perda acumuladas por redução ao valor recuperá-
vel, quando aplicável.

A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de 
cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo 
menos seu valor residual após sua vida útil seja integralmente 
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baixado. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de 
depreciação são revisados no fim da data do balanço patrimonial e 
o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado 
prospectivamente.

A depreciação é calculada com base no método linear para 
alocação de custos menos o valor residual durante a vida útil, que 
é estimada como segue:

 — Computadores e periféricos — 5 anos; 
 — Máquinas e equipamentos — 10 anos; 
 — Imóveis — 10 anos;
 — Instalações — 10 anos.

Durante o ano calendário de 2021 o Museu registrou o valor de 
R$ 202.663,60 como depreciação.

A Administração avalia providenciar um inventário físico com o 
objetivo de implantar novos processos e descontinuar o uso de 
alguns bens.

2.9. ATIVOS INTANGÍVEIS
a) Software

É um ativo não monetário identificável sem substância física. É 
decorrente basicamente de desenvolvimento de softwares 
amortizados pelo prazo máximo de cinco anos. A Sociedade 
avalia ao final de cada exercício se há qualquer indicação de 
que os itens do ativo intangível possam apresentar perda no seu 
valor recuperável, ou seja, um ativo que apresenta o valor 
contábil acima do valor de realização. Identificando qualquer 
redução no valor recuperável, este é ajustado até atingir seu 
valor de realização. A mensuração do valor recuperável de 
ativos intangíveis é realizada com base no valor em uso, bem 
como, na análise da descontinuidade do ativo em relação às 
suas atividades.

Durante o ano calendário de 2021 o Museu registrou o valor de  
R$ 1.351,66 como amortização.

2.10. CONTAS A PAGAR
As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas 
pelo valor histórico. 

2.11. RECONHECIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 
O MAM recebe contribuições em bases mensais referentes a 
exposições nas suas dependências, locação de imóveis e espaço 
para eventos e recursos de mantenedores, para o regular funciona-
mento de sua estrutura operacional.
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2.12. TRIBUTAÇÃO — IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
Conforme estabelecido na Lei 3.479 de 4 de dezembro de 1958, o 
MAM está isento de todos os impostos e taxas federais.

2.13. CONTINUIDADE 
A Administração efetua uma avaliação da capacidade da Associa-
ção de dar continuidade às suas atividades durante a elaboração 
das demonstrações financeiras. A Administração não identificou 
nenhuma incerteza relevante sobre a capacidade da Associação de 
dar continuidade às suas atividades nos próximos doze meses.

2.14. DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
As demonstrações de resultados abrangentes não estão sendo 
apresentadas, pois não existem valores a serem demonstrados 
sobre esse conceito, ou seja, o resultado do exercício é igual ao 
resultado abrangente total.

3. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada pelo método 
indireto.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Os saldos de caixa e equivalentes de caixa são demonstrados a seguir:

As aplicações financeiras são de renda fixa, mantidas com institui-
ções financeiras de primeira linha, e podem ser resgatadas a 
qualquer tempo, de acordo com as necessidades de capital de 
giro da Associação.

2021 2020

Caixa  30.552,52  43.127,15 

Bancos — conta corrente no país  11,01  23,88 

Aplicações financeiras no país  19.934.259,93  24.224.104,60 

Total             19.964.823,46                   24.267.255,63 
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5. CONTAS A RECEBER 
Os saldos de contas a receber são demonstrados a seguir:

* Contribuições para exposições via cartão de crédito;
** Pagamentos em duplicidade ou a maior pela não retenção dos impostos em notas fiscais. 
A Administração, em contato com os fornecedores, recuperará os valores a maior em 2022.

6. ADIANTAMENTOS E DESPESAS ANTECIPADAS
Os saldos de adiantamentos e despesas antecipadas são demons-
trados a seguir:

* Referem-se a adiantamento de férias e de salários que serão descontados na folha 
de 2022;

** Referem-se a valores que serão realizados em 2022 após finalização de 
negociações e acordos com fornecedores.

7. TRIBUTOS A RECUPERAR
Os valores que compõem o saldo de impostos e contribuições a 
recuperar estão segregados abaixo:

Corresponde ao crédito de imposto de renda utilizado na compensação de tributos 
em 2022.

2021 2020

Exposições *  41.420,34  114.327,68 

Outras contas a receber **  132,45  4.687,43 

Total                   41.552,79               119.015,11 

2021 2020

Pagamento indevido ou a maior  570,24 —

Total                        570,24 —

2021 2020

Adiantamentos a funcionários*  41.420,34 39.855,65 

Adiantamentos a fornecedores**  108.097,05 

Despesas antecipadas  132,45  26.480,58 

Total                   41.552,79                174.433,28 
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8. ATIVOS PARA VENDA

Valores referente a móveis de exposição que a Administração mantinha para venda e, 
conforme decisão da Administração, foram doados em 2022.

9. DEPÓSITOS JUDICIAIS
Os valores de R$ 13.828,51 e R$ 10.986,80 se referem a depósitos 
trabalhistas e R$ 265.255,43 e R$ 18.790,50 são de bloqueios 
judiciais, cujos processos estão sendo acompanhados pelo 
escritório Fraga, Bekierman & Cristiano Advogados.

10. OBRAS DE ARTE

2021 2020

Bens móveis mantidos para venda —  17.575,00  

Total —          17.575,00  

2021 2020

Artes plásticas  998.196,10    998.196,10   

Obras de arte 5.000,00 5.000,00

Total          1.003.196,10       1.003.196,10   
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Grupo 
patrimonial Descrição

Taxa 
anual de 
deprec. 31/12/2020 Adição Depreciação 31/12/2021

1001 Imóveis 4% 3.215.504,20 — — 3.215.504,20

1001 Construções 
realizadas no 
teatro

4% 20.836.970,44 — — 20.836.970,44

5001 Máquinas e 
equipamentos

10% 291.791,48 15.950,83 (37.999,33) 269.742,98

9001 Equipamentos 
de comunicação

20% 2.440,17 — (504,84) 1.935,33

7001 Móveis e 
utensílios

10% 375.344,38 33.934,96 (54.878,03) 354.401,31

15001 Equipamentos 
de informática

20% 46.052,86 — (12.037,32) 34.015,54

4001 Instalações 10% 316.776,02 81.052,25 (97.244,08) 300.584,19

Total 25.084.879,55 (202.663,60) 25.013.153,99

Custo 27.225.850,90 27.356.788,94

Deprec. acum. (2.140.971,35) (2.343.634,95)

Imobilizado líquido 25.013.153,99

11. IMOBILIZADO
A composição do imobilizado é demonstrada abaixo:
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Grupo 
patrimonial Descrição

Taxa 
anual de 
deprec. 31/12/2019 Adição Depreciação 31/12/2020

4001 Instalações 10% 452.630,96 — (135.854,94) 316.776,02

1001 Imóveis 4% 3.215.504,20 — - 3.215.504,20

1001 Imóveis 4% 20.836.970,44 — - 20.836.970,44

5001 Máquinas e 
Equipamentos

10% 339.608,47 4.926,39 (52.743,38) 291.791,48

7001 Móveis e 
utensílios

10% 370.842,44 65.630,34 (61.128,40) 375.344,38

9001 Equipamentos 
de comunicação

20% — 2.524,31 (84,14) 2.440,17

15001 Equipamentos 
de informática

20% 31.882,77 45.692,83 (31.522,74) 46.052,86

Total 25.247.439,28 25.084.879,55

Custo 27.107.077,03 27.225.850,90

Deprec. acum. (1.859.637,75) (2.140.971,35)

Imobilizado líquido 25.247.439,28 25.084.879,55
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12. INTANGÍVEL
A composição do intangível é demonstrada abaixo: 

13. CONTAS A PAGAR 
A composição do contas a pagar é demonstrada abaixo:

Os principais fornecedores em 2021 são os seguintes:

 — R$ 6.124,00 — Joma Comércio — compra de material de escritó-
rio, com liquidação em 01/2022;

 — R$ 2.078,50 — Ativa materiais — materiais de manutenção, com 
liquidação em 01/2022;

 — Processo 0101126-69.2019.5.01.0036 — Henrique Andrade de 
Oliveira — R$ 330.000,00 a ser liquidado em trinta parcelas até 
10/2023.

Grupo 
patrimonial Descrição

Taxa 
anual de 
deprec.

Saldos em 
1o de janeiro  

de 2021 Adição Depreciação

Saldos em 
31 de dezembro 

de 2021

13001 Software 1.351,66 — (1.351,66) —

Total 1.351,66 — (1.351,66) —

Custo 24.911,62 27.225.850,90

Amort. acum. (23.559,96) (2.140.971,35)

Intangível líquido 1.351,66 25.084.879,55

2021 2020

Circulante Fornecedores  11.321,14  85.301,89

Total 11.321,14   85.301,89

Não 
circulante

Fornecedores  — 165.275,00

Henrique Andrade — n. 0101126-69.2019.5.01.0036 330.000,00 —

Total 330.000,00 167.295,00
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14. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
A composição das obrigações trabalhistas é demonstrada abaixo:

* Processo 014.3600-16.2000.5.01.0038 — Antônio Carlos Peixoto da Silva —  
R$ 561.230,75 a ser liquidado até março/2024.

* Contas a pagar de férias e encargos previdenciários do ex-funcionário  
Edem Lis Soares no valor de R$1.969,62, referente à rescisão indireta.

15. TRIBUTOS A RECOLHER

* Tributos retidos, INSS e FGTS oriundos das operações mensais e regulares do MAM 
foram liquidados em janeiro de 2021 e 2020, respectivamente; 

**O valor de R$ 4.351.880,03 em 2021 (R$ 4.549.674,36 em 2020) é composto do 
parcelamento de vários tributos junto à Receita Federal e R$ 4.093.343,81 em 2021 
(R$ 5.668.093,15 em 2020) corresponde ao parcelamento de INSS e FGTS, cujo 
acompanhamento está sendo efetuado pelos advogados do MAM, a seguir 
detalhamento por ano.

O quadro a seguir demonstra a evolução dos parcelamentos por ano 
até o vencimento. Os valores foram atualizados ao valor presente.

2021 2020

Salários a pagar  169.862,10  156.648,41

Férias a pagar  374.812,31  330.037,68

Ações trabalhistas*  563.200,37  812.450,75

Total 1.107.874,78                        1.299.136,84

2021 2020

Tributos retidos*  (37.591,70)  (54.452,79)

Tributos em folha de pagamento*  (101.635,85)  (163.032,09)

Tributos parcelados**  (8.445.223,84)  (10.217.767,51)

Total              (8.584.451,39)                  (10.435.252,39)
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16. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS — PARTES 
RELACIONADAS
Os empréstimos, sem incidência de juros, de Paulo Vieira, Luiz 
Roberto Sampaio e Eugênio Pacelli no total de R$ 80.000,00 em 
2021 (R$ 80.000,00 em 2020) e o empréstimo de R$ 345.871,76, 
com incidência de juros com base no índice IPCA, de João Maurício 
Ottoni serão liquidados com base em negociação entre as partes.

17. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
a) Passivo não circulante

Os valores referem-se ao pagamento pela ASSMAM por conta e 
ordem do MAM de gastos com água, energia elétrica, gás, 
telefones e folha de pagamento para suporte das operações do 
MAM, totalizando R$ 1.315.528,71, cuja liquidação é efetuada 
com base em negociação entre as partes.

18. PATRIMÔNIO SOCIAL
O patrimônio social é composto da seguinte forma:

1. Fundos patrimoniais — R$ 5.079.554,47 referente a Projetos de 
R$ 4.610.554,47 e Ativo fixo — artes plásticas de R$ 469.000,00;

2. Reservas — R$ 14.716.320,46 referentes à reavaliação de  
R$ 716.320,46 e construção do piso do 3o andar de R$ 14.000.000,00;

3. Superávit acumulado de R$ 14.807.188,52 que será incorpora-
do ao Patrimônio Social, caso não haja nenhuma restrição de 
uso quando da realização da Assembleia Ordinária para 
aprovação das demonstrações financeiras de 2021.

Em 2022 Até 2025 Até 2030 Total

PARC. IRRF 0561N12448-725929/2018-11 90.949,80 53.054,05 — 144.003,85

PARC.  LEI 11941/11 4.914,48 7.781,26 — 12.695,74

PARC. PERT No 1622970 169.426,68 508.280,04 677.706,72 1.355.413,44

PARC. PERT IIIB No 00910001300051655071802 231.846,36 695.539,08 946.705,97 1.874.091,41

PARC. PERT No 1623240 53.137,92 159.413,76 216.979,84 429.531,52

PARCELAMENTO INSS No 628015224 166.122,48 124.591,86 — 290.714,34

PARCELAMENTO INSS No 628015046 140.245,56 105.184,17 — 245.429,73

PARCELAMENTO 07.17.21334.9344189-0 949.650,00 2.769.812,50 — 3.719.462,50

FGTS-RCC FGTS 974/2020 39.377,64 334.503,67 — 373.881,31
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19. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS
A composição das receitas operacionais é demonstrada abaixo:

20. DESPESAS POR NATUREZA
A composição das despesas por natureza é demonstrada abaixo:

2021 2020

Exposições 513.087,35 524.230,91

Receita de aluguéis 1.458.708,43 1.068.432,82

Patrocínio — 221.014,73

Doações 2.145.251,64 2.139.624,26

Total 4.117.047,42 3.953.302,72

2021 2020

Gastos com projetos e exposições  205.655,09 343.578,55 

Despesas com pessoal  4.766.180,59 4.852.369,95 

Despesas administrativas  1.643.538,84 1.949.773,04 

Serviços prestados  2.716.915,00  3.670.342,05 

Publicações  41.675,97 246.476,66 

Doações — 108.101,00 

Depreciação e amortização  204.015,26 288.807,02 

Total 9.577.980,75 11.459.448,27 
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21. RESULTADO FINANCEIRO
A composição do resultado financeiro é demonstrada abaixo:

22. EVENTOS SUBSEQUENTES
A Administração entende que não existem eventos subsequentes 
de acordo com a norma de divulgação para serem informados na 
presente nota explicativa.

2021 2020

Receitas 
financeiras

Rendimentos de aplicações financeiras 1.996.326,95  622.214,60 

Outras receitas financeiras 543,33  26.017,30 

1.996.870,28 648.231,90 

Despesas 
financeiras

 Despesas bancárias   (11.208,32)  (33.430,45)

 IR sobre aplicações financeiras  (193.710,19)  (112.494,56)

 IOF  (466,59)  (184,05)

 Juros sobre empréstimos  (163.596,76) —

 Despesas com multas e juros  (419.701,93)  (414.415,90)

 Outras despesas financeiras  (9.013,86)  (10.302,44)

 (797.697,65)  (570.827,40)

Resultado financeiro líquido 1.199.172,63 77.404,50 
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