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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2013.
NOTA 01
Na Demonstração do Resultado do exercício estão computadas todas as receitas e
despesas realizadas no decorrer do exercício social compreendido de 01/02/2013 a
31/12/2013 (primeiro de fevereiro de dois mil e treze a trinta e um de dezembro de dois
mil e treze). Para a sua melhor compreensão, cabe algumas considerações sobre
determinadas contas, como segue:
a) ALUGUEIS – AJUSTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – a importância de
R$ 8.543,64 (oito mil quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro
centavos) refere-se ao reajuste do valor do de aluguel das salas;
b) RENDAS S/ APLICAÇÕES NO MERCADO DE AÇÕES – refere-se aos
créditos constantes no extrato bancário do exercício;
c) VIAGENS E ESTADAS – a importância de R$ 60.914,10 (sessenta mil
novecentos e quatorze reais e dez centavos), referente as aquisições de passagens
aéreas e hospedagens;
d) PUBLICIDADES E ANUNCIOS – a importância de R$ 12.802,00 (doze mil
oitocentos e dos reais), foram utilizados para a promoção e divulgação dos
assuntos da entidade (marcas, marketing, jornais);
e) CONGRESSOS SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS – a importância de R$
33.023,78 (trinta e três mil vinte e três reais e setenta oito centavos), gastos
referente as despesas realizadas com todos os eventos promovidos pela entidade
no decorrer do período (passagens, hotéis, palestrantes, apoio e outros);
NOTA 02
Na Demonstração do Balanço Social encerrado em 31/12/2013, também para sua
melhor compreensão, segue algumas considerações:
a) O imobilizado não está retratando a realidade da posição físico-econômico da
entidade no encerramento do exercício, tendo em vista dois fatores importantes:
- O primeiro é a configuração das receitas oriundas das aplicações no
mercado de ações, sem que a mesma por motivo imperioso não está
retratada no ativo como investimento realizado;
- O segundo e mais relevante e o fato de que uma das principais fontes de
receita da entidade que é a renda com o aluguel, não encontra-se também
por motivo imperioso, retratada no seu ativo imobilizado como Imóveis
P/ Renda.

b) No Passivo Circulante na conta FORNECEDORES DE MATERIAIS E
SERVIÇOS – a importância de R$ 5.157,94 (cinco mil cento e cinquenta e sete
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reais e noventa e sete centavos) refere-se ao resto a pagar das passagens aéreas
adquiridas da PROPAGTUR;
c) Os saldos expressos nas contas de disponibilidades: CAIXA – R$ 213,42
(duzentos e treze reais e quarenta e dois centavos) e BANCOS CONTA
MOVIMENTO – R$ 35.229,93 (trinta e cinco mil duzentos e vinte e nove reais
e noventa e três centavos), retratam os valores físicos, constantes no fundo
constituídos por suprimento de caixa para pagamentos de pequenas despesas e
extrato bancário.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
a) Apuração do Resultado: O resultado das atividades da entidade foi apurado
segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os
Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.
b) Passivo Circulante: a composição do passivo circulante esta representado no grupo
das exigibilidades de curto prazo que totalizam o valor de R$ 35.443,35 (trinta e
cinco mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos).
c) Imobilizado: Estão demonstrados ao custo de aquisição, não corrigido
monetariamente. No corrente exercício não sofreu atualização de valores, tendo em
vista, o desgaste e sucateamento dos bens que compunham o mesmo.
d) As Despesas e as Receitas das atividades próprias estão apropriadas obedecendo ao
regime de competência.

Brasília-DF., 31 de dezembro de 2013.

Angelo Petto Neto
Presidente

Sergio Roberto Andrade de Souza
Contador CRC/DF 8584

