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Notas Explicativas

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL: O Sindicato dos Contabilistas de Franca e Regiao, com sede 
nessa cidade de Franca, Estado de Sao Paulo, na Rua Doutor Carlos Signorelli, n° 2540, Vila Industrial, 
CEP: 14.403-367, devidamente registrado no 2° Oficial de Registro Civil de Pessoas Juridicas da Comarca 
de Franca - SP, registro n.° 72.918.006/0001-53, tern como objeto a atividade de organizagdo sindical, 
fundado em 20/12/1993, 6 isento do IRPJ e 6 contribuinte do PIS sobre total de Folha de Pagamento. Foi 
constituido para fins de: a) representar, perante as autoridades administrativas e judicterias, os interesses 
gerais da classe ou os interesses individuais dos associados relatives & profissao contebil; b) promover 
dissldio coletivi; c) eleger ou designar, dentro de sua competenca, representantes da Classe Contebil e de 
fixar contribui?6es a todos aqueles que participam da Classe Contebil tendo como base territorial as 
cidades de Franca, Rifaina, Jeriquara, Pedregulho, Cristais Paulista, RibeirSo Corrente, Patroclnio Paulista, 
ltirapu§, S3o Jos<§ da Bela Vista, Restinga, Buritizal, Aramina, Ituverava, Igarapava, e Guar£. A diretoria atual 
foi eleita em 30/12/2017, com mandate de 01/01/2018 6 31/12/2020 e representou Plano de Trabalho para o 
referido mandate que norteia sua gest§o, sendo todos estes documentos publicados no site da entidade 
para sua transpar§ncia.

NOTA 2. APRESENTAQAO DAS DEMONSTRAQOES CONTABEIS: Na elaboragdo das demosntragdes 
contabeis observou-se as pr^ticas contabeis adotadas no Barsil, observando principalmente a Resulugao 
CFC n.° 1409/12, servindo de interpretagao das demais normas cantcibeis brasileiras.

NOTA 3. FORMALIDADES DA ESCRITURAQAO CONTABIL: ResulugSo n.° 1.330/11 - NBC ITG 2000: O 
sindicato mantem urn sistema de escrituragao uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de 
preocesso eletronico. Os registroscontem o numero de identificag§o dos langamentos relacionados ao 
respective documento de origem externa ou interna ou, na sua faita, em elementos que comprovem ou 
evidenciem fatos de atos administrative. As demonstragOes contabeis, incluindo as notas explicativas, 
elaboradas por disposigfies legais, ser3o transcritas no "Diario" da Empresa. A documentag3o contebil da 
Empresa e composta por todos os documentos livros, papeis, registros outras pegas, que apoiam ou 
compoem a escrituragao contabi. A documentagao contabil 6 h£bil, revestida das caracteristicas 
intrinsecas ou extrlnsecas essenciais, definidas na legislagao, na tecnica-conteibil e aceitas pelos "usos e 
costumes", a empresa mantem em boa ordem a documentageio contabil.

NOTA 4. PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS: As demonstragOes contabeis foram 
elaboradas combase nas praticas contdbeis adotadas no Brasil a saber: a) Caixa: Os valores 
contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depbsito £ vista em conta bancSria, bem 
como os recursos que possuem as mesmas caracteristicas de liquidez a vista em conta bancSria, bem 
como os recursos que possuem as mesmas caracteristicas de liquidez de caixa e disponibilidade imediata 
ou ate 90 (noventa) dias e que estao sujeitas ainsignificante risco de mudanga de valor; b). Ativo 
Permanente: Os valores dessas contas, considerou o inventario levantado em 31/12/2019. Demais ativos 
circulantes e n§o circulantes: Os valores contabilizados estao demonstrando pelos valores originais. c). 
Ajuste a valor presente: A entidade nao efetuou o ajuste a valor presente das contas de Ativos e Passives 
Circulantes (saldo de curto prazo), pois a sua administrag§o entendeu que tais fatos n§o representam 
efeitos relevantes. Ainda em atendimento as legislag&es a entidade deve efetuar o Ajuste ao Valor Presente 
(AVP) em todos os elementos integrantes do ativo e passive, quando decorrentes de longo prazo. d). Ao 
analisarmos os saldos contabeis (operagoes e/ou creiterios da ess£ncia sobre a forma) dos intens que 
estao compomdo o ativo e poassivo n§o circulantes da empresa, a administragSo entendeu que n§o foi 
nesessaho efetuar o Ajuste ao Valor Presente, pois essas rubricas (elementos dos ativos e passives nao 
circulante) nao se enquadram nos critarios de mensuragao previstos na legislagao.

NOTA 5. POLlTICA CONTABIL DA EMPRESA: A contabilidade da entidade 6 realizada por profissional 
contabil devidamente habilitado em escritbrio externo a empresa, para onde os documentos e relatbrios
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contabeis e financeiros sao enviados e retornados mensalmente por meio de protocolos.

NOTA 6. FATOS RELEVANTES: 1) Por forga de contarto de parceria estabelelcido em 15/08/2018, 
origin£rios da Carta de lnteng§o assinada em 11/10/2017, a entidade demoliu sua sede anterior e 
reconstruiu-a com inauguragSo em 05/12/2018, tendo tal parceria o investimento de R$328.375,94 ( 
trezentos e vinte e oito mil trezentos e e sententa e cinco reais e noventa e quatro centavos), que serao 
pagos com a cess§o de sala ao parceiro SESCON/SP pelo prazo de 10 anos (120 meses), conforme final 
estabelecido pelo Termo de Confiss3o de Divida assinado em 14/10/2019. Tal fato ainda sem registro 
contebil nos anos de 2018 e2019, sSo ora regularizados com seus devidos langamentos nas seguintes 
contas: 1.2.3.01.00001 - Imbvel Sede (recebeu langamento do investimento realizado) e 2.1.4.01.00002 - 
Divida com SESCON/SP (recebeu langamento dos d&bitos ate a presente data). 2) Verificou -se que o 
debito constante na conta: 2.1.1.02.00003 (FECONTESP a pagar) trata-se de divida relativa a contribuigSo 
estatuaria de 3% das mensalidades recebidas ate o ano de 2019, fruto de parcelamento junto a esta 
entidade. Por isto a contribuig§o estatuaria de 3% a FECONTESP relativa ao prbprio ano de 2020, foi j£ 
levantada e provisionada na conta 2.2.5.01.00001.

Franca, 31 de dezembro de 2020.
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