
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRACÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009

(Em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TRIBUNAL DE CONTAS MG - ASSCONTAS é uma
associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, fundada em 10 de novembro de
1999, tendo por finalidade o desenvolvimento de ações e projetos sociais que representem e
defendam os interesses dos associados.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a legislação societária, e estão
apresentadas de forma comparativa com as do exercicio findo em 31 de dezembro de 2009.

3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

a. Apuração do resultado

O resultado, apurado pelo regime contábil de competência de exercicios, inclui os rendimentos,
encargos e variações monetárias, a indices ou taxas oficiais, incidentes sobre ativos e passivos
circulantes.

b. Aplicações Financeiras

Registradas pelos valores aplicados, acrescido dos rendimentos proporcionais auferidos até a data
do balanço.

c. Créditos de Atividades Sociais

Representam os valores a receber de associados referentes a convênios firmados com diversos
estabelecimentos nos mais variados ramos, tais como cooperativas de assistência médica,
laboratório fotográfico, seguros, cooperativas de transporte, convênio farmácia, telefonia móvel.

d. Demais ativos circulantes

São apresentados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as
variações monetárias auferidas.

e. Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição. As depreciações são calculadas sobre o custo reavaliado,
com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimada, conforme descrito na
nota 4.

f. Passivo circulante

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e variações monetárias.

g. Provisão de férias e encargos

Foram calculadas com ba4s direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço. e
incluem os encargos soci;;c~~espondentes .
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4. IMOBILIZADO

2010 2009 Taxas

Valor Depreciação Valor Valor Anuais de
Dos Bens Acumulada Liquido Liquido Depreciação

Terrenos 580.000 580.000 0%
Instalações 4.653 1.246 3.407 3.733 10%
Móveis e utensilios 7.363 4.375 2.988 3.048 10%
Equips. de informática 48.323 46.848 1.475 6.974 20%
Máquinas e Equip. 34.933 17.027 17.906 15.222 20%
Software 12.225 12.225 12.225 20%

687.497 69.496 618.001 41.202

5. OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES

Compreende os valores devidos a Joaquim Batistele de Barros e Virgínia Baccarini que garantem os
empréstimos bancários firmados por associados (empréstimo consignado a servidores do TCE/MG) e
que os mesmos sub rogaram-se no direito.

Joaquim Batistele de Barros
Virginia Baccarini
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6. PATRIMÔNIO SOCIAL
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