Associação Síndrome de Down de Piracicaba
CNPJ 52.149.796/0001-42
NOTAS EXPLICATIVAS 2015
I-Contexto Operacional:
NOTA 1- A Associação Síndrome de Down de Piracicaba, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter assistencial, cultural,
educativo e filantrópico, sem fins lucrativos, de acordo com o Estatuto Social da entidade e legislação pertinente.
II- Apresentação das demonstrações:
NOTA 2- As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76.
III- Resumo das praticas contábeis:
NOTA 3- A pratica contábil adotada é pelo regime de competência;
NOTA 4- Os bens, direitos e obrigações da entidade estão de conformidade com seus valores efetivos reais;
NOTA 5- As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicações acrescidas dos rendimentos até a data do balanço.
NOTA 6- O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, deduzido a depreciação.
NOTA 7- As receitas da entidade são apuradas através dos recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos e outros;
NOTA 8- As despesas da entidade são apuradas através de documentos fiscais de acordo com as exigências legais/fiscais;
NOTA 9- A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas:
NOTA 10- A entidade recebeu no ano de 2015 os seguintes auxílios e subvenções do poder publico publicam:
A – SUBVENÇÃO FEDERAL
Convênio SAC/PPD - Processo 03598/2014 – Convênio 0079/2014
Convênio FMAS - Rosa dos Ventos Processo 15929/15 Convênio 0093/2015
Recebido

R$ 6.200,00
R$ 20.166,67
R$ 26.366,67

B – SUBVENÇÃO MUNICIPAL
Convênio FMAS - Rosa dos Ventos Processo 15929/15 Convênio 0093/2015

R$ 54.133,33

C – SUBVENÇÃO MUNICIPAL/SEMDES
Convênio/SEMDES – FUMDECA – AME Processo: 16733/15 – Convênio 0076/2015
Convênio/SEMDES – FUMDECA – Caleidoscópio Processo 16676/15 Convênio. 0070/2015

R$ 102.363,83
R$ 88.223,40

NOTA 11- Os recursos da entidade foram aplicados de conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e
investimentos patrimoniais;
NOTA 12- O Superavit do exercício de R$185.658,57 (Cento e oitenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete
centavos), será incorporado ao patrimônio liquido da entidade, mediante transferência para a conta de superávit acumulado de
exercícios anteriores.
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de dezembro de 2015, conforme documentação apresentada.
Piracicaba, 31 de dezembro de 2015.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados membros do conselho fiscal da Associação Síndrome de Down de Piracicaba, tendo examinado os livros e
documentos, bem como o balanço patrimonial e demonstração das contas de receitas e despesas do ano calendário de 2015, declaram
ter encontrado tudo em plena ordem, pelo que são favoráveis a sua aprovação.
Piracicaba, 31 de dezembro de 2015.
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