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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO IRACAMBI

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE IRACAMBI, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº
03.412.130/0001-20, com sede à Fazenda Iracambi, SN Zona Rural em Rosário da Limeira/ MG – CEP:
36.876-000 e tem por finalidade:

i.

o desenvolvimento, no Centro de Pesquisas Iracambi e Reservas Naturais, de estudos e
pesquisas voltadas a ampliação dos conhecimentos sobre a Mata Atlântica;

ii.

o intercâmbio com entidades científicas, de ensino e de desenvolvimento social, nacionais
e internacionais, para fins de desenvolvimento de tecnologias alternativas apropriadas a
Mata Atlântica;

iii.

a produção e divulgação, através de projetos de educação ambiental, de informações e
conhecimentos técnicos e científicos sobre a Mata Atlântica;

iv.

a preservação, defesa e conservação do meio ambiente da Mata Atlântica, em
conformidade à Legislação e vigência;

v.

a geração e gestão de técnicas visando o manejo sustentável das terras florestadas e
desmatadas e o desenvolvimento sustentável das comunidades que residem na Mata
Atlântica; vi. o oferecimento de oportunidades para pesquisadores, voluntários e

estagiários trabalharem no Centro de Pesquisas Iracambi e Reservas Naturais, e a inserção dos
estagiários no mercado de trabalho;
vii.

a experimentação, não lucrativa, dos novos modelos sócio-produtivos e sistemas
alternativos de produção, comércio, emprego e crédito apropriados à Mata Atlântica;

viii.

a captação de recursos financeiros para desenvolvimento das atividades acima
enumeradas;
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ix.

a promoção, com fins específicos, da defesa judicial e extrajudicial dos direitos humanos,
da saúde pública, da educação, da qualidade de vida, do meio ambiente, da proteção ao
consumidor de bens e serviços, bem como do patrimônio público e cultural.

Parágrafo Único – A diretoria da Associação não recebe remuneração, e é eleita pela assembléia geral,
por mandato de 04 (quatro) anos, podendo ser eleita sucessivamente.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1)

Estão sendo apresentadas de acordo com a legislação específica e preceitos contábeis, aplicados

com uniformidade em relação ao mesmo período do exercício anterior.
2)

As demonstrações Contábeis, foram elaboradas em conformidade com ITG 2002 (R1), que trata

da contabilidade para entidades sem fins lucrativos, aprovada pela Resolução CFC 1.409/2012.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis são como segue:

1) As receitas e despesas são apropriadas mensalmente, pelo regime de competência.
2) O Ativo Imobilizado está refletido ao custo de aquisição ou construção.
NOTA 4 – BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
As disponibilidades da Associação em 31/12/2019 estão representadas pelos saldos de caixa, bancos e
aplicações, totalizando R$ 1.091,14.

NOTA 5 – ATIVO IMOBILIZADO
O Ativo Imobilizado da Associação está compreendido pelos seguintes saldos:
2018
Contas Contábeis

2019

Valor
Contábil
Bruto

Aquisições

Baixas

Depreciação
e
Amortização

Valor
Contábil
Líquido

Máquinas e Equipamentos

17.059,40

-

-

-

17.059,40

Móveis e Utensílios

45.638,33

-

-

-

45.638,33

Terrenos

90.000,00

-

-

-

90.000,00

Veículos

81.500,00

-

-

-

81.500,00

Imóveis de Uso

21.454,29

-

-

-

21.454,29

Total

255.652,02

-

-

-

255.652,02

Folha: 006

NOTA 6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O Patrimônio Líquido está compreendido pelas seguintes inversões:
Itens

31/12/2019

31/12/2018

Patrimônio Social

256.743,16

304.962,60

Total

256.743,16

304.962,60

NOTA 7 – RECEITAS OPERACIONAIS DA ASSOCIAÇÃO
As receitas operacionais da Associação estão compreendidas pelas rubricas:
Itens
Doações Recebidas de Pessoa Jurídica
Doações Recebidas de Pessoa Física
Receitas Financeiras

31/12/2019
57.500,33
135.652,24
52,61

Total

193.205,18

Viçosa/MG, 31 de Dezembro de 2019.

Reinaldo Silva dos Santos

Almir Granato de Faria

Presidente

CRC/MG 37.229

