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SINDICATO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE MG – SIRCOM 

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO PATRIMONIAL 2018 

 

1. DISPONIBILIDADES 

 

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de 

caixa de curto prazo e não para investimentos ou outros fins. Incluem o caixa e saldos 

positivos em conta movimento.  

As aplicações financeiras da entidade estão concentradas da seguinte forma: 50,90% no 

Banco do Brasil, 42,23% na Caixa Econômica Federal e 6,87% no SICOOB. 

 

2. IMOBILIZADO 

 

Os itens do imobilizado da entidade foram inventariados de forma informatizada. A 

depreciação foi calculada e contabilizada de acordo com o referido relatório do programa 

SR-Ativo. Ainda, com referência à depreciação, levou-se em consideração a exclusão do 

valor residual, bem como considerou a aplicação dos índices sugeridos pela Receita Federal 

do Brasil. 

Ressalte-se que fora aprovado pela Assembleia, as baixas dos bens inservíveis para uso, os 

quais encontravam-se anotados no único documento oficial arquivado na sede sindical, 

qual seja, o relatório inventariado pela BBC Engenharia, empresa avaliadora dos bens do 

SIRCOM. 

 

3. RESERVA DE REAVALIAÇÃO 

 

Baseando no laudo de reavaliação do Imóvel Sede, de lavra da empresa BBC Engenharia, 

foi constituída a reserva de reavaliação no valor de R$ 7.407.694,22 (sete milhões e  

quatrocentos e sete mil e seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos), 

ainda no ano de 2016. 
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4. DESPESAS OPERACIONAIS 

O total de despesas no exercício de 2018 foi de R$ 1.105.314,84 (um milhão e cento e cinco 

mil e trezentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), sendo gastos relativos a 

pessoal no valor de R$ 764.060,71 (setecentos e sessenta e quatro mil e sessenta reais e 

setenta e um centavos), representando 69,13% em relação ao total das despesas 

operacionais. Os desligamentos de funcionários, especialmente da gerência, no decorrer 

do ano de 2018, contribuiu significativamente para o custo expressivo ora registrado. Tais 

desligamentos serão impactados como redução somente em 2019.  

Quanto às provisões tributárias foram efetuadas seguindo os Princípios de Contabilidade, 

mais precisamente o “Princípio da Competência”. 

 

5. RECEITAS OPERACIONAIS 

 

A receita principal fora, novamente, os ingressos oriundos das contribuições sindicais, que 

é reconhecida pelo valor efetivo das operações em contrapartida recebida ou a receber. 

Devido as alterações na legislação trabalhista, após reforma vigente a partir de novembro 

de 2017, que levou o referido tributo à condição de facultativo, a receita com contribuição 

sindical teve uma drástica redução em comparação com 2017, no patamar de 71,27%.  

Registre-se também que a receita financeira foi impactada negativamente pela redução da 

taxa Selic, fato que afetou, assim como a receita da contribuição sindical, o montante 

arrecadado pelo SIRCOM em 2018. 

Recorrendo ao total das receitas operacionais, verifica-se que as mesmas estão 

concentradas da seguinte forma: 49,49% representada pela contribuição sindical,  28,47% 

por receitas financeiras e 18,43% receitas de anuidades.  

 

6. AJUSTES CONTÁBEIS 

 

A movimentação na conta de ajuste contábil foi proveniente dos lançamentos para 

adequação dos saldos das contas do ativo imobilizado e depreciação acumulada, ambas em 

conformidade com o com o controle interno do programa SR-Ativo . 
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7. PREJUÍZO OPERACIONAL 

 

O Prejuízo Operacional, no valor de R$ 382.522,46 (trezentos e oitenta e dois mil e 

quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos) tem sua causa direta na redução 

da arrecadação com a contribuição sindical e no aumento dos custos de pessoal com os 

desligamentos ocorridos em 2018. 

 

8 – DEFÍCIT DO EXERCÍCIO  

 

O Déficit, no valor de R$ 376.059,70 (trezentos e setenta e seis mil e cinquenta e nove reais 

e setenta centavos) é composto por R$ 382.522,46 (trezentos e oitenta e dois mil e 

quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos) do prejuízo operacional, 

decrescido de R$ 6.462,76 (seis mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e seis 

centavos) de saldo positivo relativo às baixas do ativo imobilizado e das depreciações. 

 

Para fazer frente ao resultado deficitário apurado, necessário fora realizar resgates das 

aplicações financeiras, construídas com superávits de exercícios anteriores. 

 

 

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018. 

 
 
 


