
  

 

SINDICATO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE MG – SIRCOM 

NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2017 

 

 

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 os saldos positivos em conta 

movimento.  

Já as aplicações financeiras da entidade estão concentradas da seguinte forma: 54,47% no Banco 

do Brasil e 45,53% na Caixa Econômica Federal. 

 

2. IMOBILIZADO 

Os itens do imobilizado, de acordo com laudo técnico de reavaliação da empresa BBC Engenharia 

Ltda, foram inventariados e identificados por cada setor dentro da entidade. A depreciação foi 

calculada e contabilizada de acordo com o referido laudo, a partir da data de contabilização do 

mesmo, em setembro de 2017. O cálculo teve como base o valor residual, e fora aplicada a taxa de 

depreciação conforme previsto pela Receita Federal do Brasil. 

 

3. RESERVA DE REAVALIAÇÃO 

Baseando no laudo de reavaliação do Imóvel Sede 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) no ano de 2016. 

 

4. DESPESAS OPERACIONAIS 

O total de despesas no exercício de 2017 foi de R$ 1.122.616,93 (um milhão e cento e vinte e dois 

mil e seiscentos e dezesseis reais e noventa e três centavos), sendo gastos com pessoal o montante 

de R$ 717.423,31 (setecentos e dezessete mil e quatrocentos e vinte e três reais e trinta e um 

centavos), representando uma participação de 63,91% em relação ao total das despesas 

operacionais.  

As provisões dos impostos foram efetuadas seguindo o Princípio da “Competência”, obedecendo ao 

que determina a normatização contábil. 

 

 

 



  

 

5. RECEITAS OPERACIONAIS 

A principal receita operacional encontra-se fincada nos recursos provenientes das contribuições 

sindicais, contabilizadas pelo valor efetivo das operações, em contrapartida recebida ou a receber.  

As receitas operacionais da Entidade estão concentradas da seguinte forma: 73,52% representada 

pela contribuição sindical; 18,95% por receitas financeiras; e 7,41% advindo de recebimento de 

contribuições associativas.  

 

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 

laudo de Avaliação Patrimonial de Bens Móveis concluído em 18/09/2017, de responsabilidade da 

empresa BBC Engenharia Ltda. 

  

7. RESULTADO FINANCEIRO 

O superávit apurado na Demonstração de Resultado de Exercício, no valor de R$ 658.862,48 

(seiscentos e cinquenta e oito mil e oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) é 

composto por: R$ 570.971,47 (quinhentos e setenta mil e novecentos e setenta e um reais e 

quarenta e sete centavos) ‘Resultado Operacional’, e R$ 87.891,01 (oitenta e sete mil e oitocentos 

e noventa e um reais e um centavo) saldo contábil resultado dos ‘Ajustes Contábeis’, conforme 

laudo de avaliação patrimonial de bens móveis, responsável pelo impacto nas contas do Ativo 

Imobilizado.  

O resultado operacional será empregado dentro da própria entidade, mais precisamente na 

melhoria da estrutura para os representantes comerciais, com a oferta de mais benefícios à 

categoria e, eventual ‘sobra’, levada a reserva em aplicações do Banco do Brasil e Caixa Econômica 

Federal, deixando-a para custear investimentos futuros, quando necessário e conveniente. 

Ressalte-se, conforme ora registrado, que a Entidade administra suas receitas, inclusive as 

financeiras, destinando-as à manutenção do seu funcionamento, como para pagamento de seus 

empregados, impostos e fornecedores, bem como à manutenção de benefícios diretos aos 

associados, como para pagamento de hospitais e clínicas dos convênios coparticipativos. 

 

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2017. 

 


