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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2016 

 
 

1) CONTEXTO OPERACIONAL 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/RN, com 
sede e foro na cidade de Natal/RN, tendo como objeto social Treinamento em 
desenvolvimento profissional e gerencial, com início de atividades em 
23/11/2000.  
  
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 
6.404/76 com alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/2007 e 11.941/2009, 
além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas 
emanadas da legislação societária brasileira. 
  
3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
3.1) Aplicações Financeiras 
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos 
proporcionais até a data do balanço; 
 
3.2) Direitos e obrigações 
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes 
variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de 
competência; 
 
3.3) Estoques 
Utilizado o custo médio ponderado. 
 
3.4) Imobilizado 
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada 
calculada pelo método linear. Opção pela taxa de depreciação sugerido pelo 
fisco federal.  
 
3.5) Ajuste de avaliação patrimonial 
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. 
 
3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas 
A empresa não possui investimento em empresas coligadas e controladas. 

3.7) Impostos Federais 
A empresa está no regime de imunidade tributária e contabiliza os encargos 
tributários pelo regime de competência. 
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4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS 
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os 
administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e 
advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza. 
  
 
5) PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
O patrimônio social é de R$ 1.047.987,86. 
 
6) DÉFICIT E SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 
 
Superavit é de R$ 396.054,65 
 
 
7) EVENTOS SUBSEQUENTES 
 

Os valores que compõe o saldo da Conta MULTA na 

RECEITA(Recuperação de Despesa) são referentes às Multa/Juros de 

exercício anteriores(2012, 2013 e 2014) contabilizado indevidamente na conta 

Despesas de juros e Multa em seus exercícios a recuperar neste exercício. 

Conforme relatório entregue pela Auditoria Independente, identificamos 

que não foi realizado o lançamento contábil nos exercícios anteriores do 

reconhecimento da receita quando da realização dos objetos dos Convênios 

PRONATEC, ficando acertado o ajuste contábil para o mês de maio/2016, 

fazendo com que o passivo circulante e patrimônio líquido encontra-se a maior 

e a menor respectivamente nos exercícios anteriores e 1º quadrimestre de 

2016. 

Os valores que compõe o saldo de Valores recuperáveis no Ativo são 

compostos por impostos a recuperar, valores pagos a maior a educadores e o 

valor mais expressivo diz respeito a empréstimos feito entre a conta 8.793-9 

(conta de uso geral) e 40.846-8 (conta para pagamentos do PRONATEC). 

Os valores que compõe o saldo de Convênios a realizar no Passivo 

são os valores repassados pela Administração Central e Ministério da 

Agricultura(Projeto de qualificação e assistência técnica para fortalecimento da 

bovinocultura e leite da agricultura familiar do RN – 784767/2013) através de 

projetos para a Regional executar e posteriormente prestar contas. 
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Ajustes referente a realização da receita do pronatec dos reembolsos 

da folha de pagamento do período de 2012 a 2015 do pronatec foram 

realizadas no 2º quadrimestre de 2016. 

 

Na conta transferências indevidas(1.1.2.02.01.002) houve um aumento 

de R$ 885,50 devido ter sido contabilizado indevidamente na conta cheque 

emitidos e não sacados(2.1.1.07.01.001) e sendo ajustado para conta correta 

em 09/2016 devido a recebimento de diária e deslocamento do não realizado 

pela educadora Karla Sarmento. Já na conta Transferência não 

identificada(2.1.1.07.01.002) teve uma diminuição R$ 871,62 referente a 

identificação de reembolso de material do educador Felipe Ramon Gurgel 

Soares ev 20140000587, 20140000589 e 2015000017, que ora foi ajustado no 

mês 09/2016 para fins de regularização contábil. 

Na conta ajuste de Exercícios Anteriores(2.3.1.01.01.002) referente a 

rendimentos de aplicação financeira(pronatec) e IRRF sobre aplicação 

financeira dos exercícios 2012/2013 e 2014, contabilizado indevidamente como 

receita financeira do Senar-AR/RN, que ora foi regularizado na conta 

pronatec(2.1.1.08.01.015 no valor de R$ 49.480,17.  

8) DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
 

Foi necessário fazer um ajuste na DFC 2016 que terá um reflexo na 
demonstração de fluxo de caixa do exercício 2015, para uma melhor 
transparência e demonstração da real situação da empresa. 

  
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos 

subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter 
efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que 
possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 
 
Natal/RN, 31 de dezembro de 2016.  
  
 
 
 
 
Tereza Júlia Pereira Pinto    José Álvares Vieira 
Contadora CRC/RN 6530/O-0   Presidente do SENAR-AR/RN 
CPF: 021.732.224-73    CPF: 804.969.896-34 
 
  
  
 


