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Reconhecemos com exatidão da presente demonstração do BALANÇO PATRIMONIAL, cujas importâncias montam no ATIVO 
E PASSIVO R$ 1.678.589,01 (um milhão seiscentos e setenta e oito mil quinhentos e oitenta e nove reais e um centavo).

SANTO ÂNGELO/RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

     

 ANTONIO AUGUSTO CHAVES DO NASCIMENTO                            ANTONIO CARLOS B. SISTI
                         PRESIDENTE                                                         CONTADOR CRC/RS 040177/ 0-5

NOTA EXPLICATIVA

1 – CONTEXTO OPERACIONAL: GRUPO ESPIRITA SEARA DO MESTRE, CNPJ 93.535.516/0001-11, é uma Associação 
privada, com sede e foro na cidade de Santo Ângelo, RS, tendo como objetivo social atividades de organizações religiosas.

2 – APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância 
com os 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 – Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
3.4 – Ajustes de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.5 – Impostos Federais: A forma de tributação da empresa é como imune de IRPJ e desobrigada da Contribuição Social sobre 

o Lucro Liquido. Os demais Impostos são calculados pelo regime de competência.
4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: A empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos, 

no valor de R$471.058,10 (Quatrocentos e setenta e um mil, cinqüenta e oito reais e dez centavos).
5 – RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS: 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 qualquer 
natureza.

6 – EVENTOS SUBSEQUENTES: Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente 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.

PARECER DO CONSELHO FISCAL/ ANO 2014

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, tendo por local a sede da Associação situada na Avenida Getulio 
Vargas, 1325 em Santo Ângelo, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do GRUPO ESPÍRITA SEARA DO MESTRE, em 
cumprimento ás determinações de ordem legal e estatutária, procederam ao exame dos relatórios contábeis e toda a documentação 
relativa aos registros efetuados no período compreendido entre 01.01.2014 á 31.12.2014 e constataram que os mesmos estão 
devidamente escriturados em ordem cronológica, sem emendas nem rasuras que o invalidem. 
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