
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

 
NOTA – 01 CONTEXTO OPERACIONAL 

 

Fundado em 3 de outubro de 2006, o ILA – Instituto Lucas Amoroso tem por objetivo incluir a 
pessoa com deficiência e idosos nos diversos ambientes de convivência através da  
implantação de uma abordagem diferenciada que  vai  além  do  atendimento  clínico  
tradicional, com trabalhos interdisciplinares para habilitar e emancipar a criança, jovem e adulto 
e idoso sob a ótica de respeito e reconhecimento às capacidades de cada um. 
O trabalho inclui a conscientização das famílias e estende-se ao atendimento clínico- 
pedagógico, cursos de capacitação, orientação e assessoria à inclusão escolar. 

 
NOTA – 02 DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. 

 
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 

no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – 

ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 

1409/12 que aprova a ITG 2002 – Entidades sem Fins Lucrativos e NBC TG 07 Subvenção e 

Assistência Governamental 

 
 
 

NOTA – 03 DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS. 

 
Apresentados e elaborados de com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis a 

entidades em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais da 

Contabilidade, instituídas pela Lei 11638/07 e Alterada pela Lei 11941/09 e de acordo com o 

CPC 26.A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem 

como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes 

praticas: 

 
 

a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior 
ao termino do exercício seguinte estão classificados como circulantes. 

 
 
b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas 
separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados. 

 
 

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos: 
 
 
1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e 
equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de 
liquidez imediata. 

 
 
2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: 
contas a pagar a obrigações trabalhistas e Serviços Técnicos de Terceiros. 

 
 

3. Ativo não circulante – Imobilizado: 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade


Imobilizado  –  As  contas  de  ativo  imobilizado  estão  registradas  ao  custo  de      aquisição. 
 
4. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os 
rendimentos e as variações monetárias auferidas. 

 
 

5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou 
construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja 
exigido para liquidar a obrigação. 

 
 

6. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) - Em atendimento a legislação 
vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos 
pela legislação trabalhista,  contribui para  o PIS com  uma quota fixa  de  1%  incidente sobre  
a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de 
“Despesas Administrativas”, obedecendo ao regime de competência. 

 
NOTA – 05 DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES E EVENTOS 

 
As principais doações, foram voluntárias, oriundas de terceiros de natureza patrimonial e 

financeira para custeio de suas atividades. Bem como, realização de Eventos que provem 

receitas à Instituição. A nomenclatura Doações Banco designa às doações recebidas de 

Pessoas Físicas ou Jurídicas diretamente na Conta Corrente da Instituição. 

 

 
1. Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações 

financeiras designadas pelas Instituições Financeiras. 

 
 
 

NOTA - 06 DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS 
 

As despesas são oriundas dos custos diretos com a atividade fim da organização, pois 
contemplam as despesas operacionais da Entidade como responsável pelas atividades 
assistenciais desenvolvidas com a finalidade de promover bem estar e a qualidade de vida, a 
inclusão social, o exercício da cidadania, o fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários 
e a construção de uma vida autônoma e saudável aos idosos e pessoa com deficiência. 
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