NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2016 e 2015 (em reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Liga Feminina de Combate ao Câncer no Rio Grande do Sul, fundada em 30 de abril de 1954, é uma
entidade civil, sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública Federal pelo Decreto Coletivo nº 86871, de
25 de janeiro de 1982 e Estadual pelo Decreto nº 16083, de 17 de dezembro de 1963 e tem como objetivos:
dar assistência ao doente de câncer carente, conscientizar e motivar a população para a luta contra o câncer,
visando a prevenção, e ajudar a equipar o Hospital Santa Rita da Santa Casa de Porto Alegre.
NOTA 2 – DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS
A Liga Feminina de Combate ao Câncer no Rio Grande do Sul aplicou seus recursos, integralmente, no País,
na manutenção de seus objetivos institucionais, não distribuindo qualquer parcela de seu patrimônio ou de
suas rendas, a título de lucro ou de participação nos resultados. Atende ao princípio da universalidade do
atendimento, onde não direciona suas atividades exclusivamente para seus associados. Em caso de
dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente será para outra entidade sem fins
lucrativos, congênere.

NOTA 3 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade em consonância com a
interpretação técnica ITG 2002 - Entidades sem Finalidades de Lucros, em conformidade com as resoluções
do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e nos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.
NOTA 4 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
a) Apuração do Resultado. As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de
competência.
b) Caixa e Equivalentes de Caixa. Inclui caixa, saldos em bancos conta movimento e aplicações financeiras
resgatáveis no prazo de 90 dias das datas das transações e com risco insignificante de mudança de seu
valor de mercado.
c) Não Circulante. Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subseqüentes à data
das demonstrações contábeis são considerados como Não Circulante e estão em conformidade com seus
efetivos valores reais.
d) Imobilizado. Os bens integrantes do Ativo Imobilizado estão avaliados ao custo de aquisição ou valor
original, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear às taxas estabelecidas em
função do tempo de vida útil estimada dos bens.
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e) Receitas. As receitas da entidade são apuradas através de documentos idôneos, entre eles, avisos
bancários, recibos e outros, sendo que as receitas de doações e campanhas são registradas pelo regime de
caixa. Não recebe doações, nem subvenções de nenhuma Autarquia Federal, Estadual e Municipal.
Eventualmente recebe doações de pessoas físicas e jurídicas para aplicação em custeio contabilizados como
contribuições e donativos na receita.
f) Passivo Circulante. O Passivo Circulante está demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis,
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos financeiros.
g) Despesas. As despesas da entidade estão apuradas através de documentos idôneos, em conformidade
com as exigências legais e fiscais, por regime de competência.
NOTA 5 - BENEFÍCIOS DA FILANTROPIA
a) Os valores das isenções das Contribuições Previdenciárias e Sociais que a entidade tem direito foram de:
Isenção de INSS = R$ 13.167,67 (R$ 8.631,56 em 2015);
NOTA 6 – RESULTADOS SOCIAIS
Toda a atividade da Liga Feminina de Combate ao Câncer no Rio Grande do Sul se realiza de forma gratuita.
Portanto, a integralidade de suas despesas está ligada a prestação de serviços gratuitos à comunidade riograndense. Em seguida destacamos a gratuidade realizada no exercício, mas todas as demais despesas da
atividade-meio são necessárias para lograr êxito da sua atividade-fim.
Gratuidade Realizada
Medicamentos e materiais procedimentos médicos
Doação – Repasse para Santa Casa
Auxílio Transporte aos Assistidos
Auxílio Alimentação aos Assistidos
Total
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