
Notas Explicativas
Centro de Recuperação Conquista

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Folha:  1

CNPJ: 07.606.902/0001-15 

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01
O Centro de Recuperação Conquista é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter de assistência social, que tem por finalidade Atividades de 
assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02
As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Legislação.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03
A entidade adota o principio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis;
NOTA 04
Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais;
NOTA 05
As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do 
Balanço.
NOTA 06
O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanços em 
exercícios anteriores.
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recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. 
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Itapecerica da Serra, 31 de dezembro de 2019.
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