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Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras 

encerradas em 31/12/2017 

01 - Contexto das Atividades  

a) A Associação Amigos do Museu Nacional - SAMN é pessoa jurídica de direito privado, de 

Utilidade Pública Estadual, de caráter científico, cultural, assistencial e filantrópico, sem fins 

lucrativos, regendo-se pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável. 

b) A Associação visa apoiar as atividades do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista e promover 

ou participar de ações para o desenvolvimento da sociedade brasileira, atuando em temas 

relacionados ao meio ambiente, à cultura, aos povos indígenas, às comunidades tradicionais, ao 

patrimônio nacional científico, histórico, artístico e cultural, à memória nacional e à educação 

ambiental e patrimonial. 

c) A Associação possui os seguintes Órgãos Estatutários: 

I -   Assembléia Geral 

II - Conselho Fiscal 

III - Diretoria 

IV - Conselho Consultivo 

V - Comissão de Coordenação Executiva 

VI - Gerência Geral 

A Associação tem sede e foro nesta cidade, na Rua das Marrecas 40, sala 413-parte. 

A Associação não efetuou pagamentos de remuneração ou distribuição de resultados aos seus 

Diretores e Associados. 

02 - Apresentação das Demonstrações Financeiras 

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com a Resolução CFC n. º1.409 de 21 de 

setembro de 2012, que aprova a ITG 2002 - Entidade Sem Finalidade de Lucros. 

03 - Principais Práticas Contábeis 

a) Caixa e Equivalente de Caixa - incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos 

de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido 

de caixa e que estão sujeitos à um insignificante risco de mudança de valor. 
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b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes - são demonstrados pelo valor de 

realização (ativo) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 

correspondentes encargos e variações monetárias incorridos (passivo). 

c) Imobilizado - O Imobilizado está registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido por 

depreciação e/ou amortização calculada pelo método linear, às taxas anuais que levam em 

consideração o tempo de vida útil estimado dos bens. 

d) Receitas e Despesas - As receitas e as despesas são registradas pelo regime de competência. 

e) Patrimônio Líquido - Estão demonstrados no Patrimônio Líquido o Fundo Institucional, que 

corresponde à Dotação Inicial da Associação, o Superávit Acumulado e o Déficit do Exercício que 

totalizou R$ 326.200,11 

f) Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data do 

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. 

 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017 
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