
 
 

 

 
Associação Brasileira dos Usuários de Meios de Transporte Terrestre a 
Propulsão Humana 
CNPJ: 06.102.475/0001-75 
 
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2012 

 
Nota 1 - Contexto Operacional 
 

A Associação Brasileira dos Usuários dos Meios de Transporte Terrestre a Propulsão Humana, doravante 
denominada, TRANSPORTE ATIVO é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, voltada 
para qualidade de vida através da utilização de meios de transporte à propulsão humana nos sistemas de 
trânsito. 
 
Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras 

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei 6404/76, Lei 
11.638/07 e resolução CFC 1409/12 que aprovou o ITG 2002. As receitas e despesas foram 
contabilizadas de acordo com os princípios de competência dos exercícios. 
 
Nota 3 - Práticas Contábeis 
3.1 - Disponibilidades 

As disponibilidades são avaliadas pelo custo ou valor de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos e as variações monetárias auferidas. Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários 
e aplicações financeiras de curto prazo. 
 
3.2 - Imobilizado 

O imobilizado em 31.12.2012 era composto da seguinte forma: Máquina de escritório no valor de R$ 
994,00, mais Veículos no valor de R$ 885,00, menos depreciação no valor de R$ 896,00, totalizando o 
valor de R$ 923,00. 
 
3.3 - Depreciação 

Os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação, amortização e exaustão do ativo 
imobilizado são reconhecidos com base em estimativa da vida útil econômica dos bens. 
 
Nota 4 - Patrimônio Líquido 
4.1 - Resultado do Exercício 

Conforme estabelecido em Estatuto, o superávit apurado no exercício é integralmente destinado à 
manutenção e desenvolvimento dos objetivos do TRANSPORTE ATIVO e os déficits apurados no 
exercício são absorvidos pelo Patrimônio Social. 
 
Nota 5 - Receitas 

As receitas da entidade são provenientes de doações de associados, doações de pessoas jurídicas, 
serviços prestados e patrocínio. 
 
Nota 6 - Despesas Operacionais 

As despesas operacionais registram as despesas administrativas, tributárias e financeiras com as 
atividades fim e gestão da entidade. 
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