
 

 

 

 

BALANÇO PATRIMONIAL 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018     
 Em R$  Em R$ 

 2019  2018 

ATIVO     36.410.162       34.842.896  

CIRCULANTE      12.246.308        14.430.552  

Disponibilidades        6.596.520          6.683.748  

Clientes        3.041.078          3.041.078  

Adiantamentos a funcionários          177.575            176.306  

Estoques           93.328            627.394  

Tributos a compensar        1.549.133          3.119.259  

Outros créditos          778.852            772.945  

Despesas antecipadas            9.822              9.822      
NÃO CIRCULANTE      24.163.854        20.412.345  

Realizável a longo prazo       15.059.169         15.059.169  

Tributos a recuperar ou compensar        6.564.257          6.564.257  

Depósitos judiciais       6.173.495         6.173.495  

Empréstimos compulsórios          16.289            16.289  

Outros Créditos de Longo Prazo       2.305.128         2.305.128  

Investimentos            8.116              8.116  

Imobilizado        8.307.076          5.290.723  

Intangíveis          789.493             54.336      
PASSIVO     36.410.162       34.842.896  

CIRCULANTE       12.572.516         12.223.642  

Salários e Encargos a pagar          371.741            368.844  

Fornecedores a pagar        1.741.307            833.928  

Obrigações sociais e tributárias              100                248  

Consignações e cauções        2.790.491          2.628.401  

Outras obrigações        7.668.877          8.392.221      
NÃO CIRCULANTE       9.615.997         4.909.842  

Obrigações sociais e tributárias        9.615.997          4.909.842      
PATRIMÔNIO LÍQUIDO      14.221.650        17.709.412  

Capital social        6.900.000          6.900.000  

Reservas de capital        5.271.493          5.271.493  

Lucros/Prejuízos acumulados        2.050.156          5.537.919  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

31 de dezembro de 2018 e 2019 

 

 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

A Empresa Municipal de Informática – EMPREL é uma empresa 

pública, dotada de personalidade jurídica de direito 

privado, com patrimônio próprio, autonomia administrativa 

e financeira, integrante da Administração Indireta 

Municipal que atua, estrategicamente, no planejamento e 

implementação da política de Tecnologia da Informação e 

Comunicação necessárias aos órgãos e entidades da 

administração direta e indireta da Prefeitura do Recife. 

 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo 

com os princípios contábeis previstos na lei nº 6.404/76 e 

alterações, segundo as práticas contábeis descritas no que 

segue. 

 

 

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

1. ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE 

• CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 

Os registros neste sub-grupo incluem depósitos bancários à 

vista e investimentos de liquidez imediata, acrescidos dos 

rendimentos até a data do balanço. 



 

 

 

 

• CLIENTES 

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor 

faturado. 

• CRÉDITOS A CURTO PRAZO 

Registra os adiantamentos operacionais aos empregados 

relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário; 

registra o valor dos créditos relativos à recuperação de 

impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente 

compensados; e registra, ainda, o valor a receber 

originários de depósitos judiciais. Todos os registros são 

informados pelo valor histórico. 

• ESTOQUES 

Os estoques do almoxarifado estão registrados ao custo de 

aquisição. 

• DESPESAS ANTECIPADAS 

Registram os valores de pagamentos antencipados de seguros 

e assinatura de periódicos. 

• INVESTIMENTOS 

Os investimentos em ações societárias estão datadas de 1977 

a 1989 (Telpe, Finor, Embraer, Telebrás e Atol, registrados 

ao custo de aquisição. 

• IMOBILIZADO 

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou 

construção. A depreciação é calculada pelo método linear, 

às taxas que levam em consideração a vida útil econômica 

do bem. 



 

 

 

 

• INTANGÍVEL 

Os ativos intangíveis compreendem marcas, patentes e 

direitos de uso de software. 

• DEMAIS ATIVOS 

Os demais ativos estão representados pelo custo de 

realização. 

2. PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE 

• Com exceção das provisões de férias e respectivos 

encargos sociais, os passivos circulante e não 

circulante estão demonstrados por valores acrescidos, 

quando aplicável, dos correspondentes encargos 

incorridos até a data do balanço patrimonial. 

• O resultado é apurado pelo regime de competência. 

 

 

 


