
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003. 

 

 

1 – CONTEXTO OPERACIONAL 

A Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A é uma sociedade de economia mista, de capital 

fechado, que tem como objetivo social o financiamento de projetos de desenvolvimento que promovem 

benefícios econômicos e/ou sociais de acordo com as necessidades e potencialidades locais. 

 

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com a Lei 

nº6.404/76, normas e instruções do Banco Central do Brasil e práticas contábeis geralmente aceitas. 

Estão sendo apresentadas de acordo com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional 

 

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

a) A apuração do resultado adotou-se o regime de competência, exceto as provisões dos tributos 

federais; 

b) A classificação em Circulante e Longo Prazo, obedece aos artigos 179 e 180 da Lei 6.404/76. 

 

4 – PROVISÕES COMPUTADAS NO PERÍODO 

Neste exercício foram constituídas as provisões às alíquotas abaixo demonstradas, considerada, para efeito 

das bases de cálculo, a legislação vigente pertinente a cada tributo a saber: 

 

Imposto de Renda     15% 

Adicional do Imposto de Renda  10% 

Contribuição Social                   9% 

Pis/Pasep       0,65% 

Cofins       3% até agosto/2003  

Cofins       4% a partir de setembro/2003 

     

No exercício foi provisionado o principal e acréscimos legais (juros e multa) até 31/12/2003, no montante de 

R$ 485.600,42, sendo  que  R$ 134.808,99 para o exercício de 2002 e R$ 203.382,95 para o exercício de 

2003, e os  acréscimos legais  de R$ 147.408,48 até 31/12/2003.  

 

5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

a) O Capital Social subscrito e integralizado é  de R$ 6 milhões, dividido em 6.000 mil ações ordinárias 

nominativas e sem valor nominal. 

b) De acordo com o estatuto da Agência é assegurado semestralmente dividendos mínimos equivalentes 

a 25% do Lucro Líquido do Exercício, porém neste  exercício  foi provisionado, somente, Juros sobre o 

Capital Próprio, tendo em vista  o mesmo corresponder a percentual superior aos dividendos mínimos. 

c) Ajustes de Exercícios Anteriores - corresponde aos valores provisionados dos tributos federais 

referente exercício de 2002 e respectivos acréscimos legais. 

 

Palmas, 15 de janeiro de 2004. 
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