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Informações gerais
O Sindicato das Empresa de Serviços Contábeis, Assessoramento, Pericia, Informações e Pesquisa do
Estado do RJ SESCON/RJ foi constituída em 12 de junho de 1987 sob as leis do Brasil, registrada no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Capital Rio sob o N.º117236, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
31.248.933/0001-26, tendo como finalidade o estudo, coordenação, proteção, representação legal, ativa e
passiva, em juízo ou extrajudicialmente, em relação a temas sindicais ou a qualquer tema de interesse
coletivo dos associados e das categorias econômicas empresa de serviços contábeis e empresa de
assessoramento, perícias, informações e pesquisas.
A entidade tem sua sede e foro na Avenida Passos nº 120/5º e 6º andar - Centro, Rio de Janeiro/RJ,
CEP: 20.051-040.

2

Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios
apresentados.

2.1

Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e
também o exercício de julgamento por parte da administração da Entidade no processo de aplicação das
políticas contábeis da Entidade. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3.

2.2

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou menos e com risco insignificante de
mudança de valor.

2.3

Ativos financeiros

(i)

Classificação e mensuração
A Entidade classifica seus ativos financeiros sob a seguinte categoria: mensurados ao valor justo através
do resultado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos.
A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

(ii)

Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado
Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos
para negociação ativa e frequente. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de
ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração
do resultado em "resultado financeiro" no período em que ocorrem, a menos que o instrumento tenha
sido contratado em conexão com outra operação. Nesse caso, as variações são reconhecidas na mesma
linha do resultado afetada pela referida operação.
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(iii)

Reconhecimento e mensuração
As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação - data na
qual a Entidade se compromete a comprar ou vender o ativo. Os investimentos são, inicialmente,
reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os ativos financeiros não
classificados como ao valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de
resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à
demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de
caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a
Entidade tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos
financeiros mensurados ao valor justo através do resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo
valor justo.
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor
justo através do resultado é apresentado na demonstração do resultado em "Receitas ou Despesas
financeiras" no período em que ocorrem.
A Entidade avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de perda (impairment) em um ativo
financeiro ou um grupo de ativos financeiros.

2.4

Imobilizado
Os ativos estão demonstrados pelo custo de aquisição e referem-se à imóveis, equipamentos de
informática, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos e outros.
A companhia optou por não valorizar o seu ativo imobilizado ao custo atribuído por entender que a
prática contábil de valorizar o ativo imobilizado pelo custo histórico deduzido da melhor estimativa de
depreciação e de provisão para redução do valor recuperável, quando requerido, é uma prática que
melhor representa o seu ativo imobilizado.

2.5

Intangíveis
As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir e
preparar os softwares para sua utilização. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimável
de três a cinco anos.

2.6

Impairment de ativos não financeiros
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma
perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor
recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o
seu valor em uso.

2.7

Provisões
As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e outras) são reconhecidas quando: a Entidade tem
uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; é provável que uma
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança.
As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada,
levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo
que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de
obrigações seja pequena.
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2.8

Resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência e
considera as receitas auferidas no período e os correspondentes custos, encargos e despesas incorridas,
independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento.

3

Estimativas e julgamentos contábeis críticos
Com base em premissas, a Entidade faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas
contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. Para os exercícios
apresentados neste relatório não há estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com
probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo
exercício social, com exceção do exposto na Nota 2.7.

4

Gestão de risco financeiro

4.1

Fatores de risco financeiro

(a)

Risco de crédito
Salvo pelas aplicações financeiras em banco de primeira linha e contas receber, a Entidade não possui
outros saldos a receber de terceiros contabilizados neste exercício. Por esse fato, esse risco é considerado
baixo.

(b)

Risco de liquidez
A Entidade, pelas características de suas operações, trabalha com um baixo nível de alavancagem e sem
necessidade de empréstimos. Diante desse fato, a Administração entende que, de forma geral, o risco de
liquidez é muito baixo.

(c)

Caixa e equivalentes de caixa
O valor de mercado desses ativos não difere significativamente dos valores apresentados nas
demonstrações financeiras. As taxas pactuadas refletem as condições usuais de mercado.

(d)

Instrumentos financeiros derivativos
A Entidade não possui instrumentos financeiros derivativos.

5

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa numerário
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras

2020

2019

588,20
51.460,26
496.204,79

386,45
174.379,51
426.859,71

548.253,25

601.625,67
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Contas a receber

Contribuições Assistencial ant. 2020
Contribuição Assistencial Patronal
Contribuição Associativa
Contribuição Sindical
Patrocínios - Anual

7

2019

8.126,62
4.042,89
73.950,21
42.113,09
31.500,00
159.732,81

-

2020

2019

49.497,38
475,47
714,89

23.577,72
714,89

50.687,74

24.292,61

2020

2019

66.483,82

13,00
60,00
75,11
20,00
313,72
-

66.483,82

481,83

2020

2019

-

746,11

-

746,11

2020

2019

185.518,18

185.518,18

185.518,18

185.518,18

Adiantamentos (Ativo)

Instituto Sescon - convênio
Adiantamentos a fornecedores nacionais
Adiantamentos a terceiros

8

2020

Impostos a recuperar

Circulante
PIS/PASEP retido
COFINS retido
IRRF retido
CSLL retido
ISS a recuperar
INSS a compensar
Total

9

Despesas antecipadas

Seguros a apropriar

10

Depósitos judiciais

Depósitos em garantia

Registrados pelo valor de realização, Depósito em garantia de execução fiscal movido pelo CADE Processo
2007.34.00.014602-7 11ª vara Federal DF
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11

Investimentos

Cotas de Capital Sicoob

12

2020

2019

1.403,79

1.284,75

1.403,79

1.284,75

Imobilizado
2020
Taxas
anuais de
depreciação

Im óv eis
Equip. de Inform ática
Equip. de Com unicação
Móv eis e Utensílios
Instalações
Máqu inas e Equip.

4%
2 0%
2 0%
1 0%
1 0%
1 0%

Total

Cust o

2019

Depreciação
acumulada

Valor líquido

Valor líquido

2 .049.42 2 ,48
1 43 .568,02
1 5.2 59,88
1 66.2 85,7 8
44.06 0,59
1 2 6.81 4 ,3 8

(44 7 .564,3 7 )
(3 9.406,4 4)
(3 .051 ,96)
(1 3 9.91 7 ,85)
(4.406 ,04 )
(1 2 6.81 4 ,3 8)

1 .601 .858,1 1
1 04.1 61 ,58
1 2 .2 07 ,9 2
2 6.3 67 ,93
3 9.654,55
-

1 .61 2 .41 1 ,7 8
1 3 2 .87 5,1 8
1 5.2 59,88
42 .996 ,45
44.060,59
(56.850,2 9 )

2 .54 5.41 1 ,1 3

(7 6 1 .1 61 ,04)

1 .7 84.2 50,09

1 .7 9 0.7 53 ,59

2020
Taxas
anuais de
depreciação
Softw are
Marcas e patentes

2 0%

Total

13

Cust o

2019

Depreciação
acumulada

Valor líquido

Valor líquido

2 7 .1 45,3 7
2 3 .96 9,00

(5.42 9,04)
-

2 1 .7 1 6,3 3
2 3 .96 9,00

2 7 .1 45,3 7
2 3 .96 9,00

51 .1 1 4,3 7

(5.42 9,04)

45.6 85,3 3

51 .1 1 4,3 7

Fornecedores

Em 2020 e 2019, a Entidade possuía obrigações com fornecedores de serviços e mercadorias com vencimento no
ano subsequente, respectivamente.

Fornecedores nacionais

14

2019

40.988,52

4.243,00

40.988,52

4.243,00

2020

2019

480,00

-

480,00

-

Adiantamentos (Passivo)

Mensalidades antecipadas
Total

2020
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Obrigações trabalhistas e previdenciárias
2020

2019

3.581,39
15.707,81

15.085,50

19.289,20

15.085,50

180,00
2.975,39
1.910,66

180,00
3.661,16
1.195,85

5.066,05

5.037,01

24.355,25

20.122,51

2020

2019

212,29
132,25
1.743,61
353,87

187,52
183,41
1.195,19
61,30

2.442,02

1.627,42

2020

2019

13.014,49
182,68
6.702,56
23.791,40
5.947,85
17.843,55

30.990,15
-

67.482,53

30.990,15

Salários, pró-labore e outros benefícios
Salários a pagar
Provisões para férias e seus encargos

Impostos e contribuições sobre folha
Contribuição Sindical
INSS
FGTS

Total

16

Tributos a recolher

Circulante
IRRF sobre folha
PIS
COFINS
Impostos retidos de terceiros

17

Repasses contratuais

Fenacon - Contribuição Assistencial
Fenacon - Cursos e Eventos
Fenacon - Contribuição Associativa
MTE - Contribuição Sindical
CNC - Contribuição Sindical
Fenacon - Contribuição Sindical
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18

Processos Tributários

ISS - Processo: 6521-17.2004.8.19.0002

2020

2019

51.316,35
51.316,35

51.316,35
51.316,35

Valor referente mandado de segurança coletivo, autuado sobre o processo nº 0006521.17.2004.8.19.001, que
tramitou perante a 12ª Vara de Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro
referente conta judicial
1200112554.

19

Provisões

Honorários advocatícios

20

2020

2019

91.193,50

91.193,50

91.193,50

91.193,50

Contingências

A entidade é ré em processos judiciais movidos pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE,
cujo os riscos de perda foram classificados pelos consultores jurídicos como possíveis, e portanto, para os
quais não há provisão constituída. Os valores atualizados desses processos montam R$1.684.710,78 (Hum
milhão seiscentos e oitenta e quatro, setecentos e dez reais e setenta e oito centavos.). Processo
2007.34.00.014602-4 11ª Vara Federal DF Processo 2008.34.00.030565-8 11ª Vara Federal DF

21

Receita Líquida

Receita bruta
Contribuição Sindical
Contribuição Associativa
Contribuição Assistencial
Extraordinária

( - ) Deduções da receita bruta
Cofins
Repasses

Receita Líquida

2020

2019

201.308,62
246.238,72
95.662,26
400.349,32

212.634,51
172.071,10
267.884,22
712.015,57

943.558,92

1.364.605,40

(27.545,29)
(77.549,33)

(36.836,50)
(125.419,87)

(105.094,62)

(162.256,37)

838.464,30

1.202.349,03

Os Repasses legais estão em conformidade com art.54 § 2º do Estatuto que, em se tratando de contribuição
confederativa, instituída nos termos do art. 8º, inciso IV da constituição federal, 15% será destinado à
Federação a que estiver filiado e 5% para a Confederação.
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Remunerações, enc. sociais e benefícios

Remunerações
Encargos sociais
Benefícios
Provisões de férias e 13º salário
Outras despesas com pessoal

23

2019

(103.107,30)
(37.106,52)
(70.785,18)
(26.582,75)
-

(266.617,65)
(71.447,37)
(106.078,65)
(19.259,14)
(2.020,05)

(237.581,75)

(465.422,86)

2020

2019

Serviços contratados

Honorários de advocacia
Honorários de contabilidade
Assessoria de comunicação
Serviços de BPO adm e financeiro
Serviços de consultoria
Eventos Webinar
Outros serviços prestados - PJ

24

2020

(12.782,20)
(41.689,55)
(68.800,00)
(70.626,21)
(4.820,00)
(37.300,00)
(13.865,36)

(17.247,76)
(30.000,00)
(90.220,00)
(600,00)

(249.883,32)

(138.067,76)

2020

2019

(19.184,78)
(101.794,05)
(14.752,33)
(1.620,48)
(59,65)
(22.887,82)
(3.120,00)
(6.785,48)
(71.283,01)
(150,00)
(1.220,43)
(4.430,00)
(3.900,00)
(1.357,15)
(625,86)
(1.248,78)
(2.308,09)
(7.455,48)
(662,48)
(2.142,96)
(290,00)
(8.676,38)

(17.156,64)
(102.830,92)
(13.322,67)
(418,20)
(32.894,24)
(7.532,72)
(57.447,97)
(319,83)
(6.566,66)
(18.398,54)
(1.051,69)
(41.931,04)
(1.449,04)
(621,41)
(204.046,34)
(31.705,47)
(2.958,18)
(1.948,14)

(275.955,21)

(542.599,70)

Despesas gerais e administrativas

IPTU
Condomínio
Telefonia
Copa e cozinha
Correios
Energia elétrica
Locação de bens móveis
Material de expediente
Informática
Conserv. manut. equipamentos
Despesas com cartórios e legais
Manutenção e conservação
Publicidade e propaganda
Seguros
Viagens e estadias
Condução
Representação
Congressos e eventos
Reunião Institucional
Seguro de vida e acidentes
Certificados
Impostos, taxas e contribuições
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Outras receitas (despesas) operacionais
2020

2019

200.492,18
641,48
119,04
386,00
201.638,70

-

2020

2019

10.935,25
3.126,84
41,48

22.743,46
54,92
-

14.103,57

22.798,38

(13.673,77)
(54.768,50)
(380,41)
(227,55)
(69.050,23)

(14.106,95)
(4.089,58)
(18.196,53)

(54.946,66)

4.601,85

Outras receitas operacionais
Recuperação de despesa
Reversão de provisão
Outras Receitas operacionais
Doações

26

Resultado financeiro

Receitas financeiras
Rendimento de aplicação financeira
Atualização Selic
Juros ativos
Descontos obtidos

Despesas financeiras
Despesas bancárias
Descontos concedidos
Juros passivos
Perdas no mercado financeiro
Outras despesas financeiras

Total

