
Manual Notas Explicativas 
Este manual foi cuidadosamente elaborado pela ELPIS INFORMÁTICA, com a intenção de garantir ao 
usuário, todas as orientações necessárias para que possa usufruir ao máximo de todo o potencial do seu 
sistema gerencial integrado Athenas3000. 

Visando um melhor aproveitamento do programa, recomendamos inicialmente a leitura completa deste 
manual, sempre na mesma ordem que aparecem os assuntos e acompanhando com a execução 
simultânea no microcomputador. 

Poderá ocorrer de algumas empresas não necessitarem de todas as informações que o Athenas3000 
pode oferecer, porém caberá ao administrador da empresa definir como usufruir o máximo de 
informações que lhe for útil. 

O sistema utilizado no Athenas3000 é um ERP Integrado entre vários módulos de atividades na empresa, 
e o Módulo Contábil geralmente é o produto final das movimentações ocorridas em outros módulos e 
essa transferência de informações se dá a integração entre os módulos do Sistema, cadastros, 
parametrizações e contabilizações diversas. 

Antes de operar o módulo contábil, aconselhamos que você acesse o Manual de Apresentação do 
Athenas3000 , Manual Módulo Contábil e do Procura Registros para conhecer os comandos e principais 
funcionalidades e botões do sistema. Essas informações poderão lhe auxiliar no dia a dia. 

 

Notas Explicativas  

As Notas Explicativas visam fornecer as informações necessárias para esclarecimento da situação 
patrimonial, ou seja, de determinada conta, saldo ou transação, ou de valores relativos aos resultados do 
exercício, ou para menção de fatos que podem alterar futuramente tal situação patrimonial. 
  
As Notas Explicativas poderão estar relacionadas a qualquer outra das Demonstrações Financeiras, como 
a Demonstração do Valor Adicionado – DVA, ou Fluxo de Caixa. 
 
É uma forma de evidenciação que tem o objetivo de destacar informação que não pode ser apresentada 
no corpo dos demonstrativos contábeis e/ou, se o fizéssemos, diminuiríamos sua clareza. A Lei das 
Sociedades por Ações, ao tratar de notas explicativas, estabelece que as empresas deverão indicar pelo 
menos: (a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos 
cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos e 
dos ajustes para atender às perdas prováveis na realização de elementos ativos; (b) os investimentos em 
outras sociedades, quando estes forem relevantes; (c) o aumento de valor de elementos do ativo 
resultantes de novas avaliações; (d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias 
prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes; (e) a taxa de juros, as datas 
de vencimento e as garantias das obrigações; (f). as opções de compras de ações outorgadas e exercidas 
no exercício; (g) o número, as espécies e as classes das ações de capital social; (h) os ajustes de exercícios 
anteriores; (i) eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a 
ter, efeito relevante sobre a situação financeira e sobre os resultados futuros da empresa. 

 

Cadastro 

Existem duas maneiras de cadastrar as Notas Explicativas dentro do Athenas3000. 

Rotina: Módulo Contábil > Cadastros > Notas Explicativas 

A primeira:  



 

 

Logo após, abrir a tela do Balancete: 

Rotina: Módulo Contábil > Relatórios > Balancete 

 

 



Ao visualizar, a Nota Explicativa será gerada junto ao relatório contábil: 

 

Segunda Maneira: 

Rotina: Módulo Contábil > Cadastros > Notas Explicativas 

 

 

Abrir a tela de Balancete: 

Rotina: Módulo Contábil> Relatórios> Balancete 



 

 

Ao visualizar o relatório, as Notas Explicativas estarão à frente das contas contábeis respectivas e no final, 
as mesmas estarão detalhadas, conforme telas abaixo: 

 

 

 

 


