
 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011 
 
 

A Fundação de Apoio ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis relata a seguir suas 
atividades iniciadas no ano de 2011. 
Durante todo o ano de 2011 as atividades foram feitas pelos diretores, pois o primeiro 
funcionário só pode ser contratado no mês de dezembro/2011. 
 
Atividades: 
 
Mensais – pagamentos, análise de despesas e reembolsos a membros do CPC, 
acompanhamento das necessidades do CPC e de todos as movimentações financeiras e 
lançamentos contábeis com revisão orçamentária mensal. 
 
Janeiro – reunião de Diretoria; registro de CNPJ. 
Fevereiro – criação do logo da FACPC. 
Março – reunião de Diretoria. 
Abril – reunião de Diretoria; contratação de imobiliária para encontrar sede e visitas às 
opções; reunião do CC; posse do conselho curador. 
Maio – reunião de Diretoria; contratação de escritório de advocacia; alugada a nova sede; 
início de procura de gerentes; conversas com bancos para abertura de conta. 
Junho – abertura de conta na CEF e transferência da primeira parte dos recursos que 
estavam com a FIPECAFI; projetados e contratada empresa para fabricação do móveis da 
sala e empresa de contabilidade. 
Julho – reunião com contador; mobiliada a sede; contratação de serviços de faxina. 
Agosto – reunião com equipe da empresa de contabilidade. Forte participação na 
divulgação do IFRS Conference em São Paulo. 
Setembro – participação em reunião sobre XBRL com representante do IASB; reunião 
com advogada; compras de material de escritório e de limpeza. 
Outubro – auxílio na organização de Outreach IASB no Brasil e cobertura de custos de 
tradução; contratação de headhunter para encontrar gerente administrativo-financeiro. 
Novembro – preparação do VIII Seminário Internacional CPC; entrevistas candidatos a 
gerente administrativo-financeiro; contratação de empresa de TI para instalação e 
manutenção de rede da FACPC; reunião do CC; posse do CF; aprovação do Plano de 
Trabalho 2012 e dos orçamentos 2011 e 2012, da mudança de sede e da doação a IFRS 
Foundation; reunião do CC e Diretoria. 
Dezembro – VIII Seminário Internacional CPC totalmente organizado pela FACPC, 
incluindo a captação de recursos, com resultado financeiro positivo e institucional muito 
relevante; contratação do gerente administrativo-financeiro; compras de material de 
escritório. 
 


