PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015
INTRODUÇÃO
Avaliou-se as Demonstrações Contábeis da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR ANDIFES, compostas por: BALANÇO PATRIMONIAL; DEMONSTRAÇÃO DO
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO; DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA;
DEMONSTRAÇÃO

DE

ORIGENS

E

APLICAÇÕES

DE

RECURSOS;

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL; e NOTAS
EXPLICATIVAS, elaboradas pela empresa de contabilidade contratada.

ANÁLISE

1.

As Demonstrações Contábeis forma elaboradas seguindo a legislação em vigor,

observando as disposições das Normas brasileiras de Contabilidade e do Conselho
Federal e Contabilidade.
2.

Na avaliação do exercício de 2015 o Conselho Fiscal constatou um superávit do

exercício de R$ 190.080,16 (cento e noventa mil oitenta reais e dezesseis centavos),
sendo esse valor bem abaixo do alcançado no anterior (2014) no valor de R$ 1.470.384,13
(Hum milhão quatrocentos e setenta mil trezentos e oitenta e quatro reais e treze
centavos). Observou-se que a principal causa dessa queda do superávit foi devido a
diminuição de receita de contribuições de associados, mantendo - se as demais receitas e
despesas com variações dentro dos parâmetros aceitáveis, como pode ser observado na
Demonstração do Superávit do Exercício.
3.

Com relação as aplicações financeiras ressalta-se que é necessário uma melhor

descrição nas Notas Explicativas dos valores obtidos a título de "rendimentos de
aplicações financeiras", de forma que a Diretoria da ANDIFES possa avaliar se as
aplicações existentes estão com rendimentos compatíveis com aplicações semelhantes
existentes no mercado, e ainda avaliar se existem outras alternativas mais rentáveis
disponíveis.

4.

Com relação ao programa de concessão de bolsas de mobilidade Santander,

sugere-se que o edital contemple pelo menos um bolsista de cada universidade membro
da ANDIFES por ano de forma a democratizar o processo.
5.

Sugere-se que a empresa de contabilidade contratada elabore uma análise das

demonstrações contábeis apresentando a análise horizontal e vertical das
Demonstrações Contábeis, apresente indicadores de liquidez, rentabilidade e
endividamento de forma a colaborar com a Diretoria da ANDIFES, bem como com o
Conselho Fiscal na emissão do seu parecer.
6.

Sugere-se que a Diretoria da ANDIFES contrate uma empresa de Auditoria numa

das seguintes modalidades: (1) Auditoria Independente, e (2) Por meio de edital junto
as IFES para contratação dos serviços de auditoria por docentes via fundação de apoio de
forma a incentivas essa atividade junto as IFES. Dessa forma fica garantida a
transparência das ações realizadas pela diretoria da ANDIFES com isonomia e lisura da
gestão.
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Após a análise das Demonstrações Contábeis o Conselho Fiscal não encontrou
nenhuma irregularidade em relação ao atendimento das normas e leis regulamentares.
Ressalta-se contudo que a queda na arrecadação deverá ser combatida para que a
ANDIFES mantenha suas atividades operacionais funcionando normalmente e pleiteando
melhorias na mesma.
Por fim sugere-se a APROVAÇÃO das Demonstrações Contábeis do exercício de
2015 aqui presentes.
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