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1 – Documentação para análise


Ofício Circ/SE/ANDIFES nº 008/2004



Balanço Patrimonial – 31/12/2003



Demonstrações dos Déficits



Demonstrativo de Receitas e Despesas



Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos



Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social



Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras – 31/12/2003



Balancetes Analíticos



Revisão Limitada dos Demonstrativos Contábeis de 30 de junho de 2003, realizado pela
Trevisan Auditores Independentes.

2 – Exame

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no
Brasil, que requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a
adequada apresentação das demonstrações contábeis em todos os seus aspectos relevantes.
O Balanço Patrimonial é a situação patrimonial resultante de uma série de fatos
ocorridos na empresa. Permite que análises sejam feitas mesmo sem o conhecimento de cada
fato específico sendo importante, portanto, por fornecer informações a todos aqueles
interessados na situação patrimonial e nas variações ocorridas em determinado período de
tempo e sob determinada administração.



A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
encerrou o seu Balanço Patrimonial apresentando o valor de R$ 707.731,95 (setecentos e
sete mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos);



O Demonstrativo de Receitas e Despesas apresentou um déficit contábil de R$ 151.352,95
(cento e cinqüenta e um mil, trezentos e cinqüenta e dois reais e noventa e cinco centavos).
Considerando-se a conta “Outras Despesas Operacionais” como conta contábil, pois se
trata de procedimento puramente contábil, isto é, depreciação do imobilizado, o déficit
financeiro montou em R$ 98.831,51 (noventa e oito mil, oitocentos e trinta e um reais e
cinqüenta e um centavos).



O déficit apurado ocorreu, principalmente, pela diminuição da Receita com contribuições
de associados e aplicações financeiras, e o aumento das despesas tributárias (169%) e
despesas operacionais (67%) em relação ao ano anterior.



A principal receita na demonstração de resultado é da conta “Contribuições de
Associados” que sofreu uma redução de 9% em relação ao ano anterior. Isso pode
significar o não pagamento das anuidades a Andifes. A conta “Contribuições de
Associados” representa quase 87% do total das receitas do exercício/2003. A Associação
deverá adotar nova diretriz para o exercício de 2004 visando adotar uma política mais
austera com seus associados.

3 – Índice para análise de Balanço Patrimonial


Liquidez Imediata: disponibilidade/passivo circulante
O resultado apresentado demonstra que para cada R$ 1,00 em dívida a Associação possui
R$ 1,24 para saldar dívidas de imediato.



Liquidez corrente: ativo circulante/passivo circulante
O resultado apresentado demonstra que para cada R$ 1,00 de dívida em curto prazo a
Associação dispõe de R$ 5,35 para quitar.

4 – Parecer Final

Com base em nossas análises, somos de parecer que as demonstrações contábeis por
nós examinados apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Associação, e o resultado de suas operações correspondente ao
exercício findo, de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados
com uniformidade em relação ao exercício anterior.

Brasília, maio de 2003.

Reitor Evaldo Ferreira Vilela
UFV

Reitor Ene Glória da Silveira
UNIR

Reitor Pietro Novelino
UNIRIO

