PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO ANO DE
2005, DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES
FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ANDIFES

1. Documentação analisada
Ofício Circular-SE/ANDIFES Nº 037/2006
Balanço Patrimonial – posição em 31/12/2005
Demonstração de Receitas e Despesas
Balancete Analítico

2. Relatório
Pela apreciação da documentação disponibilizada ao Conselho Fiscal,
verifica-se que as demonstrações apresentadas apontam situação regular e
boa posição financeira em relação ao exercício anterior. Embora tenha ocorrido
uma pequena redução no superávit financeiro em relação ao exercício de
2004, a ANDIFES continuou apresentando bons resultados.
3. Análise
Em análise comparativa nos Balanços Patrimoniais de 2004 e 2005,
pode-se observar que a situação contábil / financeira de 2005, embora tenha
tido uma redução em seu superávit , ainda é consideravelmente positiva, como
mostra o quadro abaixo:
Título

2005

2004

Titulo

2005

2004

1.225.113,96

734.016,27

Passivo Circulante

63.556,08

42.872,30

Realizável a Longo
Prazo

-

5.000,00

Patrimônio Liquido

Ativo Permanente

419.262,84

444.054,88

1.140.288,85

664.728,69

440.531,87

475.560,16

Ativo Circulante

- Patrimônio
Social
- Superávit/Déficit

Total do Ativo

1.644.376,80 1.183.071,15 Total do Passivo

1.644.376,80 1.183.071,15

A receita com contribuições de associados (principal fonte de renda da
ANDIFES) foi pouco inferior em 2005 (passando de R$ 1.166.343,49 em 2004
para R$.1.121.465,18 em 2005), sendo essa diferença compensada pelas
receitas financeiras, que passaram de R$.60.463,97 em 2004 para
R$.110.879,66 no exercício de 2005. As despesas operacionais foram também

pouco alteradas, aumentando de R$.755.157,30 em 2004 para R$.793.512,97
em 2005.
A redução do superávit se deve, portanto, a redução da receita
arrecadada das contribuições, a qual não afetou de maneira significativa a
situação contábil / financeira da Associação. Observou-se que houve, também,
aumento nos gastos com pessoal.

4 – Parecer
Observou-se que os demonstrativos apresentados, atenderam as
exigências contábeis-financeiras, cumprindo fielmente as normas legais do
Conselho Federal de Contabilidade.
Os documentos examinados apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação e o
resultado de suas operações correspondentes ao exercício de 2005.
Desta forma, o Conselho Fiscal manifesta parecer FAVORÁVEL a
aprovação das contas relativas ao exercício de 2005.
Brasília-DF, maio de 2006.
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