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Parecer dos auditores independentes 
 
 
Aos Administradores  
GIFE - Grupo de Institutos, Fundações e Empresas 
 
 
 
 

1 Examinamos os balanços patrimoniais do GIFE - Grupo de Institutos, Fundações e 
Empresas em 31 de dezembro de 2006 e de 2005 e as demonstrações do superávit do 
exercício, das mutações do patrimônio social e das origens e aplicações de recursos dos 
exercícios findos nessas datas, elaborados sob a responsabilidade da sua administração. 
Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras. 
 

2 Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no 
Brasil, as quais requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a 
adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos 
relevantes. Portanto, nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos: 
(a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de 
transações e os sistemas contábil e de controles internos da entidade, (b) a constatação, 
com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as 
informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais 
representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da apresentação das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
 

3 Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do GIFE - Grupo de 
Institutos, Fundações e Empresas em 31 de dezembro de 2006 e de 2005, o superávit, as 
mutações do patrimônio social e as origens e aplicações de recursos dos exercícios findos 
nessas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
São Paulo, 29 de março de 2007 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers  Carlos Augusto da Silva 
International Services Ltda. Contador CRC 1SP197007/O-2 
CRC 2SP009963/O-1 
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Ativo 2006 2005 Passivo e patrimônio social 2006  2005
   
Circulante Circulante  
 Caixa e bancos 6.023 65.976  Provisão para férias e encargos sociais 86.633  77.136
 Títulos e valores mobiliários  Contas a pagar 30.072  6.675
  Relacionados ao fundo patrimonial 1.104.542 978.637  Adiantamentos de convênios recebidos 339.174  443.555
  Outros 286.093 344.237   
 Demais contas a receber 31.643 19.880  455.879  527.366
   
 1.428.301 1.408.730 Patrimônio social  
  Patrimônio 321.791  321.791
Realizável a longo prazo  Superávit acumulado 1.091.301  988.286
 Depósitos restituíveis 28.481   
  1.413.092  1.310.077
Permanente   
 Imobilizado 372.896 400.232   
 Diferido 67.774   
   
 440.670 400.232   
   
Total do ativo 1.868.971 1.837.443 Total do passivo e patrimônio social 1.868.971  1.837.443
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 2006 2005 
   
Receitas das atividades   
 Receitas de eventos e cursos 1.098.602 113.782 
 Contribuições de associados 736.366 762.007 
 Outras doações 219.144 1.110.988 
 Receitas de convênios 285.279 253.455 
 Receitas Financeiras 216.727 113.108 
 Aluguéis recebidos 36.595 18.115 
 Outras Receitas 125 11.706 
   
 2.592.838 2.383.161 
   
Despesas das atividades   
 Despesas com pessoal 860.516  716.695 
 Despesas administrativas 944.030 288.828 
 Despesas financeiras 67.790 20.506 
 Despesas gerais 617.487 661.263 
   
 2.489.823 1.687.292 
   
Superávit do exercício 103.015 695.869 
   
Patrimônio social no início do exercício 1.310.077 614.208 
   
Superávit do exercício 103.015 695.869 
   
Patrimônio social no final do exercício 1.413.092 1.310.077 
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Demonstração das origens e aplicações de recursos 
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 2006 2005 
   
Origens de recursos   
 Superávit do exercício 103.015 695.869 
 Depreciação e amortização 64.755 57.994 
 Redução do realizável a longo prazo 28.481  
   
 196.251 753.863 
   
Aplicações de recursos   
 No realizável a longo prazo  1.864 
 No ativo imobilizado 26.718 842 
 No ativo diferido 78.475  
   
 105.193 2.706 
   
Aumento no capital circulante 91.058 751.157 
   
Variação do capital circulante   
   
Ativo circulante   
 No início do exercício 1.408.730 211.383 
 No fim do exercício 1.428.301 1.408.730 
   
 19.571 1.197.347 
   
Passivo circulante   
 No início do exercício 527.366 81.176 
 No fim do exercício 455.879 527.366 
   
 71.487 (446.190) 
   
Aumento no capital circulante 91.058 751.157 
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1 Contexto operacional 
 
O GIFE - Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, associação civil sem fins lucrativos, foi 
constituído em 26 de maio de 1995 e tem por finalidade congregar institutos, fundações e 
empresas privadas que voluntariamente promovem e executam, no Brasil, com recursos 
próprios, atividades de apoio ao desenvolvimento social, abertas à comunidade, e de 
investimentos no terceiro setor, por meio do estímulo à cidadania participativa. 
 
Os recursos financeiros para manter a estrutura do GIFE advêm basicamente das doações 
recebidas de associados e do resultado gerado pelos seus ativos financeiros. As atividades 
são mantidas por recursos financeiros captados por meio de convênios com fundações. 
 
 

2 Principais práticas contábeis 

 
(a) Elaboração das demonstrações financeiras 

 
A entidade adota as práticas contábeis adotadas no Brasil, no que for aplicável, embora seja 
constituída como uma entidade sem fins lucrativos. 
 

(b) Apuração do resultado 
 
As doações recebidas de associados sem destinação específica são reconhecidas como 
receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de 
competência. As doações recebidas com destinação específica, vinculadas à realização de 
atividades acordadas com os doadores, são reconhecidas ao resultado na medida da efetiva 
realização dos gastos nesses programas por tratar-se de adiantamentos sujeitos à devolução 
no caso da não realização dos programas. 
 
As receitas financeiras correspondentes às aplicações financeiras dos recursos desses 
convênios são apropriadas aos respectivos adiantamentos de convênios recebíveis no 
passivo circulante e exigível a longo prazo. As receitas financeiras dos recursos não 
vinculados são apropriadas diretamente ao resultado. 
 

(c) Ativo circulante 
 
Os ativos são demonstrados pelos valores de custo de aquisição, incluindo, quando aplicável, 
os rendimentos, as variações monetárias auferidas e deduzidas por provisão para ajuste ao 
valor de mercado. 
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(d) Passivo circulante  
 
Os passivos são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando 
aplicável, os correspondentes encargos e as variações monetárias incorridos. 
 

(e) Permanente 
 
É demonstrado ao custo de aquisição, depreciado com base em taxas anuais que 
contemplam a vida útil-econômica dos bens, relacionadas na Nota 5. 
 
 

3 Títulos e valores mobiliários 
 
Os títulos e valores mobiliários são segregados pela entidade em duas categorias: 
  

(i) Relacionados ao fundo patrimonial 

 2006 2005 
     
CDB Bradesco - Fundo Patrimonial 574.873 505.545 
Bradesco - Fundo Renda Fixa Marte - Fundo Patrimonial 529.669 473.092 
  
 1.104.543 978.637 
 
As aplicações em CDB - Bradesco e no Fundo de Renda Fixa Marte Bradesco são 
destinadas, exclusivamente, aos recursos do Fundo Patrimonial (Nota 7). 
 

(ii) Outros 

 2006 2005 
     
Bradesco - Hiper Fundo Apos 143.817  
Bradesco - Faq FI Referenciado DI Platinum 112.212 336.575 
Unibanco - Renda Fixa 30.064  
Unibanco - Super Poupe 7.662 
  
 286.093 344.237 
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4 Imobilizado 
 
   2006 2005  

    
  Depreciação Taxas anuais de 
 Custo acumulada Líquido Líquido depreciação- % 

           
Imóveis 321.791 (85.511) 236.281 249.151 4
Móveis e utensílios 93.472 (61.122) 32.350 37.919 10
Máquinas e equipamentos 9.374 (3.436) 5.939 2.313 10
Instalações 200.461 (131.572) 68.889 87.721 10
Equipamentos de informática 92.245 (67.879) 24.366 15.110 20
Aparelhos de comunicação 14.339 (10.200) 4.139 5.508 10
Softwares 27.019 (26.087) 932 2.510 20

  
758.702 (385.807) 372.896 400.232

 

 

5 Adiantamentos de convênios recebidos 

 
São representados pelos valores remanescentes dos convênios a receber e/ou recebidas de 
fundações a serem aplicados em projetos específicos e pelas parcelas de contribuições 
associativas recebidas antecipadamente. A composição dos adiantamentos de convênios 
recebidos é a seguinte: 
 
 2006 2005 
  
Projeto Marco Legal 2005-07 164.594 388.504 
Projeto Synergos 26.505 31.805 
Projeto Avina Stiftung 18.664 18.664 
Outros projetos 1.024 4.582 
Antecipação de contribuições associativas 128.387  
  
 339.174 443.555 
 
 

6 Contribuição dos associados 

 
O Conselho Diretor determina os valores dos pagamentos devidos pelos associados ao GIFE, 
que são constituídos de taxa de admissão e contribuições associativas devidas pelos sócios. 
Os valores das contribuições de associados, no exercício de 2006, montaram a R$ 736.366 
(2005 - R$ 762.007). 
 

 

7 Fundo Patrimonial 
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O Fundo Patrimonial, conforme definido no Estatuto, é destinado a assegurar a perpetuidade 
da entidade, sendo gerido de forma independente ao custeio das operações ordinárias. O 
Fundo é composto por contribuições específicas de seus associados e montava, em 31 de 
dezembro de 2006, a R$ 1.104.542 (2005 - R$ 978.637). 
 
 

8 Receitas de eventos e cursos 
 
As receitas de eventos e cursos são compostas, substancialmente, pelas receitas dos cursos 
de Ferramentas de Gestão realizada ao longo do ano, das doações pontuais efetuadas por 
associados e, em 2006, às doações para a execução do Congresso GIFE realizado em junho 
de 2006 (R$ 1.018.534). 
 
 

9 Despesas administrativas 

 
Representam as despesas vinculadas a projetos específicos do GIFE. 
 
 2006 2005 
  
Congresso GIFE 612.704  
Projeto Marco Legal 223.909 46.203 
Projeto Aliança Capoava 60.096 131.094 
Censo GIFE 41.844 1.337 
Projeto Synergos 5.301 53.005 
Projeto Site 176 29.592 
Projeto Avina 14.792 
Outros 12.805 
  
 944.030 288.828 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIFE - Grupo de Institutos, Fundações e Empresas 
 

Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2006 e de 2005 
Em milhares de reais 
 
 
 

10 

10 Despesas gerais 
 
Representam despesas incorridas com as atividades incluindo manutenção geral, material de 
escritório, consultoria, ocupação, serviços de terceiros prestados ao GIFE, não vinculados a 
projeto específico. 
 
 2006 2005 

  
Condução 24.754 11.341 
Despesa com internet 12.861 20.095 
Materiais, impressos para escritório, publicações, editoriais, 
 assinaturas, gráficas 93.283 70.550 
Ocupação 179.853 199.636 
Serviços prestados pessoa jurídica e física, consultoria,  
 comunicação visual, eventos, locação 109.213 277.530 
Doação 64.471  
Viagens e estadias 84.612 42.923 
Outros 48.440 39.188 
  
 617.487 661.263 
 
 

11 Patrimônio social 

 
Em 21 de dezembro de 2000, a Fundação Patrícia Bildner, fundação privada que se dedicava 
às atividades de pesquisa e desenvolvimento educacional em suas mais diversas 
modalidades, especificamente nas áreas de psicologia, educação, ciências e artes, teve sua 
extinção homologada pela Justiça Cível de Fundações, sendo seu patrimônio incorporado ao 
GIFE. O Patrimônio incorporado da Fundação Patrícia Bildner, composto por imóveis, foi 
reconhecido como doação, conforme deliberado em Assembléia Geral Ordinária realizada em 
21 de junho de 2001 do GIFE e, de acordo com a Resolução do Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC no. 837 de 22 de fevereiro de 1999, registrado a crédito do patrimônio 
social no montante de R$ 321.791. 
 
 

*          *          * 
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