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Ativo 2007 2006 Passivo e patrimônio social 2007 2006
  
Circulante Circulante 
 Caixa e bancos 191.454 6.023  Provisão para férias e encargos sociais 94.624  86.633
 Títulos e valores mobiliários  Contas a pagar 80.686 30.072
  Relacionados ao fundo patrimonial 1.209.597 1.104.542  Adiantamentos de convênios recebidos 576.970 339.174
  Outros 260.643 286.093  
 Contas a receber – venda de imóvel 224.000  
 Demais contas a receber 2.403 31.643  752.280 455.879
  
 1.888.097 1.428.301 Patrimônio social 
  Patrimônio Social 1.413.092 1.310.078
Permanente  Superávit do Exercício 183.816 103.014
 Imobilizado 461.091 372.896  
 Diferido 67.774  1.596.908 1.413.092
  
 461.091 440.670  
  
  
  
  
Total do ativo 2.349.188 1.868.971 Total do passivo e patrimônio social 2.349.188 1.868.971
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 Nota 2007 2006 
    
Conta de Receitas     
 Contribuições de associados 6 1.043.907 736.366 
 Receitas de eventos e cursos 7 419.963 1.098.602 
 Receitas de convênios 12 (b) 210.787 285.279 
 Receitas Financeiras  162.631 216.727 
 Outras doações  34.125 219.144 
 Aluguéis recebidos  20.416 36.595 
 Outras Receitas 12 (a) 185.541 125 
    
  2.077.370 2.592.838 
    
Conta de Despesas     
 Despesas com pessoal  953.979 860.516  
 Despesas administrativas 8 159.368 944.030 
 Despesas financeiras  40.541 67.790 
 Despesas gerais 9 739.666 617.487 
    
  1.893.554 2.489.823 
    
Superávit do exercício  183.816 103.015 
    
Patrimônio social no início do exercício  1.413.092 1.310.077 
    
Superávit do exercício  183.816 103.015 
    
Patrimônio social no final do exercício  1.596.908 1.413.092 
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 2007 2006 
   
Origens de recursos   
 Superávit ajustado 303.858 167.770 
  Superávit do exercício 183.816 103.015 
  Depreciação e amortização 120.042 64.755 
   
 Venda de imobilizado 105.107  
 Redução do realizável a longo prazo  28.481 
   
 408.965 196.251 
   
Aplicações de recursos   
 No ativo imobilizado 245.570 26.718 
 No ativo diferido  78.475 
   
 245.570 105.193 
   
Aumento no capital circulante 163.395 91.058 
   
Variação do capital circulante   
   
 Ativo circulante   
  No início do exercício 1.428.301 1.408.730 
  No fim do exercício 1.888.097 1.428.301 
   
 459.796 19.571 
   
 Passivo circulante   
  No início do exercício 455.879 527.366 
  No fim do exercício 752.280 455.879 
   
 296.401 71.487 
   
Aumento no capital circulante 163.395 91.058 
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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. 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 e provisão para perdas sobre os créditos a receber com base nos prováveis 
valores de realização. Em 31 de dezembro de 2007 e 2006, a entidade, após análise efetuada 
pela administração, julgou não ser necessária à constituição de provisão para perdas sobre os 
créditos a receber. 
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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 4. 
 
 

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

(a) Relacionados ao fundo patrimonial 
 
 2007 2006
   
CDB – Banco Bradesco S.A. - Fundo Patrimonial 583.410 574.873
Bradesco - Fundo Renda Fixa Marte - Fundo Patrimonial 576.778 529.669
Bradesco - Hiper Fundo Após 49.409
 
 1.209.597 1.104.542
 
As aplicações em CDB – Bradesco, no Fundo de Renda Fixa Marte Bradesco e Bradesco – 
Hiper Fundo Após são destinadas aos recursos do Fundo Patrimonial (Nota 10). 
 

(b) Outros 
 2007 2006
   
Unibanco - Renda Fixa 230.265 30.064
Bradesco - Hiper Fundo Após 25.767 143.817
Bradesco – DI Diamante 4.611
Bradesco - Faq FI Referenciado DI Platinum 112.212
 
 260.643 286.093
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4 Imobilizado 
 
  2007 2006  
   
 Depreciação Taxas anuais de  
 Custo acumulada Líquido Líquido depreciação- % 
     
Imóveis 419.085 (58.648) 360.437 236.281 4 
Móveis e utensílios 93.472 (68.401) 25.071 32.350 10 
Máquinas e equipamentos 9.944 (4.397) 5.547 5.939 10 
Instalações 200.461 (149.648) 50.813 68.889 10 
Equipamentos de informática 91.521 (75.491) 16.030 24.366 20 
Aparelhos de comunicação 14.339 (11.512) 2.827 4.139 10 
Softwares 27.019 (26.653) 366 932 20 

 
855.841 (394.750) 461.091 372.896 

 
A Assembléia Geral Extraordinária de 29 de maio de 2007 aprovou a venda dos conjuntos 407 
e 411 situados na Alameda Santos, no montante de R$ 280 mil e a compra do conjunto 12 
situado na Avenida Faria Lima, no montante de R$ 245 mil. 
 
 

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: 
 
 2007 2006
  
Antecipação de contribuições associativas 509.970 128.387
Portal da Juventude 67.000 
Projeto Marco Legal 2005-07  164.594
Projeto Synergos  26.505
Projeto Avina Stiftung  18.664
Outros projetos  1.024
  
 576.970 339.174
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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 2007, montaram o saldo de 
R$ 1.043.907 (2006 - R$ 736.366). 
 
 

7 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 de patrocínio do Portal GIFE que, totalizam R$ 419.963 em 2007 (2006 – R$ 
1.098.602). 
 
 

8 Despesas administrativas 
 
Representam as despesas vinculadas a projetos específicos do GIFE. 
 
 2007 2006
 
Projeto Ferramenta de Gestão 85.832
Projeto Marco Legal 53.332 223.909
Workshop 13.698
Projeto Aliança Capoava 5.326 60.096
Projeto Synergos 114 5.301
4º.Congresso GIFE 612.704
Censo GIFE 41.844
Projeto Site 176
Projeto Avina 
Outros 1.066
 
 159.368 944.030
 
 

9 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. 
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 2007 2006
  
Serviços prestados pessoa jurídica e física, consultoria,  
 comunicação visual, eventos, locação. 347.886 109.213
Ocupação 152.490 179.853
Viagens e estadias 103.226 84.612
Materiais, impressos para escritório, publicações, editoriais, 
 assinaturas e gráficas 57.056 93.283
Condução 25.224 24.754
Despesa com internet 5.025 12.861
Doação  64.471
Outros 48.759 48.440
  
 739.666 617.487
 
 

10 Fundo Patrimonial 
 
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 não poderá ser destinado a cobrir despesas ordinárias de custeio, salvo se precedido 
de autorização do Conselho de Governança que, todavia, não poderá autorizar o uso superior 
a 20% dos seus recursos. O Fundo é composto por contribuições específicas de seus 
associados e montava, em 31 de dezembro de 2007, o saldo de R$ 1.209.597 (2006 - 
R$ 1.104.543), conforme demonstrado na Nota 3 (a). 
 
 

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 foi registrado a crédito do patrimônio 
social. 
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12 Outras informações 
 

(a)  Outras receitas referem-se, principalmente, a venda de imobilizado mencionada na Nota 4, no 
valor líquido de R$ 173 mil. 

 
(b)  Receitas de convênios: 

 
Representam as receitas vinculadas a projetos específicos do GIFE. 
 
 2007 2006
 
Projeto Marco Legal 164.595 223.909
Projeto Avina 18.664 15.893
Projeto Synergos 26.505 176
Outros 1.024 45.301
 
 210.787 285.279
 

(c)  Seguros 
 
A entidade possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitar os 
riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As 
coberturas foram contratadas pelos montantes a seguir indicados, considerados suficientes 
pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade, 
os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros. 
 
Em 31 de dezembro de 2007, a entidade possuía as seguintes principais apólices de seguro 
contratadas com terceiros: 
 
Ramos  Importâncias seguradas
  
Incêndio de bens do imobilizado 200.000
Tumulto  50.000
 
 
 

*          *          * 
 
 




