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Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em
Ciências Contábeis - ANPCONT

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Associação
Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciências
Contábeis - ANPCONT, declaram que, no exercício de suas
funções legais e estatutárias, tendo examinado os livros fiscais,
diário e razão e o movimento financeiro juntamente com as
receitas e despesas do exercício encerrado em 31 de dezembro de
2017 da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação
em Ciências Contábeis - ANPCONT, encontraram tudo em
perfeita ordem.
São Paulo (SP), _____ de ___________ de _______.

Profa. Dra. Sônia Maria da Silva Gomes

Profa. Dra. Vera Maria Rodrigues Ponte

Prof. Dr. Carlos Eduardo Facin Lavarda
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ANPCONT
Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

ATIVO
CIRCULANTE

31/12/17

31/12/16

747.133,11
9.095,27
738.037,84

720.454,81
100.824,62
619.630,19

4
4

Contas a receber

44.000,00

44.000,00

5

TOTAL DO ATIVO

791.133,11

764.454,81

PASSIVO
CIRCULANTE
Contas a Pagar
Impostos e Contribuições a Recolher
Contas a pagar

31/12/17

31/12/16

Caixa e Equivalentes de Caixa
Bancos Conta Movimento
Aplicações Financeiras

688,23
2.466,06
-

3.400,23
166,79
39.393,32

3.154,29

42.960,34

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Superávits Acumulados
Superávit do período

721.494,47
66.484,35

600.007,39
121.487,08

TOTAL DO PASSIVO

787.978,82
791.133,11

721.494,47
764.454,81

NOTA:

NOTA:
7
7
7

8

4

ANPCONT
Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT
PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
CONTAS

31/12/17

31/12/16

NOTA:

RECEITAS
Receitas de Associados
Receitas de Serviços - Eventos
(-) Isenções, Devoluções e Cancelamentos

438.374,56
108.000,00
334.374,56
(4.000,00)

338.710,75
104.000,00
234.710,75

DESPESAS
Despesas de Serviços - Eventos

(297.346,35)
(297.346,35)

(179.659,06)
(179.659,06)

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas Administrativas e Gerais

141.028,21

159.051,69

(174.447,28)

(85.793,32)
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RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras

(33.419,07)
99.903,42
99.907,65
(4,23)

73.258,37
48.228,71
49.777,23
(1.548,52)

3
3

SUPERÁVIT DO PERÍODO

66.484,35

121.487,08

9
10
10

10
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ANPCONT
Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Reapresentado)

Saldo em 1º de janeiro de 2016

Patrimônio
Social
-

Superávit
600.007,39

Total
600.007,39

121.487,08

121.487,08

-

721.494,47

721.494,47

Patrimônio
Social
-

Superávit
721.494,47

Total
721.494,47

66.484,35

66.484,35

787.978,82

787.978,82

Superávit do Exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2016

Saldo em 1º de janeiro de 2017
Superávit do Exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2017

-
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Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em
Ciências Contábeis - ANPCONT

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

1

Contexto operacional
A Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis ANPCONT é uma sociedade civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, representativa dos interesses dos seus Associados, de duração indeterminada, com
sede e foro na cidade de São Paulo - SP.
A ANPCONT tem por objetivo atuar na área de educação, congregando e representando as
instituições brasileiras que mantêm cursos de mestrado e/ou doutorado em Ciências
Contábeis.
Para cumprimento de seus objetivos, a ANPCONT poderá realizar quaisquer atividades que
com eles sejam compatíveis ou necessárias, dentre as quais:
a) representar os interesses das instituições associadas junto à opinião pública, ao Governo,
aos órgãos de classe, a instituições de ensino e pesquisa no Brasil e no exterior, às
representações diplomáticas e aos organismos e agências internacionais, especialmente no
que concerne à formulação da política nacional de educação e pesquisa, ao estabelecimento
de objetivos e padrões de excelência educacional, à captação de recursos e incentivos para o
desenvolvimento da pesquisa e do ensino de pós-graduação relacionados aos seus objetivos;
b) promover a cooperação e o intercâmbio entre as instituições associadas;
c) realizar pesquisas e prestar serviços relacionados à sua área de competência, especialmente
no que concerne à organização e à implementação de programas e cursos de pós-graduação
em Ciências Contábeis e seus métodos de seleção, podendo contratar a prestação de serviços
técnicos de terceiros, bem como firmar, com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou
privadas, nacionais ou estrangeiras, contratos, convênios, acordos ou recorrer a outras formas
de colaboração ou cooperação que visem, dentre outros, o cumprimento de seus objetivos;
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d) divulgar informações, dados, trabalhos, estudos técnicos e documentos relacionados com
seus objetivos, podendo, inclusive, publicar livros, revistas e outros;
e) desenvolver e organizar bancos de dados, sistemas tecnológicos, entre outros, inclusive
como fonte de informações sobre métodos e programas de ensino, pesquisas e fontes de
recursos aos programas de pós-graduação relacionados aos objetivos da ANPCONT;
f) promover e realizar cursos, treinamentos, congressos, seminários, simpósios conferências,
palestras, reuniões técnicas ou quaisquer outros eventos e/ou ações educacionais visando o
aprimoramento e a difusão dos conhecimentos relacionados aos objetivos da ANPCONT;
g) colaborar ou participar de programas governamentais ou desenvolvidos por entidades
privadas ou da sociedade civil que afetem ou sejam afins à sua área de atuação, podendo,
inclusive, participar de Comitês, Comissões, Câmaras, Fóruns, Redes e outros, inclusive
internacionais, assim como participar de outras pessoas jurídicas;
h) oferecer bolsas, criar prêmios, concursos e outras ações de estímulo relacionadas aos
objetivos da ANPCONT;
i) defender os interesses de seus associados, em Juízo ou extrajudicialmente; realizar outras
atividades ou praticar outros atos necessários ou relacionados ao cumprimento de seus
objetivos institucionais; e
j) realizar outras atividades ou praticar outros atos necessários ou relacionados ao
cumprimento de seus objetivos institucionais.

Missão
Promover e fomentar o desenvolvimento dos programas de Pós-Graduação stricto sensu em
Ciências Contábeis que operam no Brasil.
Visão
Ser percebida pela comunidade acadêmica nacional e internacional como agente indutor da
transformação da qualidade na educação e na pesquisa contábil no Brasil.
Valores
Liderança;
Relacionamento;
Compartilhamento;
Inovação;
Conhecimento;
Independência; e
Ética.
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2

Base de preparação
a. Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil em observância aos novos pronunciamentos, interpretações e
orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados por resoluções
do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas,
estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela administração da
associação na sua gestão.
b. Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico como base de
valor, exceto pela valoração de certos ativos não correntes, os quais são mensurados pelo
valor justo.
c. Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da
ANPCONT.
d. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas CPC exige que a
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os
resultados reais poderão divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação às
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e
em quaisquer períodos futuros afetados.
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Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente
nessas demonstrações contábeis.
a. Regime de reconhecimento das receitas e despesas
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de
competência de exercício.
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b. Receita operacional
i. Receita de serviços
A receita operacional no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da
contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando
existe evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos
inerentes à propriedade dos serviços foram transferidos para o comprador, de que for
provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a entidade, de que os
custos associados podem ser estimados de maneira confiável, de que não haja
envolvimento contínuo com os serviços vendidos e de que o valor da receita
operacional possa ser mensurada de maneira confiável. Caso seja provável que
descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, o
desconto é reconhecido como uma redução da receita operacional.
ii. Receita financeira
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras e
variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo. A receita
de juros é reconhecida no resultado por meio do método dos juros efetivos. Seus
saldos foram devidamente conciliados com os extratos e apresentam perfeita
igualdade em seus valores, constando dos respectivos movimentos das contas
bancarias.
c. Ativos circulante
i. Caixa e equivalentes de caixa
Abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de
três meses ou menos a partir da data da contratação. As aplicações financeiras estão
avaliadas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.
ii. Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.
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d. Passivos circulante
Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias até a
data do balanço patrimonial.
i. Serviços prestados a pagar
Referem-se a serviços prestados por terceiros.
ii. Adiantamento de associados
Correspondem aos valores recebidos antecipadamente a título de anuidade.
e. Novas normas e práticas contábeis
Os pronunciamentos listados a seguir, que foram emitidos pelo International
Accounting Standards Board - IASB, ainda não estão em vigor para o exercício de
2017. A adoção antecipada das normas, embora seja encorajada pelo IASB, não é
permitida no Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC):
I.

IFRS 15 (CPC 47) - "Receita de Contratos com Clientes" - Essa nova norma traz
os princípios que uma entidade aplicará para determinar a mensuração da receita
e quando ela é reconhecida. Ela entra em vigor em 1o de janeiro de 2018 e
substitui a IAS 11; e

II.

IFRS 9 – “Instrumentos Financeiros” – Essa nova norma aborda a classificação,
a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos financeiros. A mesma
substitui a orientação exposta no IAS 39, e tem vigência em 01 de janeiro de
2018.

A ANPCONT estimou que não são esperados impactos significativos nas
demonstrações contábeis. Não há outras normas IFRS ou interpretações International
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) que ainda não entraram em
vigor que poderiam ter impacto significativo sobre as demonstrações contábeis da
Associação.

11

4

Caixa e equivalentes de caixa
Os recursos foram aplicados em renda fixa junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. no
montante de R$ 738.037,84, já os valores mantidos em conta corrente totalizam nesta data
R$ 9.095,27.

5

Contas a receber
Referem-se aos valores devidos de anuidade de associados não recebidos até a data do
Balanço.

6

Imobilizado
A diretoria, até a presente data, não aplicou recursos em bens de imobilizado e/ou intangíveis.

7

Passivo Circulante
O passivo circulante apresenta valores a pagar e impostos e contribuições a vencer no
exercício subsequente, no total de R$ 688,23 e R$ 2.466,06, respectivamente. No ano de
2016 foi recebido indevidamente o valor de R$ 39.393,32, valor esse devolvido ao
destinatário no início do ano de 2017.

8

Patrimônio líquido
O Patrimônio Social ao final do período é de R$ 787.978,82 incluindo o superávit apurado no
ano no total de R$ 66.484,35.

9

Anuidades
a. A receita líquida com anuidades no ano totalizou R$ 104.000,00 dos Programas de PósGraduação associados.
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10

Prestação de contas XI Congresso

CONGRESSO ANPCONT

2017

2016

RECEITAS

334.374,56

234.710,75

Receitas de Inscrições e Patrocínios

171.574,56

220.160,07

Receitas de Patrocínio - Via pagamento de despesas*

162.800,00

14.550,68

DESPESAS

(297.346,35)

(179.659,06)

Despesas de Serviços

(134.546,35)

(165.108,38)

Despesas de Serviços pagas com patrocínios*

(162.800,00)

(14.550,68)

RESULTADO DO EVENTO

37.028,21

55.051,69

Obs.: Patrocínios que não passaram diretamente pela conta da ANPCONT, bem como, pagamentos
efetuados com referidas fontes de recursos (Apresentados para fins Gerenciais)
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11

Despesas Administrativas
Referem-se basicamente a despesas com a manutenção da Associação em suas atividades de
secretaria, manutenção e atualização do site, honorários contábeis e outras despesas de
manutenção.
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Composição da Diretoria Executiva

Composição do Conselho Fiscal

Prof. Dr. Ernani Ott
Diretor Presidente

Profa. Dra. Sônia Maria da Silva Gomes

Prof. Dr. Claudio Parisi
Diretor Administrativo Financeiro

Profa. Dra. Vera Maria Rodrigues Ponte

Profa. Dra. Maisa de Souza Ribeiro
Diretora Científico

Prof. Dr. Carlos Eduardo Facin Lavarda

Prof. Dr. Gerlando Augusto S. F. de Lima
Diretor de Relações Institucionais

Mario Armando Fernandes
Contador
CRC: 175.236/SP
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