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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras 
 
 
Aos Conselheiros e Diretores da 
Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo - IBEF - SP 
São Paulo - SP  
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de 
São Paulo - IBEF - SP (“Instituto”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do superávit, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim 
como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.  
 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras 
A administração do Instituto é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
para as pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), assim como pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes  
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras 
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a 
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras do Instituto para 
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para 
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Instituto. Uma 
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da 
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 
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Opinião 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Brasileiro de 
Executivos de Finanças de São Paulo - IBEF - SP em 31 de dezembro de 2013, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 
1000). 
 
 
São Paulo, 05 de maio de 2014. 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC 2SP014428/O-6 
 
 
 
 
 
Silbert Christo Sasdelli Júnior 
Contador CRC 1SP230685/O-0 
 



Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo - IBEF - SP

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2013 e 2012

(Em Reais)
 

Ativo 2013 2012 Passivo 2013 2012

Circulante 709.927           217.256           Circulante 749.033           170.290           

Banco - Conta movimento 361.064           19.174             Obrigações sociais 13.343             7.501               
Obrigações fiscais 2.899               2.228               

Aplicações financeiras 140.254         171.094         
Outras obrigações 732.791            160.561           

Aplicações financeiras 140.254           171.094           
Antecipações de patrocínios e adesões 635.036           59.674             

Créditos a receber 167.360           1.200               Contas a pagar 78.453             82.649             
Aluguel e condomínio 19.302              18.238             

Patrocínio 160.000           -                          
IBEF News 7.360               1.200               Patrimônio social 179.400           70.970             
   

Superávit/(déficit) acumulado 70.970             (76.305)            
Outros créditos 41.249             25.788             Superávit do exercício 108.430           147.275           

Diversos 41.249             25.788             
 

Não circulante 218.506           24.004             
 

Permanente 218.506           24.004             
 

Imobilizado 218.506           24.004             

Imobilizações de uso 325.627           108.072           
Depreciações acumuladas (107.121)          (84.068)            

   Total do ativo 928.433           241.260           Total do passivo 928.433           241.260           

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo - IBEF - SP

Demonstrações do superávit/(déficit)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

(Em Reais)

2013 2012

Contribuições e recursos operacionais 4.982.229      5.164.112        

Patrocínio e eventos 3.925.528      4.363.336        
Trimestralidades de associados 739.066         636.802           
Revista IBEF News 96.476           9.480               
Doações -                     54.382             
Outras contribuições 221.159          100.112           

Despesas (receitas) operacionais 4.873.799      5.016.837        

Despesas de eventos 3.114.132      3.652.609        
Despesas administrativas 1.331.881      1.034.388        
Despesas de comunicação 429.611         322.641           
Despesas financeiras 20.776           18.174             
Receitas financeiras (22.601)           (10.975)            

Superávit do período 108.430          147.275           

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo -
IBEF - SP

Demonstrações de resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

(Em Reais)

2013 2012

Superávit do período 108.430       147.275           

Resultado abrangente -                       -                       

Resultado abrangente total 108.430         147.275           

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São 
Paulo - IBEF - SP

Demonstrações das mutações do patrimônio social

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

(Em Reais)

Patrimônio
social

Em 31 de dezembro de 2011 (76.305)            

Superávit do exercício 147.275           

Em 31 de dezembro de 2012 70.970             

Mutações do exercício 147.275           

Em 31 de dezembro de 2012 70.970             

Superávit do exercício 108.430           

Saldos em 31 de dezembro de 2013 179.400           

Mutações do exercício 108.430           

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo -
IBEF - SP

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

(Em Reais)

2013 2012

Atividades operacionais
Superávit do exercício 108.430           147.275           

Ajustes ao superávit (83.377)            (1.841)              

Depreciações e amortizações 23.053             -                       
Móveis e utensílios adquiridos por permuta de patrocinio (106.430)          (1.841)              

Variações patrimoniais 285.997           (262.669)          

Créditos a receber (166.160)          28.290             
Outros créditos (15.461)            (17.302)            
Móveis e utensílios (111.125)          -                       
Obrigações sociais 5.842               467                  
Obrigações fiscais 671                  171                  
Outras obrigações 572.230            (274.295)           

Caixa líquido originado (aplicado) em atividades operacionais 311.050           (117.235)           

Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 311.050           (117.235)          

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 190.268           307.503           
Caixa e equivalentes de caixa  no final do exercício 501.318           190.268           

Aumento/(redução) no caixa e equivalentes de caixa 311.050           (117.235)          

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras 
 
(Em Reais) 
 

1 Contexto operacional 
O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo - IBEF - SP (“IBEF - SP” ou 
“Instituto”) é uma associação civil com sede em São Paulo, constituída sem fins lucrativos para 
congregar e promover o desenvolvimento profissional de executivos de finanças e proporcionar 
a seus membros ambientes e meios propícios ao intercâmbio de idéias e de conhecimento 
profissionais. 
 
As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria do IBEF - SP no dia 05 
de maio de 2014. 
 

2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras 
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis para as pequenas e médias empresas (CPC PME). 
 
As demonstrações dos fluxos de caixa foram elaboradas com base no método indireto e os 
valores de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos saldos de disponibilidades e às 
aplicações financeiras, com conversibilidade imediata, ou com prazo igual ou inferior a noventa 
dias e risco insignificante de mudança de valor. 
 

3 Principais práticas contábeis 
 

a. Apuração dos resultados - Superávit/ (déficit) 
As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência. 
 

b. Moeda funcional 
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais, que é a moeda funcional do 
Instituto e, também, a sua moeda de apresentação. 
 

c. Aplicação financeira 
As aplicações financeiras são demonstradas pelo custo de aquisição, acrescido de variações 
monetárias e juros contratados. 
 

d. Outros ativos 
Demonstrado ao valor de custo acrescido, quando aplicável, dos rendimentos e das variações 
monetárias auferidos, até a data de balanço, em base “pro rata dia”. 
 

e. Imobilizado de uso 
São demonstrados ao custo de aquisição ou gasto, respectivamente. As depreciações são 
calculadas linearmente, utilizando-se as taxas anuais, que levam em conta a vida útil estimada 
dos bens, de 10% para móveis e utensílios, instalações, máquinas e equipamentos e 20% para 
computadores e periféricos e equipamentos de comunicação.  
 
A vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, 
sempre que existir uma indicação de mudança significativa desde a última data do balanço. 
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f. Passivos circulante e exigível a longo prazo 
Os valores demonstrados, quando aplicável, os encargos e as variações monetárias (em base 
“pro rata dia”) e cambiais incorridos.  
 

g. Avaliação do valor recuperável (impairment) 
A redução do valor recuperável dos ativos não financeiros (“impairment”) é reconhecida como 
perda quando o valor de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa registrado 
contabilmente for maior do que seu valor recuperável ou de realização. Uma unidade geradora 
de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera fluxo de caixa, substanciais, 
independentemente de outros ativos ou grupos de ativos. As perdas por “impairment”, quando 
aplicável, são registradas no resultado do período em que foram identificadas. Os valores dos 
ativos não financeiros, são objeto de revisão periódica, no mínimo anual, para determinar se 
existe alguma indicação de perda no valor recuperável ou de realização destes ativos. 
 

h. Patrimônio social 
Está apresentado pelos montantes históricos dos superávits/déficits apurados anualmente. 
 

i. Estimativas contábeis 
A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas 
contábeis. Itens significativos sujeitos a aplicação de estimativas e premissas incluem: a 
avaliação das contingências e obrigações,  apuração das respectivas provisões, avaliação de 
perda por redução ao valor recuperável de ativos. A liquidação das transações e os respectivos 
saldos contábeis apurados por meio da aplicação de estimativas, poderão apresentar diferenças, 
devido a imprecisões inerentes ao processo de estimativas. O Instituto revisa as estimativas e 
premissas pelo menos anualmente. 
 

4 Caixa e equivalentes de caixa 
Referem-se aos saldos de disponibilidades do último dia útil do exercício. É composto pelo 
caixa e aplicações financeiras de curto prazo conforme segue: 
 
  2013  2012
    
Banco - Conta movimento 361.064  19.174
Aplicações financeiras 140.254  171.094
 
 501.318  190.268

 
Em 31 de dezembro de 2013, o IBEF - SP tinha aplicação financeira em fundo de aplicação em 
títulos de renda fixa, administrado pelo Banco Bradesco S.A. 
 
Essas aplicações financeiras tem liquidez imediata e rendimentos atrelados à variação do CDI - 
Certificado de Depósito Interbancário. 
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5 Créditos a receber 
Refere-se a valores a receber de veiculação de anúncios  periódicos da revista IBEF News e 
Patrocínio de Eventos, conforme demonstrado abaixo:       
   
  2013  2012
    
Veiculação de anúncio no periódico IBEF NEWS 7.360  1.200
Patrocínio de eventos 160.000  -
    

Total dos  créditos a receber 167.360  1.200

 

6 Outros créditos – Diversos 
É composto de valores pagos antecipadamente, referentes aos eventos que irão ocorrer durante o 
próximo exercício. 
 
 2013  2012
   
Adiantamento - Evento Socioesportivo 41.249  25.788
 

7 Imobilizado de uso 
 

a. Composição do imobilizado 
 

Imobilizado de uso 
Taxa de 

depreciação % a.a. 2013  2012
    
Móveis e utensílios 10 245.847  32.616
Instalações 10 20.752  20.752
Máquinas e equipamentos 10 11.898  11.898
Equipamento de comunicação 20 11.676  11.676
Equipamento de computação 20 35.454  31.130
    

Subtotal 325.627  108.072
    
Depreciação acumulada (107.121)  (84.068)
    

Total do imobilizado 218.506  24.004

 
b. Movimentação do imobilizado 

 
  2013  2012
    
Saldo no início do exercício         24.004  22.163

  
 
  

Adições 217.555  1.841
Depreciações (23.053)  -
    
Saldo no final do exercício 218.506  24.004
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8 Obrigações sociais e fiscais 
 
  2013  2012
    
INSS a recolher 9.905  5.850
FGTS a recolher 3.100  1.350
PIS a recolher 338  301
    

Total de obrigações sociais 13.343  7.501
    
IRRF a recolher 2.899  2.228
    

Total de obrigações sociais e fiscais 16.242  9.729

 

9 Antecipações de patrocínios e adesões 
Referentes a valores recebidos antecipadamente de patrocinadores de eventos, no montante de 
R$ 635.036 (R$ 59.674 em 2012). 
 

10 Outras obrigações - Contas a pagar 
 
  2013  2012
    
Eventos a pagar 4.418  16.407
Prêmio Revelação em Finanças -  13.441
Contas a pagar 14.630  13.811
Revista IBEF News a pagar 53.721  -
Honorários profissionais 5.684  38.990
    

Total 78.453  82.649

 

11 Patrimônio social 
Conforme estatuto social, o IBEF – SP deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção 
de seus objetivos institucionais, não podendo, como consequência, distribuir nenhuma parcela 
de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou de participação no seu superávit. 
 

12 Patrocínios e eventos 
 
Evento 2013  2012
    
 
Sócioesportivo 2.038.071  1.985.516
Conef                                                                            -  820.000
CFO Fórum 649.870  579.544
Troféu O Equilibrista 497.260  512.080
Prêmio Revelação em Finanças 283.000  250.000
Seminário IBEF-Mulher 15.000  40.000
Painel CEOs 80.620  -
Seminário IFRS 82.800  -
IBEF Sustentabilidade 10.000  -
Seminário de Crédito 25.330  21.420
Medida Provisória 627 65.850  -
Demais eventos 177.727  154.776
    

Total 3.925.528  4.363.336
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13 Trimestralidade de associados 
Refere-se às contribuições trimestrais dos associados ao IBEF-SP. 
 

14 Despesas com eventos 
 
Evento 2013  2012
    
Sócioesportivo 1.799.197  1.845.657
Conef -  544.266
CFO Fórum 494.023  388.153
Troféu O Equilibrista 235.449  333.630
Prêmio Revelação em Finanças 134.501  155.648
Seminário IBEF-Mulher 9.045  23.899
Painel CEOs 73.751  -
IBEF Sustentabilidade 7.912  -
Seminário IFRS 17.770  -
Seminário de Crédito 10.054  19.350
Medida Provisória 627 50.920  -
Demais eventos 281.510  342.006
    

Total 3.114.132  3.652.609

 

15 Despesas administrativas 
 
Evento 2013  2012
    
Despesa com pessoal 614.790  536.354
Despesas gerais 325.818  176.542
Despesas com locação 260.567  251.106
Despesas com prestação de serviços 128.132  58.130
Impostos e taxas 749  12.256
Encargos financeiros 1.825  -

Total 
 

 1.331.881  1.034.388

 

16 Impostos incidentes sobre as operações 
O IBEF - SP é uma entidade sem fins lucrativos, isenta de recolhimento do imposto de renda e 
da contribuição social sobre o lucro líquido. Com relação aos demais tributos incidentes sobre 
as operações próprias da atividade, destacamos os seguintes: (i) Programa de Integração Social 
(PIS) - contribuição de 1% incidente sobre o montante da folha de pagamentos, (ii) contribuição 
para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - pagamento integral da contribuição 
patronal, que totalizou R$ 84.584 (2012 - R$ 75.644), registrados na rubrica contábil de 
Despesas de Pessoal, (iii) Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos de aplicações 
financeiras (IRRF) - retenção feita regularmente pelas instituições financeiras, conforme 
legislação específica de IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras. 
 
Os encargos tributários e as contribuições apuradas e recolhidas pelo Instituto, conforme acima, 
bem como as respectivas declarações de rendimentos e os registros fiscais e contábeis, estão 
sujeitos a revisão por parte das autoridades fiscais em prazo prescricionais variáveis. 
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a. COFINS 
As contribuições e patrocínios recebidos pelo IBEF - SP, não estão sujeitos à incidência da 
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). 
 
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de fevereiro de 1999, estão isentas da COFINS 
as receitas relativas às atividades próprias das associações civis sem fins lucrativos. 
 
Tais atividades são entendidas pelas autoridades fiscais como sendo “as contribuições, doações 
e legados por elas recebidas, bem como as anuidades ou mensalidades de seus associados e 
mantenedores, destinados ao custeio e manutenção da instituição e execução de seus objetivos 
estatutários, mas que não tenham cunho contraprestacional”. 
 
As atividades próprias do Instituto incluem, além das descritas acima, todas aquelas realizadas 
com intuito de proporcionar a seus membros ambientes e meios propícios ao intercâmbio de 
ideias e de conhecimentos profissionais. 
 

b. Trabalhista 
As práticas contábeis adotadas pelo Instituto estão sujeitas à revisão pelas autoridades 
competentes durante diferentes períodos prescricionais, consoante legislação específica. 
 

17 Seguros 
As coberturas foram contratadas por montantes considerados suficientes pela administração para 
cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em 
suas operações e a orientação de seus consultores de seguros. 
 
Em 31 de dezembro de 2013 o Instituto tinha apólice de seguro, contratada com terceiros, como 
descrita a seguir: 
 

Ramos 
Importância 

segurada

Incêndio, raio e explosão 170.000

Danos elétricos 10.000

Roubo de bens 25.000

Responsabilidade civil conselheiros, diretores e/ou administradores 3.000.000

 

18 Contingências 
Em 31 de dezembro de 2013 e de 2012 o Instituto não tinha contingências. 
 

19 Outras informações 
 

a. Instrumentos financeiros derivativos 
Durante o exercício de 2013 o IBEF- SP não teve operações com instrumentos financeiros 
derivativos. 
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b. Remuneração do pessoal chave da administração 
Os Diretores do IBEF-SP são voluntários. Por essa razão não são remunerados e não tem 
benefícios de longo prazo, de pós-emprego de contrato de trabalho ou remuneração baseada em 
ações. 
 

c. Partes relacionadas 
As partes relacionadas do Instituto podem ser assim consideradas: seus administradores, 
compostos pelos membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva, assim como 
pelos membros do Conselho Fiscal do Instituto, cujas atribuições e responsabilidades estão 
definidas no Estatuto Social do Instituto. 
 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2013, não houve operações com as partes 
relacionadas acima. 
 

d. Aval e garantia 
O Instituto contratou fianças bancárias para cumprimento de cláusulas específicas em contratos 
de aluguel no montante de R$ 182.121. 
 

e. Eventos subsequentes 
A administração do Instituto declara que não tem conhecimento de outros eventos subsequentes 
que tenham efeitos financeiros relevantes nas demonstrações financeiras do exercício findo em 
31 de dezembro de 2013, além dos divulgados abaixo: 
 
Trimestralidade de associados 
Em decisão aprovada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração do IBEF SP, a 
partir de janeiro de 2014 as contribuições associativas e a taxa de admissão ao IBEF – SP 
passarão a ser - anual e automaticamente - reajustadas pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do 
Mercado), acumulado no ano anterior. 

 
Aval e garantia 
No primeiro trimestre de 2014 a fiança bancária foi levantada, uma vez que a referida garantia 
do aluguel foi substituída pela antecipação de três alugueres, a título de caução. 

 
 


