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A 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DA PETROS – APAPE 
Av. Treze de Maio, nº. 23 – Pavlh 5 8AL - Salas 536, 537 e 538 – Centro/RJ – Cep: 20.031-007 
CNPJ Nº. 04.931.011/0001-46 
 
 

RELATÓRIO E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: 
 

 
Prezados Senhores Diretores da Apape. 
 
 

Diante da solicitação do Srº. José Ângelo Pierre (Diretor da Apape), e a necessidade de apresentar o relatório 
contábil como meio de informação, bem como de sua importância no processo de tomada de decisão e apreciação da 
Diretoria, descrevo abaixo pontos que julgo relevante. 
 
 
A) RESULTADO DO PERÍODO (SUPERÁVIT/DÉFICT) E RECEITAS DE DOAÇÕES: 

  
1) Considerando o resultado positivo das Receitas sobre as Despesas, o Resultado Líquido – Superávit do ano 2016 foi 

de R$ 5.825,09 em relação ao ano de 2015 que obteve um Resultado Líquido - Déficit de R$ 1.072,12, uma 
aumento do Superávit de R$ 6.897,21 anual em comparação ao ano anterior; 

2) Considerando o resultado das Receitas de Doações Mensalidades de Associados em 2016 que foi de R$ 204.608,47 
em relação ao ano de 2015 que foi de R$ 201.456,62, obteve um resultado maior, portanto, positivo em                      
R$ 3.151,85 em comparação ao ano anterior.  

 
Contas - Razão 2016 2015 Diferença (-/+) 

Resultado do Período (Superávit ou Déficit) R$ 5.825,09 R$ - 1.072,12  R$ + 6.897,21 
Receitas de Doações Mensalidades de Associados R$ 204.608,47 R$ 201.456,62 R$ + 3.151,85 

 
 
 
B) RECEITAS FINANCEIRAS VERSUS DESPESAS FINANCEIRAS: 
 

Contas - Razão 2016 2015 Diferença (-/+) 
Receitas Financeiras - Líquidas (+) R$ 6.017,44 (+) R$ 7.416,69 R$ - 1.399,25  
Despesas Financeiras - Líquidas (-) 15.782,90 (-) 15.698,72 R$ + 84,18 

Diferenças (+) ou (-) (-) 9.765,46 (-) 8.282,03 R$ + 1.483,43 
 
3) Considerando as Receitas Financeiras de 2016 em comparação a de 2015 obteve uma diminuição anual de                       

R$ 1.399,25, reflexo negativo da diminuição das contas de investimentos - aplicações financeiras (CDB); 
4) Considerando as Despesas Financeiras de 2016 em comparação a de 2015, teve um aumento anual de R$ 84,18, 

valor considerado alto, portanto, devendo levar em consideração e em pauta para reunião; 
5) Considerando as Receitas Financeiras versus Despesas Financeiras de 2016, obteve uma diminuição anual 

considerável de R$ -9.765,46, reflexo da pouca rentabilidade que o mercado financeiro oferece; 
6) A que considerar uma proposta junto às instituições financeiras para redução dessas despesas ou não, devido às 

exigências da operacionalidade da entidade. Quanto ao pouco rendimento financeiro sobre as aplicações, não 
devemos nos preocupar, pois o mercado financeiro de CDB possui uma rentabilidade baixa devido ser um 
investimento seguro e de pouco risco (não agressivo). 
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C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE OU COMUM: 
 
7) É utilizada na avaliação da capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo (passivo circulante) mediante o 

uso dos bens e créditos circulantes em 2016. 
 
Liquidez   = 2016 Ativo Circulante  R$ 56.297,43  

= 21,69 ou 21,69% 
Corrente Passivo Circulante  R$   2.594,98 
 
Observação: O índice 21 (aproximadamente) indica que os créditos e bens do ativo circulante correspondem a 21 vezes 
o valor das dívidas de curto prazo, demonstrando que a entidade em curto prazo está com suas contas saudáveis. 
 
 
D) ANÁLISE HORIZONTAL E/OU ANÁLISE DA EVOLUÇÃO: 
 
8) A análise horizontal consiste em se verificar a evolução dos elementos patrimoniais ou de resultado durante um 

determinado período. Importa na comparação entre os valores de uma mesma conta ou grupo de contas em 
diferentes exercícios sociais. 

 
Ativo Ano de 2015 Ano de 2016 
Circulante R$ 55.523,17 R$ 56.297,43 
 
Dividindo o ativo circulante de 2016 pelo ativo circulante de 2015, temos: R$ 56.297,43 / R$ 55.523,17 = 1,01 (aprox.). 
Assim, pela análise horizontal, podemos observar que o ativo circulante de 2016 era correspondente a 1,01 vezes 
(aprox.) do valor de 2015, ou seja, em 2016 ele obteve um aumento de 1,38% (aprox.) em relação ao ano de 2015, 
índice excelente para as disponibilidades e investimentos de curto prazo. 
Memória de cálculo romulo: 34.242,41 – 5.158,25 = 29.084,16, logo, 34.242,41 x 84,93% = R$ 29.082,08 próximo! 
Ativo Ano de 2015 Ano de 2016 
Imobilizado R$ 37.994,55 R$ 43.240,55 
 
Dividindo o ativo imobilizado de 2016 pelo ativo imobilizado de 2015, temos: R$ 43.240,55 / R$ 37.994,55 = 1,14, que 
é equivalente a 113,81% (aprox.). Assim, pela análise horizontal, podemos observar que o ativo imobilizado de 2016 
era correspondente a 113,81% do valor de 2015, ou seja, em 2016 ele obteve um resultado positivo em relação ao 
acumulado do ano de 2015, portanto, levando a conclusão que houveram investimentos em imobilizado no ano de 2016, 
que é considerado satisfatório para o tipo de atividade da associação. 

 
Passivo Ano de 2015 Ano de 2016 
Circulante R$ 2.399,81 R$ 2.594,98 
 
Dividindo o passivo circulante de 2016 pelo passivo circulante de 2015, temos: R$ 2.594,98 / R$ 2.399,81 = 1,08, que é 
equivalente a 108% (aprox.). Assim, pela análise horizontal, podemos observar que o passivo circulante de 2016 era 
correspondente a 108% do valor de 2015, ou seja, em 2016 ele sofreu um pequeno aumento de 8% (aprox.) em relação 
ao ano de 2015, um aumento considerado normal, demonstrando que suas dívidas de curto prazo estão saudáveis.  

 
Passivo Ano de 2015 Ano de 2016 
Patrimônio Líquido R$ 91.117,91 R$ 96.943,00 
 
Dividindo o patrimônio líquido de 2016 pelo patrimônio líquido de 2015, temos: R$ 96.943,00 / R$ 91.117,91 = 1,06, 
que é equivalente a 106% (aprox.). Assim, pela análise horizontal, podemos observar que o patrimônio líquido de 2016 
era correspondente a 106% do valor de 2015, ou seja, em 2016 ele obteve um aumento de 6% (aprox.) em relação ao 
ano de 2015, devido ao Superávit (Receitas – Despesas) no ano de 2016. 
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E) ANÁLISE VERTICAL E/OU ANÁLISE DA ESTRUTURA: 
 
9) A análise vertical diz respeito a elementos homogêneos, mas relativos a um mesmo exercício, estabelecendo uma 

razão entre eles, para demonstrar a representatividade das contas sobre o ativo total da entidade: 
 

Ativo Ano de 2016 % 
Circulante R$ 56.297,43 56,55874% 
Imobilizado R$ 43.240,55 43,44126% 
Total R$ 99.537,98 100,00000% 

 
Dividindo o ativo circulante de 2016 pelo ativo total de 2016, temos: R$ 56.297,43 / R$ 99.537,98 = 0,57, que é 
equivalente a 57,00% (aprox.). Desse modo, pela análise vertical, podemos observar que o ativo circulante representa 
57,00% do ativo total do ano 2016. Sendo o ativo imobilizado com menor participação, que corresponde a 43,44% 
(aprox.) do ativo total. 
 
Espero que esse relatório esteja a contento, como também contribua para uma reunião mais dinâmica e informativa. 
 
 
Niterói, 14 de Fevereiro de 2017. 
 

 
 
 


