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Relatbrio sobre as Demonstracdes 

Financeiras do JIQUI COUNTRY 

CLUB, referentes ao exercicio fiscal 

tindo em 31.12.2009. 

0 conselho Fiscal do JIQUT COUNTRY CLUB, no uso de suas atribuigGes, em 

cumprimento ao que determina o art. 60, inciso El, do Estatuto Social, examinou os 

Relatorios integrantes nas Demonstra@es Financeiras do Sodalicio correspopdentes ao 

exercicio fiscal de 2009, constantes do process0 anexo ao oficio no 01/2010-GP, datada de 

22/02/2010, correspondente a presta@o de contas do Conselho Diretor e, na extensgo que 

julgou necesshria para o exame, destacando os fiitos bnthbeis mais significantes, emitiu 

recomenda~Zo e Parecer Conclusive para a aprecia* do Conselho Deliberativo, conforme 

recomenda o art.46 inciso LI do E s t a ~ o  Social. 

Nossos exames foram conduzidos de acordo corn as normas de contabilidade exigidas pela 

fegisla@o e compreenderam: 

a) 0 planejamento dos trabalhos, considerando a relevhcia dos saldos, o volume das 

transaqtks, o sistema conthbiI e os contr01es internos do sodalicio; 

b) A constata@o dos registros que suportam os valores e as informafles contabeis 

divulgadas; 

c) A avalia~iio das praticas codbeis mais representativas adotadas peIo clube, bem como 

a apresentaqiio das demonstq%es cont&is.toinadas em 
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A seguir, destacamos os aspectos relevantes da posi* patrimonial e iinanceira do clube 

constantes da prestwo de contas do Conselho Diretor; 

I .  NO ATIVO CLRCULANTE E REALZZAVEL A LONG0 PRAZO. 

Este Conselho Fiscal decidiu, em face das varia@es dos Ativos Circulantes e 

Realizhveis a Longo Prazo, em relqiio aos mesmos elementos no exercicio 

passado, pouco mais de R$ 12.691,00 equivalente a 34,00/0, deixar de cornentar 

esses elernentbs pela pouca expressividade desk variaflo. 

2. NO ATlVOPEXMANEiN'E 

Este grupo de contas representative das inver- de recursos em bens duraveis, 

tarnbem contou corn pequena varia@o nos seus elementos de R$ 23.950,OO 

equivafentes a 2,3% de crescirnento ern rel- ao exercicio anterior sendo os itens: 

cornputadores e sohares, responsiiveis pela varia@o. I33 urn destaque tambem 

corn relaeiio as Edificafles e Benfeitorias que apresentaram altera~8es em seus 

valores, significado que as despesas relativas a benfeitorias permaneeern em aberto 

pela ngo conclusiio de nenhuma obra, pois uma vez concluida cada obra, o Dpt" 

competente csmunicara a contabilidade para que seja integrado o valor daquela 

obra as edificaq8es existentes ou rescentes. 
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3. NO PASSIVO CIRCULANTE E LONGO P W O  

A pequena variaqgo neste grupo de contas R$ 10.008,00 equivalente a 3,0% em 

relaqiio ao exercicio de 2008, mostra uma reduggo nas contas de Fornecedores e 

Obrigaqaes Sociais 7,3 e 54,0% respectivamente, como tambh o crescimento nos 

Emprestimos e Financiamentos de 47,4%. 

0 s  recursos proprios do Club que d o  formados pelas reservas de Patrimdnio, 

oriundos dos resultados positives acumulados dos exercicios anteriores, tiveram 

urna variaqgo de apenas 0,01% apesar do resubdo liquid0 do ano R$ 27.361,44, 

uma vez que neste exercicio foi absorvido o resultado negativo do exercicio - 
passado de R$203.267,32. 
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D~ONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 

Neste grupo de contas redituais, responsiiveis pela aprese-0 do resultado 

liquido da gest&, verificou-se urna elev* no elenco das receitas de 16,2%, 

enquanto as despesas permaneceram estiveis em O,OS% em relag80 ao Balanp de 

2008. Destacam-se nesse context0 das receitas, o crescimento na taxa de 

manutengiio de R$ 23.000,00 e nas d a s  de bar e restaurmte R$ 175.254,00, 

enquanto as despesas sofieram as seguintes v a r i q k :  crescimento de R$39.210,00 

na manutengiio; R$ 83.523,00 nas despesas de pessoal e R$ 185.829,OO nas 

despesas de bar e restaurante, ficando o resultado liquido do ano em R$27.36 1,44. 

A analise dos indices de endividamento mostra a necessidade da adogiio de uma 

politica que pennita a evolu@o dos Ativos Circulantes ou a retr- dos Passivos 

Circulantes, de modo que o hdice de Liquidez Comum (relqiio entre os elementos 

Ativos de curto prazo e os Passivos tambkm de curto prazo) posicione-se acima de 

R$ 1,00, posto que no exercicio e no exercicio passado esses indices ficaram entre 

R$0,18 e R$0,28 respectivamente. 

7. CONCLUSAO E RECOMENDACAO 
A conjugaHo dos elementos patrimoniais &ma referenciados mostra o perfil 

econamico financeiro do Clube em crescimento, mesmo considerando a atividade 

"lazer" nZo prioritih no momento de grande retra@o na economia e nos 

pianejamentos econ6micos familiares. Apesar de um resultado singe10 no ano, a 

administra~iio financeira do Clube mostrou-se criativa ao utilizar-se de recursos 

externos em pouco mais de R$39.774,00 de curto e longo pram para suplementar o 

capital de giro do clube. 

7.1 - De acordo corn as norrnas contibeis em vigor, os Ativos e Passivos 

Circulantes siio aqheles que abrangem opm@es que se limitam ate o final do 

exercicio seguinte (31 de dezernbro de 2b10) sendo, portanto, aqueles de 

vencimento psteriores a esta data, wnsiderados de longo prazo, pel0 que 

recornendamos a apresenta@o do Balanp atendendo 6s normas. 



7.2 A depreciqb Acumulada tem como objetivo registrar financeiramente em 

quanto importou no &s ou no am, dependendo da op*, o desgaste do 

Capital Fixo do Clube. Esse registro tern forte impact0 no resultado do 

Balanqo, motivo pel0 qua1 e obrigatorio o seu registro. 

7.3 Da mesma forma deve ser o tratarnento coin a reavalia@o dbs Ativos Fixos. 

Esses elementos quando avdiados ou reavaliados, causam um efeito benefic0 

ao patrimhi0 da entidade atualizando o valor patrimonial e em conseqiiencia 

valorizando os Titulos Patrimoniais, beneficiando diretarnente o associado. 

7.4 As transafles que afetam o -nio e exigem garantias reais, s2o 

disciplinadas peb Estatuto do Clube conforme definem os Arts. 47 Inciso VI e 

60 Inciso VII, para ilustrar a questiio dos Empr&irnos e Financiamentos neste 

e em exercicios anteriores, que este conselho, mesmo eventualmente, niio 

tomou conhecimento ou tiio pouco foi informado se o Conseiho Deliberative 

pronunciou-se a respeito. 

7.5 0 PatrimGnio onde e dernonstrado o que de direito pertence ao detentor do 

Titulo Patrimonial, apresenta um resultado positivo de R$ 27.361,44 ficticio 

uma vez que deixou de contemplar a atwhqk do dkbito de R$ 128.673,OO 

junto a Prefeitura Municipal de Pamamirim, como tamb6m 6 valor da 

Depreciago anual de que tratamos anteriormente. Para efeito de se comparar a 

evolugio desse PatrimGnio, sugerimos manter a forma dos Balanps anteriores 

demonstrando os Recursos Proprios mais o valor da inco'pora@o do Resultado 

do Exercicio Anterior mais o Resultado do Exercicio Ahral, o que tambem 

podera ser demonstrado em Notas Explicativas. 

Sendo o que somente temos a recomendar nos posicionamos em congratularmos 

com o Sr. Presidente e sua Diretoria executiva por toda a g&o do exerdcio de 

2009, principalrnente, quanto aos investimentos priorithrios na hea de informatica 

que permitiram a agilizwo das informa@es contitbeis, entre outras, aprimorar os 

controles internos, pennitindo urn gerenciamento financeiro ao Clube nos moldes 

de uma empresa moderna e dinhica. 



As informa@es colhidas das Demonstr@es Financeiras e por nos destacadas neste 

Relatorio, albm das infomaq6es complementares obtidas junto aos Diretores e 

Colaboradores Go, a nosso ver, suficientes para emitirmos corn seguranw o parecer 

conclusive, como a seguir apresentamos. 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

0 s  Senhores membros do Conselho Fiscal do Jiqui Country Club, no uso das suas 

atribuies estahrthts, ap6s efetuarem os exames das Dernonstraq5es Financeiras na 

prokndida.de que julgararn suficiente, opinam que estas representam adequadamertte 

todos os aspectos relevantes a posi@o pabimonid e financeira do Clube em 31 de 

dezembro de 2009, raz3o pela qua1 emitem PARECER F A V O ~ W L  a sua 

aprova@io pelos Senhores membros do Egregio Conselho Deliberative. 

Pamamirim, RN, 25 de maqo de 20 10 


