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Nucleo de Informa«;ao e Coordena«;ao do Ponto br.-
nic.br

"PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES"

1) Examinamos 0 Balan90 Patrimonial do Nueleo de Informacao e Coordena£ao do
Ponto br - nie.br, levantado em 31 de dezembro de 2009, e as respectivas Demonstra90es
do Superavit do Exercicio, das Muta90es do Patrimonio Liquido, e do Fluxo de Caixa
correspondentes ao exercicio findo nessa data, elaborado sob a responsabilidade da
administra9ao dessa Entidade. Nossa responsabilidade e de expressar uma opiniao sobre essas
Demonstra90es Contabeis.

2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicaveis no Brasil e
compreenderam: (a) planejamento dos trabalhos, considerando a relevancia dos saldos, 0 volume
de transa90es e 0 sistema contabil e de controles internos da Entidade; (b) a constata9ao, com
base em testes, das evidencias e dos registros que suportam os val ores e as informa90es contabeis
divulgados; e (c) avalia9ao das praticas e das estimativas contabeis mais representativas adotadas
pel a Administra9ao da Entidade, bem como a apresenta9ao das demonstra90es contabeis tomadas
em conjunto.

3) Em nossa opiniao, as Demonstra90es Contabeis referidas no paragrafo 1, representam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi9ao patrimonial e financeira do Nucleo
de Informa£ao e Coordena£ao do Ponto br - nie.br em 31 de dezembro de
2009,0 resultado de suas opera90es, as muta90es do patrimonio liquido, e 0 fluxo de caixa nas
opera90es referentes ao exercicio findo nessa data, de acordo com as priticas contabeis adotadas
no Brasil.
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4) 0 exame das Demonstra90es Contabeis da Entidade do exercicio findo em 31 de dezembro de
2008, tambem foram por nos auditadas e 0 parecer emitimos sem ressalva em 06 de fevereiro de
2009.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Exercicio 2009

o CONSELHO FISCAL - CF - do Nucleo de Informa~ao e
Coordena~ao do Ponto .br - NIC.br, constituido na sua forma
estatutaria, pelos membros abaixo indicados, examinou, em reuniao
havida nas instala~6es do NIC.br nos dias 19 e 31 de mar~o de 2010,
a documenta~ao disponivel, nomeadamente:

• Parecer dos Auditores Independentes "AUDITUS
Consultores & Auditores Independentes";

• Balan~o Patrimonial, ate 31/12/2009;

• Balancete Analitico, periodo de 01/01/2009 a 31/12/2009;

• Demonstra~ao de Resultados do Exercicio, mesmo
periodo;

Dessa analise, e ap6s ouvir os Auditores Independentes e
com os esclarecimentos prestados pelo Diretor Administrativo-
Financeiro, 0 CF constatou que:

• 0 Parecer dos Auditores Independentes aprova as
demonstra~aes contabeis do NIC.br, referentes a 2009,
sem ressalvas, conforme explicitado em seu item 4), e
manifesta claramente sua posi~ao favoravel no que diz
respeito as demonstra~aes contabeis que Ihe foram
apresentadas, referindo, no item 3), que "representam
adequadamente, em todos os aspectos re/evantes, a
posi9ao patrimonial e financeira do Nucleo de
Informa9ao e Coordena9ao do Ponto .br - nic.br em 31
de dezembro de 2009, 0 resultado de suas opera90es,
as muta90es do patrimonio Iiquido, e 0 fluxo de caixa
nas opera90es referentes ao exercicio findo nessa data,
de acordo com as praticas contabeis adotadas no
Brasi/";

• Ocorreu uma clara evolucao na qualidade das referidas
demonstracaes;

• Todas as duvidas ecorrentes da analise dessas
mesmas demonstr cae foram cabal mente esclarecidas
pelo Diretor Admin traiv Financeiro.
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o CF tomou nota de alguns pontos e observa~oes que the

foram levadas pelos Auditores Independentes relativos a possiveis
aprlmoramentos das prcHicas contabeis do NIC.br.

Assim sendo, 0 CF, no cumprimento de suas atribui~oe$
legais, CONSIDERA que os referidos documentos refletem·
adequadamente a Situa~ao Patrimonial e Financeira do NIC.bre
solenemente RECOMENDA que os mesmos sejam aprovados p~la
Assembh~ia Geral Ordinaria da Entidade.

E 0 nosso parecer,

Sao Paulo, 31 de marco de 2010
/
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