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Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto br. – 
nic.br 

CNPJ. : 05.506.560/0001-36 
 

“PARECER DOS AUDITORES  INDEPENDENTES” 

 

1) Examinamos o Balanço Patrimonial Consolidado do Núcleo de Informação e Coordenação 
do Ponto br – nic.br, levantado em 31 de dezembro de 2007, e as respectivas Demonstrações do 

Superávit, das Mutações do Patrimônio Social, das Origens e Aplicações de Recursos, 

correspondentes a este exercício, elaborado sob a responsabilidade da administração dessa Entidade. 

Nossa responsabilidade é de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis. 
 

2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as Normas de Auditoria, aplicáveis no Brasil e 

compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume 

das transações, e o sistema contábil e de controles internos da Entidade; (b) a constatação, com base 

em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis 

divulgadas; (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela 

Administração da Entidade, bem como da apresentação das Demonstrações Contábeis tomadas em 

conjunto. 

 

  

     3)  Em sua “Nota Explicativa 14” a administração da Entidade informou que não constituiu Provisão para 

Eventuais Perdas com Processos Judiciais. Com isso, os possíveis reflexos do resultado final dessas 

ações, nas Demonstrações Contábeis, dependerão de futuras decisões judiciais, cujos efeitos não são 

conhecidos em virtude da falta de mensuração da mesma. 

 

 

4)   Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos que poderiam decorrer de possíveis ajustes pelo descrito 

no parágrafo 3 as Demonstrações Contábeis referidas no parágrafo 1, representam adequadamente, em 

todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Núcleo de Informação e 
Coordenação do Ponto br – nic.br em 31 de dezembro de 2007, o resultado de suas 

operações, as mutações do patrimônio social e as origens e aplicações de recursos, referentes ao 

exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
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5)  O exame das Demonstrações Financeiras da Entidade do exercício findo em 31 de dezembro de 2006, 

também foram por nós auditadas e o parecer emitimos com ressalva em 02 de março de 2007 referente 

a ausência da constituição da Provisão para Eventuais Perdas com Processos Judiciais” e o não 

reconhecimento em sua contabilidade do montante referente aos não recolhimentos das Contribuições 

Sociais que poderão estar sujeitas à inspeção e aceitação pelas autoridades tributárias competentes. 

 

 

 

São Paulo - SP, 15 de fevereiro de 2008. 
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