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31.12.2017	

		

31.12.2016			 		

ATIVO	 		 		 		

ATIVO	CIRCULANTE	 		 		 		

DISPONIBILIDADES	(Nota	2.2	e	2.8)	 		 		 		

Caixa		 783		 		 768		

Bancos	 884.179		 		 818.879		

		 884.962		 		 819.647		

		 		 		 		

INVESTIMENTOS	TEMPORÁRIOS		(Nota	2.2,	2.9	e	5)	 		 		 		

Títulos	e	Valores	 5.009.974		 		 4.078.416		

Juros	a	receber	 29.052		 		 25.402		

		 5.039.026		 		 4.103.818		

		 		 		 		

CRÉDITOS	POR	VENDAS	(Nota	2.2	e	2.8)	 		 		 		

Devedores	Por	Vendas	 414.751		 		 1.428.816		

Previsão	para	Créditos	Baixados	 																																	-		 		 																		(15.529)	

		 414.751		 		 1.413.287		

		 		 		 		

OUTROS	CRÉDITOS	 		 		 		

Outros	Créditos	(Nota	9)	 519.231		 		 139.608		

		 519.231		 		 139.608		

TOTAL	ATIVO	CIRCULANTE	 6.857.970		 		 6.476.360		

		 		 		 		

ATIVO	NÃO	CIRCULANTE	 		 		 		

IMOBILIZADO	(Nota	2.10	e	Anexo)	 		 		 		

Valores	Originais		 4.743.878		 		 4.219.080		

Menos:	Depreciação	Acumulada		 												(1.179.568)	 		 											(1.002.297)	

		 3.564.310		 		 3.216.783		

INTANGÍVEIS	(Nota	2.10	e	Anexo)	 		 		 		

Valores	Originais	 322.140		 		 322.140		

Menos:	Depreciação	Acumulada		 																(292.212)	 		 															(266.488)	

		 29.928		 		 55.652		

TOTAL	ATIVO	NÃO	CIRCULANTE		 3.594.238		 		 3.272.435		

																 		 		 		

TOTAL	ATIVO	 10.452.208		 		 9.748.795		

		 		 		 		

CONTAS	DE	ORDEM	DEVEDORAS	(Nota	7)	 272.166		 		 160.008		

		 		 		 		

	

	As	Notas	Explicativas	e	Anexos	são	parte	integrante	das	Demonstrações	Financeiras.	

	



Registro	Regional	de	Endereços	IP	para	América	Latina	e	Caribe	(LACNIC)	
BALANÇO	PATRIMONIAL		

em	31	de	dezembro	de	2017	
(Valor	expresso	em	dólares	americanos)	

 

6 
 

	
		

31.12.2017	

		

31.12.2016			 		

PASSIVO	 		 		 		

PASSIVO	CIRCULANTE	 		 		 		

DÍVIDAS	COMERCIAIS	(Nota	2.11)	 		 		 		

Credores	Comerciais	 209.161		 		 232.992		

		 209.161		 		 232.992		

		 		 		 		

DÍVIDAS	DIVERSAS	(Nota	2.12)	 		 		 		

Provisões	para	Benefícios	a	Empregados	 397.419		 		 319.753		

Benefícios		por	Previdência	Social	 56.817		 		 50.036		

Adiantamentos		Membresias	e	Patrocínios	 383.083		 		 342.455		

Outras	contas	a	pagar		 46.248		 		 50.797		

		 883.567		 		 763.041		

TOTAL	PASSIVO	CIRCULANTE	 1.092.728		 		 996.033		

		 		 		 		

TOTAL	PASSIVO		 1.092.728		 		 996.033		

		 		 		 		

PATRIMÔNIO	(Nota	2.15)	 		 		 		

RESULTADOS	ACUMULADOS		 		 		 		

Resultados	de	Exercícios	Anteriores		 8.752.762		 		 7.740.487		

Resultado	do	Exercício	 606.718		 		 1.012.275		

		 9.359.480		 		 8.752.762		

TOTAL	PATRIMÔNIO	 9.359.480		 		 8.752.762		

		 		 		 		

TOTAL	PASSIVO	E	PATRIMÔNIO	 10.452.208		 		 9.748.795		

		 		 		 		

CONTAS	DE	ORDEM	CREDORAS	 272.166		 		 160.008		

		 		 		 		

	

	As	Notas	Explicativas	e	Anexos	são	parte	integrante	das	Demonstrações	Financeiras.	
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Exercício	anual	findo	

em	31.12.2017	

		 		

		 		
Exercício	anual	findo	

em	31.12.2016	
RECEITA	OPERACIONAL	 		 		 		
Receitas	Operacionais	Líquidas	(Nota	8	)	 7.400.892		 		 6.896.346		
		 7.400.892		 		 6.896.346		
		 		 		 		
GASTOS	DE	ADMINISTRAÇÃO	E	VENDAS		 		 		 		
Remunerações	e	Contribuições	por	Previdência	Social	(Nota	11)	 																			(2.944.337)	 		 																		(2.462.882)	
Viagens	Staff,	Comissões	e	Diretoria	 																							(820.400)	 		 																						(846.826)	
Cooperação,	Contribuições	e	Membresias	 																							(309.680)	 		 																						(323.194)	

Honorários	e	Serviços	Contratados	 																							(568.214)	 		 																						(587.992)	
Gastos	de	Divulgação	 																							(474.299)	 		 																						(267.082)	
Viagens	por	Bolsas	de	Estudo	e	Palestras	 																							(266.681)	 		 																						(299.318)	

Amortização	de	Imobilizado	e	Intangíveis	(Anexo)	 																							(234.548)	 		 																						(223.488)	

Despesas	e	Serviços	de	Manutenção	do	Prédio	 																							(222.479)	 		 																						(192.480)	
Comunicações	 																							(173.292)	 		 																						(138.428)	
Serviços	de	Manutenção	TI	 																							(154.660)	 		 																						(159.539)	
Capacitação	 																									(88.927)	 		 																								(58.815)	
Créditos	Baixados	 																																								-		 		 																													2.471		
Outras	Despesas,	Serviços	e	Suprimentos	 																									(125.464)	 		 																								(102.843)	
		 																			(6.382.981)	 		 																		(5.660.416)	
RESULTADOS	DIVERSOS	 		 		 		
Outras	Receitas	 																											24.313		 		 																													7.315		
Outros	Gastos	 																												(4.692)	 		 																											(4.826)	
		 																											19.621		 		 																													2.489		
RESULTADOS	FINANCEIROS	 		 		 		
Juros	Perdidos	e	Gastos	Bancários	 																									(31.351)	 		 																								(21.759)	
Comissão	de	Cobrança	 																									(83.542)	 		 																								(54.304)	
Juros	Efetivos	 																									114.847		 		 																								115.376		
Descontos	Concedidos	 																							(371.540)	 		 																						(346.189)	
Diferenças	de	Cotação	de	Títulos	e	Valores	 																									(43.084)	 		 																										99.094		
Diferença	de	Câmbio	 																									(16.144)	 		 																								(18.362)	
		 																							(430.814)	 		 																						(226.144)	
		 		 		 		
RESULTADO	DO	EXERCÍCIO	 606.718		 		 1.012.275		
		 		 		 		
OUTROS	RESULTADOS	ABRANGENTES	DO	ANO	 																																						-				 		 																																					-				
		 		 		 		
RESULTADO	ABRANGENTE	DO	EXERCÍCIO	 606.718		 		 1.012.275		

		 		 		 		
As	Notas	Explicativas	e	Anexos	são	parte	integrante	das	Demonstrações	Financeiras.	 		
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Aportes	de		 Reservas	 Resultados	 Patrimônio	

	
Capital	 		 Acumulados	 total	

	 	 	 	 	
	1	-	SALDOS	INICIAIS	01.01.2016	

	 	
	 	

					Lucros	não	Distribuídos	 -		 	-	 7.740.487	 7.740.487 
					SUBTOTAL	 -		 -		 7.740.487	 7.740.487 
		

	 	
	 	

2	–	RESULTADO	ABRANGENTE	DO	EXERCÍCIO	 -	 -	 1.012.275 1.012.275 
					SUBTOTAL		 -		 -		 1.012.275 1.012.275 

	 	 	
	 	

	3	-	SALDOS	FINAIS	
	 	

	 	
					Lucros	não	Distribuídos	 -		 -		 8.752.762	 8.752.762	 
Saldo	final	em	31.12.2016	 -		 -		 8.752.762	 8.752.762	 

	 	 	 	 	
	 	 	 	 		1	-	SALDOS	INICIAIS	01.01.2017	

	 	
	 	

					Lucros	não	Distribuídos	 -		 	-	 8.752.762	 8.752.762	 
					SUBTOTAL	 -		 -		 8.752.762	 8.752.762	 
		

	 	
	 	

2	–	RESULTADO	ABRANGENTE	DO	EXERCÍCIO	 -	 -	 606.718 606.718 
					SUBTOTAL		 -		 -		 606.718 606.718 

	 	 	
	 	

	3	-	SALDOS	FINAIS	
	 	

	 	
					Lucros	não	Distribuídos	 -		 -		 9.359.480	 9.359.480 
Saldo	final	em	31.12.2017	 -		 -		 9.359.480	 9.359.480 9.359.480 

	 	 	 	 		
	
	
	
	
	
	
	
As	Notas	Explicativas	e	Anexos	são	parte	integrante	das	Demonstrações	Financeiras
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Exercício	anual	
findo	em	
31.12.2017	

 

Exercício	Anual	
findo	em	
31.12.2016	

    	1	-	Fluxo	de	fundos	derivados	das	Atividades	Operacionais	 	 	 	
Resultado	do	Exercício	 606.718	 	 1.012.275	
Partidas	que	não	Representam	Movimentos	de	Fundos:	

 	  Amortizações	 234.548	 	 223.488	
Variações	no	Saldo	Inicial	dos	Resultados	Acumulados	 																													-				 	 -81.540	

			Constituição/(Desafetação)	de	Previsão	de	Créditos	Baixados	 																													-				 	 -2.471	
Resultado	por	Venda	de	Imobilizado	 -16.592	 	 3.425	
Variações	no	Ativo	e	no	Passivo:	  	  

					Aumento	de	Créditos	por	Vendas	e	Outros	Créditos	 618.913	 	 680.260	
					Aumento	de	Dívidas	Comerciais	e	Dívidas	Diversas	 96.695	

	
104.552	

Total	de	Fundos	Provenientes	de	Atividades	Operacionais	 1.540.282	
	

1.939.989	

 
 

 
 

	2	-	Fluxo	de	Fundos	Utilizados	em	Atividades	de	
Investimentos	 	 	 	

Aumento	de	Investimentos	Temporários	 -935.208	
	

-1.189.139	
Receita	por	Diminuição	de	Imobilizado	e	Intangíveis	 253.120	

	
6.053	

Aumento	de	Imobilizado	e	Intangíveis	 -792.879	 	 -273.452	
Total	Fundos	Utilizados	em	Atividades	de	Investimento	 -1.474.967	 	 -1.456.538	

    	3	-	Fluxo	de	Fundos	utilizados	para	Atividades	de	Financiamento	
	 	

Pagamento	de	Empréstimos	 																													-				
	

-12.360	
Total	Fundos	Utilizados	em	Atividades	de	Financiamento	 																													-				

	
-12.360	

 
		

 
		

	4	–	Adição	Líquida	de	Fundos	 65.315	 	 471.091	

 
 

 
 

	5	-	Saldo	Inicial	de	Caixa	 819.647	 	 348.556	

    
	6-	Saldo	Final	de	Caixa	 884.962	 	 819.647	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
As	 Notas	 Explicativas	 e	 Anexos	 são	 parte	 integrante	 das	 Demonstrações	 Financeiras
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NOTA	1	-	INFORMAÇÃO	BÁSICA	SOBRE	A	INSTITUÇÃO	
	
1.1	 Natureza	Jurídica	e	Informação	Geral	da	Instituição	
	
Registro	 Regional	 de	 Endereços	 IP	 para	 a	 América	 Latina	 e	 o	 Caribe	 (LACNIC),	 localizado	 na	
Rambla	 República	 de	 México	 6125,	 Montevideu	 -	 Uruguai	 é	 uma	 Organização	 não	
Governamental	 sem	 fins	 lucrativos,	 constituída	 no	 dia	 27	 de	 julho	 de	 2001	 na	 cidade	 de	
Montevideu,	Uruguai.	
	
Iniciou	atividades	no	dia	1º	de	abril	de	2002.	Seus	sócios	fundadores	são:	Associação	Hispano-
americana	 de	 Centros	 de	 Pesquisa	 e	 Empresas	 de	 Telecomunicações	 (AHCIET),	 Câmera	
Argentina	de	Bases	de	Dados	e	Serviços	em	Linha	(CABASE),	Comitê	Gestor	Internet	Brasil	(CG-
Br),	 Federação	 Latino-americana	 e	 Caribenha	 para	 Internet	 e	 o	 Comércio	 Eletrônico	
(ECOMLAC),	Foro	de	Redes	de	América	Latina	e	o	Caribe	(ENRED)	e	NIC	México	(NIC-Mx).	
	
	
A	atividade	ou	objeto	da	Instituição	abrange:	
	

1. Administrar	o	espaço	de	endereços	 IP	e	outros	 recursos	associados	em	benefício	
da	comunidade	Internet	para	a	região	da	América	Latina	e	do	Caribe	(LAC)	

2. Fornecer	 serviços	 de	 registro	 de	 endereços	 IP,	 ASN,	 resolução	 inversa	 e	 seus	
recursos	associados,	com	o	propósito	de	permitir	e	facilitar	a	comunicação	através	
de	redes	informáticas.	

3. Representar	e	promover	os	pontos	de	vista	e	interesses	da	região	junto	aos	órgãos	
internacionais,	na	área	de	sua	competência.	

4. Colaborar	com	o	crescimento	da	Internet	na	região.	
5. Prestar	 assistência	 à	 comunidade	 latino-americana	 e	 caribenha	 no	

desenvolvimento	 dos	 procedimentos,	 mecanismos	 e	 padrões	 para	 a	 designação	
eficiente	dos	recursos	da	Internet.	

6. Promover	 oportunidades	 educacionais	 aos	 seus	 membros	 em	 áreas	 técnicas	 e	
políticas	de	sua	competência.	

7. Propor	e	desenvolver	as	políticas	públicas	na	área	de	sua	competência.			
	
LACNIC	possui	benefícios	estabelecidos	pelo	Decreto	334/970	datado	em	14	de	julho	de	1970,	
que	 isenta	 as	 instituições	 dos	 impostos	 patronais	 e	 previdência	 social.	 No	 entanto,	 a	 Lei	 nº	
13.179	 	 outorga	 aos	 empregados	 das	 Organizações	 internacionais,	 sem	 fins	 de	 lucrativo,	 a	
opção	do	benefício	ao	regime	de	segurança	social	uruguaio.	
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NOTA	2	–	RESUMO	DAS	PRINCIPAIS	POLÍTICAS	CONTÁBEIS	
	
2.1 Normas	Contábeis	Aplicadas	

	
As	 presentes	 Demonstrações	 Financeiras	 foram	 elaboradas	 de	 acordo	 com	 as	 práticas	
contábeis	adequadas,	estabelecidas	no	Decreto	291/014	e	complementários.		
	
No	dia	14	de	outubro	de	2014,	o	Poder	Executivo	através	do	Decreto	291/014,	 revogando	o	
Decreto	266/007,	adotou	como	Norma	Contábil	Adequada	de	aplicação	obrigatória,	a	Norma	
Internacional	de	Informação	Financeira	para	Pequenas	e	Médias	Entidades	(NIIF	para	PYMES)	
emitidas	 pelo	 Conselho	 de	 Normas	 Internacionais	 de	 Contabilidade	 (IASB	 –	 International	
Accounting	Standars	Board).	
	
Esta	 norma	 não	 teve	 nenhum	 impacto	 significativo	 na	 apresentação	 das	 Demonstrações	
Financeiras	da	Organização.	
	
As	normas	de	apresentação	estão	contidas	no	Decreto	408/016	
	
	
Em	 26	 de	 dezembro	 de	 2016	 foi	 promulgado	 o	 Decreto	 408/016,	 revogando	 os	 Decretos	
103/991	e	37/010.	O	mesmo	estabelece	as	normas	de	apresentação	que	deverão	ser	aplicadas	
pelos	 emissores	 de	 Demonstrações	 Financeiras,	 em	 observância	 do	 disposto	 no	 Decreto	
291/014	 e	 suas	 posteriores	 emendas,	 estabelecendo	 algumas	 exceções.	 Estas	 disposições	
regem	 para	 os	 exercícios	 encerrados	 a	 partir	 da	 publicação	 do	 referido	 Decreto,	 sendo	 de	
aplicação	obrigatória	para	a	entidade	no	próximo	exercício.		
	
As	 demonstrações	 financeiras	 compreendem	 o	 estado	 do	 balanço	 patrimonial,	 as	
demonstrações	de	resultados	abrangentes,	as	demonstrações	da	mutação	do	patrimônio	e	as	
demonstrações	 dos	 fluxos	 de	 caixa	 e	 suas	 notas	 explicativas.	 A	 seguir	 apresentamos	 um	
quadro	 em	 anexo	 com	 a	 conciliação	 entre	 os	 valores	 constantes	 dos	 livros	 no	 início	 do	
exercício	e	 findos	ao	período	do	exercício,	sobre	o	 imobilizado	e	os	 intangíveis,	que	possui	a	
instituição.	
	
Nos	 balanços	 patrimoniais	 são	 apresentados	 os	 ativos	 e	 os	 passivos	 segundo	 forem	
considerados	circulantes	e	não	circulantes.	Um	ativo	ou	um	passivo	é	considerado	circulante	
quando	sua	realização	ou	vencimento	ocorre	dentro	do	ano	seguinte.	
	
Os	 valores	 correspondentes	 ao	 balanço	 patrimonial,	 às	 demonstrações	 de	 resultados	
abrangentes,	 às	 demonstrações	 de	 fluxos	 de	 caixa	 e	 à	 mutação	 do	 patrimônio	 em	 31	 de	
dezembro	de	2016,	são	apresentados	unicamente	a	efeitos	de	sua	comparação	com	os	findos	
em	31	de	dezembro	de	2017.	
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Alguns	valores	correspondentes	ao	exercício	anual	findos	em	31	de	dezembro	de	2016	foram	
reclassificados	 nas	 presentes	 demonstrações	 financeiras	 com	 o	 intuito	 de	 facilitar	 sua	
comparação	com	o	exercício	atual.	
	
	
2.2 Critério	Geral	de	Mensuração	de	Ativos	e	Passivos	
	
As	demonstrações	financeiras	são	mensuradas	segundo	a	base	convencional	do	custo	histórico	
(dólares	americanos)	salvo	aquelas	que	são	expressamente	detalhadas.	
	
2.3 Moeda	 funcional,	 moeda	 estrangeira	 e	 de	 apresentação	 das	 Demonstrações	

Financeiras		
	

2.3.1	 Moeda	Funcional	e	de	apresentação	
	 	
As	Demonstrações	Financeiras	foram	elaboradas	atendendo	ao	conceito	de	moeda	funcional,	
definido	 pelo	 Conselho	 de	 Normas	 Internacionais	 de	 Contabilidade	 em	 Secção	 30	 NIIF	 para	
PYMES.	Essa	norma	estabelece	que	a	moeda	funcional	é	a	do	ambiente	econômico	principal	na	
qual	 a	 entidade	 opera.	 O	 ambiente	 econômico	 principal	 em	 que	 opera	 a	 entidade	 é,	
normalmente,	aquele	onde	é	gerado	ou	utilizado	o	fluxo	de	caixa.	
	
De	acordo	com	a	norma,	poderá	considerar-se	moeda	funcional	aquela	moeda:	
	

• na	 qual	 os	 fundos	 das	 atividades	 de	 financiamento	 são	 gerados	 (ou	 seja,	 a	 que	 for	
correspondente	aos	instrumentos	de	dívida	e	de	patrimônio	emitidos),	

• na	qual	se	mantiver	a	importância	recebida	pelas	atividades	de	exploração,	
• na	qual	forem	financiadas	as	compras,	
• que	 influir	 fundamentalmente	 nos	 custos	 de	mão	 de	 obra,	 de	materiais	 e	 de	 outros	

custos	 de	 produção	 de	 bens	 ou	 fornecimento	 de	 serviços	 (com	 frequência	 será	 a	
moeda	na	qual	esses	custos	serão	denominados	ou	apurados.)	

	
A	Diretoria	de	LACNIC	considera	que	o	dólar	americano	é	sua	moeda	funcional.	
	 	
As	 demonstrações	 financeiras	 da	 Instituição	 são	 elaboradas	 e	 apresentadas	 em	 dólares	
americanos,	 sendo	 por	 sua	 vez	 a	 moeda	 funcional	 e	 de	 apresentação	 das	 referidas	
demonstrações	contábeis.	
	
Os	 registros	 contábeis	 são	mantidos	 simultaneamente	 em	pesos	uruguaios,	moeda	de	 curso	
legal	no	Uruguai,	e	em	dólares	americanos.	
	
2.3.2	 Transações	em	moeda	estrangeira	
	
As	 operações	 em	 moeda	 estrangeira	 foram	 apuradas	 pelo	 seu	 equivalente	 em	 dólares	
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americanos,	de	acordo	com	o	tipo	de	câmbio	vigente	no	mercado,	na	data	de	concretizadas	as	
transações.	
	
	
Os	 saldos	 de	 ativos	 e	 passivos	 em	 pesos	 uruguaios	 são	 expressos	 no	 tipo	 de	 câmbio	
interbancário	comprador	bilhete,	vigente	ao	encerramento	do	exercício	 (1	US$	=	$	28.807	al	
31.12.2017	y	1	US$	=	$	29.340	al	31.12.2016).	
 
Os	saldos	de	ativos	e	passivos	em	euros	são	expressos	à	arbitragem	vigente	ao	encerramento	
do	exercício	(1	US$	=	Euros	0.83	al	31.12.2017	y	1	US$	=	Euros	0.9499	al	31.12.2016).	
 
Os	saldos	acumulados	expõem-se	a	seu	valor	histórico	determinado	em	dólares	americanos,	as	
operações	 em	moeda	 distinta	 da	moeda	 funcional	 são	 apuradas	 de	 acordo	 com	os	 tipos	 de	
câmbio	vigentes	na	data	das	operações.		
	
Os	 ganhos	 e	 perdas	 resultantes	 da	 apuração	 dessas	 operações,	 e	 da	 conversão	 de	 ativos	 e	
passivos	monetários,	denominados	em	moedas	distintas	da	moeda	funcional,	são	inclusos	nas	
demonstrações	de	resultado,	capítulo	Resultados	Financeiros,	Diferença	de	Câmbio.	
	
Os	 saldos	 de	 ativos	 e	 passivos	 em	 moeda	 estrangeira	 (distinta	 da	 moeda	 funcional)	 no	
encerramento	do	balanço,	estão	expostos	na	Nota	10.	
	
2.4 Instrumentos	Financeiros	
	
Segundo	 a	 política	 de	 investimentos	 em	 vigor	 de	 Lacnic,	 fica	 vedada	 a	 utilização	 de	
instrumentos	derivativos	ou	de	cobertura.	
	
Os	instrumentos	financeiros	não	derivativos	incluem	o	caixa	e	equivalente	de	caixa,	créditos	
por	vendas,	outros	créditos,	dívidas	comerciais,	dívidas	financeiras	e	outras	contas	a	pagar.	Os	
mesmos	classificam-se	da	seguinte	forma:		
	

a) o	 caixa	 e	 equivalente	 de	 caixa	 (exceto	 investimentos	 temporários),	 créditos	 por							
vendas	e	outros	créditos,	são	mensurados	ao	custo	amortizado,	usando	o	método	de	
juros	 efetivos,	 decrescidos	 por	 qualquer	 perda	 por	 deterioração,	 	 quando	
corresponder;	

	
b) investimentos	 temporários	 que	 se	 mantêm	 para	 negociação,	 mensurados	 ao	 valor	

razoável,	 refletindo	 as	 mudanças	 nas	 Demonstrações	 de	 Resultado,	 capítulo	
Resultados	Financeiros,	Diferença	de	Cotação	de	Títulos	e	Valores;	

	
c) dívidas	comerciais	e	diversas	que	são	classificadas	como	passivos	financeiros	medidos	

ao	custo	amortizado.	
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Os	 instrumentos	financeiros	não	derivativos	são	reconhecidos	 inicialmente	no	valor	razoável,	
sobretudo	 em	 caso	 de	 instrumentos	 que	 não	 se	 encontrarem	 no	 valor	 razoável	 com	
modificações	nos	resultados,	custos	diretamente	atribuídos	à	transação.		
	
	
	
2.5 Perdas	por	Imparidade	
	
2.5.1 Ativos	Financeiros		

	
Um	ativo	financeiro	é	revisado	na	data	de	cada	balanço	para	determinar	se	há	evidência	
objetiva	de	imparidade,	e	em	tal	caso	implicaria	seu	reconhecimento.	
	
Se	for	identificado	que	o	valor	do	ativo	financeiro	nos	livros	é	superior	ao	valor	atual	dos	fluxos	
de	caixa	futuros	estimados	e	descontados	da	taxa	de	juros	efetivos	original	do	ativo	financeiro,	
a	diferença	implicaria	em	um	reconhecimento	da	imparidade,	afetando	o	resultado	do	
exercício	no	qual	identificou-se.	
	 	
Se	no	futuro	o	montante	da	perda	por	imparidade	diminuir	e	a	diminuição	estiver	relacionada	
objetivamente	a	um	evento	que	ocorreu	após	o	reconhecimento	da	perda,	será	revertido	o	
efeito	do	resultado	do	exercício.		
	
Em	31	de	dezembro	de	2017,	não	surgiram	ajustes	que	devam	ser	feitos	para	este	conceito.	
	
2.5.2 Ativos	não	Financeiros		
	
O	imobilizado	e	outros	ativos	não	circulantes	com	vida	útil	definida,	serão	testados	por	
imparidade	de	seu	valor,	sempre	que	houver	fatos	ou	mudanças	nas	circunstâncias	que	
indicarem	que	seu	valor	nos	livros	possa	não	ser	recuperável.	
	
Se	for	identificado	que	o	valor	contábil	dos	ativos	supera	o	valor	recuperável	(o	mais	alto	do	
valor	líquido	realizável	ou	valor	de	utilização	econômica),	a	diferença	implicaria	no	
reconhecimento	da	imparidade,	afetando	o	resultado	do	exercício	no	qual	foi	identificado.	
Esta	perda	será	revertida	na	medida	em	que	operar	uma	recuperação	do	montante	
recuperável.	
	
Em	31	de	dezembro	de	2017,	não	surgem	ajustes	que	devam	ser	feitos	para	este	conceito.	
	
2.6 Conceito	de	Capital	

	
O	resultado	foi	determinado	sobre	a	base	da	variação	que	teve	durante	o	exercício	o	capital	
considerado	exclusivamente	como	um	investimento	em	dinheiro.	
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2.7 Demonstração	do	Fluxo	de	Caixa	
	
Para	a	demonstração	dos	fluxos	de	caixa	foi	definido	como	fundos	a	disponibilidade	de	caixa	e	
os	saldos	bancários.	A	demonstração	do	fluxo	de	caixa	foi	elaborada	pelo	método	indireto,	que	
inclui	a	conciliação	do	lucro	líquido	do	exercício	com	o	caixa	gerado	pelas	atividades	
operacionais.	
	
2.8 Disponibilidades	e	Créditos		
	 	
A	Disponibilidade	e	os	créditos	são	reconhecidos	inicialmente	pelo	valor	justo	e	
posteriormente	mensurados	pelo	custo	amortizado,	deduzido	de	provisão	de	imparidade.	
	
Cabe	destacar	que	uma	provisão	para	perdas	é	feita	quando	há	evidência	objetiva	de	que	a	
instituição	não	pode	receber	todos	os	valores	devidos,	de	acordo	com	os	termos	originalmente	
acordados	pelos	recebíveis.	
	
O	montante	da	provisão	é	a	diferença	entre	o	valor	nos	livros	do	ativo	e	o	valor	presente	dos	
fluxos	de	caixa	futuros	estimados,	descontados	na	taxa	de	juros	efetiva.	O	custo	da	provisão	é	
reconhecido	na	demonstração	do	resultado	no	capítulo	Gastos	de	Administração	e	Vendas,	
Créditos	Baixados.	
	
2.9 	Investimentos	temporários		
	
A	 Diretoria	 de	 LACNIC	 adotou	 uma	 filosofia	 de	 investimento	 conservadora	 priorizando	 a	
preservação	do	capital	e	da	liquidez.		
	
Em	31	de	dezembro	de	2017	todos	os	títulos	e	valores	têm	qualificação	creditícia	de	grau	de	
investimento.	
	
Os	 investimentos	 temporários	 são	mensurados	 ao	 valor	 do	mercado	 e	 são	 apresentados	 na	
Nota	5	na	data	de	encerramento	das	Demonstrações	Financeiras.	
	
2.10 Imobilizado	e	Intangíveis	
	
O	Imobilizado	e	os	intangíveis	são	apresentados	pelo	custo	de	aquisição.	
	
	 	
A	 amortização	 é	 calculada	 por	meio	 do	método	 linear	 em	 função	 da	 vida	 útil	 estimada	 dos	
respectivos	 ativos.	 A	 instituição	 tem	 como	 critério	 amortizar	 seu	 imobilizado	 e	 intangíveis	 a	
partir	 do	mês	 seguinte	 ao	 de	 sua	 integralização	 ao	 patrimônio.	 A	 perda	 por	 amortização	 é	
exposta	no	capítulo	Gastos	de	Administração	e	Vendas.	
	
As	taxas	principais	de	amortização	anual	utilizadas	são:	



																																				Registro	Regional	de	Endereços	IP	para	América	Latina	e	Caribe	(LACNIC)	
BALANÇO	PATRIMONIAL		

em	31	de	dezembro	de	2017	
	 	 (Valor	expresso	em	dólares	americanos)	 	
 

	
	

16 
 

	 	



																																				Registro	Regional	de	Endereços	IP	para	América	Latina	e	Caribe	(LACNIC)	
BALANÇO	PATRIMONIAL		

em	31	de	dezembro	de	2017	
	 	 (Valor	expresso	em	dólares	americanos)	 	
 

	
	

17 
 

Mobília	 	10,0%	
Equipamentos	de	comunicação		 20,0%	
Equipamentos		de	Computação	 33,3%	
Outros	Equipamentos	 33,3%	
Veículos	 10,0%	
Imóvel	(Benfeitoria)	 2,0%	
Software	 33,3%	

	
Os	 ativos	 sujeitos	 à	 amortização	 são	 revisados	 pela	 desvalorização,	 sempre	 que	 houver	
circunstâncias	 que	 indiquem	 que	 o	 saldo	 líquido	 contábil	 não	 será	 recuperado.	 Em	 31	 de	
dezembro	de	2017	não	surgiram	ajustes	que	devam	ser	realizados	por	este	conceito.	
	
2.4 Contas	a	pagar	e	outras	contas	a	pagar		
	
As	contas	comerciais	a	pagar	e	outras	contas	a	pagar	são	reconhecidas	inicialmente	pelo	valor	
razoável.	Posteriormente	são	contabilizadas	pelo	custo	amortizado,	conforme	indicado	na	
Nota	2.4.	
	
2.11 Benefícios	aos	empregados	
	
As	 obrigações	 por	 benefícios	 aos	 empregados	 são	 reconhecidas	 nas	 contas	 de	 passivo	
registradas	nos	resultados	do	período	ao	qual	são	decorrentes.	
	
	
2.12 Provisões	

	
As	provisões	são	reconhecidas	quando	LACNIC	tem	uma	obrigação	presente	como	resultado	de	
um	evento	passado,	e	é	provável	que	a	instituição	deva	quitar	essa	obrigação.	As	provisões	são	
determinadas	como	a	melhor	estimativa	feita	por	LACNIC	sobre	o	desembolso	a	ser	incorrido	
para	 liquidar	a	obrigação	na	data	do	balanço,	descontado	do	valor	presente	quando	o	efeito	
for	material.	
	
2.5 Critérios	de	Atribuição	ou	Reconhecimento	de	Receitas	e	Despesas	
	 	
Os	 distintos	 conceitos	 de	 ganhos	 e	 perdas	 são	 contabilizados	 considerando	 o	 momento	 no	
qual	 estes	 são	 gerados	 ou	 incorridos,	 independentemente	 da	 oportunidade	 em	 que	 forem	
recolhidos	ou	desembolsados.	
	
2.13 Patrimônio	
	

O	resultado	é	decorrente	da	diferença	entre	os	patrimônios	de	abertura	e	encerramento,	
considerando	os	movimentos	econômicos	que	não	decorrem	do	resultado	do	exercício.	
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NOTA 3 – ESTIMATIVAS CONTÁBEIS	
	
A	direção	da	instituição	tem	feito	várias	estimativas	e	suposições	em	relação	à	mensuração	e	
apresentação	 dos	 ativos	 e	 dos	 passivos	 a	 efeitos	 de	 elaborar	 as	 demonstrações	 financeiras,	
observando	 as	 normas	 contábeis	 adequadas	 do	 Uruguai,	 de	 modo	 que	 os	 resultados	 reais	
podem	diferir	das	estimativas.	
	
A	instituição	realizou	estimativas	de	incertezas	quanto	à	aplicação	de	políticas	sobre	o	conceito	
de	vida	útil	utilizada	para	as	amortizações	de	imobilizado	e	intangíveis.		
	
	
NOTA	4	-	POLÍTICA	DE	GESTÃO	DE	RISCOS	
	
A	instituição	possui	uma	Metodologia	de	Gestão	de	Riscos.	Esta	compreende	a	
identificação,	valorização,	tratamento	e	acompanhamento	dos	riscos	que	afetam	à	
organização,	bem	como	o	eventual	impacto	nas	Demonstrações	Financeiras.	
	
As	 Demonstrações	 Financeiras	 não	 incluem	 ajustes	 decorrentes	 da	 situação	 econômica	 -	
financeira	 do	 país,	 portanto,	 não	 incluem	 contingências	 a	 este	 respeito,	 nem	 à	 possível	
volatilidade	dos	investimentos.	
	
Não	 foram	 realizadas	 provisões	 por	 possíveis	 restrições	 à	 livre	 disponibilidade	 de	 fundos	
derivados	das	disposições	legais,	que	possam	ser	emitidas.	
	
Os	principais	riscos	que	afetam	o	funcionamento	da	instituição	são:	

	
4.1 Riesco	de	Mercado	

LACNIC	se	encuentra	teóricamente	expuesta	a	los	siguientes	factores	de	riesgo	de	mercado:	
	
a. Taxa	de	Câmbio	
	
A	instituição	está	exposta	ao	risco	de	variação	na	cotação	do	peso	uruguaio	(moeda	diferente	à	
funcional).	O	risco	de	moeda	estrangeira	surge	de	transações	comerciais,	de	ativos	e	passivos	
em	moeda	estrangeira.	Como	é	mencionado	na	Nota	2.4,	 Lacnic	não	utiliza	 instrumentos	de	
cobertura	para	neutralizar	este	risco.	
	
		
Para	 diminuir	 este	 risco,	 a	 instituição	 procura	 neutralizar	 as	 posições	 ativas	 e	 passivas	
mantidas	em	moeda	distinta	à	funcional.	Na	Nota	10	são	resumidos	os	saldos	ativos	e	passivos	
em	moeda	estrangeira.	
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Em	 função	da	posição	passiva	em	moeda	estrangeira	mantida	no	encerramento	do	exercício	
em	31	de	dezembro	de	2017,	um	 fortalecimento	de	10%	perante	o	peso	uruguaio	 (principal	
moeda	estrangeira),	mantendo	constantes	as	demais	variações,	 teria	um	efeito	não	material	
nas	Demonstrações	Financeiras	da	Organização	(USD	22.500).	
	
b.	 Taxa	de	Juros	

LACNIC	não	possui	ativos	nem	passivos	que	estejam	expostos	a	variações	nas	taxas	de	juros.	

	
4.2 Risco	de	Crédito	
	
Os	 principais	 ativos	 financeiros	 sujeitos	 a	 risco	 de	 crédito	 são	 os	 Créditos	 por	Vendas.	Ditos	
créditos	encontram-se	amortizados	em	vários	devedores.	
	
A	 instituição	estabeleceu	processos	e	mecanismos	de	controle	que	garantem	uma	adequada	
gestão	deste	risco.	

	
4.3 Risco	de	Liquidez	
	
O	risco	de	liquidez	implica	não	poder	arcar	com	as	obrigações	de	curto	prazo	com	seus	ativos	
líquidos.	
	
A	instituição	possui	ativos	líquidos	suficientes	em	bancos	de	primeira	linha,	em	investimentos	
temporários	e	em	contas	a	receber	para	satisfazer	o	passivo	circulante.	Em	31	de	dezembro	de	
2017	LACNIC	possui	saldos	de	disponibilidades	livremente	disponíveis	no	valor	de	US$	884.962.	
O	capital	de	trabalho	em	31	de	dezembro	de	2017,	é	de	US$	5.765.242.	
	
	
	
NOTA	5	–	INVESTIMENTOS	TEMPORÁRIOS	

Em31	de	dezembro	de	2017,		a	Instituição	mantinha	os	seguintes	valores:	

Títulos	e	Valores	 Moeda	 Valor	Nominal	 	Dólares		
US	TREASURY	 USD	 						586.000,00		 												584.441		
US	TREASURY	 USD	 						215.000,00		 												214.958		
GLN	EIB	(European	Investment	Bank)	 USD	 						215.000,00		 												214.473		
NTS	State	of	Qatar	 USD	 						200.000,00		 												210.630		
BAYER	 USD	 						200.000,00		 												200.100		
US	TREASURY	 USD	 						200.000,00		 												199.766		
US	TREASURY	 USD	 						200.000,00		 												199.204		
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GLN	Development	Bank	Of	Japan	 USD	 						200.000,00		 												197.590		
US	TREASURY	 USD	 						160.000,00		 												158.846		
Morgan	Stanley	 USD	 						150.000,00		 												157.965		
General	Electric	 USD	 						150.000,00		 												151.905		
Títulos e Valores Moneda Valor Nominal  Dólares  

Wal-Mart	Stores	 USD	 						150.000,00		 												149.760		
MTN	Macquire	Bk	 USD	 						150.000,00		 												149.423		
US	TREASURY	 USD	 						149.000,00		 												148.259		
PROVINCE	OF	ONTARIO	 USD	 						125.000,00		 												123.900		
BANK	OF	CHINA	 USD	 						100.000,00		 												105.200		
NTS	Apple	Inc	 USD	 						100.000,00		 												100.180		
HOME	DEPOT	INC	 USD	 						100.000,00		 												100.042		
CITIGROUP	INC	 USD	 						100.000,00		 													99.990		
DEERE	JOHN	CAP	 USD	 						100.000,00		 													99.878		
PFIZER	INC	 USD	 						100.000,00		 													99.211		
US	TREASURY	 USD	 						100.000,00		 													98.989		
Bank	of	Montreal	 USD	 								95.000,00		 													95.020		
3	7/8	BC	SANTANDER	12	 USD	 								90.000,00		 													93.483		
ALIBABA	GRP	14	 USD	 								90.000,00		 													92.921		
STARBUCKS	CORP	 USD	 								85.000,00		 													85.020		
TOYOTA		MTR	 USD	 								67.000,00		 													67.675		
WELLS	FARGO	 USD	 								63.000,00		 													62.567		
JPMORGAN	CHAS	 USD	 								60.000,00		 													60.990		
MICROSOFT USD         61.000,00               60.923  

JPMORGAN CHAS USD         60.000,00               60.365  

KRED WIEDERAUF USD         62.000,00               59.815  

JEFFERES GROUP INC NEW FIXED (50,000) USD         50.000,00               50.410  

US TREASURY USD         49.000,00               49.182  

APPLE INC USD         40.000,00               40.642  

GOLDMAN SACHS GROUP USD         40.000,00               40.173  

JPMORGAN CHASE & CO USD         40.000,00               39.997  

ROYAL BK CDA MEDIUM TERM USD         40.000,00               39.855  

KIMBERLY CLARK CORP USD         39.000,00               39.398  

CISCO SYS INC USD         38.000,00               39.233  

VISA INC USD         38.000,00               38.557  

PROCTER & GAMBLE USD         39.000,00               38.054  

Medco Health Solutions I USD         30.000,00               31.131  

COCA COLA CO USD         30.000,00               29.973  

MICROSOFT CORP USD         30.000,00               29.884  

TOTAL em USD al 31.12.2017              5.009.974  
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Em	31	de	dezembro	de	2016,	a	instituição	mantinha	os	seguintes	valores:	
	
Titulos e Valores Moeda Valor Nominal  Dólares  

US TREASURY USD         586.000,00                588.198  

NTS USA USD         250.000,00                251.973  

NTS State of Qatar USD         200.000,00                220.000  

GLN EIB (European Investment Bank) USD         215.000,00                215.591  

NTS USA USD         215.000,00                214.899  

GLN Development Bank Of Japan USD         200.000,00                197.690  

Morgan Stanley USD         150.000,00                162.585  

General Electric USD         150.000,00                158.303  

US TREASURY USD         150.000,00                151.155  

MTN Macquire Bk USD         150.000,00                150.263  

Wal-Mart Stores USD         150.000,00                149.588  

HOME DEPOT INC USD         100.000,00                100.871  

PFIZER USD         100.000,00                100.001  

DEERE JOHN CAP USD         100.000,00                  99.967  

CITIGROUP INC USD         100.000,00                  99.944  

3 7/8 BC SANTANDER 12 USD           90.000,00                  92.304  

ALIBABA GRP 14 USD           90.000,00                  89.244  

NTS Goldman Sachs Group USD           85.000,00                  87.593  

STARBUCKS CORP USD           85.000,00                  85.849  

MTN Caterpillar Financial Serv USD           85.000,00                  85.166  

MICROSOFT USD           61.000,00                  60.658  

WELLS FARGO USD           63.000,00                  60.641  

JPMORGAN CHAS USD           60.000,00                  60.498  

KRED WIEDERAUF USD           62.000,00                  59.126  

JPMORGAN CHAS USD           60.000,00                  58.746  

JEFFERES GROUP INC NEW FIXED (50,000) USD           50.000,00                  51.683  

VODAFONE GROUP PLC NEW USD           50.000,00                  49.908  

APPLE INC USD           40.000,00                  40.830  

GOLDMAN SACHS GROUP USD           40.000,00                  40.430  

JPMORGAN CHASE & CO USD           40.000,00                  40.044  

ROYAL BK CDA MEDIUM TERM USD           40.000,00                  39.786  

Medco Health Solutions I USD           30.000,00                  31.479  

FRN SOC GEN BKT SHS 15 USD           30.000,00                  29.982  

MICROSOFT CORP USD           30.000,00                  29.981  

COCA COLA CO USD           30.000,00                  29.684  

FRN SG ISSUER NOTES USD           30.000,00                  25.995  
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Títulos e Valores Moeda Valor Nominal  Dólares  

PROLOGIS L P GTD USD           25.000,00                  25.362  

Masco corp USD           20.000,00                  22.100  

MASCO CORP USD           20.000,00                  20.300  

TOTAL em USD al 31.12.2016   4.078.416 

	
	
NOTA	6	–	IMPOSTOS	
	
A	 instituição	 está	 isenta	 de	 impostos	 nacionais,	 por	 sua	 natureza	 de	 Organização	 Não	
Governamental	 sem	 fins	 lucrativos,	 reconhecida	pelo	Ministério	das	Relações	Exteriores,	de	
acordo	com	as	disposições	do	Decreto	334/970,	beneficiando-se	de	isenções	fiscais	previstas	
no	artigo	69	da	Constituição	da	República.	
	
NOTA	7	–	CONTAS	À	ORDEM	
	
Lacnic	 participa	 de	 projetos	 colaborativos	 em	 parceria	 com	 outras	 organizações	 do	
ecossistema	 da	 internet,	 com	 o	 objetivo	 de	 promover	 seu	 desenvolvimento	 na	 região,	
administrando	fundos	por	conta	à	ordem	de	terceiras	partes	vinculadas	a	estes	projetos.	
	
Contudo,	 Lacnic	mantinha	em	31	de	dezembro	de	2016,	 fundos	em	custódia	pertencentes	à	
Associação	Latinoamericana	e	do	caribe	de	Operadores	de	Pontos	de	Intercâmbio	de	Tráfego	
de	Internet	(LAC	IX).	
	
	
	

		 31.12.2017	 31.12.2016	

		 USD	 USD	

FRIDA	 								93.086		 												92.935		

LAC	IGF	 								42.151		 												18.301		

AYITIC	 						136.929		 																	-	

Subtotal	 						272.166		 										111.236		

		 		 		

LAC	IX	 -									 												48.772		

TOTAL	 						272.166		 										160.008		
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NOTA	8	–	RECEITAS	OPERACIONAIS	LÍQUIDAS	
	
As	 receitas	 operacionais	 em	 31	 de	 dezembro	 de	 2017	 e	 31	 de	 dezembro	 de	 2016,	
respectivamente,	foram	as	seguintes:	

Conceito	

Exercício	Anual	
findo	em	
31.12.2017	

Exercício	anual	
findo	em				
31.12.2016	

ISPs	(Fornecedores	de	Serviço	de	Internet)	
4.535.019	 4.270.195	

Membresias	de	Registros	Nacionais	de	Internet	
1.904.640	 1.764.818	

ASN	(Sistemas	de	Números	Autônomos)	
271.467	 208.976	

End	User	(Usuários	Finais)	
316.028	 310.264	

Outras	Receitas	
373.738	 342.093	

Total	
7.400.892	 6.896.346	

	
	
NOTA	9	–	SALDOS	E	TRANSAÇÕES	COM	INSTITUIÇÕES	RELACIONADAS	
	
9.1			Adiantamento	a	Fornecedores	
	
Em	31	de	dezembro	de	2017,	Lacnic	mantém	em	suas	demonstrações,	financeiras	dentro	do	
capítulo	de	créditos,	USD	247.282	correspondentes	a	estoques	e	a	adiantamentos	feitos	a	
fornecedores	vinculados	ao	projeto	de	reforma	da	Casa	de	internet.	
	
 
9.2		 Saldos	com	Instituições	Relacionadas	
	
Os	 saldos	 com	 cada	 uma	das	 partes	 relacionadas	 no	 exercício	 findo	 em	31	de	dezembro	de	
2017	e	2016,	respectivamente,	são	os	seguintes:	

		 		 		 		 		

		

LACTLD	 ECOMLAC	

Total	em	

31.12.2017	

Total	em	

31.12.2016	

	US$	 US$	

Outros	Créditos	 4.253	 20.273	 24.526	 16.919	
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9.3		 Transações	com	Instituições	Relacionadas	
	
As	transações	com	cada	uma	das	partes	relacionadas	durante	o	exercício	anual	findo	em	31	de	
dezembro	de	2017	e	2016,	respectivamente,	são	as	seguintes:	
 

  
																LACTLD	 																						ECOMLAC	

	Total	31.12.2017	

US$	

	Total	31.12.2016	

US$	

Receitas	do	exercício	         

Serviços	 9.790	 7.294	 17.084	 16.684	

	 	
	
NOTA	10	-	NFORMAÇÃO	SOBRE	A	POSIÇÃO	CAMBIAL	
	
Em	 31	 de	 dezembro	 de	 2017	 os	 ativos	 e	 passivos	 em	moeda	 estrangeira	 são	 contabilizados	
como	mostra	o	quadro	a	seguir:	

  		$	Uruguaios			 		Euros			
		Equiv.	em	USD	

31.12.2017			
		Ativo	Circulante		       
		Disponibilidades			 										2.639.415		 																										-				 															91.624		
		Outros	Créditos			 														324.801		 	-		 															11.275		

  										2.964.216		 																										-				 													102.899		
		Passivo	Circulante		       
		Dívidas	Comerciais			 (1.634.000)	 -				 (56.722)	
		Dívidas	Diversas			 (7.106.052)	 -				 (246.721)	

  (8.740.052)	 -				 (303.443)	

		Posição	Líquida			 (5.775.836)	 		 (200.544)	

	
Em	31	de	dezembro	de	2016,	os	ativos	e	passivos	em	moeda	estrangeira	eram	contabilizados	
como	mostra	o	quadro	a	seguir:	

	
$	Uruguaios		 Euros		

	Equiv.	em	USD	

31.12.2016		

	Ativo	Circulante		
	 	 	

	Disponibilidades		 1.238.181		 										2.697		 											45.040		

	Outros	Créditos		 348.305		 -	 														11.871		

	

1.586.486		 											2.697		 56.911		

	Passivo	Circulante		
	 	 	

	Dívidas	Comerciais		 (1.729.754)		 -				 (58.955)	
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	Dívidas	Diversas		 		(6.420.553)		 -				 												(218.833)	

	
(8.150.307)		 -				 (277.788)	

	Posição	Líquida		 (6.563.821)	 2.697				 (220.877)	

	
	
NOTA	11	–	PESSOAL	CHAVE		
	
Define-se	 o	 pessoal-chave	 como	 aqueles	 que	 têm	 autoridade	 e	 responsabilidade	 pelo	
planejamento,	direção	e	controle	das	atividades	da	entidade,	direta	ou	indiretamente.		
	
Com	 fulcro	 nesta	 definição,	 entende-se	 que	 o	 pessoal-chave	 do	 LACNIC	 é	 formado	 pelos	
integrantes	da	Diretoria,	Direção	Executiva	e	Gerentes	da	instituição.	
	
Os	diretores	da	instituição	não	são	remunerados.	
	
O	total	dos	gastos	por	remunerações	fixas	do	pessoal	chave	em	31	de	dezembro	de	2017	é	de	
US$	760.923,	montante	incluído	na	Demonstração	de	Resultado	do	capítulo	“Remunerações	e	
Contribuições	por	Previdência	Social”	(US$	583.639	al	31	de	dezembro	de	2016).	
	
NOTA	 12	 –	 FUNDO	 EM	 PARCERIA	 PARA	 A	 ESTABILIDADE	 DOS	 REGISTROS	 DE	 INTERNET	
REGIONAIS	(RIRs)			
	
Em	 2015	 a	 Diretoria	 de	 LACNIC	 acordou	 em	 participar	 com	 USD	 100.000	 em	 um	 Fundo	 em	
Parceria	 com	 os	 Registros	 Regionais	 de	 Internet	 (RIRs)	 para	 garantir	 a	 continuidade	 de	 suas	
operações	 de	 registro	 e	 atividades	 de	 suporte	 relacionadas,	 perante	 possíveis	 situações	
contingentes.	Este	fundo	de	reserva	está	integrado	por	compromissos	voluntários	de	fundos	de	
cada	uma	das	partes.	
	
	
NOTA	13	-	DETALHE	DO	PESSOAL	SUPERIOR	DA	INSTITUIÇÃO	
	
Em	31	de	dezembro	de	2017	a	Diretoria	de	Lacnic	estava	integrada	por:	
	
Presidente:	Wardner	Maia	(Brasil)	
Vice-presidente:	Oscar	Messano	(Argentina)	
Tesoureiro:	Hartmut	Glaser	(Brasil)	
Segundo	Tesoureiro:	Alejandro	Guzman	Giraldo	(Colômbia)	
Secretário:	Javier	Salazar	(México)	
Segundo	Secretário:	Gabriel	Adonaylo	(Argentina)	
Vocal:	Rafael	Ibarra	(El	Salvador)	
Diretor	Executivo:	Oscar	Robles	(México)	
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NOTA	14	-	APROVAÇÃO	DAS	DEMONSTRAÇÕES	FINANCEIRAS	

	
As	presentes	Demonstrações	Financeiras	serão	consideradas	na	próxima	Assembléia	Ordinária	
de	Associados.	
	
NOTA	15	-	HECHOS	POSTERIORES	
	
Do	 dia	 31	 de	 dezembro	 de	 2017	 até	 a	 data	 retro,	 não	 houve	 nem	 estão	 pendentes	 ou	 em	
projeto,	 fatos	 ou	 transações	 que	 possam	 implicar	 em	 um	 efeito	 material	 sobre	 as	
Demonstrações	Financeiras,	de	modo	que	tenham	que	ser	revelados	nas	mesmas.	
	
Montevideu,	XX	de	Março	de	2018	


