Anexo IV
Metas Fiscais
IV.3. Evolução do Patrimônio Líquido
(Art. 4o, § 2o, inciso III, da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000)
O Patrimônio Líquido – PL reflete, em termos monetários, a situação patrimonial líquida da
União, ou seja, representa a diferença entre o “Ativo Real” e o “Passivo Real” O quadro abaixo
apresenta a estrutura atual do PL:
POSIÇÃO ATÉ
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio/Capital Social
Reservas
Ajuste de Exercícios Anteriores
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Resultados Acumulados
Resultado do Exercício
Resultados de Exercícios
Anteriores
TOTAL

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011
(a)
(b)
(c)
1.183.412,7
762.532,78 16.599,65
7
8.247,15
7.545,45
5.484,84
4.956,00
263,25
109,20
19,99
854.645,4
(9.454,12) (8.836,96)
7
292.271,9
(835,67) (1.828,13)
7
562.373,5
(8.618,45) (7.008,83)
1
1.182.469,0
881.705,9
761.350,47
6
6

R$ milhões
VARIAÇÃO SOBRE EXERCÍCIO
ANTERIOR
(a) – (b)

(b) – (c)

420.879,99

745.933,12

701,70
154,05

2.060,61
(4.956,00)
89,21

(617,16)

(863.482,43)

992,46

(294.100,10)

(1.609,62)

(569.382,34)

421.118,59

(120.355,49)

FONTE: SIAFI

Até o exercício de 2010, o subgrupo “Patrimônio Social/Capital Social” continha a conta
“Patrimônio”, que representava os valores dos resultados acumulados da administração direta,
das autarquias, fundações, fundos da administração indireta e de alguns fundos da
administração direta, que compõem o patrimônio social da União.
Em 2011, o resultado dessas entidades passou a ser apurado dentro do “Resultado do
Exercício”, juntamente com as demais entidades. Porém, em 2012 e 2013, a contabilização dos
resultados do período e os ajustes de exercícios anteriores da Administração Direta, Fundos,
Autarquias e Fundações ocorreu na conta Patrimônio.
A evolução do item Patrimônio/Capital Social no exercício de 2013 deveu-se principalmente aos
seguintes fatos ocorridos nas entidades da Administração Direta, Fundos, Autarquias e
Fundações:
1) o resultado do exercício somou cerca de R$ 280 bilhões;
2) os ajustes de exercícios anteriores destas entidades somaram cerca de R$ 217
bilhões;
3) reavaliação de ativos da ordem de R$ 50 bilhões; e
4) reversão de reservas da ordem de R$ 134 bilhões.

