20/Outubro/2006
À Associação Cairuçu
At.: Aos Conselheiros

Ref.: Relatório de Auditorianº 0000-2006-7

Prezados Senhores,
Pela presente, estamos encaminhando aos cuidados de V.Sª., as demonstrações contábeis para o
período de nove meses levantadas em 30 de setembro de 2006 e para o exercício encerrado em
31 de dezembro de 2005 da Associação Cairuçu, acompanhadas do relatório sobre a revisão
limitada dos auditores independentes.
Atenciosamente,

Marcos Roberto Evangelista

Associação Cairuçu
Demonstrações Contábeis Acompanhadas do Relatório sobre a Revisão
Limitada dos Auditores Independentes
30 de setembro de 2006 e 31 de dezembro de 2005

Relatório sobre a revisão limitada
Aos Conselheiros da Associação Cairuçu
1.

Efetuamos uma revisão limitada dos balanços patrimoniais da Associação Cairuçu
levantados em 30 de setembro de 2006 e em 31 de dezembro de 2005, e das
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e
das origens e aplicações de recursos correspondentes aos períodos (exercício)
findos naquelas datas.

2.

Nossa revisão foi efetuada de acordo com as normas específicas estabelecidas
pelo IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e consistiu,
principalmente, na aplicação de procedimentos de revisão analítica dos dados
contábeis e na averiguação dos critérios adotados na elaboração das
demonstrações contábeis, junto aos responsáveis pelas áreas contábil e
financeira. Considerando que esta revisão não representou um exame de acordo
com as normas de auditoria independente das demonstrações contábeis, não
estamos expressando uma opinião sobre as referidas demonstrações contábeis.

3.

Baseados em nossa revisão limitada não temos conhecimento de qualquer
modificação relevante que deva ser feita nas demonstrações contábeis referidas
no parágrafo acima, para que as mesmas estejam de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e concluímos que tais práticas foram aplicadas com
uniformidade em relação ao exercício anterior.

São Paulo, 20 de outubro de2006.

Terco Grant Thornton Auditores
Independentes - Sociedade Simples
CRC 2 SP 018.196/O-8

Marcos Roberto Evangelista
Contador CRC 1 SP 218.803/O-5

Notas explicativas às demonstrações contábeis para
os exercícios findos em 30 de setembro de 2006 e
31 de dezembro de 2005 (em Reais)
1. Contexto operacional
A Associação Cairuçu tem por objetivo a defesa, a preservação e a conservação
do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável da região onde
se situam as Comunidades de Ponta Negra, Sono, Vila Oratório, Laranjeiras,
Patrimônio, Campinho e Trindade localizadas no Município de Paraty no Estado
do Rio de Janeiro, buscando soluções comprometidas com o desenvolvimento
humano e com a preservação da biodiversidade.

2. Incorporação do Instituto Educacional Laranjeiras
Por meio de ata de assembléia geral extraordinária, realizada em 18 de agosto de
2005, foi aprovada a incorporação do Instituto Educacional Laranjeiras, visando
promover o desenvolvimento dos projetos sociais.
Os ativos e passivos incorporados (data base de 31 de julho de 2005), estão
apresentados a seguir:
Descrição
Ativo circulante
Ativo permanente
Passivo circulante
Acervo líquido incorporado

R$
174.341
24.693
(15.726)
183.308

3. Apresentação das demonstrações e principais práticas
contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e estão sendo apresentadas comparativamente
entre os exercícios. São as seguintes as principais práticas adotadas para a
elaboração destas demonstrações contábeis:
3.1. Títulos e valores mobiliários
São atualizados pelos juros transcorridos e atualização monetária até a data do
balanço, não ultrapassando o valor de mercado.

1

3.2. Imobilizado
É registrado pelo custo de aquisição. As depreciações são computadas pelo
método linear, com base na vida útil estimada dos bens.
3.3. Provisão de férias
Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até a data
do balanço e incluem os encargos sociais correspondentes.

4. Aplicação de recursos
Os recursos da Associação são aplicados em suas finalidades institucionais em
conformidade com seu estatuto social, demonstrado por suas despesas e seus
investimentos sociais.

5. Imobilizado líquido
Descrição

=
(-)
=

Benfeitorias em imóveis
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Outras imobilizações
Total do imobilizado
Depreciação acumulada
Imobilizado líquido

R$
% - Depreciação 30/09/200 31/12/200
6
5
4
19.974
19.974
10
40.202
31.514
20
6.849
6.849
1.329
1.329
68.355
59.666
(13.927)
(9.593)
54.428
50.073

Conforme citado na Nota Explicativa no 2, foram registrados no ativo imobilizado
da Associação, bens originados do processo de incorporação do IEL - Instituto de
Educação Laranjeiras.
Está em fase de regularização a transferência dos direitos adquiridos do imóvel
onde a Associação desenvolve suas atividades. De acordo com Laudo Técnico de
Avaliação Patrimonial, o valor do imóvel a preço de mercado representa
aproximadamente R$ 240 mil e deverá ser registrado como reservas patrimoniais
na conclusão do processo de transferência.

6. Patrimônio social
O superávit será destinado à manutenção das atividades, para atender aos
dispositivos legais vigentes e a continuidade das atividades da Associação.
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