16/março/2009
À Associação Cairuçu
At.: Sra. Ana Lúcia Merlino

Ref.: Parecer dos Auditores Independentes nº 970970-2009
2009-7

Prezada senhora,
Pela presente, estamos encaminhando aos cuidados de V.Sª., as Demonstrações Contábeis
encerradas em 31 de dezembro de 2008 e de 2007 da Associação Cairuçu, acompanhadas
do Parecer dos Auditores Independentes.
Atenciosamente,

Marcos Roberto Evangelista

MRE/JCO

Associação Cairuçu
Demonstrações Contábeis acompanhadas
do Parecer dos Auditores Independentes
31 de dezembro de 2008 e de 2007
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Parecer dos auditores independentes
Aos conselheiros da Associação Cairuçu:
1.

Examinamos os balanços patrimoniais da Associação Cairuçu e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e os fluxos
de caixa, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e de 2007,
elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre estas demonstrações
contábeis.

2.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de
auditoria e compreenderam o planejamento dos trabalhos, considerando a
relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábeis e de
controles internos da Associação, a constatação com base em testes, das
evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis
divulgados e a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais
representativas adotadas pela Administração da Associação, bem como da
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1
representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Associação Cairuçu em 31 de dezembro de 2008 e
de 2007, o resultado de suas operações, as mutações do seu patrimônio
líquido e os fluxos de caixa dos exercícios findos naquelas datas, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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4.

Permanece pendente 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.

5.

Conforme comentado na Nota 2.1, a partir de 01 de janeiro de 2008 as
práticas contábeis adotadas no Brasil foram alteradas e sua aplicação nas
demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2007 não gerou efeitos relevantes possibilitando a comparabilidade entre os
exercícios.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2009.

Auditores Independentes
CRC SPSP-018
018.196/
196/O-8 F-RJ

Marcos Roberto Evangelista
Contador CRC SPSP-218.803/O218.803/O-5 SS-RJ
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Associação Cairuçu
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2008 e de 2007
(Em Reais)

ATIVO
Notas

2008

2007

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Outros créditos
Total do ativo circulante

4
5

154.073
43.905
197.978

40.119
40.119

Ativo não circulante
Imobilizado líquido
Total do ativo não circulante

6

39.173
39.173

45.362
45.362

237.151

85.481

Total do ativo

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.
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Associação Cairuçu
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2008 e de 2007
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Notas
Passivo circulante
Obrigações trabalhistas e tributárias
Contas a pagar
Total do passivo circulante
Patrimônio líquido
Patrimônio social

Total do passivo e patrimônio líquido

2008

2007

-

34.312
5.188
39.500

37.426
5.050
42.476

7

197.651

43.005

237.151

85.481

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Associação Cairuçu
Demonstrações do superávit do exercício e acumulado
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e de 2007
(Em Reais)
2008

2007

Receitas associativas
Contribuições

619.652

464.571

Investimentos sociais
Custos dos projetos

(239.214)

(171.422)

(171.790)
(35.645)
(1.085)
(2.553)
(3.440)
(4.191)
(989)
8.298
(14.397)
(225.792)

(195.067)
(41.418)
(2.028)
(8.590)
(11.733)
(3.084)
(2.357)
86
(13.201)
(277.392)

( = ) Superávit do exercício

154.646

15.757

Superávit do exercício

154.646

15.757

43.005

27.248

197.651

43.005

Despesas operacionais
Pessoal e encargos
Serviços de terceiros
Viagens e estadias
Material de consumo
Utilidades
Impostos e taxas
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Outras despesas operacionais

Superávit anterior
Superávit acumulado

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.
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Associação Cairuçu
Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2008 e de 2007
(Em Reais)

2008
Das atividades operacionais
Superávit do exercício
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas
pelas atividades operacionais
Depreciações e amortizações
(Acréscimo) em ativos
Outros créditos
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Contas a pagar
Obrigações trabalhistas e tributárias

2007

154.646

15.757

6.189

6.189

(43.905)

138
(3.114)

-

(14.344)
5.784

Caixa proveniente das operações

113.954

13.386

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

113.954

13.386

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa

113.954

13.386

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No final do exercício

40.119
154.073

26.733
40.119

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa

113.954

13.386

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Notas explicativas às demonstrações contábeis
contábeis para
os exercícios findos em 31/12/
31/12/200
/12/2008
2008 e de 2007
2007
(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. Apresentação das demonstrações contábeis e principais
práticas contábeis adotadas
2.1. Base de apresentação
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2008 foram preparadas de acordo com as novas práticas contábeis
adotadas no Brasil, alteradas pela Lei nº 11.638/07, nos pronunciamentos, nas
orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) homologados pelos órgãos reguladores.
As alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, não tiveram efeitos relevantes
sobre as demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2007, possibilitando a comparabilidade entre os exercícios.
Conforme requerido pela Lei nº 11.638/07, a Empresa adotou o procedimento
de preparar a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) em substituição à
Demonstração da Origem e Aplicação de Recursos (DOAR).
2.2. Principais práticas contábeis
Caixa ou equivalentes a caixa
São atualizadas pelos juros transcorridos e pela atualização monetária até a
data do balanço, não ultrapassando o valor de mercado.
Imobilizado líquido
É registrado pelo custo de aquisição. As depreciações são computadas pelo
método linear, com base na vida útil estimada dos bens.
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Provisão de férias
Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até a
data do balanço e incluem os encargos sociais correspondentes.
2.3. Adoção inicial da Lei nº 11.638/07 e Medida Provisória RFB nº 449/08
As demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de
2008 são as primeiras apresentadas de acordo com as novas práticas
contábeis adotadas no Brasil. Estas demonstrações contábeis foram
preparadas de acordo com o CPC 13 - Adoção inicial da Lei nº 11.638/07. A
Associação elegeu 01 de janeiro de 2008 como a data de transição, para
adequar-se às novas práticas contábeis.

3. 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.

4. Caixa e equivalentes de caixa
Descrição
Caixa
Bancos
Aplicações financeiras
Total

R$
2008
2008
9
16.689
137.375
154.073

2007
2007
244
39.875
40.119

5. Outros créditos
Descrição
Adiantamento a fornecedores
Adiantamento a funcionários
Despesas antecipadas
Total

R$
2008
42.706
442
757
43.905
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6. Imobilizado líquido
R$
Descrição
% - Depreciação
Benfeitorias em imóveis
4
Móveis e utensílios
10
Equipamentos de informática
20
(=) Total do imobilizado
( - ) Depreciação acumulada
(=) Imobilizado líquido

2008
19.974
40.202
6.849
67.025

2007
19.974
40.202
6.849
67.025

(27.852)

(21.663)

39.173

45.362

Permanece pendente 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.

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