
 

FRM/GM/NLM 

05/março/2010 

À Associação Ame Jardins 

At.: Sr. João Carlos Maradei 

Ref.: Parecer dos Auditores Independentes nº Ref.: Parecer dos Auditores Independentes nº Ref.: Parecer dos Auditores Independentes nº Ref.: Parecer dos Auditores Independentes nº 896896896896----2010201020102010----7777    

Prezado senhor, 

Pela presente, estamos encaminhando aos cuidados de V.Sª., as Demonstrações Contábeis 

encerradas em 31 de dezembro de 2009 e de 2008 da Associação Ame Jardins, 

acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes. 

Atenciosamente, 

Fábio Rodrigo Muralo 

Gilberto Martin 
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Associação Ame JardinsAssociação Ame JardinsAssociação Ame JardinsAssociação Ame Jardins    

Demonstrações Contábeis acompanhadas do Demonstrações Contábeis acompanhadas do Demonstrações Contábeis acompanhadas do Demonstrações Contábeis acompanhadas do 
Parecer dos Auditores IndependentesParecer dos Auditores IndependentesParecer dos Auditores IndependentesParecer dos Auditores Independentes    

Em 31 de dezembro de 2009 e de 2008 (não auditado) 
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Parecer dos auditores independentesParecer dos auditores independentesParecer dos auditores independentesParecer dos auditores independentes    

Aos administradores da Associação Ame Jardins: 

1.1.1.1.    Examinamos o balanço patrimonial da Associação Ame Jardins, em 31 de 

dezembro de 2009 e as respectivas demonstrações do superávit, das 

mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa do exercício findo 

naquela data, elaboradas sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa 

responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre estas demonstrações 

contábeis. 

2.2.2.2.    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 o sistema contábil e de 

controles internos da Entidade, a constatação, com base em testes, das 

evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis 

divulgados, a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais 

representativas adotadas pela Administração da Entidade, bem como da 

apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

3333....    Em nossa opinião, as demonstrações contábeis    representam adequadamente 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 

Associação Ame Jardins em 31 de dezembro de 2009, o superávit de suas 

operações, as mutações de seu patrimônio social e os fluxos de caixa 

referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil. 
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4.4.4.4. As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro 

de 2008, apresentadas para efeito de comparabilidade, não foram examinadas 

por nós ou outros auditores independentes. 

 

 
São Paulo, 26 de fevereiro de 2010. 

 

 

 

 

                            Fábio Rodrigo MuraloFábio Rodrigo MuraloFábio Rodrigo MuraloFábio Rodrigo Muralo    

                            Contador CRC 1Contador CRC 1Contador CRC 1Contador CRC 1SPSPSPSP----212.827/O212.827/O212.827/O212.827/O----0000 

                

     

    Auditores IndependentesAuditores IndependentesAuditores IndependentesAuditores Independentes    

CRC 2CRC 2CRC 2CRC 2SPSPSPSP----018.19018.19018.19018.196/O6/O6/O6/O----8888    
                        
                    Gilberto MartinGilberto MartinGilberto MartinGilberto Martin    
 Contador CRC 1SPContador CRC 1SPContador CRC 1SPContador CRC 1SP----197.378/O197.378/O197.378/O197.378/O----0000    



Associação Ame Jardins

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2009 e de 2008

(Em Reais)

ATIVO

2008

Notas 2009 (Não auditado)

Ativo circulante

Caixa e equivalentes de caixa 3 120.931               68.181                 

Créditos diversos - 470                      -                           

Total do ativo circulante 121.401               68.181                 

Ativo não circulante

Imobilizado líquido 4 9.862                   9.594                   

Total do ativo não circulante 9.862                   9.594                   

Total do ativo 131.263               77.775                 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Associação Ame Jardins

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2009 e de 2008

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL

2008

Notas 2009 (Não auditado)

Passivo circulante

Obrigações trabalhistas 5 8.134                    6.335                    

Obrigações tributárias - 226                       130                       

Contas a pagar 6 16.952                 5.143                    

Total do passivo circulante 25.312                 11.608                 

Passivo não circulante

  Reserva contingêncial 8 25.000                 -                           

Total do passivo não circulante 25.000                 -                           

Patrimônio social  

Patrimônio social 9 66.167                 -                           

Superávit do exercício - 14.784                 66.167                 

80.951                 66.167                 

Total do passivo e do patrimônio social 131.263               77.775                 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Associação Ame Jardins

Demonstrações do superávit para os exercícios  

findos em 31 de dezembro de 2009 e de 2008

(Em Reais)

2008

Notas 2009 (Não auditado)

Receita de contribuições - 338.902               178.087               

Outras receitas - reembolsos - 10.179                 40.000                 

349.081               218.087               

( - ) Despesas operacionais:

Despesas com pessoal - (53.418)                 (13.716)                

Despesas com encargos sociais - (13.979)                (4.041)                  

Despesas administrativas e gerais 10 (260.776)              (127.371)              

Impostos, taxas e contribuições - (4.282)                  (2.495)                  

( = ) Superávit operacional (332.455)               (147.623)              

( +/- ) Resultado financeiro

Despesas financeiras - (8.487)                   (4.297)                  

Receitas financeiras - 6.645                    -                           

(1.842)                   (4.297)                  

( = ) Superávit do exercício 14.784                 66.167                 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Associação Ame Jardins

Demonstrações das mutações do patrimônio social

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e de 2008

(Em Reais)

Patrimônio Superávit

social do exercício Total 

Saldos em 31 de dezembro de 2007 (não auditado) -                           -                           -                           

Transferência superávit exercício anterior -                           -                           -                           

Superávit do exercício -                           66.167                 66.167                 

Saldos em 31 de dezembro de 2008 (não auditado) -                           66.167                 66.167                 

Transferência superávit exercício anterior 66.167                 (66.167)                -                           

Superávit do exercício -                           14.784                 14.784                 

Saldos em 31 de dezembro de 2009 66.167                 14.784                 80.951                 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Associação Ame Jardins

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro 

de 2009 e de 2008

(Em Reais)

2008

2009 (Não auditado)

Das atividades operacionais

Superávit do exercício 14.784                 66.167                 

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas 

pelas atividades operacionais:

Depreciações e amortizações 1.573                    714                      

Reserva contingencial 25.000                  -                           

 

Acréscimo em ativos

Créditos diversos (470)                     -                           

Acréscimo em passivos

Obrigações trabalhistas 1.799                   6.335                   

Obrigações tributárias 96                        130                      

Contas a pagar 11.809                 5.143                   

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos 54.591                 78.489                 

 

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Acréscimo do imobilizado (1.841)                   (10.308)                

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (1.841)                  (10.308)                

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 52.750                 68.181                 

Caixa e equivalentes de caixa

No início do exercício 68.181                  -                           

No final do exercício 120.931               68.181                 

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 52.750                 68.181                 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Notas explicativas da Administração às Notas explicativas da Administração às Notas explicativas da Administração às Notas explicativas da Administração às 
demonstrações contábeis para os exercícios findos demonstrações contábeis para os exercícios findos demonstrações contábeis para os exercícios findos demonstrações contábeis para os exercícios findos 
em 31 de em 31 de em 31 de em 31 de dezembro dezembro dezembro dezembro de 2009 ede 2009 ede 2009 ede 2009 e    dededede    2008200820082008    
(Valores expressos em Reais)(Valores expressos em Reais)(Valores expressos em Reais)(Valores expressos em Reais)    

1.1.1.1.    Contexto operacionalContexto operacionalContexto operacionalContexto operacional    

A Associação Ame Jardins, constituída em 2005, com a união de moradores 

dos Jardins América e Europa, preocupados com a preservação dos bairros 

tombados e a qualidade de vida dos moradores e, posteriormente, em 

novembro de 2007, passando a possuir o nome “Ame Jardins” e com a 

primeira alteração de estatuto ocorrido em 2008. 

A Entidade é sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, cuja finalidade 

precípua é de contribuir e zelar pela qualidade de vida dos moradores na região 

dos Jardins América, Europa, Paulista e Paulistano, mobilizando a comunidade 

e intercedendo junto às autoridades governamentais em questões relacionadas 

ao meio ambiente, segurança pública, trânsito, zoneamento, paisagismo, 

urbanismo e uso e ocupação de solo. 

Os principais objetivos da Associação é construir e zelar pela qualidade de vida 

dos moradores das regiões citadas acima, preservar o meio ambiente, 

denunciar às autoridades públicas as obras e ocupações irregulares. 

A principal fonte de renda da Entidade é a contribuição mensal dos 

associados. 

2222....    Apresentação das demonstrações contábeis e principais Apresentação das demonstrações contábeis e principais Apresentação das demonstrações contábeis e principais Apresentação das demonstrações contábeis e principais 
práticas contábeis adotadaspráticas contábeis adotadaspráticas contábeis adotadaspráticas contábeis adotadas    

2.1.2.1.2.1.2.1.    Base de apresentaçãoBase de apresentaçãoBase de apresentaçãoBase de apresentação    

As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 

de 2009 foram preparadas de acordo com as novas práticas contábeis 

adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades 

por Ações Lei nº 6.404/76, alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, 

nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados pelos órgãos 

reguladores. 



 

10/14 

2.2.2.2.2.2.2.2.    Principais práticas contábeisPrincipais práticas contábeisPrincipais práticas contábeisPrincipais práticas contábeis    

São as seguintes as práticas adotadas para elaboração destas demonstrações 

contábeis: 

Apuração do resultado Apuração do resultado Apuração do resultado Apuração do resultado ----    receitas e despesasreceitas e despesasreceitas e despesasreceitas e despesas    

As receitas oriundas de contribuições e doações são registradas, conforme 

determina a NBC T 10.19 (Entidades sem fins lucrativos) do CFC, mediante 

documento hábil, quando da efetiva entrada dos recursos. Todas as demais 

receitas e as despesas necessárias à manutenção das suas atividades são 

registradas pelo regime de competência. 

Caixa e equivalentes de caixaCaixa e equivalentes de caixaCaixa e equivalentes de caixaCaixa e equivalentes de caixa    

Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras 

com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de 

mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa são 

classificadas na categoria “disponíveis para venda”. 

ImobilizadoImobilizadoImobilizadoImobilizado    líquidolíquidolíquidolíquido    

É registrado pelo custo de aquisição. As depreciações são computadas pelo 

método linear, de acordo com as taxas informadas na Nota Explicativa nº 4, 

reconhecidos no resultado do exercício. 

    Demais ativos e passivosDemais ativos e passivosDemais ativos e passivosDemais ativos e passivos    

Apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, 

as variações monetárias ou cambiais. Os ativos realizáveis e passivos exigíveis 

até o prazo de um ano foram classificados como circulantes. 

    Estimativas contábeisEstimativas contábeisEstimativas contábeisEstimativas contábeis    

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a 

mensuração de provisões para perdas com operações de crédito, estimativas 

do valor justo de determinados instrumentos financeiros, provisões para 

passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e 

outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes destas 

estimativas e premissas. 

2.3.2.3.2.3.2.3.    Pronunciamento contábil com impacto em 2010Pronunciamento contábil com impacto em 2010Pronunciamento contábil com impacto em 2010Pronunciamento contábil com impacto em 2010    

No transcorrer de 2009 o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu 

o pronunciamento contábil destinado às Pequenas e Médias Empresas (PMEs), 

qualificado como as entidades com faturamento até R$300.000 mil e ativos 

até R$240.000 mil e que não estejam sujeitas a órgãos reguladores. A 

implementação é obrigatória para o ano de 2010 e facultativa para o ano de 

2009. 
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A Sociedade não antecipou a adoção de nenhuma das seções do referido 

pronunciamento. Quando da elaboração das demonstrações contábeis do 

exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2010, as demonstrações 

contábeis de 2009 ora apresentadas serão reapresentadas com vistas à 

comparabilidade entre os exercícios, conforme requerido pelas práticas 

contábeis adotadas no Brasil. 

3.3.3.3.    CaixaCaixaCaixaCaixa    e equivalentes de caixae equivalentes de caixae equivalentes de caixae equivalentes de caixa    

Os saldos estão representados por: 

 
    R$R$R$R$    
DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    2009200920092009    2008 (Não auditado)2008 (Não auditado)2008 (Não auditado)2008 (Não auditado)    
Caixa 52 56 
   
Bancos   
 Banco Itaú  150 28.125 
 Banco Real  2 - 
   
Aplicações financeiras   
 Banco Itaú (a)(a)(a)(a)  120.727 40.000 
   
Total 120.931120.931120.931120.931    68.18168.18168.18168.181    

 

(a)(a)(a)(a) Referem-se a aplicações automáticas e aplicações em CDB-DI.  

4444....    ImobilizadoImobilizadoImobilizadoImobilizado    líquidolíquidolíquidolíquido    

        R$R$R$R$                

    % % % % ----    Taxa Taxa Taxa Taxa 
anual de anual de anual de anual de 
depreciaçãodepreciaçãodepreciaçãodepreciação    

2009200920092009            
2008 (Não 2008 (Não 2008 (Não 2008 (Não 
auditado)auditado)auditado)auditado)    

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    CustoCustoCustoCusto    DepreciaçãoDepreciaçãoDepreciaçãoDepreciação    
Saldo Saldo Saldo Saldo 
líquidolíquidolíquidolíquido    

Saldo Saldo Saldo Saldo 
líquidolíquidolíquidolíquido    

Computadores e 
periféricos 20 630 (137) 493 630 
Equipamentos 20 2.700 (810) 1.890 1.350 
Instalações 10 2.323 (368) 1.955 2.188 
Maquinários em geral 20 330 (99) 231 297 
Móveis e utensílios 10 6.167 (874) 5.293 5.129 
Total  12.15012.15012.15012.150    ((((2.2882.2882.2882.288))))    9.8629.8629.8629.862    9.5949.5949.5949.594    
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5555....    Obrigações trabalhistObrigações trabalhistObrigações trabalhistObrigações trabalhistasasasas    

Os saldos estão representados por: 

 

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    
R$R$R$R$    
2009200920092009    2008200820082008    ((((Não auditadoNão auditadoNão auditadoNão auditado))))    

Salários a pagar 1.862 1.599 
Contribuição sindical a recolher 94 - 
FGTS a recolher 448 881 
INSS a recolher 1.367 2.230 
Provisão de férias e encargos 4.363 1.214 
Provisão para 13º salários - 411 
Total 8.1348.1348.1348.134    6.3356.3356.3356.335    

6.6.6.6.    Contas a pagarContas a pagarContas a pagarContas a pagar    

Os saldos estão representados por: 

 

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    
R$R$R$R$    
2009200920092009    2008200820082008    (Não auditado)(Não auditado)(Não auditado)(Não auditado)    

Serviços de terceiros a pagar 14.333 4.568 
Aluguéis a pagar 2.300 - 
Outras contas a pagar 319 575 
Total 16.95216.95216.95216.952    5.1435.1435.1435.143    

7.7.7.7.    Imunidade do imposto de renda e isenção das obrigações Imunidade do imposto de renda e isenção das obrigações Imunidade do imposto de renda e isenção das obrigações Imunidade do imposto de renda e isenção das obrigações 
tributáriastributáriastributáriastributárias    

7.1.7.1.7.1.7.1.    Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro 

(CSSL)(CSSL)(CSSL)(CSSL)    

Em virtude de ser uma Entidade sem fins lucrativos, goza do benefício de 

isenção do pagamento dos tributos federais incidentes sobre o resultado, de 

acordo com os artigos 167 a 174 do Regulamento de Imposto de Renda (RIR), 

aprovado pelo Decreto nº 3.000 de 26/03/99 e o artigo 195 da Constituição 

Federal. 

7.2.7.2.7.2.7.2.    ObrigaObrigaObrigaObrigações tributárias sobre as receitas ções tributárias sobre as receitas ções tributárias sobre as receitas ções tributárias sobre as receitas ----    PIS e COFINSPIS e COFINSPIS e COFINSPIS e COFINS    

Em virtude de ser uma Entidade sem fins lucrativos, está sujeita ao pagamento 

da contribuição para o PIS calculada sobre a folha de salários à alíquota de 

1%, de acordo com a Lei nº 9.532/97 e goza do benefício de isenção do 

pagamento da COFINS incidente sobre as receitas relativas às atividades 

próprias da Entidade de acordo com a Lei nº 9.178/98. 
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8888....    Reserva contingencialReserva contingencialReserva contingencialReserva contingencial    

A Entidade adota como critério a provisão dos valores de processos judiciais 

trabalhistas de acordo com a avaliação dos advogados e administradores, 

classificados como perdas prováveis. A Administração, com o auxílio de 

advogados voluntários, não identificou a necessidade de constituição de tal 

provisão por conta de inexistir processos em andamento, entretanto, julgou 

necessário a constituição de uma reserva contingencial para fazer frente a 

eventuais processos que possam advir no futuro no montante de R$ 25.000. 

9999....    Patrimônio socialPatrimônio socialPatrimônio socialPatrimônio social    

O patrimônio social é constituído pela dotação inicial mais os déficits e 

superávits acumulados desde a fundação da Entidade. 

10101010....    Despesas administrativasDespesas administrativasDespesas administrativasDespesas administrativas    e geraise geraise geraise gerais    

Os saldos estão representados por: 

 

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    
R$R$R$R$    
2009200920092009    2008 (Não auditado)2008 (Não auditado)2008 (Não auditado)2008 (Não auditado)    

Aluguéis de imóveis (28.900) (14.700) 
Condomínio (11.466) (5.289) 
Correios (17.584) - 
Despesas com diretoria (91.000) - 
Honorários profissionais (19.991) (27.462) 

Impressos e gráficas (13.790) - 
Serviços de assessoria e 
consultoria - pessoa jurídica (23.411) (33.706) 
Telefones (11.052) (6.286) 
Mala direta - (18.722) 

Outras despesas (43.582) (21.206) 

Total (2(2(2(260606060.776).776).776).776)    (127.371)(127.371)(127.371)(127.371)    



 

14/14 

11111111....    Cobertura de segurosCobertura de segurosCobertura de segurosCobertura de seguros    

A Entidade mantém cobertura de seguros, em montante considerado suficiente 

pela Administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou 

responsabilidades. As premissas de riscos dada a sua natureza, não fazem 

parte do escopo da auditoria das demonstrações contábeis, 

consequentemente, não foram auditadas pelos nossos auditores 

independentes. 


