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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Conselheiros da
Associação Vaga Lume
São Paulo - SP

Examinamos as demonstrações
contábeis da Associação Vaga Lume que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010, e as respectivas
demonstrações
do superávit,
das mutações do patrimônio
social e das
demonstrações dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como
o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade

da administração

sobre as demonstrações

contábeis

A administração
da entidade
é responsável pela elaboração e adequada
apresentação dessas demonstrações contábeís de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade

dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
contábeis com base em nossa auditoria, que foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais
de auditoria.
Essas normas requerem o
cumprimento de exigências éticas pelos auditores, e que a auditoria seja planejada
e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção
de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações
contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis da companhia para planejar
os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não
para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da
companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
administração,
bem como a avaliação da apresentação das demonstrações
contábeis tomadas em conjunto.

BDO RCSAuditores Independentes,
uma empresa brasileira de sociedade simples, é membro da BDO International
Limited, uma companhia limitada por garantia do
Remo Unido, e faz parte da rede intemadonal
BDO de firmas-membro
independentes.
BDO é nome comercial para a rede BDO e cada uma das firmas-membro
da BDO.
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IBDO
Acreditamos que a evidência de auditoria
fundamentar nossa opinião.

obtida é suficiente

e apropriada

para

Opinião
Em nossa opimao, as demonstrações contábeis, referidas acima, apresentam,
adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e
financeira da Associação Vaga Lume em 31 de dezembro de 2010, o desempenho
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

01 de Setembro de 2011.

BOO RCS Auditores

Independentes

CRC 2SP 013846/0-1
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ASSOCIAÇÃO VAGA LUME
Balanços

patrimoniais

Em 31 de dezembro

de 2010 e 2009 (em Reais)

ATIVO

PASSIVO

E PATRIMÔNIO

Nota
explicativa

2010

financeiras

418.454
3b

Contas a receber
Impostos

2010

2009

Circulante

Caixa e bancos
Aplicações

Nota
explicativa

2009

Circulante

SOCIAL

a recuperar

Adiantamentos

676.247
602
17.984
28.591

534.671
1.123.306

trabalhistas

Obrigações

tributárias

1.141.878

1.657.976

84.982
84.982

75.253
75.253

Patrimônio
4

1.226.860

Total do ativo
As notas explicativas

Obrigações

são parte integrante

das demonstrações

1.733.230

Superávits

11.681
3.615
1.518

829

16.813

829

1.210.047
1.210.047

1.732.401
1.732.401

1.226.860

1.733.230

3d

Férias a pagar

Não circulante
Imobilizado

Fornecedores

Social
Acumulados

Total do passivo

e do patrimônio

social

contábeis.
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ASSOCIAÇÃO VAGA LUME
Demonstrações dos superávits e déficits
Em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (em Reais)
2010

2009

Receita das atividades
Doações
Receitas financeiras

1.729.227

2.110.533

96.156
1.825.383

107.053
2.217.587

(1.811 .546)

(1.658.094)

(2.911)

(43.701)

(+/-) Despesas / receitas operacionais
Operacionais
Despesas tributárias
Despesas financeiras
Administração

(=) Superávit (Déficit) do exercício

(2.821 )
(532.246)

(467.367)

(2.349.524)

(2.169.163)

(524.141)

48.424

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ASSOCIAÇÃO VAGA LUME
Demonstração

das mutações do patrimônio social (em Reais)

Descrição
Saldos em 31/12/08

Patrimônio social
1

Superávit
acumulado
1.683.976

Total
1.683.977

48.424

48.424

1.732.400

1.732.401

1.787

1.787

(524.141)

(524.141)

1.210.046

1.210.047

Superávit do exercicio
Saldos em 31/12/09

1

Ajuste de exercícios anteriores
Déficit do exercício
Saldos em 31/12/10

As notas explicativas são parte integrante das demonstraçôes

contábeis.
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ASSOCIAÇÃO VAGA LUME
Demonstrações

dos fluxos de caixa

Em 31 de dezembro

Superávit

(Déficit)

de 2010 e 2009 (em Reais)
2010
(524.141)

do exercício

Ajustes
Depreciação e amortização
Ajuste de exercícios anteriores

(reclassificação

de imobilizado)

Fluxo de caixa das atividades
operacionais
(-) Aumento em contas a receber
(-) Aumento em impostos a recuperar
(-) Aumento em adiantamentos
(-) Aumento em fornecedores
(-) Aumento (diminuição) em obrigações trabalhistas
(-) Aumento (diminuição) em férias a pagar
(+) Aumento (diminuição) em obrigações tributárias
(=) Caixa líquido proveniente
das atividades
operacionais

(=) Aumento

(Redução)

líquido

de caixa e equivalentes

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício
Caixa e equivalente de caixa no final do exercicio
(=) Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes
As notas expli.cativas

são parte integrante

25.557

22.564

25.557

1.518

1.619
829
(12.025)
(19.937)
(40)

(31.193)

(29.555)

(32.292)

(33.845)

(32.292)

(33.845)

(563.276)

de caixa

1.657.976
1.094.701

(563.276)

de caixa

das demonstrações

48.424

22.564
1.787

(602)
(17984)
(28.591 )
10.852
3.615

Fluxo de caixa das atividades
de investimentos
(-) Compras de bens do imobilizado
(=) Caixa líquido proveniente
das atividades
de investimentos

2009

10.581
1.647.395
1.657.976

10.581

contábeis.
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ASSOCIAÇÃO VAGA LUME
Notas explicativas
às demonstrações
contábeis
Exercicios findos em 31 de dezembro
de 2010 e 2009
(Em Reais)

1. Contexto

operacional

A Associação
Vaga Lume é uma Associação
de direito
privado sem fins
lucrativos, constituída em 16 de outubro de 2001 com sede e foro na capital do
Estado de São Paulo.
A Associação promove seu objeto agindo individualmente
ou por meio de
parcerias com entidades
a fins, ou juntamente
com órgãos do Poder Público,
sendo que não distribui,
entre
seus associados,
conselheiros,
diretores,
empregados
ou doadores,
eventuais
excedentes
operacionais,
brutos
ou
auferidos mediante o exercício de suas atividades, e os aplica integralmente
na
consecução do seu objeto social, conforme determina o Parágrafo Único do Art.
1° da Lei n° 0.790/99.
Constituí
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

o objeto

social da Associação,

as seguintes

atividades:

Promoção da ação social;
Promoção
da cultura,
defesa e conservação
do patrimônio
histórico e
artístico;
Promoção gratuita de· educação;
Defesa, preservação
e conservação
do meio ambiente
e promoçao
do
desenvolvimento
sustentável;
Promoção do voluntariado;
Promoção do desenvolvimento
econômico e social e combate à pobreza;
Promoção da ética, da paz, da cidadania e de outros valores universais;
Estudos, pesquisas e desenvolvimento
de tecnologias alternativas;
Comercialização
de produtos institucionais
com a marca dos projetos da
Associação,
sendo que os recursos deverão ser revertidos
para a autosustentação
dos projetos;
Produção e distribuição de produtos culturais, como fotos, livros e produtos
cinematográficos
(filmes); e
Promoção de intercâmbio entre a população da Amazônia e outras regiões do
Brasil.

2. Apresentação

das demonstrações

contábeis

As demonstrações
contábeis
foram elaboradas
de acordo com as práticas
adotadas no Brasil, bem como as Normas do Conselho Federal de Contabilidade
que trata dos aspectos contábeis das entidades sem fins lucrativos.
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ASSOCIAÇÃOVAGALUME
Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009
(Em Reais)

3. Principais práticas contábeis
a.

Regime de apropriação
As receitas
exercícios.

b.

e despesas

de receitas e despesas
são registradas

pelo regime

de competência

de

Aplicações financeiras
As aplicações financeiras contemplam os rendimentos auferidos até a data do
balanço, calculados "pró-rata tempore".

c.

Despesas a vencer
São apropriadas em observância
períodos correspondentes.

d.

ao regime

de competência,

nos seus

Provisão para férias e 13" salário
A provisão para férias e 13° salário é constituída com base nos direitos
adquiridos pelos empregados acrescidos dos correspondentes
encargos
sociais.

e.

Imobilizado

o

ativo imobilizado é registrado pelo custo de aquistçao,
líquido das
depreciações acumuladas. A depreciação é calculada pelo método linear às
taxas descritas na nota 4.

4. Imobilizado
a. Composição dos saldos
Taxa de
Depreciação
Anual (%)
Móveis
utensílios
Equipamentos
de informática
Software
Total

e

2010
Custo

10

Depreciação

Líquido

Líquido

(41.877)
87.834

20
20

2009

82.717
4.559
175.110

(47.619)
(632)
(90.129)

45.957

37.889

35.098
3.926

37.364

84.982

75.253
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ASSOCIAÇÃOVAGA LUME
Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009
(Em Reais)

b. Movimentação

do custo
2009
Custo

Móveis e utensílios
Equip. informática
Software
Total

72.507
70.311

142.818

Adições
15.326
12.406
4.558
32.292

Baixas

2010
Ajustes

Transf.

Custo
87.834
82.717
4.559
175.110

5. Seguros (não auditado)
A administração considera suficiente
eventuais sinistros. As premissas de
fazem parte do escopo de uma
consequentemente,
não
foram
independentes.

6.

Patrimônio

a cobertura de seguros para fazer face a
risco adotadas, data a sua natureza, não
auditoria de demonstrações contábeis,
examinadas
pelos
nossos auditores

social

O patrimônio é constituído pela contribuição inicial dos associados instituidores
e incorporações de superávits provenientes das atividades da Associação.
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