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Relatório de revisão limitada dos auditores independentes 

Aos  
Associados e Membros da  
Associação Guemach Lar da Esperança 
Rio de Janeiro - RJ 
 
 
Efetuamos uma revisão limitada dos balanços patrimoniais da Associação Guemach Lar da 
Esperança em 30 de setembro de 2009 e em 30 de junho de 2009 e das correspondentes 
demonstrações de resultados, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa referentes 
aos trimestres findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. 
 
Nossas revisões foram efetuadas de acordo com as normas específicas estabelecidas pelo Instituto 
dos Auditores Independentes do Brasil - IBRACON e consistiram, principalmente, na aplicação 
de procedimentos de revisão analítica dos dados financeiros e na averiguação dos critérios 
adotados na elaboração das demonstrações financeiras em 30 de setembro de 2009 e em 30 de 
junho de 2009 junto aos responsáveis pelas áreas contábil e financeira.  Considerando que estas 
revisões não representaram um exame de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, 
não estamos expressando uma opinião sobre as referidas demonstrações financeiras. 
 
Baseados em nossas revisões, não temos conhecimento de qualquer modificação relevante que 
deva ser feita nas demonstrações financeiras referidas no primeiro parágrafo, para que estas 
estejam de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Conforme descrito na Nota Explicativa no 2, estas demonstrações financeiras foram preparadas 
por solicitação da Administração da Associação e têm como objetivo a apresentação dos balanços 
patrimoniais em 30 de setembro de 2009 e 30 de junho de 2009 e dos resultados, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa da Associação referentes aos trimestres findos naquelas 
datas. 

29 de janeiro de 2010 

KPMG Auditores Independentes 
CRC-SP-14428/0-6-F-RJ 

Marco André C. Almeida 
Contador CRC-RJ-083701/O-0 
 



Associação Guemach Lar da Esperança  

Balanços patrimoniais

Em 30 de setembro de 2009 e 30 de junho de 2009

(Em reais)

Ativo 30/9/2009 30/6/2009 Passivo 30/9/2009 30/6/2009

Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 221.530 157.101 Outros passivos 153 -      

Operações de crédito:
Pessoas físicas 39.390 -      

260.920 157.101

Não circulante Patrimônio líquido
Operações de crédito: Superávit acumulado 299.372 157.101

Pessoas físicas 38.605 -      

299.525 157.101 299.525 157.101

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Associação Guemach Lar da Esperança  

Demonstrações de resultados

Trimestres findos em 30 de setembro e 30 de junho de 2009

(Em reais)

Trimestre Trimestre
findo em findo em

30/9/2009 30/6/2009

Receitas
Contribuições dos associados 141.470  20.250  
Financeiras 3.595      3.223    

145.065  23.473  

Despesas operacionais
Administrativas (2.135)     (1.501)  
Tributárias (467)        (1)        
Financeiras (192)        (90)      

(2.794)     (1.592)  

Superávit do período 142.271  21.881  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Associação Guemach Lar da Esperança  

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Trimestres findos em 30 de setembro e 30 de junho de 2009

(Em reais)

Superávit
acumulado Total

Saldos em 31 de março de 2009 135.220    135.220

Superávit do período 21.881      21.881 

Saldos em 30 de junho de 2009 157.101    157.101

Superávit do período 142.271    142.271

Saldos em 30 de setembro de 2009 299.372    299.372

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Associação Guemach Lar da Esperança  

Demonstrações dos fluxos de caixa

Trimestres findos em 30 de setembro e 30 de junho de 2009

(Em reais)

Trimestre Trimestre
findo em findo em

30/9/2009 30/6/2009

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Superávit do período 142.271    21.881    

Aumento/redução:
Operações de crédito (77.995)     -          
Outros passivos 153           

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 64.429      21.881    

Aumento do caixa e equivalentes de caixa 64.429      21.881    

Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
No início do período 157.101    135.220  
No fim do período 221.530    157.101  

Aumento do caixa e equivalentes de caixa 64.429      21.881    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Associação Guemach Lar da Esperança  

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Trimestres findos em 30 de setembro e em 30 de junho de 2009 

(Em reais) 
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1 Contexto operacional 

A Associação Guemach Lar da Esperança (“Associação”) foi constituída 1º de outubro de 2007 e 
iniciou suas operações em 28 de agosto de 2008, com um associado. A Associação tem como 
objetivo: (a) o desenvolvimento econômico e social e o combate à pobreza, através da concessão 
de micro crédito e a experimentação, sem qualquer finalidade lucrativa, de modelos sócio-
produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito para 
empreendedores; (b) a promoção da assistência social; (c) a promoção da segurança alimentar e 
nutricional; e (d) a realização de outras atividades relacionadas à sua finalidade social.  
 
Em 30 de setembro de 2009, a Associação possuía 26 associados (30 de junho de 2009: 15 
associados). 
 
As contribuições são feitas voluntariamente pelos Associados, a qualquer tempo, sem 
compromisso de futuros aportes. 

2 Apresentação das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as 
Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e Normas Brasileiras 
de Contabilidade aplicáveis às Associações.  
 
A Associação tem encerramento do seu exercício social em 31 de dezembro de cada ano. Essas 
demonstrações financeiras foram elaboradas para atender a solicitação da Administração da 
Associação e têm como objetivo a apresentação dos balanços patrimoniais em 30 de setembro de 
2009 e 30 de junho de 2009 e dos resultados, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa da Associação referentes aos trimestres findos naquelas datas. 
 
A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela diretoria em 29 de 
janeiro de 2010. 
 



Associação Guemach Lar da Esperança  

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

 

(Em reais) 
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3 Resumo das principais práticas contábeis 

a. Apuração do resultado 

É apurado pelo regime de competência de exercícios e considera os rendimentos e encargos, 
a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos. As contribuições, 
considerando serem voluntárias, são reconhecidas quando recebidas pela Associação. 
 

b. Operações de crédito 

As operações de crédito estão representadas pelo valor dos empréstimos concedidos, 
deduzido das amortizações recebidas. 

4 Caixa e equivalentes de caixa  

Representado pelos seguintes valores: 
  

30/09/2009 30/06/2009
  
 
Depósitos bancários 0 5.491
Aplicações financeiras (a) 221.530 151.610
 
 221.530 157.101

 
(a) Estão demonstradas pelos valores de aplicação acrescidos dos rendimentos correspondentes, 

apropriado até a data do balanço, com base no regime de competência. Correspondem a 
Certificados de Depósitos Bancários do Banco Bradesco S.A. com vencimentos até janeiro de 
2014, porém possuem cláusula da liquidez diária, podendo ser resgatado a critério da 
Associação. 



Associação Guemach Lar da Esperança  

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

 

(Em reais) 
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5 Operações de crédito 

A Associação iniciou suas operações de crédito em setembro de 2009, concedendo R$78.760 em 
empréstimos à pessoas físicas, tendo recebido amortizações no mês o montante de R$765. Não há 
incidência de juros sobre os empréstimos. Em 30 de setembro de 2009 as operações de crédito 
são segregadas da seguinte forma: 
 

       Vencimento das parcelas 

Data do 
contrato 

 Quantidade 
de parcelas

 Valor do 
empréstimo

 
Primeira 

 
Última 

  

01/09/2009  28 9.800 01/10/2009  02/01/2012
04/09/2009  24 9.960 01/10/2009  01/09/2011
10/09/2009  3 10.000 15/10/2009  15/12/2009
14/09/2009  20 10.000 03/11/2009  01/06/2011
22/09/2009  15 10.000 03/11/2009  03/01/2011
23/09/2009  25 10.000 03/11/2009  01/11/2011
23/09/2009  24 10.000 03/11/2009  03/10/2011
29/09/2009  30 9.000 03/11/2009  02/04/2012

    

Total concedido 78.760   

    

Amortizações  (765)   

    

Saldo final  77.995   

 
A Associação possui como política a concessão de crédito, em montantes entre R$1.000 e 
R$13.000, sendo todas as operações analisadas por um Comitê de crédito e tendo fiança como 
garantia. 



Associação Guemach Lar da Esperança  

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

 

(Em reais) 
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6 Patrimônio social 

Quando deliberado em Assembléia pelos Associados, o superávit anual será destinado para a 
formação do patrimônio social da Associação. 

 
*   *   * 

 
Flávio Stanger 

Presidente 
 
 

Marco Antônio dos Santos Nunes 
Contador CRC-RJ-059044/O-6 


