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Parecer dos auditores independentes
Aos
Associados e Membros da
Associação Guemach Lar da Esperança
Rio de Janeiro - RJ

Examinamos o balanço patrimonial da Associação Guemach Lar da Esperança levantado em
31 de dezembro de 2009, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa correspondentes ao exercício findo naquela data,
elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar
uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.
Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e
compreendeu: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume
de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Associação; (b) a constatação, com
base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis
divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas
adotadas pela Administração da Associação, bem como da apresentação das demonstrações
financeiras tomadas em conjunto.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam, adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Guemach Lar
da Esperança em 31 de dezembro de 2009, o resultado de suas operações, as mutações do seu
patrimônio líquido e os seus fluxos de caixa referentes ao exercício findo naquela data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Não examinamos, nem foram examinadas por outros auditores independentes, as demonstrações
financeiras relativas ao período de 28 de agosto de 2008 (data de início das operações) a 31 de
dezembro de 2008, cujos valores são apresentados para fins de comparação, e,
consequentemente, não expressamos uma opinião sobre as mesmas.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 2010
KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Marco André C. Almeida
Contador CRC RJ-083701/O-0
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Associação Guemach Lar da Esperança
Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro de 2009 e 2008
(Em reais)

Ativo

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Operações de crédito:
Pessoas físicas

Não circulante
Operações de crédito:
Pessoas físicas

2009

2008
(Não auditado)

193.020

55.802

77.144

-

270.164

55.802

62.116

-

332.280

55.802

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Passivo

Circulante
Outros passivos
Patrimônio líquido
Superávit acumulado

2009

2008
(Não auditado)

317

-

331.963

55.802

332.280

55.802

Associação Guemach Lar da Esperança
Demonstrações de resultados
Exercício findo em 31 de dezembro de 2009 e peíodo de 28 de agosto de 2008
(data de início das operações) a 31 de dezembro de 2008
(Em reais)

Exercício findo
em 31/12/2009

Receitas
Contribuições dos associados
Financeiras

Despesas operacionais
Administrativas
Pessoal
Tributárias
Financeiras

Superávit do exercício/período

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Período
28/8/2008
a 31/12/2008
(Não Auditado)

278.006
13.632

58.000
922

291.638

58.922

(10.745)
(2.114)
(660)
(1.958)

(3.030)
(8)
(82)

(15.477)

(3.120)

276.161

55.802

Associação Guemach Lar da Esperança
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercício findo em 31 de dezembro de 2009 e peíodo de 28 de agosto de 2008
(data de início das operações) a 31 de dezembro de 2008
(Em reais)

Superávit
acumulado

Total

Superávit do período (não auditado)

55.802

55.802

Saldos em 31 de dezembro de 2008 (não auditado)

55.802

55.802

Superávit do exercício

276.161

276.161

Saldos em 31 de dezembro de 2009

331.963

331.963

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Associação Guemach Lar da Esperança
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2009 e peíodo de 28 de agosto de 2008
(data de início das operações) a 31 de dezembro de 2008
(Em reais)

Exercício
findo em
31/12/2009

Período
28/8/2008
a 31/12/2008
(Não Auditado)

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício/período

276.161

Aumento/redução:
Operações de crédito
Outros passivos

(139.260)
317

55.802

-

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

137.218

55.802

Aumento do caixa e equivalentes de caixa

137.218

55.802

Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
No início do período
No fim do período

55.802
193.020

55.802

137.218

55.802

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Associação Guemach Lar da Esperança
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercício findo em 31 de dezembro de 2009 e período de 28 de agosto de 2008
(data de início das operações) a 31 de dezembro de 2008
(Em reais)

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 sócioprodutivos 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 31 de dezembro de 2009, a Associação possuía 27 associados (31 de dezembro de 2008:
6 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 autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela diretoria em 28 de
maio de 2010.

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.
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Associação Guemach Lar da Esperança
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em reais)

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:

Depósitos bancários
Aplicações financeiras (a)

31/12/2009

31/12/2008
(Não Auditado)

1
193.019

55.802

193.020

55.802

(a) Estão demonstradas pelos valores de aplicação acrescidos dos rendimentos correspondentes,
apropriado até a data do balanço, com base no regime de competência. Em 2009
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.
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Associação Guemach Lar da Esperança
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em reais)

5

Operações de crédito
A Associação iniciou suas operações de crédito em setembro de 2009, concedendo R$ 165.860
em empréstimos à pessoas físicas, tendo recebido amortizações no exercício no montante de
R$ 26.600. Não há incidência de juros sobre os empréstimos. Em 31 de dezembro de 2009, não
há parcelas em atraso e as operações de crédito são segregadas da seguinte forma:
Vencimento das parcelas
Data do
contrato
01/09/2009
04/09/2009
10/09/2009
14/09/2009
22/09/2009
23/09/2009
23/09/2009
29/09/2009
22/10/2009
23/10/2009
30/10/2009
09/11/2009
11/11/2009
25/11/2009
27/11/2009
17/12/2009
24/12/2009
30/12/2009

Quantidade
de parcelas

Valor do
empréstimo

Primeira

28
24
3
20
15
25
24
30
24
25
25
30
10
20
24
30
26
20

9.800
9.960
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
9.000
6.000
10.000
6.000
9.000
10.000
10.000
7.200
9.900
13.000
6.000

01/10/2009
01/10/2009
15/10/2009
03/11/2009
03/11/2009
03/11/2009
03/11/2009
03/11/2009
01/12/2009
01/12/2009
01/12/2009
04/01/2010
04/01/2010
04/01/2010
04/01/2010
01/02/2010
01/02/2010
01/02/2010

Total concedido

165.860

Amortizações

(26.600)

Saldo final

139.260

(*) Empréstimos pagos integralmente.
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Última
02/01/2012
01/09/2011
15/12/2009
01/06/2011
03/01/2011
01/11/2011
03/10/2011
02/04/2012
01/11/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/06/2012
01/10/2010
01/08/2011
01/12/2011
02/07/2012
01/03/2012
01/09/2011

(*)
(*)

Associação Guemach Lar da Esperança
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em reais)

A Associação possui como política a concessão de crédito, em montantes até R$ 15.000, sendo
todas as operações analisadas por um Comitê de crédito e tendo fiança como garantia.
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Patrimônio social
Quando deliberado em Assembleia 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
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