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Examinamos os balanços patrimoniais da Associação Arte Despertar ("Associação") em
31 de dezembro de 2009 e de 2008 e as correspondentes demonstrações do superávit, das
mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa dos exercícios findos nessas datas
elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de
emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.
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Exceto pelo assunto mencionado no parágrafo seguinte, nossos exames foram conduzidos
de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, as quais requerem que os
exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das
demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nossos exames
compreenderam, entre outros procedimentos: (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 estimativas contábeis mais representativas adotadas pela
administração da Associação, bem como da apresentação das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
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A entidade, que não tem fins lucrativos, obtém parte substancial de suas receitas por meio
de doações e contribuições de terceiros. Em face dessas doações e contribuições serem
espontâneas, apenas podem ser identificadas quando recebidas e registradas
contabilmente; por essa razão, nossas verificações dessas receitas ficaram restritas,
exclusivamente, aos valores constantes dos registros contábeis.
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Somos de parecer que, exceto pelos efeitos de eventuais ajustes que poderiam vir a ser
requeridos como resultado do assunto mencionado no parágrafo anterior, as demonstrações
financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Associação em 31 de dezembro de 2009 e de 2008 e o superávit
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das atividades sociais, as mutações do patrimônio social e os fluxos de caixa dos exercícios
findos nessas datas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Nossos exames foram conduzidos com o objetivo de emitir parecer sobre as demonstrações
financeiras referidas no primeiro parágrafo, tomadas em conjunto. As demonstrações das
origens e aplicações de recursos dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e
de 2008, apresentadas no anexo para propiciar informações suplementares sobre a
Associação, não são requeridas como parte integrante das demonstrações financeiras. As
demonstrações das origens e aplicações de recursos dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2009 e de 2008 foram submetidas aos procedimentos de auditoria descritos no
segundo parágrafo e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas em todos os
seus aspectos relevantes em relação as demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
São Paulo, 14 de maio de 2010
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro
Em reais

Ativo

Passivo e patrimônio social

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)
Numerários em trânsito (Nota 4)
Títulos e Valores Mobiliários (Nota 5)
Outros créditos

Circulante
Salários e encargos sociais (Nota 8)
Obrigações tributárias
Recursos a aplicar (Notas 9 e 14)
Outras contas a pagar

Não circulante
Permanente
Imobilizado (Nota 6)
Intangível (Nota 7)

Patrimônio social (N ta 10)
Fundo patrimonia
Superávits (déficita) acumulados
Superávit do exercício

Total do ativo

Total do ~assivoe ~atrimôniosocial

f

Yi
785
488
34
-

h2
-

Passivo e patrimônio social

Circulante
Salários e encargos sociais (Nota 8)
Obrigações tributárias
Recursos a aplicar (Notas 9 e 14)
Outras contas a pagar

Patrimônio social (Nota 10)
Fundo patrimonial
Superávits (déficits) acumulados
Superávit do exercício

Total do passivo e patrimônio social
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Demonstrações do superávit
Exercícios findos em 31 de dezembro

Receitas operacionais
Doações (Nota 14)
Receitas financeiras
Outras receitas (Nota 1O(c))

Despesas operacionais (Nota 14)
Recursos humanos e encargos sociais
Gerais e administrativas

Superávit do exercício

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Associação Arte Despertar
Demonstrações das mutações do patrimônio social
Em reais

Superávit
Fundo
(déficit)
Superávit
patrimonial acumulados do exercício
Em 31 de dezembro de 2007
Transferência
Superávit do exercício
Em 31 de dezembro de 2008
Transferência
Constituição de fundo patrimonial (Nota 10)
Superávit do exercício
Em 31 de dezembro de 2009

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Patrimônio
social

Associação Arte Despertar
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro
Em reais

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício
Ajustes
Depreciação e amortização
Imobilizado recebido por doação
Perda na alienação de ativo imobilizado

Variações nos ativos e passivos
Numerários em trânsito
Outros créditos
Títulos e valores mobiliários
Recursos a aplicar
Salários e encargos sociais
Obrigações tributárias
Outras contas a pagar

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de itens do ativo permanente
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Constituição de fundo patrimonial
Caixa Iíquido proveniente das atividades de financiamento
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
Aumento (redução) líquido de caixas e equivalentes de caixa
durante o exercício
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas explicativas da administração as demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2009 e de 2008
Em reais

Contexto operacional
A Associação Arte Despertar ("Associação") foi instituída em 15 de janeiro de 1998. É uma
associação civil, sem fins lucrativos, regida pelo estatuto social e pqr legislação específica.
Tem por finalidade prestar assistência a indivíduos e comunidades, através de ações culturais
e filantrópicas cuja estrutura explora o conhecimento das linguagens artísticas como: música,
artes visuais, literatura e teatro. Para consecução dos seus objetivos, a associação conta com
recursos provenientes de doações de pessoas físicas, jurídicas, associados e convênios,
podendo efetuar a venda de bens e serviços para associados e terceiros, revertendo a
totalidade da receita na consecução de suas finalidades.

Apresentação das demonstrações financeiras
e principais práticas contábeis
Apresentação das demonstrações financeiras
As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela administração da Associação
em 14 de maio de 2010.
As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e as disposições aplicáveis as instituições sem fins lucrativos.
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração destas demonstrações financeiras
correspondem as normas e orientações que estão vigentes para as demonstrações
financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2009, que serão diferentes daquelas que serão
utilizadas para elaboração das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2010,
conforme descrito no item 2.3 a seguir.
Na elaboração das demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas para
contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da
Associação incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas Úteis do ativo
imobilizado, determinações de provisões trabalhistas, encargos e outras similares. Os
resultados reais podem apresentar variações em relação as estimativas.
Descrição das principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações financeiras
estão definidas a seguir:
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Em reais

(a)

Apuração do superávit ou déficit

As receitas com doações com propósitos específicos são registradas no resultado a medida
que os custos e despesas a serem por elas cobertos são incorridos, As despesas também são
registradas a medida que incorridas, por regime de competência.
As demais receitas, sem propósitos específicos, são reconhecidas pelo regime de caixa.
(b)

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos
de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três meses ou menos, que são
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um
insignificante risco de mudança de valor.
(c)

Instrumentos financeiros
Classificação e mensuração

A Associação classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao
valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebiveis, mantidos até o vencimento e
disponíveis para venda. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos
financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos
financeiros no reconhecimento inicial. Em 31 de dezembro de 2009 e de 2008, não haviam
instrumentos financeiros classificados como mantidos até o vencimento e disponíveis para
venda.
(i)

Ativos financeiros mensurados ao
valor justo por meio do resultado

Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros
mantidos para negociação ativa e frequente.
0 s ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes. Os ganhos ou as perdas
decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por
meio do resultado são apresentados na superávit do exercício como "Receitas financeiras" no
período em que ocorrem.
(ii)

Empréstimos e recebíveis

Incluem-se nessa categoria os empréstimos concedidos e os recebíveis que são ativos
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um
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mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento
superior a 12 meses após a data do balanço (estes são classificados como ativos não
circulantes). Os empréstimos e recebiveis da associação compreendem numerários em
trânsito e caixa e equivalentes de caixa, exceto os investimentos de.curto prazo. Os
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa
de juros efetiva.
(d)

Ativo circulante
É apresentado ao valor de custo, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações
monetárias auferidos.

(e)

Ativo permanente

É demonstrado ao custo de aquisição e a depreciação ou amortização são calculadas pelo
método linear, as taxas anuais mencionadas nas Notas 6 e 7.
(f)

Passivo circulante
Demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos.

2.3

Normas e interpretações de normas
que ainda não estão em vigor
As normas e interpretações de normas relacionadas a seguir, foram publicadas e são
obrigatórias para os exercícios sociais iniciados em ou após IQ
de janeiro de 2010. Além
dessas, também foram publicadas outras normas e interpretações que alteram as práticas
contábeis adotadas no Brasil, dentro do processo de convergência com as normas
internacionais. As normas a seguir são apenas aquelas que poderão (ou deverão) impactar as
demonstrações financeiras da Associação de forma mais relevante. Nos termos dessas novas
normas, as cifras do exercício de 2009, aqui apresentadas, deverão ser reapresentadas para
fins de comparação, quando da apresentação das demonstrações financeiras do exercício
findo em 31 de dezembro de 2010. A Associação não adotou antecipadamente essas normas
no exercício findo em 31 de dezembro de 2009.

(a)

Pronunciamentos

. CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erros
. CPC 24 - Eventos Subsequentes
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.
.
.

CPC 25 - Provisões, Passivos e Ativos Contingentes
CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Conthbeis
CPC 27 - Ativo Imobilizado
. CPC 30 - Receitas
. CPC 37 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade
. CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração
. CPC 39 - Instrumentos Financeiros: Apresentação
. CPC 40 - Instrumentos Financeiros: Evidenciação
(b)

Interpretação
ICPC 10 - Esclarecimentos sobre os CPC 27 e CPC 28

(c)

Estimativa dos efeitos
A administração da Associação entende que os reflexos dos pronunciamentos acima não
deverão ter impactos significativos nos saldos apresentados.

Caixa e equivalentes de caixa

Bancos
Aplicações financeiras

A Associação mantém aplicado parte dos recursos disponíveis para utilização em seus
projetos. As aplicações financeiras referem-se substancialmente a fundos de investimento de
curto prazo e referenciados, cujas remunerações são geralmente inferiores as taxas dos
Certificados de Depósito Interbancário.

Numerários em trânsito
Em 8 de dezembro de 2009, a Associação recebeu de uma entidade do exterior uma doação
para aplicação em projeto em 2010, sendo que tal numerário ainda encontrava-se em trânsito
em 31 de dezembro de 2009. O valor foi efetivamente recebido em 13 de janeiro de 2010.
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Em 4 de dezembro de 2008, a Associação havia recebido da entidade do exterior uma doação
para aplicação em projeto em 2009, sendo que tal numerário ainda encontrava-se em trânsito
em 31 de dezembro de 2008, tendo sido efetivamente recebido em 6 de janeiro de 2009.

Títulos e valores mobiliários

O valor apresentado em títulos e valores mobiliários corresponde a doação para constituição
do fundo patrimonial ocorrida no exercício de 2009, acrescida dos rendimentos no exercício.

Imobilizado
Instalações

Móveis e
utensílios

Saldos em 31 de dezembro de 2007
Aquisição
Depreciação
Saldos em 31 de dezembro de 2008
Custo total
Depreciação acumulada
Valor residual
Saldos em 31 de dezembro de 2008
Aquisição
Depreciação
Alienação
Saldos em 31 de dezembro de 2009

7.618

Custo total
Depreciação acumulada
Valor residual
Saldos em 31 de dezembro de 2009
Taxas anuais de depreciação - %

7.61 8

Máquinas e
equipamentos

Imobilizado
total
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Intangível

Saldo em 31 de dezembro de 2007
Aquisição
Amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2008
Custo total
Amortização acumulada
Valor residual
Saldo em 31 de dezembro de 2008
Amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2009
Custo total
Amortização acumulada
Valor residual
Taxas anuais de amortização - %

Salários e encargos sociais

Salários a pagar
Encargos a recolher
Provisões de férias

Recursos a aplicar

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e de 2008, a entidade recebeu doações
(recursos captados) de pessoas físicas elou jurídicas, a serem aplicados em projetos ao longo
dos exercícios subsequentes. Tais saldos foram mantidos no passivo na rubrica "Recursos a
aplicar".

Associação Arte Despertar
Notas explicativas da administração as demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2009 e de 2008
Em reais

Apresentações Despertar Arte e Cultura - Pronac 06 10126
Desperta Galera 2008
Despertar Arte e Cultura em UTls - Pronac 06 11343
Multiplicando Arte - Projeto de Vida II
Multiplicando Arte - Projeto de Vida III
Musica em Comunidades - Pronac 07 8532
Oficinas Despertar Arte e Cultura 2009 - Pronac 08 4057
Arte Despertar Primeira Década - Pronac 08 8829
Arte e Cultura no HNSL - Pronac 09 2192
Despertar Arte e Cultura na Santa Casa de SP Pronac 09 2442
Diadema - Humanizando com Arte
Formação de Educadores com Arte
Humanizando com Arte e Cultura - Inclusão Sociocultural
para Crianças e Adolescentes Hospitalizados
Multiplicando Arte - Projeto de Vida 111
Multiplicando Arte e Cultura no InCor - Pronac 09 2202
Tecnologia AD Icesp
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Patrimônio social
O patrimônio social da Associação é constituído por doações, subvenções e contribuições de
entidades públicas e particulares, pessoas físicas ou jurídicas, acrescido ou diminuído do
superávit ou déficit apurado em cada exercício e doação para fundo patrimonial.
O superávit (déficit) dos exercícios é incorporado ao patrimônio social no momento em que é
aprovado pela Assembleia dos Associados.
No exercício 2009, a Associação recebeu doação no montante de R$ 1.000.000, tendo sido
tal valor utilizado na constituição de um fundo patrimonial, com as seguintes características:

. Permitida a utilização de seu rendimento financeiro na utilização de despesas da
Associação.

. Necessidade de aprovação da diretoria para utilização de até 30% deste valor em até 3
projetos, limitados a 10% para cada projeto.
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Preservação de 70% deste valor.
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Aspectos relacionados a impostos
e contribuições

(a)

Imposto de renda e contribuição social
De acordo com com o art. 12 da Lei n%.532197, a Associações é imune de imposto de renda
e contribuição social sobre o lucro líquido.

(b)

Imposto de renda sobre aplicações financeiras
A Associação, com base no processo nQ44006.00029412002-65, nos termos da Resolução
nQ02, de 30 de janeiro de 2002, publicado em 10 de fevereiro de 2003, recebeu o certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social, tendo o direito de imunidade de imposto de
renda sobre aplicações financeiras. A Associação obteve a renovação deste certificado em
18 de dezembro de 2007, válido para o período de 10 de fevereiro de 2006 a 9 de fevereiro
de 2009. Este certificado foi prorrogado por mais um ano conforme parecer 019212009 da
consultoria jurídica do Ministério do Desenvolvimento Social, mas, preventivamente, em 20 de
maio de 2009, a Associação protocolizou pedido de renovação do referido certificado, com
base no processo nQ71000.05220412009-11. A renovação encontra-se em processo conforme
certidão emitida pelo Ministério com validade até 30 de setembro de 2010.

(c)

PIS e COFINS
A Associação, conforme determina a legislação em vigor, está apurando o PIS com base na
folha de pagamento a alíquota de 1%.
Com relação a COFINS, a Associação tem imunidade sobre o recolhimento desta contribuição
relacionada as receitas (doações) ligadas aos objetivos sociais. Entretanto, a Associação
estava sujeita a tributação da COFINS sobre as receitas financeiras até junho de 2009,
quando por meio da Lei n" 1.941109 tal tributação deixou de ser necessária.
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Instrumentos financeiros
A Associação opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para caixa e
equivalentes de caixa e outras contas a pagar.
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Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento,
em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características
desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis
aproximam-se dos valores justos.
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Seguros

A Associação não contrata seguros para proteger seus ativos de eventuais sinistros.
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Projetos

(a)

Nos exercícios de 2008 e 2009, a Associação recebeu auxílios e subvenções do Poder
Público Municipal (Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD)).

(b)

Os recursos captados são aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com
seu Estatuto Social.

(c)

As referidas doações podem ser assim demonstradas:

Pessoas físicas
Associados
Pessoas jurídicas
Lei nQ8.313191
Convênios (FUMCAD)
Lei nQ12.268106
Doações reconhecidas no resultado
Lei n ~ . 3 1 3 1 9 1
Convênios
Lei nQ12.268106
Pessoas jurídicas
Doações reconhecidas no passivo - recursos a aplicar
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(d)

Todos os serviços da Associação são prestados gratuitamente. As despesas incorridas na
prestação desses serviços, podem ser assim demonstradas:
Descrição

.

2009

Arte Comunidades - Pronac 06 10712
Desperta Galera 2008
Despertar Arte.e Cultura em UTls
Despertar Arte e Cultura em UTls - Pronac 06 11343
Despertar Arte e Cultura Oficinas
Despertar Arte e Cultura Oficinas - Pronac 06 10085
Multiplicando Arte - Projeto de Vida I
Multiplicando Arte - Projeto de Vida II
Multiplicando Arte - Pronac 05 5271
Multiplicando Arte ASA
Música em Comunidades
Música em Comunidades - Pronac 06 10084
Apresentações Despertar Arte e Cultura Pronac 06 10126
Arte Despertar Primeira Década - Pronac 08 8829
Cultura e Saúde
Formação de Educadores com Arte
Humanizando com Arte e Cultura - Inclusão Sociocultural
para Crianças e Adolescentes Hospitalizados
Multiplicando Arte - Projeto de Vida I11
Música em Comunidades - Pronac 07 8532
Oficinas Despertar Arte e Cultura 2009 - Pronac 08 4057
Tecnologia AD Icesp

Demais despesas administrativas não alocadas a
projetos
Despesas operacionais
(e)

As contribuições sociais registradas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e
de 2008, vinculadas ou não a projetos, podem ser assim demonstradas:
Descrição

INSS (cota patronal e terceiros)
PIS (sobre folha de pagamento)

2008
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Descrição
COFINS (sobre receitas financeiras)
CSLL

r-'

i

,

221
Isenção

840
Isenção

Anexo

Associação Arte Despertar
Demonstração das origens e aplicações de recursos
Exercícios findos em 31 de dezembro

Composição dos recursos originados das operações
Superávit (déficit) do exercício
Despesas que não afetam o capital circulante
Depreciação e amortização
r n & i ~ + e ~ ~ o r d o a ~ o p p
Perda na alienação de ativo imobilizado
- -

Recursos originados das (aplicados nas) operações
Origens de recursos
Nas operações sociais
Constituição de fundo patrimonial
Aplicações de recursos
Aquisição de bens de ativo imobilizado
Total das aplicações dos recursos
Aumento no capital circulante líquido
Variações no capital circulante

Ativo circulante
No fim do exercício
No início do exercício

Passivo circulante
No fim do exercício
No inicio do exercício

Aumento no capital circulante líquido

