
t

dm-.---
Ufl prsslm lêsti{sto §onad §+S«aid

Âpt* insfrlucicrcl

*'

A Audcorp

APACC _ CASA RONALD CAMPINAS

AssoctnÇÃo DE PAIs E AMlGos DA cRIANÇA
com cÂNcER E HEMoPATIAS

Demonslroções conló beis ocomponhodos
do relotório dos ouditores independentes
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Av. princesa D'Oeste, 1Ms I Bloco C l4o andar I Conjunto 44 - Jardim Proença - Campinas, SP - Brasil- CEP 13026-137

(19) 3295-4287 I (1e) 3295-4875

www.audcorP.com.br



h

Relolório dos Auditores lndependenles sobre qs Demonskoções Contóbeis

Bolonço Potrimoniol

Demonskoçõo do Resulkrdo do Período

Demonstroçõo dos Mutoçôes do Pqlrimônio Líquido

Demonstroçõo dos Fluxos de Coixo

Notqs Explicotivos às Demonslroções Finqnceirqs

Av. Princesa D'Oeste, 1645 | Bloco C l4o andar I Conjunto 44 - Jardim froença - Campinas, SP - Brasil- CEP 13026-137
(19) 32e5-4287 | (í9) 32s5-4875

www.audcorp.com.br



FINANCEIRAS"t

Aos Administrqdores dos
APACC Cosq Ronold Compinos - Associoçõo de Pois e Amigos do Crionço
Com Côncer e Hemopolios.
Compinos - SP.

Exominomos os demonstroções contóbeis dos "APACC Coso Ronold

Compinos - Associoção de Pois e Amigos do Crionço com Côncer e
Hemopotios.", que compreendem o bolonço poirimoniol em 31 de dezembro
de 2015 e qs respectivos demonstroções do resuliodo, dos mutoçÕes do
poirimônio líquido e do fluxo de coixo poro o exercício findo noquelo doto,

ossÍm como o resumo dos principois próticos contóbeis e demois notos

explicotivos.

Responsobilidode dq Adminislroçôo sobre os demonsiroçôes finonceiros:

A Administroçõo do entidode é responsÓvel pelo eloboroçôo e odequodo
opresentoçÕo dos demonstrqçÕes finonceiros de ocordo com os prÓticos

contóbeis odotodos no Brosil e pelos controles internos que elo determinou

como necessórios poro permitir o eloboroçÕo dessos demonstroçÕes

firronceiros livres de distorçõo relevonte, independentemente se cousodo por

froude ou ero.

Responsobilidqde dos Auditores lndependenies;,
Nosso responsobilidode é q de expressor umo opiniÕo sobre essos

demonstroÇÕes finqnceirqs com bose em nosso ouditorio, conduzido de

ocordo com CIs normos brqsileiros e internocionois de oudítorio. Essos normos

requerem o cumprimento de exigêncios óticos pelos ouditores e que o
oudiiorio sejo plonejodo e executodo com o objetivo de obter seguronÇo

rozoóvel de que qs demonstroções contóbeis estõo livres de dístorçÕes

relevontes.

Umo oudiiorio envolve o execuçõo de procedimentos selecionqdos poro o
obtençÕo de evídêncio o respeíto dos volores e divulgoÇôes opresentodos nos

demonstrqçÕes contobeis. Os procedimen'los selecionodos dependem do
julgomento do oudiior, incluindo o ovolioçõo dos riscos de distorçÕo relevonie

nos demonstroçÕes contóbeis, independentemente, se cousodos por froude

ou eÍTo.
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Nesso ovolioçÕo de riscos. o ouditor considero os controles internos relevontes
ooro q eloboroçÕo e odequodo opresentoçÕo dos demonstroçÕes contobeis
:c sociedode pors plonejor os procedimentos de ouditorío que sÕo

ccropriodos nos circunstoncíos, mos nõo poro expressor umo opiniõo sobre o
eficccia desses coniroles internos do sociedode. Umo ouditoria inclui.
tombám. o ovoiicçÕo do odequoçÕo àor proticos contábeis utilizodos e s
rozoobilidode dos estimotivos contóbeis feitos pelo AdministroçÕo, bem como
o ovolioçõo do opresentoçÕo dos demonstroções finonceiros tomodos em
conjunto.

Acreditomos que o evidêncio de oudítorio obtido é suficiente e opropriodo
poro fundqmentor nosso opiniõo.

Em nosso opiniôo, os demonsiroçÕes contobeis ocimq referidos opresentom
odequodomente, em todos os ospectos relevontes, o posiçÕo potrimoniol e
finonceiro dos "APÀCC - Coso Ronold Compinos - Associoçõo de Pois e
Amigos do Crionço com Côncer e Hemopoliqs..", em 3l de dezembro de
2015. o desempenho de suos operoçÕes e os seus fluxos de cqixo poro o
exercício findo noquelo doto, de ocordo com os proticos coniobeis odotodos
no Brosil.

Compinos,29 de obril de 2.016.

r

Audcorp Auditoria e Assessoria S/S
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ASSOCIAÇÃO DE PArS E AMTGOS DA CR|ANÇA COM CÂNCER E HEMOPATTAS

Bolonço Potrimoniol
3] de dezembro de 2015 e 2014

Em Reois, excelo quondo indicodo de oulro formo

Noto
Alivo Circulonle

Coixo e equivolenies de coixo
Adiontomento o terceiros
Despesos onlecipodos
Estoque

J
4
(

6

Nôo Circulonle

Outros contos o receber
lmobilizodo

Tolol do Ativo

Ás noÍos explicoÍivos sõo porle inlegronle dos Demonslroçôes ConÍábeís.

2015 2414

r .253. r20
3.890

744

46.168
1.303.923

I .0r ó.3r5
7.142
4.099

1 .O27.556

112

3.524.501

3.524.613

4.552.ró9

ry

3.721.962

3.721.962
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AssocrAÇÃo DE pArs E AMtGos DA cRtANÇA com cÂrucER E HEMorATIAS

Bolonço Polrimoniol
3I de dezembro de 2015 e 2014

Em Reois, excelo quondo indlcodo de oulro Íormo

Nolo
Possivo Circulonie

Âpols insl:'!ucÉnci

*

2015 2414

Fornecedores
Outros Contos à pogor
ObrigoçÕes tributórios
ObrlgoçÕes trabolhistos
Recursos de convênios

Pohimônio Líquido

a

9

t0
tl

36.289
ItrO

2.416
37.408

1.084.079

r .1ó0.850

55s.ó29
2.989.496

9r.007
228.903

3.8ó5.035

5.025.885

28.47 5

3.479

8.r05
40.444

926.941

1.007.044

555.ó29

2.306.832

682.664
3.545.125

Potrimônio Sociol
Superóvii ocumulodo
Ajuste de Exercícios Anteriores
Resultodo do Exercício

Iolol do Possivo e Potrimônio Liquído

Ás noÍos êxpíicofivos sôo porte inlegronle dos Dernonslroções ConÍóbeÍs.

12

r3

4.552. r ó9
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com cÂncrr E HEMopATtAs

Demonstroçôo do Resultodo do Período

3l de dazembro de 2015 e 2014

Ern Beois, excdo guondo indicodo de outro Íormo

Receilss Noio

Sern restriçoo

Receito de dooçÕes
Receito de eventos
Receito lojo & bozor
Receilos eventuois

Receitas com pensotórios

Totol

Com restríçõo

Projetos e componhos
Iolol

Cuslos e despesos dos oliüdodes

20't5 zAI4

t4

I5

l6

567.520

r3ó.2m

r 28.815

913

425.491

1.258.53'

583.534

38.800

r20.384

2ô.750

41.987

811.455

Custos e deslinoçÕes

Despesos operocionois
Despesos com pensotório

Despesqs gerois e odminislrotivos
DeprecioçÕo e ornortizoçôo
Outros Despesos

17

l8

t9

2A

974.818

974.818

-1 t7.038

-9U.854
-425.091

-347.830

-198.529

-3.305

-2.074.617

768.839

7ó8.8:19

-43.08ó

-763.447

-41.987

-r 34.052

-r 54.958

r 98.1 39

.?39.3?3Tdol

Resultodo Finonceiro

Receilo finonceiro

Despêso finonceíro
Totol

Superóvlt do exercíclo

As notos expllcolivos sôo portê integronlê dos Dernonslroções Conldbeis.

44.617

-2.855

41.762

682.664

81.029

-10.838

70.1fl
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A§SOCiAÇÃO DE PAIS E AMIGO§ DA CNIANçA COM CÂNCER E HEMOPATIAS

Demonslroçôes dos Mutoções no Polrimônio tiquido
3l de dezembro de 20'15 ê 2014
Em Rêoi§, exceio quondo indicodo de oulro formo

Soldos em 0l de jcneiro de 2014

- -:z'ov:t do exercÍcio
^ - - -" -'cÕo de reservo de superóvit

§oldos em 3'l de dezembro de 2014

---:-. !-=t=_-J

; -:-: l3 i':-::: .:..erior

Soldos em 3'l de dezembro de 2015

Potrimônio
sociol

555.ó29

Superóvit
ocumulodo

2.30ó.832

682.ó64

2.989.496

§uperóvll
do exercício

ó82.664
-ó83

Pokímônio
líquido

2.8d.2.461

682.664

3.545.125555.629

555.ó29 - 2.989.496

228.903
9t.407

3.865.034

Ás nolos explicoiivos iôo porte integtanle das DemonsÍroções Contóbeis.

228.903
91 .007

31 9.9t 0
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Demonstroçôes do tluxo de Coixo
3'l de dezembro de 2015 e 2014

Em Reois, exceto quondo indicodo de outro formo

2015

,r\JtL "\^
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2014

Fluxo de coixo dos otividodes operocionois
Superóvit do exercício

DeprecioÇÕes
Ajustes de Exercícios Anteriores
Toiol

VorioçÕes nos otivos e possivos

Outros contos o receber
Despesos Antecipodos
lmpostos o recuperor
Adiontomento o Funcionórios
Adiontomento o Fornecedores
Estoque
Fornecedores
Outros contos o pogor
Solorio.s e encorgos sociois o recolher
lmposios e contribuições sociois o recolher
Recursos de convêncio em execuçÕo

Coixo líquido oplicodo nos otividodes de operociono

Fluxo de coixo dos otividdes de investimentos
Aumento do imobilizodo
Recolculo de deprecioçõo de períodos onteriores

Coixo líquido oplicodo nos otividodes de investimentc

Aumento do coixo e equivolentes de coixo

Coixo e equivolentes de coixo
No início do exercício
No finol do exercício

Aumenlo de coixo e equivolentes de coixo

228.903

3',r0.01 I

91.007
629.92'l

682.664

'154.958

837.622

lll
3.355

3.430
-179

-46.168
7.814

-2.421
-3.03ó

-5.ó89
157.139

r 14.35ó

-t I I

-3.675

7.A17

-6.476

22.576
3.079

-28.426
ó.574

314.236

314.790

-507.473

-507.473

23ô.804

-775.356
-366.739

-1.142.095

r0.3r7

t.0t ó.315
r .253.120

r.005.999
l.0l ó.315

10.3I7

As nofos explicotivos sôo porfe inlegronte dos DernonsÍroçôes
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t ASSOCIAÇÃO Oe PA|S E AMIGOS DA CRIANÇA COM CÂNCER E HEMOPATIAS

Nolos Explicotivos do Adminislroçõo às Demonslroções Contóbeis
31 de dezembro de 2015 e 2014
Em Reois, exceto quondo indicqdo em outro formoto.

. Conlexto operocionol

A ASSOCTAÇÃO DE pAtS E AMTGOS DA CR|ANçA COM CÂNCER E HEMOPATIAS - APACC

presto, dentro ou foro do núcleo fomilior. ossisiêncio o crionços e odoiescentes
portodores de côncer, provendo-lhes hospedogem com membros do fomílio e ouxílio pré

ou pos-hospitolizoçÕo, visondo o seu bem-estor físico, psicologico e emocionol. A

ossocioçÕo ouxilio medionte dooções diretos ou componhos específicos, clínicos,

entidodes ou hospitois especiolizodos, visondo omplior e fortolecer ossistêncio, ensino e

pesquiso do combote oo côncer infonto-juvenil no poís, podendo, oportunomente,

direcionor tol quxílio o outros doenços predominontes em crionços e odolescenies.

Fundodo em 0Z de outubro de 
.l992, 

com o opoio de instituiçÕes ligodos oo combote oo
côncer infonto-.iuvenil, o APAAC é umo ossocioçÕo brosileiro, sem fins lucrotivos, e com

totql outonomio odministrotivo.

1. Bose.de preporoçõo e oprêsenloçõo dos demonslroções conlóbeis

As demonstroçÕes contóbeis poro o exercício findo em 3l de dezembro de 2015 forom
preporodos e estõo sendo opresentodos de ocordo com os próticos contóbeis odotodos
no Brosil, que compreendem os pronunciomentos, interpretoçÕes e orientoções emitidos

pelo Comitê de Pronunciomentos Contóbeis {CPC), especiolmente o NBC TG .I000-

Coniobilidcrde poro pequenos e médios empresos e orientoçÕes contidos no ResoluçÕo

1.409/12 que oprovou o ITG 2002- "Entidodes sem Finolidode de Lucros".

As demonstroçÕes contobeis dq'Entidode forom eloborodos de ocordo com diversos

boses de ovolioçÕo utilizqdos nos estimotivos contqbeis. As estimotivos contobeis

envolvidos no preporoçÕo dos demonstroçÕes contóbeis forom boseodos em fotores

objetivos, subjetivos e com bose no julgomento do odministroçÕo poro deierminoçÕo do
volor odequodo o ser registrodo nos demonstroÇÕes contóbeis. ltens significcrtivos sujeitos

o essos estimotivos e premissos incluem o seleçõo de vidos úleis do qtivo imobilizodo e de

suo recuperobilÍdode nos operoções, crssim como do onolise os demois riscos poro

determinoçÕo de outros provisões, inclusive poro demondos judiciois e odministrotivos.

A liquidoçÕo dos tronsoções envolvendo essos estimotivos podero resulior em volores

significotivomente divergentes dos registrodos nos demonstrqções {ontóbeis devido qo

trotomento probobilístico inerente oo processo de estimoiivo. A Asp\cioçõo reviso suos

estimoiivos e premissos pelo menos onuolmente. \\A'
lr
lú
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t A Entidode odotou todos os normos, revisôes de normos e interpretoçÕes emitidos pelo
Comitê de pronunciomentos contqbeis {CPC) pertinentes à entldode que estovom em
vigor em 3l de dezembro de 2015. As demonstroçÕes contóbeis forom preporodos

utilizondo o custo histórico como bose de volor.

A outorizoçÕo pelo diretorio, poro o conclusÕo do preporoçÕo destos demonstroçÕes
contobeis ocorreu em 04/2A16.

2. Políticos conióbeis

As principois polítícos contóbeis odoiodos pelo odministroçÕo do AssocioçÕo

descritos o seguir:

2.1 Coixo e equivolentes de coixq

Os Cqixos e equivolentes de coixo sõo montidos com o finolidode de otender o
compromissos de coixo de curio prozo. lncluem dinheiro em coixo, soldos positivos em

conto movimento, oplicoções finonceíros com liquidez imedioto (sendo equivolentes de
coixo todos os contqs boncorios e oplicoçÕes finonceiros com resgotes outomoticos) e

com riscos insignifícontes de mudonço de volor de mercodo. A rentobilidode dos

oplicoções finonceiros é reconhecido no resultodo do exercício quondo incorrido. Solvo

se houver olgum tipo de restriçõo.

2.2 Eslcques

Os odquiridos sÕo ovoliodos pelo méiodo do custo médio dos compros e os dooções sõo

registrodos oo preÇo de mercodo no doto do recebimento. Quqndo oplicÓvel, é
constituído provisÕo sobre itens obsoletos ou morosos nos dotos dos bolonços.

2.3 lmobilizodo

O imobilizodo estó registrodo pelo custo de oquisiçôo ou pelo volor do dooçÕo,

conforme declorodo em noto fiscol e/ou recibo de dooçÕo, deduzido do deprecioÇÔo
ocumulodo, colculodo pelo método lineor oo longo do vido útil do Ativo, conforme
tqxos descritos no Noto, os quois levom em consideroçõo o vido útilbs{modo dos bens.

A deprecioçÕo do otivo imobilizqdo é colculodo pelo método lineqr,\utilizondo toxos

fiscois, conforme segue: \\,\\"
\ Anos

lmóveis 25

Móveis e Utensílios l0
'Equipomentos e instoloções l0 t
Computodores e periféricos 5

Veículos 5

sÕo
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Cusios subsequentes serÕo incorporodos oo volor residuol do imobilizodo ou

reconhecidos como ilem específico, conforme opropriqdo, somente se os benefícios

econômicos ossociodos o esses itens forem provóveis e os volores forem mensurodos de
forom confióveis. O soldo residuol do iiem substituído é boixodo. Demois reporos e
monutenções sÕo reconhecidos diretomente no resultodo quondo incorridos.

O volor resíduol e o vido útil estimodo dos bens serÕo revisodos e ojustodos, se necessÓrio,

quondo existir urno indicoçõo de mudonço significotivo.

O volor contóbil de um otivo é imediotomente boixodo poro seu volor recuperóvel, se o

volor conióbil do otivo for moior do que seu volor recuperóvel estimodo.

Os gonhos ou os perdos em olienoções sÕo determinodos pelo comporoÇÕo do volor de
verrdo com o volor contobil e sõo reconhecidos no demonsiroçÕo do resultodo, quondo

ocorridos.

Reduçõo do Volor recuperóvel do otivo.

De ocordo com o Pronunciomento Técnico CPC 0l * "ReduçÕo do Volor Recuperovel do
Ativo", os itens de otivo imobilizodo que opresentem indícios de que seus custos

registrodos sÕo superiores oos seus volores de recuperqÇõo sôo revisodos poro

determinor o necessidode de provisõo poro reduçõo do soldo coniobil o seu volor de
reolizoçÕo. Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, nÕo forqm reolizodos trobolhos de
reduçõo oo vqlor recuperóvel poro os itens do otivo imobilizodo.

2.4 Fornecedores

As contos o pogor o fornecedores sÕo obrigoções o pogor por bens ou serviços que

forom odquiridos no curso normol dos otivÍdodes, sendo reconhecidos oo volor do foturo

ou do controto correspondente. As referidos contos CI pogor sÕo clossificodos como
possivo circulontes se o pogomento for devido no período de oté um ono.

Coso contrório. os contos o pogar sÕo opresentodos no possivo nôo circulonte.

2.5 Subvenções

o) Subvençõês poro cusleio
Reconhecidos iniciolmente no possivo, no rubrice "Recursos de convênios poro custeio",

e opropriodos como receito quondo do efeiivo prestoçÕo de serviço.

b) Subvenções poro lnveslimento
Referem-se o subvenÇões poro o oquisiçÕo. ou conskuçÕo de bens que serÕo de

,propriedode do AssocioçÕo. Referidos subvenções poro investimento sÕo reconhecÍdos

iniciolmente no possivo, no rubrico "Recursos de convênios potÇ investimento", e

opropriodos como receito oo longo do período de v[do útil dos dçns odquiridos ou

construídos, em conformidode com o Pronunciomento Técnico CPC - "Subvençõo e
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t Assistêncio Governomentois". Adicionolmente, o bem odquirido ou consiruÍdo

contobilizodo como oiivo imobilizqdo e depreciodo pelo suo vido Útil normol estimodo.

2.6 Demois possivos circulonles

Demonstrodos por volores conhecidos ou colcuioveis, ocrescidos, quondo oplicóvel, dos

encorgos e vorioções monetórios incorridos.

2.7 ?otrimônio Sociol

Constiiuído pelo dotoçÕo iniciol de seus outorgontes instituidores e por dooçôes
recebidos de terceiros ocrescido ou diminuído do superóvit ou deficit opurodo em codo
exercício.

2.8 Apuroções do resultodo - receitos e despesos

SÕo opropriodos com bose no regime de competêncio e estõo suportodos por

documentos que otendem os exigêncios legois e fiscois.

2.9 lmunidodes Tributórios

Por ser umo entidode sem fins lucroiivos, o AssocioçÕo estó isento do pogomento de

imposto de rendo e do contribuiçÕo socíol, conforme estobelece o olíneo c, do inciso Vl,

do porogrofo '150 do ConstituiçÕo Federol.

Conforme os leis no 9.715 de 2ó de novembro de l99ii e no 9.718 de 28 de novembro de
1998, os entidodes sem fins econômicos que fenhom empregodos, contribuirÕo pqro o
PIS com umo olíquoio de I % incidente sobre o folho de pogomento.

2.'t0 Moedos funcionois e principois próticos conlóbeis

que é o moedo

3. Coixo e equivolenles de cqixo

*
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Coixo

Boncos conto movimento

AplicoçÕes finonceiros

Coixo e equivolenles de coixo - sem restriçõo - noto (o)

Boncos conlo movimento

ApilcoÇões finonceiros- com restriçôo

Coixo e equivolenles de coixo - com reslriçõo - noto (b)

2015 2014

2.285

32

751.210

7.ó61

5.070

1.002.367

753.528 r.015.098

64

499.528

59

I .159

499.5?2 1.218

r.253.120 1.0ró.3r 5

Ás noÍos explícoÍÍvos sôo porÍe ínÍegronle dos DemonsÍroçôes Confobeis.

o.) Coixos e equivolentes de coixo - sem restrições

Os coixos e equivolentes de coixo de curto prozo sÕo de olto liquidez e prontomente
conversíveis em montonte conhecido de coixo, sujeitos q riscos insignifícontes de
mudonço de volor, livres de quolquer restriçÕo quonto oo uso por porte o instituiçÕo.

As opliçoções finonceiros estÕo disponíveis poro negocioçõo, portonto, podendo se

resgotodos o quolquer tempo, com hobilidode de pronto conversõo em um volor
conhecido de coixo e com riscos insignificontes de mudonço de volor. As oplicoções sÕo

remunerodos correspondem o CDBs, e tem remuneroÇÕo pré-fixodo com bose em
percentuois do vorioçÕo de 77% s 96,5% do Certificodo de

Deposito lnierboncório - CDI e, portonio, jó estÕo reconhecidos pelo seu volor justo, em

controportido oo resultodo.

b.) Coixos e equivolentes de cqixo - com restrições

As oplicoções finonceiros estõo disponíveis poro negocioçÕo, portonto, podendo ser

resgotodos o quolquer tempo, com hobilidode de pronto conversôo em um volor
conhecido de coixo e com riscos insignificontes de mudonço de volor. As oplicoções

correspondem o CDBs, e tem remuneroçÕo pré-fixodo com bose em percentuois do
vorioçÕo de 77% o 9ó,5% do Certificodo de Depósito lnterboncório - CDI e, portonto, jÓ

estÕo reconhecidos pelo seu volor justo, em coniroportido oo resulto{o.
\\

,Entretonto o uso dos recursos é restriio o noturezo dos convànl§s firmodos en

Associoçõo poro com o lnstituto Ronold McDonold {lRM). \\
N



Clsn
RoN,rm McDoNaro

.Í-,{hffriÂl
Uô $o$iffi ir§lii,,ts Rsâid lt!§Ootald

4. Adiontomento o Terceiros

Adiantamento Funcionarios

Adiantamento de Férias

Adiantamento Fomecedores

Totais

5. Despesos Antecipodos

Áp&ü insl,Tuciírcl

#

cG

2015 2014

2.315

1.396

179

7.142

3.890 7.142

2015 2014

Prêmio e seguro

Tolois

o opropnor 744 4.499

74 4.O99

6. Estoque

Estoque Alimentos
Estoque'Moteriqis Higiene e Limpezo
Estoque Mqteriol Descorlóvel
Totois

7. lmobilizodo

2015 2014

3i.45ó
r 2. r03
2.649

46.168
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Cuslo

lnsioloÇôes e Luminosos
Veículos
ivtoquinos ê Equipomentos
,Vbveis e Ulensilios

Equipomenlos de lnformóÍico
imôveis
Tetetcnio
lrnóvel com reslriÇào

Tenenos (sem restriçÕo)

ConstÍuÇÕes em ondomênto .

ConslruÇÕo em ondomento COI 3/2013 CO l5/2014

Cons'truÇÕo em ondomento sem reslriÇôo
Totol

{-) DeprecioÇÕo e AmoriizoÇôo Acumulodo
(-) lnstÕlqÇÕês e Luminosos
i-l Veícuios
- vccJ los e Equipornentos

(-) ttoveis e Uiensílios

{-) Êquipomentos cje lniormótico
(-) lmóveis
(-i Telêfonio
(-) lmóveis com rêstriÇõo
Iotol

To,tol Líquído do lmoblllzodo

Adiçôes TronsfeÍêncios
Soldo em

l5
151.43ó

r 28.000 -

57.ú2
392.224
30.000'

234A.780 -

290.000 -
I r.558

59ó.41ó -

137.?77 -

40.757 -

ó0.983 -
I 30.óóó -

65.423 -

9.676 -

202.016

192.193
1 28.000
1 t 8.07ó
522.8?A

95.423

2.980.283
9.67 6

596.4) 6

-2.O48

ó39.503

596.41ó
-290.000 -
-211.526 -

-596.416 -

-137.977 -

4.135.4{B 4.642.955

-66.444
-56.747
-27.9A2

-2W.966

-3.1 17

-25s.726

-610.982

-27.576 -

-13.867 -

-21 .5» -

-1 14.r08 -

-t 1.354 -

-108.424 -

-1.226 -

-11 .928 -

-310.01I

-94.020
-70.614
-49.5r 0

-3r 5.074
-1 4.47 1

-3ó4. I 50
-1.226

-11.928
-r20.993

199.509

Porte do lmovel utilizodo pelo tnstituiçÕo foro cedido por meio de decreto
número 1320ô de ogosto de ,l.999, 

sendo rotificodo por meio do Jqrmo de
uso, lovrodo entre os entidodes em 09 de ogosto de .l.999. 

\ \
\

8. Fornecedores

3.524.501 -2.048 3.721.962

municipol sob
permissÕo de
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FORNECEDORES

ISS o Recolher
IRRF o Recolher
RPCC o Recolher
INSS o Recolher

As obrigoções tributórios representom q

Pessoo iur'rdico e Físico pelo Associoçôo.

*
';".: ,,:' ' -

lc 20I5 2014

PIRASA VEICULOS LTDA

BADUR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA INF

AMir- ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

tornecedores Diversos

CADIS ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA

ABC ART.LíTRAS TUMINOSOS LTDA ME

W, B. PASSAGNOLO & CIA,LTDA . ME

INSTALLA.COM COMERCIO DE ELTTRONICOS LTDA ME

ROGER FRANCIS MARMORES E GRANITOS EIRELI ME

BALANCENTER EQUIP. MANUN. P/COZINHA INDUSTRIAL LTD

LV LOCALIZAÇÃO DE VAZAMENTOS LTDA - EPP

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

DEPOSITO DE MADEIRA SAO LUIZ LTDA

CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

AC7 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E TELEVENDAS LT

CASA DE CARNES LAUANA LTDA - ME

ZANETTE PIETRA MARMI MARMORES E GRANITOS LTDA - ME

CALCEDONIAS COMUNICAÇÃO LTDA ME

Coivogos Comercio Serviços de Peços e Aces Ltdo ME

Higileve Com. de Prod. poro Higiene e Limpezo Ltdo
JJM CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME ..

HIDRO PRESS LIMPEZA TECNICA LTDA . ME .,
Dohler S.A.

ó.473
70

3.022
0
0

0

0

0

0

0
n

0

0

0

0

4.071

0

3.370

428

434

1.406
1.923

15.092

2.519
0

0

2.225

r.235
5.280

-20

200

IJU

1 .167

367

264
40

3.700
0

I 1.315

0

0

0

0

0

0

Totois 3ó.289 28.475

Os fornecedores sôo reconhecidos, iniciolmente oo vCIlor de mercodo e no momento dos
negocioÇÕes de compros, os pogomentos sÕo porcelodos em 30, ó0 dios,
consequentemente sendo liquidodos em oté {ó0) dÍos.

9. Obrigoções Tributórios

2015 2014

567
a?

434

1.322

1.927

334

5.844

2.41 8.I05

conirotoÇõo de mõo ierceirizodo de

ryI0. Obrigoções Trobolhislos e Tributórios
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Solorios o Pogor
INSS o Recolher
FGTS o Recolher
IRRF o Recolher - 05ól/ 0588

Contrib. Sinclicol/Assist. o Recolher
PIS s/Folho de Pogomento
Provisoo poro Ferios e Encorgos

IRM - Projeto MC Dio Feliz - CO 33/2013
IRM - Projeto Alinhovondo
IRM CO ]3.l2Arc e 15/2014 - Obros em Andomenios
PMC - COFIN 2OI5
(-) Sub-lotol - Convênlos e Subvenções

Componho MC dio Feliz2014
Componho MC dio Feliz 2015
rRM - PROJETO - CO 63/2014
(=) Sub-totol - Coptoçõo de Recursos

20r5 2014

3.ó91

2.618
r .871

477

28.751

14.091

983
a?

338

24.949

37.408 4.44

Os volores representom soldos de sqlorios o pogor, volores retidos dos coloborodores o
recolher poro Associoções de Closse, INSS e FGTS incidentes à folho de pogomenio.

Os volores de provisões trobolhistos forom determinodos com bose no remuneroÇÔo

mensol do colqborodor e o número de dios de férios o que jÓ tenho direito bem como os

encorgos sociois incidentes sobre os volores que forom objeto do provisÕo, respeitondo o

Princípio do Competêncio.

1 1. Convênios e Componhos

2015 20-t4

584.487
433

612
60ó

596.416-

58,,.921 597.63ii

349.991
149.168

329.307

4?9.I59 329.307

1.084.079 926.941

Os recursos recebidos pelo AssocioçÕo por conto dos convênios firmodos entre

Associoçõo poro com lnstituto Ronold McDonqld (lRM) sÕo dooÇÕes condicionois, ou

sejo, possuem clóusulos restriiivos de uso.

A AssocioçÕo montém em contos de possivo os volores em coixo e equivolentes e/ou de

invesiimentos, oté que sejom cumpridos qs clóusulos que restringem o uso por porte do

AssocioçÕo.

.Coso o montonte nôo sejo utilizodo, deveró ser devolvido ou solicitodo outorizoçÕo poro

uso do soldo remonescente oo lnstiiuio Ronold McDonold, o AssocioÇÕo deve prestor

conios oo lnsiituto Ronold McDonold irimestrolmente e
solicitodo pelo montenedor. enire outros clóusulos.

ouditorio quondo
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Potrimônio soclol
Superovil ocumulodo
Ajuste de Exercícios Anleriores
Resultodo do Exercício
Tolol

O Potrimônio Líquido do AssocioçÕo é composto
ocrescido do superóvit opurodo em codo exercício.

13. Ajustes de Exercícios Anleriores

Débito

lnstoloçÕes e Luminosos

Moqulnos e Equipomentos
Móveis e Utensílios

Equipomentos de Informótico
TeleÍonio
(-) Veiculos

i-) ivaquinos e Equipomentos
-, rroveis nõo Operocionois

{-) Moveis e UÍensilios
(-) lnstoiocoes e Luminosos
(-) EquipomenÍos de lnÍormÓtico

i-i Telefor,ic
Tolois

3.8ó5.035 3,545.125

pelos dooções dos instituidores

Crédito
17.ó85

37.057

112.175

34.78ó
786

fl.007

2015 2014

s55.629

2.989.49ó
9r.007

228.943

555.629

2.306.832

682.ó64

1.067

13.9ô2

7.803
73.ô95

r0.960

3.210
786

202.489

SÕo considerodos como ojustes de exercícios onteriores, os decorrentes de mudonÇo de
critério contobil ou de retificoçÕo de erro imputovel o exercício onterior, desde que nÕo

possom ser otribuídos o fotos subsequentes {ori. I 8ó, § 1o LEI No 6.40417 6), desto formo, no

bolonço encerodo em 3l /12/2015, forom evidenciodos os volores de fotos com efeitos

que pertencerom o exercÍcios onteriores.

Os volores referem-se à regulorizoÇÕo de soldos de bens que contribuem poro o
formoçÕo de resultodos futuros e com vido útil econômico superior o um ono odquiridos

em períodos onteriores e que nÕo forom clossificodos como Atiyo lmobilizodo. Estes

votores clossificóveis como Ativo tmobilizodo toro'i"r."ã;tor]z;Ju como oiustes de

exercícios onteriores, envolvendo os contos de: Veículos, lvtoquh\s e Equipomentos,

lmóveis, Moveis e Utensílios e lnstqloções. \ \
\\\ / I

111.42

I4. Receito de Dooções
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Receito Membros Contribuintes
Receiio Pessoo Fisico e Juridico
Receito Noto Fiscol Poulisto
Culros Receiios de Dooções
DooçÕes Espontôneos
Tolol

Receito Prefeiluro Cofinonciomento - noto
Receito Prefeituro CMDCA - noto (o)
Receito MCDIA FELIZ

Convenio iRM - DooçÕes de Componhos
Oulros Receitos de Convênios
Receito do Convênio CO &/2A14
Receílo Convênio CO 1312013 e l5/2013
Totois

{}:

fü 2015 2014

16.020

58.1 53

430.041

1.9ót

61_346

r3.3ó0
20.397

r9ó.548
353.227

U

567.520

1 5. Receitos/Despesos Compensotórios

o) Trobolho Volunlório

Duronte o exercício de 20.I2 o Conselho Federol de Contobilidode oprovou o llG 2002
que menciono necessidode de contobilizoçôo dos "seryiços voluntórios" utilizondo o
criiério de reconhecimento do volor justo pelo prestoÇÕo do serviço como se tívesse
ocorrido o desembolso finonceiro.

Duronte o exercício de 2015, o entidode mensurou o custo do trobolho voluntoriodo de
formo o consideror o que efetívomente serio desembolso finonceiro poro codo otividode
de opoio, Operocionol, Coordenodores e Diretores no montqnte de R§ 365.379,55.

b) lsençõo Previdenciório

Em otendimento à legisloçõo vigenie os volores relotivos às isenções previdenciórios
gozodos duronte os exercícios de 201 5 correspondem oos montontes de R$ 5?.71 1,1 9.

volor Tolol dos Receilos/Despesos compensolóriqs em 2015 R§ 425.oqa,74

I6. Receiios com Reslriçõo

2015 2014

583.534

(o) 40.ó62

30ó.8i 9
99.715

441

6Aó

42.575

9r.ó80

$4.55;
l4

768.839
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Dooções condicionqis - Prefeiluro Compinos

A AssocioçÕo obteve em 2015, dois convênÍos com o Prefeituro de Compinos que

coporlÍcipovo no pogomento de solórios, encorgos entre outros noturezos.

O convênio tem como corocterísiico o coporticipoçÕo no custeio do instituiçÔo, nÕo

possui iermo e/ou convênio firmodo, entretonto coso exislo soldo remonescente devero

ser devolvido oos cofres públicos, o montonte tombém é possível de ouditorio e

obrigoiorio o prestoçÕo de contos.

o.) Dooçôes condicionois - lnslilulo Ronold McDonold

Os recursos recebidos pelo Associoçõo por conto dos convênios firmodos enÍre

AssocioçÕo poro com lnsiituto Ronold McDonold {lRM) sÕo dooções condicionois, ou

sejo, possuem clóusulos restritivos de uso.

A Assocíoçôo montém em contos de possivo os volores em coixo e equivolentes e/ou de
invesÍimenios, oié que sejom cumpridos qs clóusulos que resiringem o uso por porte do
AssocioçÕo.

Coso o montonte nÕo sejo utilizodo, deveró ser devolvido oo lnstituto Ronold McDonolcis.

A AssocÍoçÕo deve prestor contos oo lnstituto Ronold McDonold trimestrolmenie e

disponi6ilizor o oudiiorio quondo solicitodo pelo monienedor, entre ouiros clóusuios.

17. Cusios e Deslinqções

2015 2014

#

ft

Custos dooÇões
Custo de componhos e vendo de produtos
Custo McDio feliz

Custo convênios e subvençôes
Custo de Evenlos
(=) Sub-tolol cuslos com subvenções e projelos

Os volores evÍdenciodos o título de custos

recursos recebidos poro custeio de Projetos.

27.7ó6

7.5.II
67.740
9.120

4.900

8.554

32.929
1.322

282

43.086

-se à utilizoçÕo de
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I 8. Despesos Operocionois

Despesos com pessool

Encorgos sociois
Provisôo de férios e l3o solório
Despesos com benefícios e outros
lndenizoçôes trobol histos
(=) Sub-totol cuslos de ordem lrobolhistos

Despesos com ocupoçÕo
Despesos com olimentoçôo
Despesos com hospedes
Despesos com monutençÕo e reporos
Serviços publicos
Serviços de terceíros

Oulros despesos operocionoís
(=) Sub-totol custos com oculpoçôo

Tolol

19. Despesos Gerois e Administrotivos

Despesos com viogens
Despesos com comunicoçôo
Despesos com veículos
Copocitoçôo e treinomentos com voluntorios
Despesos odministroiivos

20. Oulros Despesos e ou Receilos

Oulros Despeso§

Os volores registrodos

à:

2015

no Conto outros Despesos e/ou Receitos refere-se respectivomente

Âpoio insf;luoonoi

*

k
2015 2014

338.ó52

61.687

57 .144
7 4.150

1.344

249.57?

I I 1.907

38.ó l3
77.954
2.243

532.978 4€,Cl,.296

19.669

55.33ó

45.123

139.667

70.574
i 19.507

50.5ór

42.117

r0.505
57.423

34. I 0ó

88.438

4/.9.877 283.151

?82.854 763.47

20I5 2014

r.201

14.829

36.498
22.021

273.281

5.416
3.094

28.038

2.02t
95.483

347.830 r34.052

2015 2014

3.035

3.035

1 98.1 39

r?8.t3t

o Tronsferêncio poro o conveniCI CO
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. Estornos poro RegulorizoçÕo de soldos relocionodos à Deprecioçôo e
Projeto/Componhos.

Evenlos Subsequentes

Até o doto do emissõo relotórÍo, nôo temos conhecimento de quolquer foto
reÍevonte que sejo noto e/ou destoque e iqmbém que gere efeitos os
demonstroÇões iodos.

Neves Figueiredo

:275.786.968-A7

Presidenie

desse

Conlodor CRC (SP) 110.546-0/7


