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Parecer dos auditores independentes 
 
 

Aos Administradores e ao Presidente  
do Conselho de Administração 
Américas Amigas 
 
 
 
 

1 Examinamos o balanço patrimonial da Américas Amigas ("Associação") em 31 de dezembro 
de 2009 e a correspondente demonstração do superávit, da mutação do patrimônio social e 
dos fluxos de caixa do exercício findo nessa data, elaborados sob a responsabilidade de sua 
administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações 
financeiras. 
 

2 Nosso exame foi conduzido 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, nosso exame compreendeu, 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. 
 

3 A Associação, por não ter fins lucrativos, obtém suas receitas na forma de doações, em 
espécie e bens, e eventos, as quais somente podem ser identificadas quando registradas 
contabilmente. Por essa razão, nosso exame nessa área ficou restrito, exclusivamente, aos 
valores contabilizados. 
 

4 Somos de parecer que, exceto pelo assunto mencionado no parágrafo anterior, as referidas 
demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Américas Amigas em 31 de dezembro de 2009 e o 
superávit das operações, a mutação do patrimônio social e os fluxos de caixa referentes ao 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 

São Paulo, 28 de abril de 2010 
 
 
 

PricewaterhouseCoopers Luciano Jorge Moreira Sampaio Júnior 
Auditores Independentes Contador CRC 1BA018245/O-1 "S" SP 
CRC 2SP000160/O-5 
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As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Ativo   Passivo e patrimônio social   
      
Circulante   Circulante   
 Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3) 1.211.420   Fornecedores 42.130  
 Bens destinados à doação (Nota 4) 806.200   Tributos a pagar (Nota 8) 137.392  

 Adiantamentos a fornecedores (Nota 5) 271.357     
 Despesas do exercício seguinte 3.317   179.522  

      
 2.292.294  Patrimônio social   

    Superávit 2.113.496  
Não circulante      
 Imobilizado (Nota 6) 724     

      
Total do ativo 2.293.018  Total do passivo e patrimônio social 2.293.018  
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Receitas das atividades   
 Doações (Nota 7) 3.390.449  
 Juros de aplicações financeiras 66.274  

   
 3.456.723  

   
Deduções das receitas   
 Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) (Nota 8) (109.428 ) 

   
Custo das atividades   
 Custo das atividades (Nota 10) (843.416)  

   
Despesas das atividades   
 Administrativas e gerais (Nota 9) (381.413 ) 
 Financeiras (8.970 ) 

   
 (390.383 ) 

   
Superávit do exercício 2.113.496  
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As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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 Superávit  Total  

     
 Superávit do exercício 2.113.496  2.113.496  

     
Em 31 de dezembro de 2009 2.113.496  2.113.496  
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Demonstração dos fluxos de caixa 
Exercício findo em 31 de dezembro de 2009 
Em reais 

 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Fluxo de caixa das atividades operacionais    
    
Superávit do período  2.113.496  

    
Ajustes     
 Depreciação (Nota 16)  66  
 Receita de doação de veículo (Nota 7)  (48.750 ) 
 Custo do veículo doado (Nota 10)  48.750  
    
 Variações nos ativos e passivos    
  Bens destinados à doação (Nota 4)  (806.200 ) 
  Adiantamentos a fornecedores  (271.357 ) 
  Despesas do exercício seguinte  (3.317 ) 
  Fornecedores  42.130  
  Tributos a pagar  137.392  

    
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais  1.212.210  

    
Fluxo de caixa das atividades de investimentos    
 Aquisições de ativo imobilizado (Nota 6)  (790 ) 

    
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos  (790 ) 

    
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa, que corresponde à caixa e  
 equivalentes de caixa no final do exercício 

 
1.211.420  
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1 Contexto operacional 

 

A Américas Amigas ("Associação") é uma entidade sem fins lucrativos com sede em São 

Paulo, Estado de São Paulo, constituída em 9 de dezembro de 2008, cujas atividades foram 

iniciadas em janeiro de 2009.  

 

A Associação tem como objetivo promover, em território brasileiro, atividades que combatam a 

mortalidade causada pelo câncer de mama atingindo, principalmente, pessoas de baixa renda 

através da disponibilização de instrumentos de: conscientização, prevenção, diagnóstico 

precoce, e tratamento. 

 

Em 2009, a Associação doou três mamógrafos para a APAMI - Associação Petrolinense de 

Amparo à Maternidade e à Infância (Petrolina - PE), ao Hospital Barão de Lucena  

(Recife - PE) e ao Ambulatório de Especialidade do Município de Suzano (Suzano - SP). 

 

 

2 Apresentação das demonstrações financeiras e  

principais práticas contábeis 

 

2.1 Apresentação das demonstrações financeiras 

 

As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria Executiva e 

Conselho Fiscal da Associação em 28 de abril de 2010. Foram elaboradas e estão sendo 

apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas 

disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e normas aplicáveis às entidades sem 

fins lucrativos. 

 

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração destas demonstrações financeiras 

correspondem às 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. 

 

2.2 Descrição das principais práticas  

contábeis adotadas 

 

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações financeiras 

estão descritas a seguir: 
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(a) Caixa e equivalentes de caixa 

 

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros 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. 

 

(b) Instrumentos financeiros 

 

Classificação e mensuração 

 

A Associação classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao 

valor justo por meio do resultado, recebíveis, 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. 

 

(c) Bens destinados a doação 

 

É composto por mamógrafos e está demonstrado pelo menor valor entre o custo e o valor 

líquido realizável. 

 

(d) Imobilizado 

 

Está composto principalmente por equipamentos de informática e está demonstrado pelo 

custo histórico de aquisição.  

 

A depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com as taxas divulgadas na Nota 6.  

 

(e) Passivos circulantes 

 

Demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 

correspondentes encargos, das variações nas taxas de câmbio e das variações monetárias 

incorridas. 

 

(f) Apuração do superávit 

 

As receitas de doações relativas a parcerias e patrocínios são reconhecidas mensalmente no 

resultado de acordo com sua distribuição dentro dos períodos ocorridos e tem a finalidade de 

custear as atividades dos programas sócio econômico desenvolvidas pela Associação.  
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As demais receitas e as despesas são contabilizadas pelo regime de competência. 

 

2.3 Normas e interpretações de normas  

que ainda não estão em vigor 

 

Com o advento da Lei no 11.638/07, que atualizou a legislação societária brasileira para 

possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil para as 

normas internacionais de contabilidade (IFRS), novas normas e pronunciamentos, 

interpretações e orientações foram emitidos durante o ano de 2009 com aplicação mandatória 

para os exercícios encerrados a partir de dezembro de 2010 e para as demonstrações 

contábeis de 2009 a serem divulgadas em conjunto com as demonstrações de 2010 para fins 

de comparação. A Administração da Empresa está em processo de avaliação dos potenciais 

efeitos relativos aos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

 

 

3 Caixa e equivalentes de caixa 

 

Caixa e bancos 107  
Aplicações financeiras (*) 1.211.313  

   
 1.211.420  

 
(*) Estão compostas por Certificados de Depósitos Bancários, de liquidez imediata, e são 

remuneradas com base no Certificado de Depósito Interfinanceiros (CDI). 

 
 

4 Bens destinados à doação 

 

 
 

Mamógrafos  

 
Mamógrafo 

em 
comodato  Veículos  Total  

         
 Adições 1.212.998    48.750  1.261.748  
 Doações (406.798 )   (48.750 ) (455.548 ) 
 Transferência (193.000 ) 193.000      

         
Saldos em 31 de dezembro         
 de 2009 613.200  193.000    806.200  
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5 Adiantamentos a fornecedores 

 

GE Healthcare do Brasil Com. e Serv. para Equip. Médico-Hospitalares 263.691  
Uni Studio Serviço Edição 7.666  

   
 271.357  

 

 

6 Imobilizado 

 

   Computadores  
   e periféricos  

     
 Aquisição   790  
 Depreciação   (66 ) 

     
     
Saldos em 31 de dezembro de 2009   724  

     
 Custo total   790  
 Depreciação acumulada   (66 ) 

     
 Valor residual   724  

     
Taxas anuais de depreciação - %   20  
 

 

7 Doações 

 

Nos termos do Estatuto Social, as doações são constituídas por: 

 

. contribuições dos Associados; 

 

. doações, legados, bens, direitos e valores ofertados por qualquer pessoa física ou jurídica, 

e, ainda, pela arrecadação dos valores obtidos através da realização de festas, palestras, 

cursos, publicações, eventos e bazares, deste que revertidos em benefício da Associação 

e na persecução de suas finalidades; 

 

. aluguéis de imóveis e juros de títulos ou depósitos; 

 

. termo de parcerias com o Poder Público.   
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As doações recebidas durante o ano de 2009 podem ser assim demonstradas: 

 

 Quantidade  Montante  

     
Montante das doações     
 Abaixo de R$ 10.000 65  255.008  
 De R$ 10.001 a R$ 50.000 36  1.167.250  
 De R$ 50.001 a R$ 100.000 4  301.600  
 De R$ 100.001 a R$ 500.000 5  901.349  
 Acima de R$ 500.001 1  765.242  

     
 111  3.390.449  

 

 

8 Tributos a pagar 

 

ITCMD - principal 109.428  
ITCMD - multa e juros 27.871  
PIS, COFINS, CSLL retidos na fonte 93  

   
 137.392  

 

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD): a Associação está em processo 

de aquisição da certificação de Entidade Promotora de Direitos Humanos, o que lhe dará o 

direito de Isenção do ITCMD. A Associação mantém registrado os impostos incidentes sobre 

doações recebidas durante o exercício de 2009. Os valores não recolhidos são atualizados 

pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). 

 

 

9 Despesas administrativas e gerais 

 

Despesas com autônomos 141.444  
Serviços de contabilidade e consultoria 124.859  
Despesas com eventos 46.494  
Despesas tributárias 39.620  
Despesas gerais 18.049  
Utilidades e serviços 10.947  

   
 381.413  
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10 Custo das atividades 

 

Custo dos mamógrafos doados 406.798  
Evento Noites das Estrelas 381.197  
Custo de veículo doado 48.750  
Convenção dos Contabilistas 3.978  
Show Roberto Carlos 2.050  
Viagens e representações 643  

   
 843.416  

 

 

11 Cobertura de seguros 

 

Em 31 de dezembro de 2009, a cobertura de seguros de responsabilidade civil da Associação 

foi considerada suficiente pela administração para cobrir eventuais sinistros. 

 

 

12 Eventos subsequentes 

 

Em janeiro de 2010 a Associação conquistou a qualificação de OSCIP - Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público - nos termos da Lei no 9.790 de 23 de março de 1999. 

 

Em março de 2010, a Associação doou ao Hospital Central da Polícia Militar do Rio de Janeiro 

um mamógrafo digital, cujo valor contábil era de R$ 613.000, devido à necessidade de 

aperfeiçoar e agilizar o atendimento oferecido atualmente, que é feito somente por um 

equipamento antigo em sua unidade de Niterói ou pelas clínicas conveniadas. 

 

 

 

*          *          * 
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