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Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras

Aos Administradores e Conselheiros
Américas Amigas

Examinamos as demonstrações financeiras da Américas Amigas (a "Associação") que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do déficit, das mutações
do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das
principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração
sobre as demonstrações financeiras

A administração da Associação é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e
médias empresas - Pronunciamento Técnico CPC PME - "Contabilidade para Pequenas e Médias
Empresas", e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
por erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de
distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito
dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro.

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações financeiras da Associação para planejar os procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia
desses controles internos da Associação. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem
como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião
com ressalva.
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Base para opinião com ressalva

Conforme descrito na Nota 7 às demonstrações financeiras, 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, nossos exames nessa área ficaram
restritos, exclusivamente, aos valores contabilizados.

Opinião com ressalva

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito no parágrafo "Base para opinião com
ressalva", as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Américas Amigas em 31 de dezembro de 2012, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis para pequenas e médias empresas.

São Paulo, 29 de maio de 2013

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Luciano Jorge Moreira Sampaio Júnior
Contador CRC 1BA018245/O-1 "S" SP
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Ativo 2012 2011 Passivo e patrimônio social 2012 2011

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3) 825.734 1.224.593 Empréstimos e financiamentos 40

Valores a receber (Nota 4) 100.288 Fornecedores (Nota 8) 61.243 699

Adiantamento a fornecedores (Nota 5) 1.688 85.267 Tributos a pagar (Nota 9) 239.018 228.329

Adiantamento a terceiros 389 389 Obrigações trabalhistas (Nota 10) 32.569 17.187

Adiantamento a funcionários 1.486 1.425 Outras obrigações 616 618

Despesas do exercício seguinte 4.167 3.562

333.486 246.833

933.752 1.315.236

Não circulante

Não circulante Contingências trabalhistas (Nota 14) 186.913 210.493

Imobilizado (Nota 6) 2.968 3.721

186.913 210.493

Patrimônio social

Superávit acumulado 416.321 861.631

Total do ativo 936.720 1.318.957 Total do passivo e do patrimônio social 936.720 1.318.957
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A demonstração do resultado abrangente não está sendo apresentada, uma vez que não há outros resultados
abrangentes além do déficit do exercício.

2012 2011

Receitas operacionais

Receitas de doações

Doações (Nota 7) 2.088.376 557.618

Trabalho Voluntariado (Nota 15) 458.760 413.160

Deduções da receita (6.599)

Receitas próprias

Financeiras, líquidas 43.466 141.699

Total das receitas 2.590.602 1.105.678

Custo das atividades (Nota 11) (2.166.914) (741.576)

Administrativas e gerais (Nota 12) (410.238) (465.894)

Trabalho Voluntariado (Nota 15) (458.760) (413.160)

Total das despesas (3.035.912) (1.620.630)

Déficit do exercício (445.310) (514.752)
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Superávit
(déficit)

Em 31 de dezembro de 2010 1.376.383
Déficit do exercício (514.752)

Em 31 de dezembro de 2011 861.631
Déficit do exercício (445.310)

Em 31 de dezembro de 2012 416.321
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2012 2011

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Déficit do exercício (445.310) (514.752)

Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Depreciação (Nota 6) 753 722
Contingências trabalhistas (Nota 14) (23.580) 107.134

Variações nos ativos e passivos
Valores a receber (100.288)
Adiantamentos a fornecedores (Nota 5) 83.578 (74.014)
Adiantamentos a terceiros (389)
Adiantamentos a funcionários (61) (1.425)
Despesas do exercício seguinte (604) (3.562)
Fornecedores 60.543 (14.150)
Obrigações trabalhistas 15.381 15.121
Tributos a pagar (Nota 9) 10.689 33.781
Outras obrigações (2) 618

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais (398.899) (450.916)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de ativo imobilizado (Nota 6) (1.632)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (1.632)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimo 40

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos 40

(Redução) aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (398.859) (452.548)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.224.593 1.677.141

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 825.734 1.224.593
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1 Informações gerais

A Américas Amigas ("Associação") é uma entidade sem fins lucrativos com sede na cidade de 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 2011, a Associação doou um total de três mamógrafos sendo dois mamógrafos para o Centro
Avançado em Oncologia – Cecan (Natal -RN) e um para o Centro de Especialidades Médica Municipal
(CEM)/CEO - Caraguatatuba (São Paulo - SP). Doou também cinco sistemas de mamografia
computadorizada para o Centro Avançado em Oncologia - Cecan (Natal-RN), Centro de Especialidades
Médica Municipal (CEM)/CEO - Caraguatatuba (São Paulo - SP), Hospital Santa Izabel (Salvador - BA),
Casa de Saúde Santa Marcelina Itaquera (São Paulo - SP) e Centro de Atenção Integral á Saúde da
Mulher (CAISM) (Aracaju - SE).

O mamógrafo que inicialmente havia sido doado para a Fundação Amaral de Carvalho (Jaú - SP) foi
transferido para o Hospital Santa Izabel (Salvador - BA).

Em 2012, a Associação doou um total de seis mamógrafos sendo um mamógrafo analógico para o Centro
de Atenção Integral à Saúde da Mulher – CAISM (Aracajú – SE), um mamógrafo analógico para o
Hospital Santa Marcelina (São Paulo – SP), um mamógrafo analógico, um sistema de mamografia
computadorizada com cassetes, um nobreak, um estabilizador e um impressora para o Hospital
Maternidade Belarmina Monte (São Gonçalo do Amarante – RN), um mamógrafo analógico, um sistema
de mamografia computadorizada com cassetes, um nobreak e um estabilizador para a Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de SP ( São Paulo – SP – projeto Hospital e Maternidade Vila Nova
Cachoeirinha – SP ), um mamógrafo analógico, um sistema de mamografia computadorizada com
cassetes, um nobreak e um estabilizador para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de SP (São
Paulo – SP – projeto UBS Vila de Taipas – SP), um mamógrafo digital para o Hospital Santo Antonio
(Blumenau – SC).

O mamógrafo doado para o Hospital Santa Marcelina, foi inicialmente doado para a Américas Amigas
pela GE Healthcare do Brasil.

As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da
Associação em XX de XXX de XXXX.

2 Resumo das principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.

2.1 Base de preparação e apresentação

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas conforme as práticas
contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da Resolução do Conselho Federal de
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Contabilidade nº 1.409/12, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 – “Entidades sem Finalidade
de Lucros”, combinada com a NBC TG 1000 (CPC PME) “Contabilidade para Pequenas e Médias
Empresas”. Elas foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, exceto os ativos
financeiros, que estão registrados pelo valor justo.

2.2 Conversão de moeda estrangeira

Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal
ambiente econômico no qual a Associação atua ("moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão
apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Associação e, também, a sua moeda de apresentação.

2.3 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.

2.4 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 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.

2.5 Imobilizado

É composto principalmente por equipamentos de informática e está demonstrado pelo custo histórico de
aquisição.

A depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com a taxa divulgada na Nota 6.

2.6 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.

Os passivos circulantes são inicialmente reconhecidos pelo valor justo e, subsequentemente,
mensurados pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva.

2.7 Estimativas e julgamentos contábeis críticos

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros.

Na elaboração das demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos
ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras incluem, portanto, estimativas
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referentes ao não recebimento de créditos a receber, passivos contingentes e outras similares. Os
resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas.

A Associação faz estimativas e estabelece premissas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas
contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais.

2.8 Apuração do superávit (déficit)

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-econômicos desenvolvidas pela Associação.

As demais receitas e as despesas são contabilizadas pelo regime de competência.

3 Caixa e equivalentes de caixa

2012 2011

Caixa e bancos 2.443 7.258
Aplicações financeiras (*) 823.291 1.217.335

825.734 1.224.593

(*) Estão compostas por Certificados de Depósitos Bancários e fundos de investimentos, de liquidez imediata, e são remuneradas
com base no Certificado de Depósito Interfinanceiros (CDI).

4 Valores a receber

2012 2011

Cartões de crédito a receber(*) 100.288

100.288

(*) Refere-se a doações realizadas por cartão de crédito

5 Adiantamentos a fornecedores

2012 2011

Companhia Bras de Soluções e Serv. 98
Numclick Serviços Ltda 1.590
GE Healthcare do Brasil Com. e Serv. para Equip. Ltda. (*) 81.631
Uni Studio Serviço Edição Ltda. 300
Carestream Ltda. 3.336

1.688 85.267

(*) Refere-se a adiantamento feito para aquisição de mamógrafo.
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6 Imobilizado

Computadores e
periféricos

Saldo em 31 de dezembro de 2010 2.811

Aquisição 1.632
Depreciação (722))

Saldos em 31 de dezembro de 2011 3.721

Custo total 4.890
Depreciação acumulada (1.169))

Valor residual 3.721

Saldos em 31 de dezembro de 2012
Aquisição
Depreciação (753) )

Saldos em 31 de dezembro de 2012 2.968

Custo total 4.890
Depreciação acumulada (1.922)

Valor residual 2.968
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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.

As doações recebidas durante o ano de 2011 e de 2012 podem ser assim demonstradas:

2012 2011

Quantidade Montante Quantidade Montante

Montante das doações
Abaixo de R$ 10.000 159 430.929 19 56.353
De R$ 10.001 a R$ 50.000 34 900.857 6 207.265
De R$ 50.001 a R$ 100.000 2 153.440 2 137.000
De R$ 100.001 a R$ 500.000 2 603.150 1 157.000

197 2.088.376 28 557.618

8 Fornecedores

2012 2011

Assessor Bordin Consult. Empr. Ltda 985
Equipe Transportes Ltda Me 221
Fujifilm NDT Sist. Médicos Ltda 25.074
Giovanna Cristina de Moraes Me 110
Kalunga Com e Ind Grafica Ltda 324
Pricewaterhousecoopers Auditores Indep 35.000
Tim Celular SA 74 154

61.243 699
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9 Tributos a pagar

2012 2011

ITCMD - principal 156.222 156.222
ITCMD - multa e juros 79.138 66.375
ISSQN retido na fonte 1.496
IRRF 3.514 2.735
PIS, COFINS, CSLL retidos na fonte 144 1.501

239.018 228.329

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD): a Associação obteve em fevereiro de 2011
a declaração de isenção do ITCMD, para o período de 25 de fevereiro de 2011 a 25 de fevereiro de 2013.
Portanto, a Associação mantém registrados os impostos incidentes sobre doações recebidas durante os
exercícios de 2009 e de 2010 e janeiro de 2011. Os valores não recolhidos são atualizados pela taxa do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

10 Obrigações trabalhistas

2012 2011

Salários a pagar 6.733 6.212
Provisão para férias 21.444 7.201
Encargos a recolher 4.392 3.772
Outros 2

32.569 17.187

11 Custo das atividades
2012 2011

Custo dos mamógrafos doados 1.632.174 724.216
Eventos 425.059 6.200
Treinamento em Barretos 100.438
Campanha Rede TV 11.160
Diversos 9.243

2.166.914 741.576

12 Despesas administrativas e gerais
2012 2011

Despesas com autônomos e salários 182.710 87.431
Provisão de contingência trabalhista (23.581) 107.133
Serviços de terceiros 170.468 182.746
Despesas tributárias 23.254 23.510
Despesas gerais 36.158 42.687
Utilidades e serviços 21.229 22.387

410.238 465.894
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13 Cobertura de seguros

Em 31 de dezembro de 2011 e de 2012, a cobertura de seguros de responsabilidade civil da Associação foi
considerada suficiente pela administração para cobrir eventuais sinistros.

14 Contingências

Em 2012, a Associação reverteu parte da provisão de contingência relacionada a riscos de eventual
reclamação trabalhista relacionada à caracterização de vínculo empregatício de um prestador de serviço.
A reversão foi estimada no valor de R$ 23.580

A Associação não possui quaisquer processos judiciais ou administrativos relativos a questões
trabalhistas, tributárias, cíveis ou de qualquer outra natureza.

15 Trabalho voluntário

Conforme determinado pela ITG 2002, para efeito de cumprimento à resolução aplicável a entidades
sem finalidade de lucros, a Américas Amigas identificou e mensurou os trabalhos voluntários por pessoa
física e jurídicas (pró-bono) por ela recebida durante os exercícios de 2012 e de 2011

O valor de trabalho voluntário foi reconhecido com base em valores de mercado correspondente a cada
um dos serviços recebidos e está assim sumarizado:

2012 2011

Trabalho voluntário 452.400 407.160
Aluguel 6.360 6.000

458.760 413.160

A mensuração dos trabalhos voluntários de Governança foi feita com base nas informações divulgadas
por meio do Estudo de Remuneração dos Administradores de 2012 preparado pelo Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa – IBGC.

Para apuração dos valores de aluguel foram consideradas as propostas comerciais a valor de mercado.
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16 Renúncia Fiscal

Isenção

A entidade é isenta ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL), conforme o § 1 do artigo 15 da Lei nº 9.532/97 ; isenta da COFINS conforme
artigo 14 da medida provisória nº 2.158-35 de 24 de agosto de 2001 e isenta do recolhimento do
Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de quaisquer bens conforme lei 10.705/00, com
redação da Lei 10.992/01, e do §1º do artigo 6º e do artigo 9º do Decreto 46.655/02 , cujo valores
renunciados no exercício fiscal de 2012, caso a obrigação devida fosse, seriam:

2012 2011

COFINS 62.651 16.728
ITCMD 40.264 17.760

102.915 34.488


