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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 

 
Aos  

Senhores (as) Diretores (as) da 

            ASSOCIAÇÃO CIDADÃO PRÓ - MUNDO 

        São Paulo – SP 

 

Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO CIDADÃO PRÓ - MUNDO, que 

compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do 

resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, 

assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 

  

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis 

 
A administração da ASSOCIAÇÃO CIDADÃO PRÓ - MUNDO, é responsável pela elaboração e 

adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas 

demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

 

Responsabilidade dos auditores independentes  

 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em 

nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas 

normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e 

executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de 

distorção relevante. 

 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 

dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados 

dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 

demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro.  

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e 

adequada apresentação das demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO CIDADÃO PRÓ - MUNDO, 

para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de 

expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da ASSOCIAÇÃO CIDADÃO PRÓ - 

MUNDO. 

 

Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a 

razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação 

das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião 

sem ressalva.      
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Opinião sem ressalva 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis, apresentam adequadamente, em todos os aspectos 

relevantes, a posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO CIDADÃO PRÓ - MUNDO, em 31 

de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 

naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Ênfase sobre a Base de Elaboração das Demonstrações Contábeis 
 
A Administração da ASSOCIAÇÃO CIDADÃO PRÓ - MUNDO, está em constante atualização do 

processo de adequação aos Pronunciamentos Contábeis (CPCs), Normas Internacionais e Lei 11.638/07, 

assim, possíveis pronunciamentos que não foram observados neste exercício e que possam gerar efeitos 

relevantes de ajustes nas demonstrações contábeis, serão efetuados no exercício seguinte. 

Sem modificar nossa opinião, considera-se relevante e oportuno, que devido a nossa contratação ter sido 

realizada após o término do exercício, não efetuamos o teste de auditoria denominado “circularizações”, 

sendo substituído por testes de auditoria denominado “testes alternativos”.       

Outros Assuntos 

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, apresentado para fins 

de comparação, foram auditados por outros auditores e conteve modificações em sua opinião datada 

de 01 de dezembro de 2015. 
 

São Paulo, 04 de agosto de 2017. 

 

 

Audit Home Auditores Independentes S/S 

CRC 2SP022333/O-5 

 

 

Paulo Alves das Flores 

CRC 1 SP 196616/O-0
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Associação Cidadão Pró - Mundo 

 Demonstrações financeiras em 

31 de dezembro de 2015 

Associação Cidadão Pró - Mundo 

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 2014 

(Em Reais) 

ATIVO PASSIVO 

CIRCULANTE CIRCULANTE  

  31/12/2015  31/12/2014   31/12/2015  31/12/2014 

          

Caixa e Equivalentes de Caixa       219.955         146.395   Fornecedores                  -             34.295  

     Obrigações Trabalhistas          25.107           21.213  

 Bancos - Conta Corrente                 10                150   Obrigações Tributárias            2.252             1.105  

 Aplicações Financeiras        219.945         146.245   Contas a Pagar                  -                  362  

        

 REALIZÁVEL   TOTAL PASSIVO CIRCULANTE          27.359            56.975  

Créditos a Receber         28.096            45.432      

            

 Estoques          28.096           45.432         

           

 TOTAL ATIVO CIRCULANTE        248.051          191.827   

        

 PERMANENTE   PATRIMÔNIO LIQUIDO  

 IMOBILIZADO      Patrimônio Social            5.000             5.000  

 Bens e Direitos em Uso            2.100             2.100   Superávit Acumulado        131.112           60.955  

 Deprec Acumulada           (1.260)              (840)  Déficit Acumulado          85.421            70.157  

  Intangível                  -                     -            

        

 TOTAL PERMANENTE               840              1.260   TOTAL PATRIMONIO SOCIAL        221.533          136.112  

        

 TOTAL ATIVO        248.891         193.087     TOTAL PASSIVO        248.891         193.087  

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Associação Cidadão Pró - Mundo 

Demonstração de resultados 

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e 2014 

(Em Reais) 

  
                              2015                          2.014 

Receitas Operacionais                           404.853                          258.336  

Doações, Sócios, Contribuições e Mantenedores   404.853                         258.336  

       

Outras Receitas   3.553                            1.123  

Rendimentos sobre Aplicações   3.553                            1.123  

       

(-) Despesas Administrativas   (196.603)                        (175.285) 

   Diversos   -                          (20.884) 

Escritorio   -                              (310) 

Honorários Contabes   (5.872)                           (5.376) 

Material Pedagogico   (88.618)                         (95.002) 

Alugueis   (47.200)                         (18.000) 

Alimentação   (12.699)                           (2.940) 

Segurança   (1.456)                              (466) 

Serviços de Terceiros PFisica   (10.084)                           (1.909) 

Serviços de Terceiros Pjuridica   (2.120)                         (14.831) 

Cursos e Treinamentos   (10.632)                           (1.419) 

Ajuda de Custo   (3.180)                           (1.060) 

Assistencia Medica   (8.078)                                 -    

Internet   (102)                               (30) 

Comunicação   (6.561)                                 -    

Honorários Advocaticias   -                         (13.058) 

       

Despesas Trabalhistas   (1.747.295)                     (1.465.704) 

Salarios   (72.661)                         (49.892) 

INSS   (1.727)                           (1.104) 

FGTS   (7.027)                           (4.900) 

Férias   (8.617)                           (6.493) 

13º Salario   (6.557)                           (4.870) 

Pagamentos a Autonomos   (74.887)                         (12.585) 

   Trabalhos Voluntarios   (1.575.818)                     (1.385.860) 

       

 Despesas Tributarias   (3.060)                              (248) 

Pis sobre Folha de Pagamentos   (880)                               (97) 

Outras Taxas   (2.035)                                 -    

Taxa de Funcionamento TFE   (144)                              (151) 

       

 Despesas Financeiras   (2.074)                           (1.771) 

Despesas Bancarias   (1.801)                           (1.313) 

Multas e Juros s/ Impostos e Tributos   (273)                              (458) 

       

 Despesas com Depreciações   (420)                              (420) 

Depreciações   (420)                              (420) 

       

 Contas de Resultados e Gratuidades   1.626.467                      1.454.127  

Gratuidades   1.626.467                      1.454.127  

       

Superávit (Déficit) líquido   85.421                         70.157  

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 
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Associação Cidadão Pró - Mundo 

Demonstração de mutações do patrimônio líquido 

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e 2014 

 (Em Reais) 
 

        Superavit     

     Patrimonio     (Déficit)     Patrimonio  

     Social     Acumulado     Liquido  

              

 Saldos em 31 de Dezembro de 2014             5.000           131.112              136.112  

              

 Superavit do exercício                    -             70.157               70.157  

              

 Saldos em 31 de Dezembro de 2015             5.000           201.269              206.269  

              

 Superavit (Deficit) do exercício                    -             85.421               85.421  

              

 Saldos em 31 de Dezembro de 2016             5.000           286.689              291.689  
 

 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Associação Cidadão Pró - Mundo 

Demonstração dos fluxos de caixa 

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e 2014 

(Em Reais) 

 

Fluxo de caixa das atividades operacionais:    2015   2014 

Superavit (Deficit) do Periodo                  85.421                   70.157  

Ajustes por:         

(+) Depreciação                       420                        420  

(+) Ajuste dos exercicios anteriores                         -                            -    

Superavit (Deficit) ajustado   
               85.841  

  
               70.577  

 Aumento (Diminuição) nos Ativos /Passivos Circulantes:        

          

Estoques                  17.336                  (27.217) 

Fornecedores                 (34.295)                  34.295  

Obrigações Trabalhistas                    3.894                   14.193  

Obrigações Tributárias                    1.147                        953  

Contas a Pagar                      (362)                        23  

          

          

Variações nos ativos e passivos:                 (12.281)                  22.247  

          

 Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades                 73.559                   92.824  

 operacionais          

 Fluxos de caixa das atividades de investimentos:        

Acréscimo do Ativo Permanente         

(Compras) de imobilizado e acréscimo no diferido                       -                            -    

Disponibilidades líquidas aplicadas nas    
  

  
  

atividades de investimentos                         -                            -    

          

          

Aumento/Diminuição nas disponibilidades                  73.559                   92.824  

          

Variação do Disponível:         

          

No início do período                146.395                   53.572  

No final do período                219.955                 146.395  

          

Aumento/Diminuição no Disponível                  73.559                   92.824  

 

 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras do Exercício Findo  

em 31 de dezembro de 2015. 

(Em Reais)  
 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

A ASSOCIAÇÃO CIDADÃO PRÓ-MUNDO, fundada em 01 de setembro de 2005, é uma entidade 

beneficente sem fins lucrativos e econômicos, de caráter filantrópico, com sede e foro em São Paulo, 

Estado de São Paulo. Tem por objetivos de defesa de direitos sociais. 

 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS 

CONTÁBEIS 

2.1 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Na elaboração das demonstrações contábeis de 2015, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 

11.941/2009 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações 

contábeis; foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características 

qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), Resolução nº 1.376/11 

(NBC TG 26) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a 

Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos 

específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estrutura das 

demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das 

entidades sem fins lucrativos. 

 

2.2 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTABEIS 

a) Regime Contábil 

É adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, 

o que implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas no período em que efetivamente 

ocorrem independentemente de seu pagamento ou recebimento. 

 

b) Caixa e equivalentes de Caixa 

Conforme determina a resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC TG 03) – Demonstração do Fluxo de 

Caixa e resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das Demonstrações contábeis, 

os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta 

bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de 

disponibilidade imediata ou até 90 (noventa dias) e que estão sujeitos o insignificante risco de 

mudança de valor; 

c) Receitas da Entidade 

As receitas da entidade são constituídas de: Receitas oriundas de doações, sócios, contribuições e 

mantenedoras. 

d) Estoques 

Estão demonstrados aos valores de reposição, apurando os saldos de acordo com controle de estoque 

mensal e efetuando o inventario físico no final do exercício. 
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e) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos 

A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas Demonstrações Contábeis de 

2015 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem 

a serem ajustadas. 

f) Imobilizado 

Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e ajustes ao seu valor de 

recuperação (valor de uso) se aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas que 

levam em consideração o tempo de vida útil estimado. 

g) Passivo Circulante 

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 

correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas até a data do balanço. 

h) Prazos 

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis ate o encerramento do exercício seguinte são 

classificados como circulante. 

i) Provisão de férias e encargos 

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados ate a data do balanço. 

j) Apuração do Resultado 

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor 

justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e 

assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os ativos 

e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado. 

k) Patrimônio Social 

O Patrimônio Social é apresentado em valores e compreende o patrimônio social acrescido pelo 

superávit do período ocorrido, em atendimento da Lei 11.638/07.  

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Descrição 2015 2014 

    

 Bancos  10 150 

 Aplicações 219.945 146.245 

Total 219.955 146.395 

4. IMOBILIZADO 

Descrição 2015 2014 

 Bens e Direitos em Uso 2.100 2.100 

 Depreciação Acumulada -1.260 -840 

Total 840 1.260 
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5. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

Descrição 2015 2014 

 INSS a Pagar  2.162 1.210 

 FGTS a Recolher  2.140 1.257 

 Contribuição Sindical a Pagar  293 118 

 Ordenados a Pagar  8.662 5.003 

 Autônomo a Pagar 5.191 3.087 

 Provisão de Férias  4.511 8.854 

 Encargos sobre Provisões de Férias 2.148 1.682 

Total 25.107 21.213 

6. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

Descrição 2015 2014 

 IRRF a Pagar  2.035 97 

 PIS a Pagar  216 362 

Total 2.251 1009 

7. CONTAS A PAGAR 

Descrição 2015 2014 

 Honorários Contábeis 0 440        

 Fornecedores 34.295 0 

Total 34.295 440   

8. GRATUIDADES OFERECIDAS EM QUANTIDADE E VALORES 

Com observância do limite mínimo fixado pelo artigo 3º, parágrafo 4º, do Decreto nº. 2536, de 

06/04/98, o numero total de pacientes atendidos nos exercícios de 2016 e 2015, em quantidade de 

atendimentos, foi de: 

 

ANO/EXERCICIO   2015  2014 

Tipo Atendimento   Qtde Vr. R$   GRATUITOS  GRATUITOS 

Total em Valores   ------------   1.626.466,60  1.454.127,00 

 

9. OUTRAS INFORMAÇÕES 

a) Estimativas Contábeis 

Na elaboração das Demonstrações Contábeis, foram utilizadas estimativas e julgamento para a 

contabilização de certos ativos e passivos e no registro de receitas e despesas do exercício. 

Portanto, os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas. 

b) Aplicações de Recursos 

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com 

o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. 
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c) Instrumentos Financeiros – Gerenciamento de Risco 

Existe movimento financeiro na Entidade, que implica em gerenciamento de risco, valores de 

mercado, outros, com isso, a Entidade não realiza operações envolvendo Instrumentos 

Financeiros com a finalidade especulativa. 
 

 

Associação Cidadão Pró - Mundo 

 
Livia de Bastos Martini 

Presidente 

CPF: 225.366.218-63 

 

Silvio Sartorelli Garcia 

Contador 

CRC: 1SP 213.867/O-0 
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