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ASSOCIAÇÃO ÁGUAS CLARAS DO RIO PINHEIROS
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009
(Em reais - R$)

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

TOTAL DO ATIVO

Nota
explicativa

4

31.12.2010

473.475
473.475

31.12.2009

126.488
126.488

1.519
390

-

1.909

-

475.384

126.488

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL
CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Adiantamento de contribuições
Total do passivo circulante
PATRIMÔNIO SOCIAL
Superávit (déficit) acumulado
Total do patrimônio social
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL

Nota
explicativa

5
6

8

31.12.2010

31.12.2009

3.446
8.712
229
293.400
305.787

1.014
20.300
135
130.000
151.449

169.597

(24.961)

169.597

(24.961)

475.384

126.488

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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ASSOCIAÇÃO ÁGUAS CLARAS DO RIO PINHEIROS
DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT (DÉFICIT)
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009
(Em reais - R$)

Nota
explicativa
RECEITAS LÍQUIDAS
Doações e contribuições
Despesas gerais e administrativas
Despesas com pessoal
Despesas tributárias
Resultado financeiro
Total das despesas

31.12.2010

31.12.2009

9

480.000

75.000

10
11

(139.398)
(152.237)
(1.225)
7.418
(285.442)

(23.297)
(76.060)
(480)
(124)
(99.961)

194.558

(24.961)

12

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO/PERÍODO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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ASSOCIAÇÃO ÁGUAS CLARAS DO RIO PINHEIROS
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009
(Em reais - R$)

Patrimônio
social
SALDO EM 27 DE JANEIRO (CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE)

-

Déficit do período

(24.961)

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

(24.961)

Superávit do exercício

194.558

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

169.597

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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ASSOCIAÇÃO ÁGUAS CLARAS DO RIO PINHEIROS
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009
(Em reais - R$)

31.12.2010
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit (déficit) do exercício/período
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício/período com o
caixa líquido gerado pelas atividades operacionaisDepreciações e amortizações
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Adiantamento de contribuições
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de ativo imobilizado e intangível
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento

194.558

174

31.12.2009

(24.961)

-

2.432
(11.588)
94
163.400
349.070

1.014
20.300
135
130.000
126.488

(2.083)
(2.083)

-

AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

346.987

126.488

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Saldo inicial
Saldo final

126.488
473.475

126.488

AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

346.987

126.488

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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ASSOCIAÇÃO ÁGUAS CLARAS DO RIO PINHEIROS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009
(Valores expressos em reais - R$)
1.

CONTEXTO OPERACIONAL
A Associação Águas Claras do Rio Pinheiros (“Associação”), com sede em São Paulo, Estado
de São Paulo, foi constituída em 27 de janeiro de 2009 de acordo com a lei 9.790 de 1999, lei
das Organizações da Sociedade Associação Civil de Interesse Público (“OSCIP”), e iniciou
suas atividades operacionais em 20 de julho de 2009, sob a forma de associação civil sem fins
lucrativos, tendo como objetivo a defesa do meio ambiente da cidade de São Paulo e respectiva
Região Metropolitana, nos assuntos e espaços que digam respeito ao Rio Pinheiros, seus
afluentes e entorno, bem como o desenvolvimento e promoção da cultura, a defesa e
conservação do patrimônio histórico e artístico da região em que se situam o Rio Pinheiros e
seus afluentes. As contribuições mensais dos associados passaram a ser cobradas a partir de
dezembro de 2009.

2.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1.

Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária
brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, que já foram aprovados
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e consubstanciadas principalmente na
Norma Brasileira de Contabilidade aplicáveis a entidades sem finalidade de lucros
(NBC T 10.19).

2.2.

Bases para elaboração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto se
indicado de outra forma. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das
contraprestações pagas em troca de ativos.

2.3.

Uso de estimativas
Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para
contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Para efetuar essas estimativas, a
Administração utilizou as melhores informações disponíveis na data da preparação das
demonstrações financeiras, bem como a experiência de eventos passados e/ou correntes,
considerando ainda pressupostos relativos a eventos futuros. As estimativas e premissas
correspondentes são revisadas continuamente. As revisões feitas às estimativas contábeis
são reconhecidas somente no período em que a estimativa é revisada se a revisão afetar
apenas esse período, ou no período da revisão e em períodos posteriores se a revisão
afetar tanto o período presente como períodos futuros.
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As demonstrações financeiras incluem, portanto, estimativas referentes à determinação
da vida útil, do ativo imobilizado e intangível, estimativa do valor de recuperação de
ativos de vida longa, provisões necessárias para discussões legais, determinação do valor
justo de instrumentos financeiros ativos e passivos, dentre outros. O resultado real das
transações e informações quando da efetiva realização pode divergir das estimativas.
2.4.

Caixa e equivalentes de caixa
Representam os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. As
aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos
até as datas dos balanços, com vencimentos inferiores a 90 dias ou sem prazos fixados
para resgate, possuem liquidez imediata e estão sujeitas a um insignificante risco de
mudança de valor, conforme apresentado na nota explicativa nº 4.
Instrumentos financeiros
A Associação possui ativos financeiros classificados na categoria de caixa e equivalentes
de caixa. Os passivos financeiros são representados pelos saldos de fornecedores,
registrados no passivo circulante.

2.5.

Imobilizado e intangível
Avaliado ao custo de aquisição líquido de depreciações, computadas pelo método linear,
de acordo com a vida útil estimada dos bens.

2.6.

Direitos e obrigações
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos e/ou variações monetárias incorridos até as
datas dos balanços.

2.7.

Reconhecimento de receita e despesas
O reconhecimento do superávit/ déficit da Associação é efetuado com base no regime de
competência. As receitas são reconhecidas quando da efetiva contribuição dos
associados e as despesas são registradas quando incorridas, independentemente do prazo
de pagamento.

2.8.

Isenção de impostos federais e municipais
A Associação goza de isenção tributária para Programa de Integração Social - PIS,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, Imposto de Renda
Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, aplicável a
OSCIP, em relação às doações recebidas. Para as receitas de serviços faturados a
terceiros são devidos os impostos de COFINS e Imposto Sobre Serviços - ISS incidentes
sobre tais serviços.
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3.

EFEITOS DA ADOÇÃO DOS NOVOS PRONUNCIAMENTOS EMITIDOS PELO CPC
Na preparação das suas demonstrações financeiras, a Associação adotou todos os
pronunciamentos técnicos e respectivas interpretações e orientações técnicas emitidos pelo
CPC e aprovados pelo CFC, que, em conjunto com as práticas contábeis incluídas na legislação
societária brasileira, são denominados práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP).
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010 são as
primeiras apresentadas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil. A
Associação aplicou os requerimentos do pronunciamento técnico CPC 43 - Adoção Inicial dos
CPCs 15 a 40, bem como do CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Financeiras, e as
práticas contábeis definidas na nota explicativa nº 2, de acordo com os novos pronunciamentos
emitidos pelo CPC em todos os períodos apresentados. Não houve modificação nem ajustes
necessários na adoção dos novos pronunciamentos nas demonstrações financeiras apresentadas
para fins de comparação.

4.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
31.12.2010 31.12.2009
Caixa e bancos
Aplicações financeiras (a)
Total

295.790
177.685
473.475

126.488
126.488

(a) Representadas por fundos de renda fixa, com liquidez diária e taxa de remuneração
indexada à taxa de 96% do Certificado de Depósito Interbancária - CDI, com juros médios
de 7,12% ao ano. Sobre esses fundos é garantido resgate imediato e estão sujeitos a um
risco insignificante de mudança de valor.
5.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
31.12.2010 31.12.2009
Salários a pagar
Provisão de férias e encargos
Total

6.

8.712
8.712

6.206
14.094
20.300

ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
Decorre de adiantamentos das contribuições mensais de alguns associados. Em 31 de dezembro
de 2009 foram adiantados R$130 mil, referente à contribuição do ano de 2010 (R$120 mil pelo
Banco Santander e R$10 mil pelo Pinheiro Neto Advogados).
O saldo em 31 de dezembro de 2010 refere-se a adiantamento de contribuições para patrocínio
do projeto “Expedição Multimídia”, relativas ao exercício de 2011, efetuado pelo Banco
Santander.
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7.

PROVISÃO PARA RISCOS LEGAIS
Em 31 de dezembro de 2010, a administração não possui processos legais em juízo ou em
outras esferas de naturezas trabalhistas, fiscais e cíveis.

8.

PATRIMÔNIO SOCIAL
É composto pelos superávits e déficits que vêm sendo acumulados ao longo dos exercícios.
A Associação é uma entidade sem fins lucrativos e tem por objeto desenvolver projetos
ambientais nas margens do rio Pinheiros, colocando suas atividades à disposição da população
em geral, em caráter complementar às atividades do Estado. A Associação é uma Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, título fornecido pelo Ministério da Justiça do
Brasil, e, de acordo com seu Estatuto, a Associação não distribuirá eventuais excedentes
operacionais, brutos ou líquidos, nem dividendos, bonificações, participações ou qualquer
parcela de seu patrimônio e suas rendas entre os seus associados, conselheiros, diretores,
empregados ou doadores, e aplicará integralmente toda receita que auferir à realização de seus
objetivos como aqui estipulado.

9.

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Composta por:
31.12.2010 31.12.2009
Banco Santander S.A.
Pinheiro Neto Advogados
Nestlé Brasil Ltda.
EMAE - Empresa Metropolitana de Água e Energia S.A.
Globo Comunicações e Participações S.A.
Caloi Norte S.A.
WTC Administração e Hotelaria Ltda.
Total

120.000
120.000
70.000
60.000
60.000
27.500
22.500
480.000

60.000
10.000
5.000
75.000

10. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
São compostas por:
31.12.2010 31.12.2009
Serviços de terceiros contratados
Cursos e eventos
Outros
Total

10

(122.749)
(9.307)
(7.342)
(139.398)

(18.790)
(4.507)
(23.297)
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11. DESPESAS COM PESSOAL
São compostas por:
31.12.2010 31.12.2009
Salários
Encargos trabalhistas
Férias
13º salário
Total

(93.263)
(34.764)
(12.720)
(11.490)
(152.237)

(48.000)
(15.600)
(7.120)
(5.340)
(76.060)

12. RESULTADO FINANCEIRO
31.12.2010 31.12.2009
Receitas financeirasRendimento de aplicações financeiras
Despesas financeiras:
Despesas bancárias
IR sobre rendimento de aplicações financeiras

Total

8.822

-

(267)
(1.137)
(1.404)

(124)
(124)

7.418

(124)

13. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Em 31 de dezembro de 2010 e de 2009, a Sociedade possuía instrumentos financeiros
categorizados como empréstimos e recebíveis, representados por:
2010
Caixa e equivalentes de caixa
Passivos financeirosFornecedores

2009

473.475 126.488

3.446

1.014

As contas a pagar de fornecedores estão reconhecidas ao custo da transação que não possui
diferença significativa em relação aos seus valores justos nas datas dos balanços, devido ao curto
prazo de seu vencimento, que em média gira em torno de 30 dias.
Os detalhes a respeito das principais práticas contábeis e métodos adotados, inclusive o critério
de reconhecimento, a base de mensuração e o método de reconhecimento das receitas e
despesas em relação a cada classe de ativos, passivos e instrumentos financeiros, estão
apresentados na nota explicativa nº 2.
A Associação não mantém instrumentos financeiros derivativos não registrados contabilmente
em 31 de dezembro de 2010.
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14. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
De acordo com seus administradores, a Associação possui certificação de OSCIP Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público concedido em 06 de agosto de 2009 pelo
Ministério da Justiça de acordo com a Lei nº 9.790/99, a qual isenta as instituições de caráter
filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para
os quais foram instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam,
sem fins lucrativos. Considera-se, ainda, de acordo com o referido artigo, instituição sem fins
lucrativos aquela que não apresenta superávit em suas contas ou, caso apresente em
determinado exercício, destine referido resultado, integralmente, à manutenção e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
A Administração da Associação é da opinião de que todos os requisitos necessários à
manutenção de sua isenção tributária estão sendo cumpridos, e não tem conhecimento de
nenhum comunicado em contrário.
15. COMPROMISSOS E SEGUROS
A Associação não possui compromissos de longo prazo não registrados nas demonstrações
financeiras e não contrata seguros, tendo em vista que utiliza espaço doado para sua sede,
segurada pelo mantenedor.
16. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010 foram
aprovadas pela Diretoria em 10 de agosto de 2011.

2010-3710
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