ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI
BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.015
CNPJ 51.910.578/0001-16
ATIVO
CIRCULANTE
Disponível
Créditos
Outros Créditos
Adiantamentos/Despesas Antecipadas
Materiais de uso e consumo
Total do Ativo Circulante

2.942.044
137.012
130
66.380
9.012
3.154.578

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Imobilizado + Intangível
Total do Ativo Imobilizado

5.193.052
5.193.052

Total do Ativo

8.347.630

PASSIVO
CIRCULANTE
Obrigações sociais e fiscais
Provisões p/Férias e Encargos
Fornecedores
Total do Passivo Circulante
NÃO CIRCULANTE
Subvenções gornamentais de Ativo
Total do Passivo não Circulante
Patrimônio Líquido
Patrimônio Líquido
Total do Patrimonio Líquido

42.198
90.876
27.934
161.008
41.788
41.788
8.144.834
8.144.834

Total do Passivo

8.347.630

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT DO EXERCÍCIO
RECEITAS
Receitas de subvenções e convênios
Receitas de doações
Receitas de eventos e promoções
Receitas financeiras
Outras Receitas
Total das Receitas
DESPESAS
Salários e encargos
Serviços
Administrativas e gerais
Depreciação
Financeiras
Outras despesas
Total das Despesas

1.711.153
418.737
283.190
318.103
148.666
2.879.849
1.955.843
282.090
344.379
172.883
3.491
28.414
2.787.100

Superavit do Exercício
Humberto Cereser
Presidente

92.749
Edmilson Bulisani
TC CRC-SP-88.907
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Presidente
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores da
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI
Jundiaí - SP

Examinamos as demonstrações financeiras da ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do superávit(déficit), 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 financeiras
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, 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 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 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 financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação
dos riscos de distorção relevante das demonstrações financeiras, 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 financeiras
da Entidade 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 Entidade. 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 de auditoria.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI em 31 de dezembro de 2015, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para os exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.
São Paulo, 02 de fevereiro de 2016.
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