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A Wooz Arte & Cultura é uma associação sem fins lucrativos qualificada
como organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip). Com
sede em São Bernardo do Campo (SP), tem como objetivo a divulgação,
difusão, preservação e fortalecimento das várias linguagens culturais,
além de promover junto a artistas, produtores, gestores públicos,
agentes culturais e a comunidade em geral a importância da cultura
como possibilidade de desenvolvimento social e econômico.
Para saber mais sobre a Wooz consulte: www.wooz.org.br

Conselho de Administração:

Ricardo Pecego (diretor presidente); Marcos
Lemes (diretor superintendente); Nilza Lopes
(diretora financeira)

Conselho Fiscal:

Silmara Leite e Marcio Sakata

Colaboradores:

Flávia Pecego, Igor Santiago; Celso Baraza;
Marly Momesso;

APRESENTAÇÃO

Estamos disponibilizando nesta seção as informações sobre a
contabilidade e as finanças da Wooz Arte & Cultura. Compõem este relatório as
seguintes demonstrações:

- Demonstrações de resultado dos exercícios
- Balanço Patrimonial
- Demonstrações de superavit e deficit acumulados
- Resumo das práticas contábeis

WOOZ ARTE & CULTURA

Demonstração do resultado do exercício (R$)
Ativo Circulante
Venda bruta operacional
Venda de serviços

19.330,00
TOTAL

Deduções de vendas
I.S.S.

19.330,00
-656,50

TOTAL
Receita liquida operacional
Receitas liquida serviços

-656,50
18.673,40

TOTAL
Lucro bruto operacional
Lucro bruto de serviços

18.673,40
18.673,40

TOTAL

18.673,40

Despesas/Receitas
Despesas administrativas

-26.614,94

Despesas tributárias

-56,66

Despesas financeiras

-406,90

Receitas Financeiras

597,21

TOTAL
OPERACIONAL

-26.481,29
7.807,89

Despesas/Receitas não operacionais
Receitas não operacionais

4.290,00

TOTAL

4.290,00

ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

-3.517,89

LIQUIDO

-3.517,89

Balanços patrimonial - AT I V O (R$)
Ativo Circulante
Disponível

2.675,98

2.675,98

Bancos com movimento
Banco Itaú S/A

224,,44

224,44

Aplicações Financeiras
Banco Itaú S/A

5.252,12

5.252,12

30,00
198,00

228,00

Valores a receber
IRF a recuperar
Impostos a recuperar
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

8.380,54

TOTAL DO ATIVO

8.380,54

Balanços patrimonial - P A S S I V O (R$)
Passivo não Circulante
Patrimonio liquido

-3.517,89

Superavit do exercicio
Fundo institucional

11.898,43

8.380,54

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE

8.380,54

TOTAL DO PASSIVO

8.380,54

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo o ativo e passivo
estão uniformes na mesma importância de R$ 8.380,54 (oito mil, trezentos e oitenta
reais e cinquenta e quatro centavos).

Demonstração de superavit e deficit acumulados (R$)
Saldo anterior de superavit acumulados

................................

(+)

Ajustes de credores de períuodos-base anteriores ......................

(+)

11.898,43

Correção monetária de lucros acumulados ....................................(+)
Reversão de reservas...................................................................... (+)
Outros recursos.............................................................................. (+)
Superavit/defici liquido do período base.......................................... (+)

-3.517,89

Saldo anterior de deficit acumulados ...............................................(- )
Ajustes devedores de períodos-base anteriores ............................ (- )
Correção monetária de deficit acumulados ......................................(- )
Deficit liquido do período base .........................................................(- )
Soma do recursos ................................................................................
Transferência para reservas ........................................................... (+)
Dividendos ou lucros distribuidos, pagos ou creditados ................. (+)
Impostos sobre o lucro liquido .........................................................(+)
Parcelas dos lucros incorporadas ao capital .................................. (+)
Outras aplicações ........................................................................... (+)
Soma das aplicações .............................................................................
Superavit ou deficit acumulados ............................................................

8.380,54

RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS
1) Demonstrações contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a
Lei n° 6.404/76 e Resolução CFC n° 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19
(associações)
2) Regime contábil adotado: competência
3) Demonstração das aplicações financeiras: estão reconhecidas na conta Ativo:
Aplicações Financeiras
4) Critérios utilizados para apuração das receitas e das depesas:
– Doações, subvenções e contribuições para custeio são contabilizadas em
contas de receita.
– As doações, subvenções e contribuições patrimoniais são contabilizadas no
patrimônio social.
– Aplica integralmente seus resultados na consecução do respectivo objetivo
social/cutlural.
Doação pessoa física:
Doação pessoa juridica:

R$ 4.290,00
R$
0,00

5) A instituição não recebeu auxílios e subvenções do Poder Público durante o
exercício de 2011.
6) Os recursos foram aplicados na promoção, organização, produção e inscentivo de
atividades artísticas; na participação de grupos de trabalho (GT) na área de pesquisa
cultural e conomia criativa; no enquadramento de projetos em lei de incentivo; na
captação de recursos para projetos (em processo continuo), na consultoria e
assessoria, conforme estatuto social da instituição; e na manutenção da mesma.
7) Valor(es) da inseção(oes) usufruida(s):
a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R$ 0,00
b) Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social (Cofins) = R$ 579,90
c) Conrtibuição sobre o Lurcro Liquido (CSLL) = R$ 556,70

Dados do contabilista:
Marly Momesso Oliveira
CRC: TC1SP16343801

