Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2010

Disponível para a Administração
Disponível para os Projetos
Estoques
Contas a Receber
Estoques em Consignação
Despesas Antecipadas

Imobilizado
Custo
Depreciação

348.768,31
1.417.693,16
112.439,48
75.937,74
89.877,20
10.826,91

334.647,94
1.135.120,08
109.783,05
72.251,47
68.671,97
7.452,23

78.291,05
(42.202,54)

70.362,20
(35.673,85)

As notas explicativas dos Administradores são parte integrante
das demonstrações contábeis

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2010

Projetos Administrados:
Saldo Inicial
Entradas no ano
Saídas no ano

1.135.120,08
2.157.284,80
(1.874.711,72)

774.636,05
2.292.123,57
(1.931.639,54)

Fornecedores Consignação
Fornecedores
Contas a Pagar
Impostos a Recolher
Receita Diferida

89.877,20
33.157,51
31.538,07
9.819,34
220.775,35

68.671,97
40.858,13
9.969,34
12.092,39
277.614,75

Patrimônio Social
Reserva de Contingências
Resultado do ano

204.588,43
14.900,00
69.282,25

121.276,36
13.700,00
83.312,07

As notas explicativas dos Administradores são parte integrante
das demonstrações contábeis

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2010

Receita de Sócios
Doações
Cursos
Resultado líquido - lojas
Receitas com Aplicações

442.239,83
210,00
20.020,10
66.870,51
13.406,83

423.877,63
1.129,25
5.508,28
102.386,43
15.235,45

Despesas com Pessoal
Despesas Gerais
Despesas Bancárias

(99.298,71)
(81.708,27)
(10.419,83)

(163.338,60)
(54.481,90)
(10.610,58)

Fiscal de Pátio
Bilheteira
Apoio Administrativo
Verba Auto Posto ML
Guia Turístico
Área Verde
Diversas

(24.738,15)
(13.154,94)
(49.609,44)
(23.352,80)
(17.712,33)
(85.247,32)

(36.250,79)
(20.948,43)
(23.858,44)
2.750,00
(25.230,42)
(81.093,39)

59.495,45
(127.718,68)

41.093,00
(92.855,42)

Valores recebidos
Valores aplicados

As notas explicativas dos Administradores são parte integrante
das demonstrações contábeis

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2010

Incorporação do Resultado
Adições a Reserva de Contingência
Resultado do Exercício

(26.631,42)
-

1.200,00
-

26.631,42
83.312,07

1.200,00
83.312,07

Incorporação do Resultado
Adições a Reserva de Contingência
Resultado do Exercício

83.312,07
-

1.200,00
-

(83.312,07)
69.282,25

1.200,00
69.282,25

As notas explicativas dos Administradores são parte integrante
das demonstrações contábeis

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2010

Resultado do período
Ajustes:
Depreciação
Superávit operacional bruto

69.282,25

83.312,07

6.528,69
75.810,94

6.450,67
89.762,74

Aumento da Reserva de Contingências
Adições ao imobilizado

1.200,00
(7.928,85)

1.200,00
(4.159,90)

1.727.926,74
1.544.326,66

327.616,06
258.533,97

Variação do capital de giro:

Ativo Circulante
Passivo Circulante

2.055.542,80
1.802.860,63

As notas explicativas dos Administradores são parte integrante
das demonstrações contábeis

Notas explicativas dos Administradores às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2010

A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO JARDIM BOTÂNICO é uma Entidade Civil de direito privado, sem fins
lucrativos, com duração indeterminada. Tem como principais objetivos:
I.

Contribuir para a conservação, preservação, aprimoramento e ampliação do patrimônio histórico,
paisagístico, científico e cultural do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, bem
como para o incremento de suas fontes de renda, geração de renda;
II. Apoiar as atividades científicas, culturais históricas e preservacionista do Instituto de Pesquisas do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro;
III. Firmar convênios com entidades públicas ou privadas, inclusive estrangeiras ou internacionais; e
IV. Apoiar e estimular medidas que visem à salvaguarda do espaço físico e adjacências do conjunto
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, bem como à proteção de seu acervo florístico e ecossistema.

As demonstrações contábeis, em seus aspectos mais relevantes, foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis emanadas da legislação brasileira e estão apresentadas de acordo com a Lei n.º
9.790/99, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, e, no
que se aplica, em conformidade com as disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade das
Entidades de Fins Filantrópicos, observando os Princípios Fundamentais de Contabilidade em sua
elaboração e adotando os conceitos, conteúdo e estrutura, bem como a nomenclatura, das demonstrações
contábeis estabelecidos através da Resolução CFC n.º 686/90.

O resultado é apurado pelo regime de competência.

Os Ativos Realizáveis e os Passivos Exigíveis com prazo de até 360 dias são demonstrados como
circulante.

Estão avaliadas pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionalmente auferidos até a
data do balanço.

Notas explicativas dos Administradores às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2010

O saldo da rubrica Estoques representa as mercadorias da loja instalada no Jardim Botânico, com a
finalidade de incrementar as fontes de renda da Associação, para atingir seus objetivos. Os estoques são
registrados ao preço de custo médio, e são controlados com base em sistema eletrônico de dados.

O saldo desta rubrica tem como contrapartida no ativo a rubrica Disponível para Projetos, e representa o
saldo de recursos de cada um dos convênios a serem aplicados no decorrer do próximo exercício.

O Patrimônio da Associação de Amigos do Jardim Botânico é composto por bens, títulos e valores,
oriundos de:
a.
b.
c.

Contribuições dos associados;
Renda da comercialização de souvenires; e
Doações.

Conforme determina o convênio assinado com o Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico, 40% dos
recursos arrecadados no ano são destinados a aplicação direta no Jardim Botânico, e os 60% restantes
utilizados para custeio das despesas com administração de projetos e manutenção da associação.
O cálculo dos 40% toma por base as seguintes receitas:






Receita total das anuidades de sócios;
Resultado líquido dos cursos;
Resultado líquido das operações da loja;
Receita total de doações; e
Receita com aplicações financeiras.

