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Ao 
Presidente, 
Sr. Gustavo Martins Simão 
Associação Villa Samaritana 
Brasília-DF 
 
 
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
 
 

1. Examinamos o balanço patrimonial da Associação Villa Samaritana, levantado 
em 31 de dezembro de 2018, e as respectivas demonstrações de resultado 
financeiro e das origens e aplicações recursos correspondentes ao exercício findo 
naquela data, elaborado sob a responsabilidade de sua administração. Nossa 
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
contábeis. 

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com o material impresso 
disponibilizado, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado Financeiro, 
Extratos bancários, Controle de Caixa e Documentos de Despesas. 

3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam 
adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira 
da Associação Villa Samaritana, em 31 de dezembro de 2018, exceto alguns 
reflexos de classificações de contas contábeis e documentos fiscais 
comprobatórios, que para garantir a transparência das despesas realizadas, é 
necessário manterem os documentos fiscais comprobatórios de acordo com cada 
despesa realizada. Exemplo, alguns recibos de combustíveis estão sem o recibo de 
compra. 

4. A baixo relacionamos algumas pendências mês a mês pertinentes na escrituração 
dos documentos: 

- 07/2018 – Recibo 003 no valor R$ 20,00 ref. despesa com combustível 
lançado na conta 3.1.5.32 (Peças e Manut. Veículos); 

- 08/2018 – Existe divergência nos valores informado no balancete e 
razão analítico nas contas de Doações p/Outros P. Sociais e 
Ajuda de custo; 

- 09/2018 - Existe divergência nos valores informados no balancete e 
razão analítico nas contas de Doações p/Outros P. Sociais e 
Ajuda de custo; 

 - Classificação de despesas com copias no valor R$ 11,20 
lançadas na conta de material de escritório,  

      - Despesa com propaganda e publicidade lançada no conta de 
Ajuda de custo;  
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- 10/2018 - Existe divergência nos valores informados no balancete e 
razão analítico nas contas de  Doações p/Outros P. Sociais e 
Ajuda de custo; 
- A conta Caixa fechou com um saldo negativo de R$ 347,20, 
esta conta ela não pode ficar com saldo negativo, por se tratar 
de dinheiro em espécie; 

As divergências apresentadas estão dentro da margem de erro aceitável 
pelos órgãos competentes, e as declarações elaboradas de acordo com os 
Princípios Fundamentais da Contabilidade. 

 
 

Brasília-DF, 29 de junho de 2020. 

 

 

Gardênia G. Lima Consultoria Contábil 
Gardênia Gomes Lima 

Contadora CRC-DF 2034/O 
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