DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
ACOMPANHADA DO RELATÓRIO
DO AUDITOR INDEPENDENTE

São Paulo, 06 de março de 2021.

À:

ASSOCIAÇÃO GENERATION BRASIL.
São Paulo – SP

Prezados Senhores,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sas., o relatório das Demonstrações Financeiras para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 da Associação Generation Brasil, acompanhada do
Relatório do Auditor Independente.

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional necessário, subscrevendo-nos.

Atenciosamente,

MACSO LEGATE AUDITORES INDEPENDENTES.
CRC 2SP033482/O-3
Assinado de forma digital
por VAGNER ALVES DE
LIRA:04095762802
Dados: 2021.04.23 08:56:06
-03'00'

Vagner Alves de Lira
CT CRC Nº 1SP222941/O-8

ASSOCIAÇÃO GENERATION BRASIL
Demonstrações Financeiras para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Acompanhadas do Relatório do Auditor Independente
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Conselheiros da
ASSSOCIAÇÃO GENERATION BRASIL.
São Paulo - SP

OPINIÃO
Examinamos as demonstrações financeiras da Associação Generation Brasil, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Em nossa opinião, às demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Generation Brasil em 31 de
dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas
(NBCTG 1000), e a entidades sem fins lucrativos (ITG 2002).
BASE PARA OPINIÃO
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção adiante intitulada
“Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em
relação a associação de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
OUTROS ASSUNTOS
O balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2019, apresentado comparativamente, e as demonstrações
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o período de oito meses findo
naquela data, que não estão sendo apresentadas por se tratar de períodos diferentes, foram auditadas
por nós e emitimos opinião em 31 de janeiro de 2020, sem ressalvas.
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.
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