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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

Aos Conselheiros e administradores da 

FEERJ - Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro  

Rio de Janeiro - RJ  

 

Opinião sobre as demonstrações contábeis  
 
Examinamos as demonstrações contábeis da Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado, mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto) e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Federação Equestre do 
Estado do Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 2021, 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 aplicáveis às entidades sem finalidades de lucro - Interpretações Técnicas 
Gerais - ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros e ITG 2003 (R1) – Entidades 
desportivas, aprovadas, respectivamente, pelas Resoluções 1.255/09 e 1.429/13 do Conselho 
Federal de Contabilidade.  
 
Base para opinião sobre as demonstrações contábeis  
 
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 a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação a Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro, 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 (“CFC”) 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.  
 
Ênfase 
 
Situação econômica financeira da Federação 
 
A Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro possuía um patrimônio líquido negativo de 
R$66.105,22 (R$ 88.409,31 em 31 de dezembro de 2020 “reapresentado”). A recuperação do 
Patrimônio líquido é atribuída, exclusivamente, a um superávit em 2021 no montante de 
R$22.304,09 (R$83.000,14 em 31 de dezembro de 2020).  
Apesar de uma melhora no seu Patrimônio líquido, a Federação Equestre do Estado do Rio de 
Janeiro, apresenta falta de liquidez imediata para cumprir os seus compromissos de curto prazo. 
Conforme verificado em seu Balanço patrimonial há um excesso do passivo circulante sobre os 
ativos circulantes no montante de R$75.663,91 (R$95.868.00 em 31 de dezembro de 2020 
“reapresentado”), sendo o passivo superior ao ativo. 
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Desta forma, em nossa avaliação, para cumprir os seus compromissos de caixa, a Federação 
Equestre do Estado do Rio de Janeiro necessitará de aporte de recursos financeiros. 
Entendemos que a Administração está envidando esforços com o objetivo de minimizar os 
impactos negativos causados em seus fluxos de caixas de anos anteriores. Nossa opinião não 
contém ressalva em relação a esse assunto, apenas chamamos atenção para uma melhor 
adequação do planejamento orçamentário. 
 
Empréstimos e financiamentos 
 
Em nossos testes de auditoria, identificamos empréstimos de pessoa física no montante de 
R$75.399,00, composto por quatro contratos de mútuos financeiros individuais onde na cláusula 
1ª – Deveres do Mutuário define a atualização por indicie de poupança e na mesma cláusula do 
Pagamento define a liquidação no prazo máximo de 11 meses.  
Como não houve a liquidação no exercício de 2021, recomendamos o reconhecimento da 
correção e, inclusive, multa de 1% pelo atraso. 
 
Identificamos também a utilização do limite/empréstimo disponibilizado pelo Banco Itaú de 
R$45.000,00 (utilizado R$42.986,80) que são acrescidos/cobrados juros mensais com 
percentuais maiores que um possível contrato de empréstimo. 
 
Registro de operações com Ativo Imobilizado 
 
Em nossa auditoria, não contemplamos os testes de ativo imobilizado, devido a falta do relatório 
de sua composição, onde deveríamos verificar a movimentação dos bens do imobilizado e sua 
depreciação acumulada.  
 
Como foi recomendado na auditoria de 2020, voltamos a recomendar a administração que se 
empenhe na elaboração do acompanhamento e controle refletindo nas demonstrações. 
 
Reservas de reavaliação 
 
Em nossa auditoria identificamos um registro de anos anteriores de R$ 11.262,66 referente a 
Reserva de Capital. Recomendamos a administração que avalie e defina sobre a reserva 
 
Outros assuntos 
 
Auditoria dos valores correspondentes 
 
Os valores correspondentes relativos ao balanço patrimonial e as informações contábeis 
correspondentes relativas às demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, 
dos fluxos de caixa, referentes aos exercícios findados em 31 de dezembro de 2020 e 2021, 
apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como 
previsto no CPC 23 -Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro e CPC 
26(R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis. 
 
 
 

mailto:venturaassessoriacontabil@gmail.com


 
 

 

   

3 
 

CNPJ 26.117.361/0001-06 – CRC 067417/O-5 

Rua Conde de Bonfim, 44 
Sala 1301 – Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 
Tel.: +55 21 3062-9717 ou +55 21 3197-4074 
e-mail: venturaassessoriacontabil@gmail.com 

 
 

Responsabilidade da Administração pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
 A Administração da Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.  
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração 
pretenda cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações.  
 
Os responsáveis pela governança da Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.  
 
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis.  
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso:  
 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;  

 
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Federação 
Equestre do Estado do Rio de Janeiro;  
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 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;  

 
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de 

continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Federação 
Equestre do Estado do Rio de Janeiro. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se 
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar o Clube a não mais se manter em continuidade 
operacional;  

 
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 

inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.  

 
 Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 

aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 03 de março de 2022. 
 
 
 
 

Ventura Assessoria Contábil Ltda. 
CNPJ 26.117.361/0001-06 
Paulo Sergio da Silva Ventura 
Contador – CRC 067417/O-5 
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BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 

31 DE DEZEMBRO 
 
 
 

 

ATIVO NOTAS 2021 2020 PASSIVO NOTAS 2021 2020 

                

Circulante   61.170,10 7.765,03 Circulante   136.834,01 103.633,03 

   Caixa  4 452,22 2.296,93    Contas a pagar  7 10.095,00 9.965,05 

   Banco conta movimento 4 5.368,38 964,20    Obrigações Trabalhista  8 7.308,00 62.340,60 

   Aplicações financeiras 4 0,00 1.503,90    Obrigações Tributárias  9 1.045,21 7.517,78 

   Adiantamentos  0,00 3.000,00    Empréstimo e financiamentos   118.385,80 23.809,60 

   Contas a receber 5 55.349,50 0,00         

       Recursos projetos e convênios   (2.365,62) (2.365,62) 

Não circulante  7.193,07 5.093,07    Ministério do esporte   (2.365,62) (2.365,62) 

Permanente  7.193,07 5.093,07         

   Imobilizado 6 72.250,93 70.150,93 Patrimônio líquido 11  (66.105,22) (88.409,31) 

   Depreciações acumuladas 6 (65.057,86) (65.057,86)    Capital social   74.048,49 74.048,49 

           Reservas de reavaliação   11.262,66 11.262,66 

           Déficit acumulado   (151.416,37) (173.720,46) 

                

Contas de compensação   (2.365,62) (2.365,62) Contas de compensação   (2.365,62) (2.365,62) 

   Projetos e convênios   (2.365,62) (2.365,62)    Projetos e convênios   (2.365,62) (2.365,62) 

                

TOTAL DO ATIVO 65.997,55 10.492,48 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 65.997,55 10.492,48 
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 
31 DE DEZEMBRO 

 

 
 

 

  

Notas 2021 2020 

      

Receitas operacionais   800.426,91 469.859,30 

   Receita Social   739.426,01 309.069,30 

   Torneios e eveventos   61.000,90 160.790,00 

        

Despesas operacionais   (778.122,82) (386.859,16) 

  Despesas administrativas   (765.583,76) (340.709,02) 

     Despesas c/pessoal   (125.846,20) (118.647,36) 

     Despesas gerais   (639.737,56) (222.061,66) 

        

  Despesas tributárias   (11.094,72) (1.949,69) 

        

  Resultado financeiro   (1.444,34) (44.200,45) 

     Despesas financeiras   (13.650,28) (45.448,38) 

     Receitas financeiras   12.205,94 1.247,93 

        

SUPERÁVIT DO PERÍODO 22.304,09 83.000,14 
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
31 DE DEZEMBRO 

 
 

 

DMPL 
CAPITAL SOCIAL 

REALIZADO  
RESERVA 

REAVALIAÇÃO 
LUCROS OU 
(PREJUÍZOS) 

TOTAL 

Saldos em 31 de dezembro de 2019 74.048,49 11.262,66 (256.720,60) (171.409,45) 

          
Superávit do período 0,00 0,00 83.000,14 83.000,14 

          

Saldos em 31 de dezembro de 2020 74.048,49 11.262,66 (173.720,46) (88.409,31) 

          
Superávit do período 0,00 0,00 22.304,09 22.304,09 

          

Saldos em 31 de dezembro de 2021 74.048,49 11.262,66 (151.416,37) (66.105,22) 
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
31 DE DEZEMBRO 

 
  

MÉTODO INDIRETO 2021 2020 

I - ATIVIDADES OPERACIONAIS     

    Superávit líquido 22.304,09 83.000,14 

    Depreciação e amortização 0,00 0,00 

    Déficit/superávit ajustados 22.304,09 83.000,14 

    Redução em contas a receber 0,00 3.880,00 

    Aumento em contas a receber (52.349,50) 0,00 

    Redução em fornecedores 0,00 (34.581,08) 

    Aumento em fornecedores 10.095,00 0,00 

    Redução em obrigações trabalhistas, encargos e impostos  (61.505,17) (33.935,13) 

    Aumento em obrigações trabalhistas, encargos e impostos  0,00 0,00 

    Redução em outras obrigações  0,00 (17.621,33) 

    Aumento em outras obrigações  84.611,15 0,00 

    Redução em recursos, projetos e convênios 0,00 (185.647,69) 

    Aumento em recursos, projetos e convênios 0,00 0,00 

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 3.155,57 (184.905,09) 

II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS     

    Aquisição de investimentos permanentes 0,00 0,00 

    Aquisição de bens do ativo imobilizado (2.100,00) 0,00 

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS (2.100,00) 0,00 

III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS      

    Variação financeira de caixa 0,00 0,00 

    Variação no patrimônio social (exceto reserva de superávit) 0,00 0,00 

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 

AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA 
EQUIVALENTES 1.055,57 (184.905,09) 

CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 01 DE JANEIRO 4.765,03 189.670,12 

CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO 5.820,60 4.765,03 
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NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 

 
 

1 – Contexto Operacional 
 
A Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro, é uma associação sem fins lucrativos, sendo uma pessoa jurídica 
de direito privado autônoma em sua organização e funcionamento com personalidade e com patrimônio de seus 
filiados, fundada no Brasil em 07 de dezembro de 1978, por tempo indeterminado. Tendo as finalidades específicas 
de representar os interesses de seus associados filiados ou praticantes em todos os atos relacionados com o esporte 
denominado Hipismo Clássico e suas categorias Salto, Adestramento, Concurso Completo de Equitação, Enduro, 
Rédeas, Volteio e Equitação Fundamental. 

 
 

2 – Resumo das principais políticas contábeis 
 
2.1 – Base de preparação e apresentação das Demonstrações Contábeis 

As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aplicáveis às entidades sem finalidades 
de lucros (ITG 2020 – (R1)) e de acordo com a resolução CFC 1.429 de 2013 que aprovou a ITG 2003 (R1) Entidade 
Desportiva Profissional, e a resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC Nº 1.429, de 25 janeiro de 2013 que 
aprovou a ITG 2003 (R1) – Entidade Desportiva Profissional. 
 
2.2 – Base de mensuração 

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico com base de valor, com exceção das 
aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado. As propriedades para investimento são 
mensuradas a valor justo.  
 
2.3 – Moeda funcional e moeda de apresentação 

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do ambiente econômico onde a 
Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro atua. 

2.4 –Uso de estimativas e julgamentos 

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CFC exige que a entidade faça julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, 
receitas e despesas. Os resultados reais divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de maneira 
continua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são 
revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.  
 
3 – Resumo das práticas contábeis 
 
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo foram aplicadas de forma consistentes nessas demonstrações 
contábeis e seguiram os princípios, métodos e critérios uniformes em relação aqueles adotados no encerramento de 
último período social, findo em 31 de dezembro de 2021. 
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NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 

 
 
3.1 – Regime de competência 

As receitas e as despesas são devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência. O 
princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos 
a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, pressupondo a simultaneidade da 
confrontação de receitas e de despesas correlatas. 
 
3.2 – Segregação de atividades 

As contas de receitas e despesas, superávit e déficit, são reconhecidas e apresentadas de forma segregada. 
 
3.3 – Caixa e equivalentes de caixa 
 
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras de 

conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa, estando sujeitas a um insignificante risco de mudança de 

valor. Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço e marcados a mercado, 

sendo o ganho ou a perda registradono resultado do exercício. 

3.4 – Ativos e passivos financeiros básicos (contas e títulos a receber e a pagar, e empréstimos bancários ou de 
terceiros) 
 
A Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro, reconhece um ativo ou um passivo financeiro somente quando se 

torna parte das disposições contratuais do instrumento. O ativo ou passivo financeiro é avaliado pelo custo da 

operação, a menos que o acordo constitua, de fato, uma transação financeira. Uma transação financeira pode 

acontecer em conexão com a venda de bens e serviços, por exemplo, se o pagamento e postergado além dos termos 

comerciais normais ou é financiada a uma taxa de juros que não e a de mercado. 

Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa (PDD) - A entidade provisiona o montante suficiente para 

cobrir as perdas esperadas sobre créditos a receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização 

e baixa os valores prescritos, incobráveis e anistiados (Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa – PDD). 

3.5 – Imobilizado 

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição e construção, deduzido da depreciação calculada pelo 

método linear com base nas taxas mencionadas e leva em consideração vida útil e utilização dos bens. Os métodos de 

depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a encerramento de exercício financeiro e eventuais 

ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. Outros gastos são capitalizados apenas quando há 

um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no 

resultado como despesa, quando incorrido. 

3.6 – Provisões 

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um 
recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas 
prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.  
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NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

3.7 – Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes  

São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos). 

3.8 – Impostos e contribuições 

3.8.1 – Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro (CSSL)  

Em razão de ser uma associação sem fins lucrativos, a Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro goza do 
benefício de isenção do pagamento dos tributos federais incidentes sobre o resultado, de acordo com os artigos 167 
a 174 do Regulamento de Imposto de Renda aprovado pelo Decreto nº 3.000, de 26/03/99, e o artigo 195 da 
Constituição Federal.  

3.8.2 – Programa para Integração Social (PIS)  

Em razão de ser uma associação sem fins lucrativos, a Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro está sujeita ao 
pagamento da contribuição para o PIS calculada sobre a folha de salários à alíquota de 1% de acordo com a Lei nº 
9.532/97.  

3.8.3 – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)  

Em razão de ser uma associação sem fins lucrativos, a Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro goza do 
benefício de isenção do pagamento da COFINS incidente sobre as receitas relativas às atividades próprias, de acordo 
com as Leis nº 9.718/98 e nº 10.833/03.  

3.8.4 – Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS)  

A Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro está recolhendo a quota patronal à alíquota de 4,5%, incidente 
sobre a folha de pagamento.  

3.8.5 –Impostos sobre receitas da Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro 

3.8.5.1 – Programa de Integração Social (PIS)  

Em virtude de ser uma associação sem fins lucrativos, goza do benefício de isenção do pagamento do PIS incidente 
sobre as receitas relativas às atividades próprias, de acordo com as Leis nº 9.532/97 e nº 10.833/03. (Alíquota de 1,65% 
para não próprias).  

3.8.5.2 – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)  

Em virtude de ser uma associação sem fins lucrativos, goza do benefício de isenção do pagamento da COFINS incidente 
sobre as receitas relativas às atividades próprias, de acordo com as Leis nº 9.718/98 e nº 10.833/03. (Alíquota de 7,60% 
para não próprias).  

3.8.5.3 – Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS)  

A associação por não manter equipe profissional para a disputa de competições,a contribuição empresarial da 
Seguridade Social não é deduzida da receita bruta. 
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NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

3.9 – Apuração do resultado do período 

O valor do superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Líquido e ainda o superávit ou parte de que tenha restrição 
para aplicação é reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido. 
 
4 – Caixa e equivalentes de caixa 
 

 31/12/2021 31/12/2020 
   

Caixa  452,22 2.296,93 

Banco conta movimento 5.368,38 964,20 

Aplicações Financeiras 0,00 6.244,91 
 5.820,60 9.506,04 

A política contábil adotada nesta desta Nota está apresenta na Nota 3.3 desta Demonstração financeira. 

5 – Adiantamentos 

Saldo referente a pagamento de serviços adiantados a terceiros. 

6 – Permanente 
 

Ativo imobilizado 

31/12/2020 31/12/2021 

Saldo 
Imobilizado 

Adições (Baixas) 
Saldo 

Imobilizado 

Móveis e utensílios 10.630,94 2.100,00 0,00 12.730,94 

Computadores e periféricos 32.483,86 0,00 0,00 32.483,86 

Instalações 2.027,17 0,00 0,00 2.027,17 

Maquinas e equipamentos 25.008,96 0,00 0,00 25.008,96 

TOTAIS 70.150,93 2.100,00 0,00 72.250,93 

      

Depreciação 
Taxa de 

depreciação 
% 

31/12/2020 31/12/2021 

Saldo 
Imobilizado 

Adições (Baixas) 
Saldo 

Depreciação 

Móveis e utensílios 10 (6.353,28) 0,00 0,00 (6.353,28) 

Computadores e periféricos 20 (32.483,86) 0,00 0,00 (32.483,86) 

Instalações 10 (1.211,76) 0,00 0,00 (1.211,76) 

Maquinas e equipamentos 20 (25.008,96) 0,00 0,00 (25.008,96) 

TOTAIS (65.057,86) 0,00 0,00 (65.057,86) 

A política contábil adotada nesta desta Nota está apresenta na Nota 3.5 desta Demonstração financeira. 

* Devido a problemas de controle interno, os bens não foram depreciados no exercício. Incluído em Eventos 
Subsequentes. 
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NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

7 – Contas a pagar 

Nas contas a pagar estão registradas os fornecedores e eventos a pagar que estão apropriados de acordo com suas 
competências. 

8 – Obrigações trabalhista 

Os salários e encargos sociais estão apropriados em observância à folha de pagamento e registrados contabilmente 
de acordo com a sua competência. 

9 – Obrigações tributária 

Os Impostos e Tributos estão registrados conforme o seu período de apuração e os seus recolhimentos dentro dos 
vencimentos determinados pelo Fisco. 

10 – Empréstimo e financiamento 
 

 31/12/2021 31/12/2020 

   

Pessoa física 75.399,00 0,00 

Pessoa jurídica 42.986,80 23.809,60 
 

118.385,80 23.809,60 

11 – Patrimônio Líquido 

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, Reservas de reavaliação e 
Lucros e prejuízos acumulados (Superávit e Déficit), conforme apresentado na página nº 5. 

12 – Receitas e despesas 

As receitas da entidade são apuradas observando o regime de competência, e são apuradas por meio de comprovantes 
de recebimentos, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são registradas através de 
notas fiscais, recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais. Os recursos da associação foram aplicados em 
suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estado Social, demonstrados pelas suas despesas e 
investimentos patrimoniais. 

13 – Imunidade tributária 

A entidade é imune à incidência de impostos por força do art. 150, inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, 
parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. 

14 – Demonstração do fluxo de caixa (DFC) 

A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada em conformidade com a resolução do CFC nº 1.296/10 que aprovou 
a NBC TG 03 – demonstração dos fluxos de caixa e também de acordo com a resolução 1.152/2009 que aprovou a NBG 
TG 13. 

O método na elaboração do fluxo de caixa que a entidade optou foi o indireto. 
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