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Nota 2020 2019 Nota 2020 2019

  

Ativo circulante Passivo circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4 6.702          7.858          Fornecedores 8 528             876             

Contas a receber 5 1.777          946             Obrigações trabalhistas e sociais 9 909             1.468          

Outros ativos 6 148             115             Obrigações tributárias 10 24              55              

Total do ativo circulante 8.627          8.919          Patrocínios a realizar 11 495             522             

Adiantamento de Clientes 12 158             -             

Outras contas a pagar 72              181             

Total do passivo circulante 2.186          3.102          

 

Ativo não circulante Passivo não circulante

Contas a receber 5 31               81               Patrocínios a realizar 11 -             97              

Depósitos judiciais 136             106             Provisão para contingências 13 367             1.707          

Despesas antecipadas - 2                Total do passivo não circulante 367             1.804          

 

Imobilizado 7(a) 30.897        31.586        Patrimônio social 14

Intangível 7(b) 99               211             Patrimônio social 20.365        18.901        

Total do ativo não circulante 31.163        31.986        Ajuste de avaliação patrimonial 16.014        15.633        

 Superávit acumulado 858             1.464          

Total do Patrimônio social 37.237        35.998        

 

Total do ativo 39.790        40.905        Total do passivo e patrimônio social 39.790        40.905        
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 Nota  2020  2019  
        

       
 Receitas Ordinárias   17.111  23.915  
 Receitas Extraordinárias   5.432  8.261  
 Receitas totais 15  22.543  32.176  
       
        

       
 Despesas Ordinárias    (16.168 ) (23.809 ) 
 Despesas Extraordinárias    (5.886 ) (6.986 ) 
Despesas totais  16  (22.054 ) (30.795)  

       
        

( = ) Superávit antes do resultado financeiro   489  1.381  
        

Resultado financeiro líquido 17  (237)  (220)  
        

Superávit do exercício   252  1.161  
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 2020  2019  

      
Superávit do exercício 252  1.161  
Realização da avaliação patrimonial 606  303  

      
Superávit abrangente 858  1.464  
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Patrimônio 
social 

 Ajuste de 
avaliação 

patrimonial 

 
Superávit 

acumulado 

 

Total 

 

          
Saldos em 31 de dezembro de 2018 17.741  16.923  1.160  35.824  
 Transferência do superávit acumulado 1.160  -  (1.160 ) -  
     Avaliação patrimonial -  (987)  -  (987)  
 Realização da avaliação patrimonial -  (303 ) 303  -  
 Superávit do exercício -  -  1.161  1.161  

          
Saldos em 31 de dezembro de 2019 18.901  15.633  1.464  35.998  
 Transferência do superávit acumulado 1.464  -  (1.464 ) -  
     Avaliação patrimonial -  987  -  987  
 Realização da avaliação patrimonial -  (606 ) 606  -  
 Superávit do exercício -  -  252  252  

          
Saldos em 31 de dezembro de 2020 20.365  16.014  858  37.237  
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Das atividades operacionais 2020  2019  

      
Superávit do exercício 252  1.161  
      
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas     
 pelas atividades operacionais     
  Depreciações e amortizações 1.462  1.369  
  Valor residual de baixa de imobilizado -  62  
          Resultado de exercícios Anteriores 158  (827 ) 
  (Reversão)/Constituição de Provisão para contingência (1.339 ) (492)  

      
Resultado ajustado 533  1.273  

      
(Aumento) / redução das contas do ativo     
 Contas a receber e outros créditos (38)  (207 ) 
 Adiantamento de clientes (38)  73  
 Despesas antecipadas 9  (20 ) 
 Depósitos judiciais 2  (84 ) 
 Aplicações financeira longo prazo (160 ) 2.122  

      
Aumento / (Redução) das contas do passivo     
 Fornecedores e outras contas a pagar (456 ) 369  
 Obrigações trabalhistas, tributárias e férias e encargos (591 ) 326  
 Contratos a realizar (108 ) (44 ) 
 Patrocínios eventos sociais (16 ) (17 ) 

      
Caixa líquido gerado(utilizado) nas atividades operacionais (863 ) 3.791  

      
Das atividades de investimentos     
 Aquisições de ativo intangível (Softwares) -  (74 ) 
 Aquisições de ativo imobilizado (293 ) (2.481 ) 

      
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos (293 ) (2.555 ) 

      
(Redução) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (1.156 ) 1.236  

      
Demonstrado como segue:     
 Caixa e equivalentes de caixa     
  No início do exercício 7.858  6.622  
  No final do exercício 6.702  7.858  
      
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (1.156 ) 1.236  
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1 Contexto operacional 
 
 
O Clube Atlético Aramaçan, fundado em 6 de agosto de 1930, é uma associação desportiva amadorista, de fins 
não lucrativos, com personalidade jurídica distinta da dos seus associados, sem distinção de nacionalidade, 
raça e de credo político ou religioso. O Clube tem como objetivo principal promover, programar e ministrar a 
prática de esportes amadoristas, incentivar a prática de cultura física, moral e cívica e promover reuniões 
sociais, recreativas, de caráter assistencial e cultural. 
 
O Clube poderá filiar-se a entidades desportivas de atividades amadoristas, desvinculando-se sempre que os 
interesses contidos em seu Estatuto social o exigir. 
 
 

2 Políticas contábeis 
 

2.1 Base de preparação das demonstrações financeiras 
 

(a) Declaração de conformidade 
 
 
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas financeiras adotadas no 
Brasil, considerando as normas especificamente aplicáveis a entidades sem fins lucrativos, conforme a Norma 
Brasileira de Contabilidade nº 10 - NBTC - 10.19, as quais abrangem a legislação societária, os 
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Financeiras 
(CPC), bem como a Interpretação Técnica ITG 2002(R1) - Entidades sem Finalidade de Lucro, específica para 
entidades sem fins lucrativos. O parecer deve seguir a mesma linha, creio eu! 
 

(b) Moeda funcional e moeda de apresentação 
 
Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional do Clube.  
 

(c) Uso de estimativas e julgamentos 
 
A elaboração das demonstrações financeiras requer a utilização de estimativas para o reconhecimento de 
certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras do Clube incluem, portanto, 
estimativas referentes à avaliação de ativos financeiros a valor justo, análise do risco de crédito na 
determinação da provisão para devedores duvidosos, provisões necessárias para passivos contingentes e 
outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às referidas estimativas. As 
estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas 
prospectivamente. 
 

(d) Base de mensuração 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico. 
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2.2 Sumário das práticas contábeis 
 
O Clube aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios 
apresentados nestas demonstrações financeiras. 
 

(a) Apuração do superávit do exercício e resultado abrangente 
 
As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência. A principal receita é advinda de taxa de 
manutenção dos associados que representou neste exercício 91% das receitas operacionais. 
O resultado abrangente da Entidade refere-se ao ajuste de avaliação e critérios registrados no patrimônio 
líquido.   
 

(b) Ativo circulante 
 
O ativo circulante é demonstrado pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as 
variações monetárias auferidas.  
 

(c) Caixa e equivalentes de caixa 
 
Incluem caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco 
insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de 
caixa são classificadas na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”. 
 

(d) Contas a receber 
 
Estão contabilizados por seus valores históricos. Os acréscimos decorrentes de juros e multas são reconhecidos 
contabilmente como receitas por ocasião dos seus recebimentos. 
 

(e) Provisões 
 
As provisões são reconhecidas em função de eventos passados, onde o C.A.A. tem uma obrigação legal ou 
construtiva presente que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico 
seja exigido para liquidar a obrigação. 
 
Provisão Crédito de Liquidação Duvidosa 
 
Constituída em montante considerado suficiente para fazer face a possíveis perdas, considerando o resultado 
de análise individual dos devedores. Estão registradas como redutoras de Contas a Receber. 
 

(f) Imobilizado 
 
Registrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, acrescido de reavaliação espontânea, conforme 
mencionado na nota explicativa nº 7, deduzido da depreciação acumulada.  
 
Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros 
associados com os gastos serão auferidos pelo Clube. Gastos com simples manutenção e reparos recorrentes 
são reconhecidos no resultado quando incorridos. 
 
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso, 
ou, em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está 
disponível para utilização. 
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A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus valores residuais 
estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é geralmente 
reconhecida no resultado, a menos que o montante esteja incluído no valor contábil de outro ativo. 
 

As taxas utilizadas para os imóveis são as definidas no laudo de reavaliação, que levam em consideração o 
tempo de vida útil estimado, enquanto para os demais bens, a Administração analisou as taxas de depreciação 
em uso e entendeu que as mesmas estão apropriadas em relação aos níveis de utilização dos ativos. 
 

(g) Intangível 
 
Representado por softwares adquiridos neste exercício e amortizados pelo tempo de vida útil estimado. 
 

(h) Passivo circulante 
 
O passivo circulante é demonstrado pelos seus valores originais, acrescidos dos encargos e variações 
monetárias incorridas, quando aplicável. 
 

(i) Provisão de férias e encargos 
 
Constituída com base na remuneração de cada colaborador e no período aquisitivo incorrido até a data do 
balanço, acrescida dos encargos sociais correspondentes. 
 

(j) Isenções tributárias 
 
O Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS e COFINS não são devidos em decorrência da isenção tributária 
por tratar-se de entidade sem fins lucrativos. 
 

(k) Provisão para contingências 
 
Constituída de forma a cobrir eventuais riscos em função dos litígios trabalhistas e cíveis que se encontram em 
fase de julgamento. 
 

(l) Demais obrigações 
 
Demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidas, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos incorridos até a data do balanço. 
 

(m) Receitas ordinárias e extraordinárias 
 
De acordo com o artigo 79 do Estatuto Social do Clube, constituem as receitas ordinárias as provenientes de 
taxas e contribuições diretas a cargo dos associados, previstas no orçamento. Consideram-se receitas 
ordinárias, entre outras, as provenientes de: 
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Taxas 
 
• de manutenção e acréscimo moratórios; 
• de inscrição em campeonatos; 
• de inscrição e mensalidade em cursos de integração social ou esportiva; 
• de uso dos departamentos e das instalações; 
• de aluguéis de armários; 
• de financeiras provenientes de saldos do resultado ordinário; 
• de patrocínios; 
• de aluguel de dependências do Clube para exploração de serviços por permissionários. 
 
De acordo com o artigo 82 do Estatuto Social do Clube, constituem as receitas extraordinárias as originadas 
predominantemente de terceiros, previstas ou não no orçamento. Consideram-se receitas extraordinárias, 
entre outras, as provenientes de: 
 
• venda de títulos de fundo social; 
• taxas de transferência de títulos do fundo social; 
• aluguéis das dependências do Clube para eventos sociais, culturais, recreativos e esportivos; 
• acréscimos moratórios sobre atrasos no pagamento de receitas extraordinárias; 
• receitas financeiras provenientes de saldos do resultado extraordinário; 
• promoções sociais, culturais, recreativas e esportivas; 
• venda de bens considerados obsoletos; 
• doações; 
• taxa de obras e expansão; 
• Receitas provenientes de publicidade e licenciamento de nome e de marcas. 
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3 Saldos reapresentados em 2019 
 
Houve uma reapresentação dos saldos das receitas em 2019 em decorrência de terem sido apuradas de forma errônea sob regime de caixa, por sua vez para que possamos ter 
correta comparação de critérios nos períodos apurados, ajustou-se corretamente ao regime de competência. 
 
Receitas: 
 

   
Saldo 

31/12/2019 Ajustes Saldo reapresentado 

     
Taxa de Manutenção      19.655          (940)      18.714  
Departamento de Esportes       3.233        663      3.896  
Aluguéis          573        198         771  
Receitas diversas ordinárias          537            (73)          463  
Atividades Sociais            27           43 70 

Receitas ordinárias      24.025          (109)      23.914  

Social e esportes       2.600              (7)       2.594  
Fundo social          997         944      1.941  
Receitas diversas extraordinárias       3.727              -       3.727  

Receitas extraordinárias       7.325         936      8.262  

     
Total das Receitas      31.350        827     32.176  
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Patrimônio social 
 

 

Patrimônio social Ajuste 
Saldo 

Reapresentado 

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial 
Ajuste 

Saldo 
.Reapresentado 

Superávit 
acumulado 

Ajustes 
Saldo 

.Reapresentado 
Total 

  
 

  

 

  

 

  

 
Saldos em 31 de 
dezembro de 2018 

17.741   17.741 16.923         -    16.923 1.000 160 1.160 35.824 

Transferência do 
superávit acumulado 

       1.000      160         1.160                 -            -                  -            (1.000)    (160)   (1.160) 
      -    

Avaliação patrimonial               -            -                  -                   -       (987)         (987)                  -            -              -        (987) 

Realização da avaliação 
patrimonial 

              -            -                  -              (303)         -            (303) 303         -           303           -    

Superávit do exercício       335 827    1.161    1.161  

Saldos em 31 de 
dezembro de 2019 

18.741 160 18.901 16.620    (987)     15.633  638 827 1.464 35.998 



Clube Atlético Aramaçan 
(CNPJ 57.510.760/000166) 
 

Notas explicativas da Administração às demonstrações  
financeiras em 31 de dezembro de 2020 
(Valores expressos em reais) 

 
 
 

13 

 
4 Caixa e equivalentes de caixa 

 
 2020  2019  

      
Aplicações financeiras 6.662  7.772  
Bancos conta movimento 39  65  
Caixa  1  21  

      
Total 6.702  7.858  

 
Representam os saldos disponíveis em 31 de dezembro de 2019, não havendo nenhum tipo de restrição a sua 
movimentação. 
 
 

5 Contas a receber 
 
 2020  2019  

      
Circulante     
 Taxa de manutenção 1.995  419  
 Patrocínios, publicidades e locação a receber 592  581  
 Outras  577  181  
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.387 ) (235 ) 

      
Total 1.777  946  

      
Não circulante     
 Diversos a Receber 41  10  
 Patrocínios a realizar -  81  
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (10 ) (10 ) 

      
Total 31  81  

 
 

6 Outros ativos 
 
 2020  2019  

      
Adiantamentos a fornecedores 109  32  
Despesas Antecipadas 39  43  
Férias -  40  

      
Total 148  115  
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7 Imobilizado e Intangível 

 
(a) Composição Imobilizado 

 

 

    Custo  

      
Taxas  2020  2019  

         
Terrenos       
 Área -  11.166  11.166  

        
Edifícios 

De 1,82 a 
5,00% 

     
 Prédio 2 - Edif. Social Adm. Esp.  8.703  8.703  
 Construções para Recreação  5.330  5.051  
 Prédio 1 - Salão Principal  3.377  3.377  
 Construções Operacionais e instalações  1.773  1.671  
 Prédio 4 - Centro Integração Feminino  1.280  1.280  
 Prédio 3 - Vestiários Masculinos  1.241  1.241  
 Prédio 8 - Espaço Social  992  992  
 Prédio 6 - Ginásio de Esportes  931  931  
 Prédio 7 - Conjunto Bocha Malha  387  387  
 Portaria Principal  359  359  
 Prédio 5 - Conj. Squash Quadra de Tênis  355  355  
 Prédio 9 - Carpintaria e Almoxarifado  82  82  
 Prédio 12 Café Esporte  12  12  
        
Outras imobilizações       
 Móveis/ utensílios e equipamentos 10  4.810  4.395  
 Computadores, equipamentos eletrônicos 20  814  814  
 Imobilização em andamento 4  228  630  
 Veículos 20  297  297  
 Obras de arte   41  41  

        
Total custo   42.178  41.785  

        
Depreciação acumulada   (11.281 ) (10.199 ) 

        
Imobilizado líquido   30.897  31.586  
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(b) Composição do Intangível 

 
     Custo líquido  

        
 Taxas  31/12/2020  31/12/2019  

        
Intangível       
 Software   740  740  
 Marcas e patentes 5  1  1  

        
Total custo   741  741  

        
Amortização acumulada   (642 ) (530 ) 
Intangível líquido   99  211  
 

(c) Movimentação do ativo imobilizado 
 
Descrição   2019  Adição  Baixas  Transf.  2020  

             
Edifícios  24.442  -  (267)  648  24.823  
Área (Terrenos)  11.166  -  -  -  11.166  
Móveis/ utensílios e equipamentos  4.395  44  -  371  4.810  
Computadores, equipos eletrônicos  814  -  -  -  814  
Veículos  297  -  -  -  297  
Imobilização em andamento  630  616  -  (1.019 ) 227  
Obras de arte  41  -  -  -  41  

             
Total custo   41.785  660  (267 ) -  42.178  

             
Depreciação acumulada  (10.199 ) (1.349 ) 267  -  (11.281 ) 

             
Total líquido   31.586  (689 ) -  -  30.897  

 
Em 15 de dezembro de 2004 foi efetuada e registrada reavaliação dos imóveis com base em laudo emitido por 
empresa especializada (A&L Avaliações Engenharia Ltda.). A depreciação dos imóveis é calculada de acordo 
com a vida útil estimada constante no referido laudo e em conformidade com o estabelecido pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), através da interpretação técnica ICPC 10, que versa sobre a aplicação inicial 
ao ativo imobilizado e CPC PME.  
 
O Clube revisou as vidas úteis do ativo imobilizado, para efeito de cálculo das depreciações a partir do exercício 
de 2011. 
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(d) Movimentação do ativo intangível. 

 
Descrição   2019  Adição  Baixas  Transf.  2020  

             
Intangível  741  -  -  -  741  

             
Total custo   741  -  -  -  741  

             
Amortização acumulada  (530 ) (112 ) -  -  (642 ) 

             
Total líquido   211  (112 ) -  -  99  

 
 

8 Fornecedores 
 
O saldo de fornecedores em 31 de dezembro de 2020 e 2019 é composto por gastos com materiais diversos e 
contratação de prestação de serviços relacionados às atividades do Clube. 
 
 
 2020  2019  

      
Serviços Buffet terceirizado 122  138  
Material Manutenção 106  1884  
Água 104  173  
Médicos terceirizados 60  13  
Diversos 4  107  
Seguros 55  117  
Gás 31  56  
Suporte TI 19  41  

      
Total 528  876  

 

     2020  2019 

        
 De 0 – 30 dias                 376                 718  
 De 31 - 60 dias                   -                     -    
 De 61 - 90 dias                  28                  19  
 De 91 - 120 dias                   -                     -    
Acima de 121+ dias                 124                 139  

Total                 528                 876  
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9 Obrigações trabalhistas e sociais 

 
 2020  2019  

      
Provisão Férias 653  897  
Salários e Ordenados a Pagar -  230  
INSS a recolher 154  208  
FGTS a recolher 53  68  
PIS sobre folha a recolher 9  11  
Imposto de renda retido na fonte 30  39  
Pensão Alimentícia a pagar -  2  
Pis s/Férias e 13º salário 5  7  
Contribuição sindical 5  6  

      
Total 909  1.468  

 
 

10 Obrigações tributárias 
 
 2020  2019  

      
INSS Terceiros a recolher 11  24  
IRRF a recolher 2  4  
INSS Autônomos a recolher 1  2  
CSSL, PIS e COFINS a recolher 6  13  
ISS a recolher  4  7  
COFINS a recolher  -  1  
Imposto a Pagar Sessão de Uso -  4  

      
Total 24  55  

 
O Clube por ser uma entidade sem fins lucrativos não está sujeito à incidência do Imposto de Renda e da 
Contribuição Social sobre o superávit.  
Entretanto, contribui com o Imposto de Renda incidente sobre os ganhos em aplicações financeiras, mediante 
a retenção por parte das instituições financeiras nas quais as aplicações financeiras são realizadas.  
Recolhe, ainda, a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social e COFINS sobre as receitas financeiras, 
o ISS a recolher advém das locações de espaço que o C.A.A disponibiliza e ao locar gera a obrigação tributária 
municipal das locações de nossos espaços sociais ou permissionários de natureza comercial. 
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11 Patrocínios a realizar 

 

 2020  2019  

      
Circulante     
     Patrocínios 468  23  
 Patrocínios de eventos sociais 27  48  
 Contratos de locação -  451  

      
Total circulante 495  522  

      
Não circulante     
     Patrocínios de eventos sociais -  16  
 Contratos de locação -  81  

      
Total não circulante -  97  

 
 

12 Adiantamento de clientes 
 
 
  2020 2019 

     

Adiantamento de Clientes             158  - 

     

Total  158 - 

 
 

13 Provisão para contingências 
 
 2020  2019 

  
  

Provisão INSS compensado (i)     -      1.273  

Trabalhistas 312      369  

Cíveis 55  65 

      
Total   367    1.707  

 
O Clube compensou valores do INSS sobre auxílio-doença, acidente, salário maternidade, férias e 1/3 de férias 
levantados de 2005 a 2010, pleiteando juridicamente a não incidência do INSS sobre estas verbas. Em 
31/12/2020 não há mais saldos a compensar, porém, de acordo com opinião atual dos consultores jurídicos do 
clube a probabilidade de perda é possível visto não ter ainda ocorrido o trânsito em julgado da matéria jurídica 
sendo o  valor em 2020 de R$ 1.294 (1.273 em 2019) e assim o valor provisionado em anos anteriores foi 
baixado no exercício de 2020.  
 



Clube Atlético Aramaçan 
(CNPJ 57.510.760/000166) 
 

Notas explicativas da Administração às demonstrações  
financeiras em 31 de dezembro de 2020 
(Valores expressos em reais) 

 
 
 

19 

 
14 Patrimônio social 

 

(a) Patrimônio social 
 

O patrimônio social é constituído pelo conjunto de bens e valores acrescidos dos valores de superávit e déficits 
anuais destinados à manutenção de seu objeto social. O título de fundo social, instituído pelo Conselho 
Deliberativo em sua sessão extraordinária de 04/02/1963, destinado à realização de empreendimentos de 
interesse social, não poderá ter aplicação estranha aos fins para os quais foi criado. 
 
O fundo social será representado pelos títulos respectivos e sua totalidade não pode ultrapassar 9000 (nove 
mil), com numeração original de 0001 a 9000. 
 
No caso de extinção do Clube, far-se-á liquidação de acordo com as Leis em vigor, destinando-se o acervo 
disponível em benefício de instituições filantrópicas com sede no município de Santo André/SP. 
 

(b) Ajuste de avaliação patrimonial (anteriormente denominada Reserva de reavaliação) 
 
Constituída em decorrência das reavaliações de bens do ativo imobilizado, anterior a 2010 com base em laudo 
de avaliação elaborado por empresa especializada (vide nota 6). 
 
Sua realização é em contrapartida ao superávit ou déficit acumulado (no patrimônio social), paralelamente a 
respectiva depreciação ou baixa dos bens reavaliados (estes lançados ao resultado do exercício). 
 
 

15 Receitas  
 
     2020  2019 

         

Receitas ordinárias      
  

Taxa de Manutenção     15.650  18.714 
Departamento de Esportes     1.001  3.896 
Aluguéis     201  772 
Receitas diversas ordinárias     250  463 
Atividades Sociais     9  70 

Total receitas ordinárias     17.111  23.915 

         

Receitas extraordinárias        

Social e esportes     638  2.594 
Fundo social     1.192  1.940 
Receitas diversas extraordinárias     3.602  3.727 

Total receitas extraordinárias     5.432  8.261 

         

 Total das receitas     22.543  32.176 
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16 Despesas 

 
               2020  2019 

        

Despesas ordinárias       

Pessoal         (10.176)    (11.290) 
Gerais e administrativas          (2.324)       (3.161) 
Provisão para perdas              287          (102) 
Consumo          (1.886)       (3.045) 
Despesa gerais              (306)         (528) 
Manutenção          (1.092)       (1.344) 
Eventuais               (27)         (262) 
Departamento de esportes             (644)       (4.077) 

Total das despesas ordinárias         (16.168)    (23.809) 
                                         

Despesas extraordinárias       

Atividade social             (292)       (1.088) 
Pessoal             (223)         (210) 
Eventuais          (3.910)         (940) 
Serviços prestados por voluntariado                -          (3.379) 
Depreciação          (1.461)       (1.369) 

Total das despesas extraordinárias          (5.886)       (6.986) 
                                        

Total das despesas         (22.054)     (30.795) 
 
 

17 Resultado Financeiro líquido 
  2020  2019 

Juros s/ Aplicações financeiras             78   233 
Juros ativos             24   30 
Diversos  3  2 

     

Total das receitas financeira           105             263  
     

Cobranças Bancárias          (250)           (353) 
Taxa de administração de cartões - Cielo            (32)             (45) 
IRRF S/Aplicações financeiras            (12)             (17) 
Diversos            (48)             (68) 

     

Total das despesas financeiras          (342)           (483) 
        

Resultado financeiro líquido          (237)           (220) 
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18 Trabalhos voluntários 

 
De acordo com a Resolução ITG 2002 (R1) do Conselho Federal de Contabilidade sobre divulgação do trabalho 
voluntário, inclusive de membros integrantes dos órgãos da administração e conselheiros não remunerados, no 
exercício de suas funções, deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse 
ocorrido o desembolso financeiro.  
 
Os valores apresentados como voluntariado referem-se apenas a atividade de administração e conselheiros 
eleitos da Entidade, sendo, assim, uma estimativa de remuneração não dispendida, não havendo outros tipos 
de voluntariado neste exercício e sua atualização anual se dá com o percentual do dissidio da categoria que no 
ano de 2020 foi de 3,38%. 
 

 

Número de 
voluntários 

 
Horas 

 
2020  2019 

        
Presidente 1  100          135   131 

Vices Eleitos 2  80          217   210 

Vices Indicados 6  70          569   550 

Diretores 17  40          921   890 

Total Diretoria           1.842        1.781  

        
Conselheiros 102  10        1.381        1.336  

C.O.F. 10  20          271           262  

Total Geral Voluntários           3.494        3.379  
 
 

19 Compromissos 
 
No encerramento do exercício de 2020, a Entidade não possui outros contratos ou compromissos futuros que 
requeiram divulgação nas demonstrações financeiras. 
 
 

20 Novas  normas, revisões e interpretações ainda não vigentes. 
 
As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas ainda não em vigor até a emissão das 
demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar essas novas 
normas, alterações e interpretações, se cabível, quando entrarem em vigor e não espera ter um impacto 
material decorrente de sua aplicação em suas demonstrações financeiras. 
 
• Alterações ao CPC 48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39 e CPC 40 (R1)/IFRS 7 “Instrumentos Financeiros”, CPC 1/IFRS 

4 “Contratos de Seguro e CPC 06 (R2)/IFRS 16 “Arrendamentos”: as alterações previstas na Fase 2 da 
reforma IBOR abordam questões que podem afetar as demonstrações financeiras durante a reforma de 
uma taxa de juros de referência, incluindo os efeitos das mudanças nos fluxos de caixa contratuais ou 
relações de hedge decorrentes da substituição de uma taxa por uma taxa de referência alternativa 
(questões de substituição). A data efetiva de aplicação dessa alteração é 1º. de janeiro de 2021.  

• A administração do C.A.A estima que os fluxos de caixa atualizados serão economicamente equivalentes 
aos originais, e não tem expectativa de impactos materiais relacionados a essa substituição. 
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• Alteração ao CPC 27/IAS 16 "Ativo Imobilizado": em maio de 2020, o IASB emitiu uma alteração que proíbe 
uma entidade de deduzir do custo do imobilizado os valores recebidos da venda de itens produzidos 
enquanto o ativo estiver sendo preparado para seu uso pretendido. Tais receitas e custos relacionados 
devem ser reconhecidos no resultado do exercício. A data efetiva de aplicação dessa alteração é 1º. de 
janeiro de 2022.  

 

• Alteração ao CPC 25/IAS 37 “Provisão, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes”: em maio de 2020, o 
IASB emitiu essa alteração para esclarecer que, para fins de avaliar se um contrato é oneroso, o custo de 
cumprimento do contrato inclui os custos incrementais de cumprimento desse contrato e uma alocação de 
outros custos que se relacionam diretamente ao cumprimento dele. A data efetiva de aplicação dessa 
alteração é 1º. de janeiro de 2022.  

 

• Alteração ao CPC15/IFRS 3 “Combinação de Negócios”: emitida em maio de 2020, com o objetivo de 
substituir as referências da versão antiga da estrutura conceitual para a mais recente. A alteração ao IFRS 3 
tem vigência de aplicação a partir de 1º. de janeiro de 2022.  

 

• Apresentação das demonstrações contábeis - CPC 26/IAS 1 - Classificação de passivos como circulante e 
não circulante”: as alterações do CPC 26/IAS 1 afetam apenas a apresentação de passivos como circulantes 
ou não circulantes no balanço patrimonial e não o valor ou a época de reconhecimento de qualquer ativo, 
passivo, receita ou despesas, ou as informações divulgadas sobre esses itens. As alterações esclarecem que 
a classificação de passivos como circulantes ou não circulantes se baseia nos direitos existentes na data do 
balanço, especificam que a classificação não é afetada pelas expectativas sobre se uma entidade irá exercer 
seu direito de postergar a liquidação do passivo, explicam que os direitos existem se as cláusulas restritivas 
são cumpridas na data do balanço, e introduzem a definição de “liquidação” para esclarecer que se refere à 
transferência, para uma contraparte; um valor em caixa, instrumentos patrimoniais, outros ativos ou 
serviços.  
 

• Aprimoramentos anuais - ciclo 2018-2020: em maio de 2020, o IASB emitiu as seguintes alterações como 
parte do processo de melhoria anual, aplicáveis a partir de 1º. de janeiro de 2022:  

 
(i) CPC 48/IFRS 9 - "Instrumentos Financeiros" - esclarece quais taxas devem ser incluídas no teste de 10% 

para a baixa de passivos financeiros. 
(ii) CPC 06 (R2)/IFRS 16 - "Arrendamentos" - alteração do exemplo 13 a fim de excluir o exemplo de 

pagamentos do arrendador relacionados a melhorias no imóvel arrendado. 
(iii) CPC 37/IFRS 1 "Adoção Inicial das Normas Internacionais de Relatórios Financeiros" - simplifica a 

aplicação da referida norma por uma subsidiária que adote o IFRS pela primeira vez após a sua 
controladora, em relação à mensuração do montante acumulado de variações cambiais. 

(iv) CPC 29/IAS 41 - "Ativos Biológicos" - remoção da exigência de excluir os fluxos de caixa da tributação ao 
mensurar o valor justo dos ativos biológicos e produtos agrícolas, alinhando assim as exigências de 
mensuração do valor justo no IAS 41 com as de outras normas IFRS. 

 
Não há outras normas CPC/IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter 
impacto significativo sobre as demonstrações financeiras do Clube. 
 

21 Efeitos da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19) 
 
Em razão da pandemia mundial declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) relacionada ao novo 
Coronavírus (COVID-19), que vem afetando o Brasil e diversos países no mundo com riscos graves à saúde 
pública e impactos na economia mundial.  
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A diretoria juntamente com o Conselho deliberativo do C.A.A, vem tratando o assunto do COVID-19 e suas 
consequências mensalmente, realizando reuniões onde efetuamos as projeções orçamentárias pautadas em 
medidas de contenção de gastos e minimização de danos junto aos sócios e visando manter o funcionamento 
mínimo do Clube para a garantia de suas atividades fixas básicas de forma coordenada e centralizada 
 
Adicionalmente, o C.A.A avalia frequentemente os impactos do COVID-19 junto aos associados, fornecedores e 
demais credores.  
 
 

22 Eventos subsequentes 
 
Não ocorreram eventos subsequentes relevantes que necessitem divulgação nesta demonstração financeira. 
 
 
 

*          *          * 


