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FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras.
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em Reais
1.CONTEXTO OPERACIONAL
Franca Basquetebol Clube, tem finalidade de gerar recursos, devendo destinar-se na forma
de orçamento mensal, verbas para amparar e manter esta entidade em qualquer caso.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com
as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a
Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 específica para Entidades sem Finalidades de
Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Moeda funcional e de apresentação
As Demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da
Entidade.
b) Apuração do superávit do exercício
As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios,
e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários,
Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos
em conformidade com as exigências fiscais legais.
c) Estimativas contábeis
A elaboração de demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de
estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências e provisão para créditos
de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá
resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de
sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.
A instituição não apresentou constituição para devedores duvidosos tendo em vista a
natureza dos créditos existentes na contabilidade.
d) Instrumentos financeiros
Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a
receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.
e) Ativos circulantes e não circulantes
Caixa e equivalentes de caixa

219
Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre
movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas, com baixo risco de variação no
valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.
Aplicações financeiras
As aplicações financeiras foram registradas ao custo acrescido das receitas auferidas até a
data do balanço.
Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações registradas pelo
método linear, de acordo com as taxas mencionadas na nota explicativa n.º 3
Redução ao valor recuperável
Os ativos imobilizados e intangíveis têm o seu valor recuperável testado, no mínimo,
anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer
evidência que justificasse a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2017.
f) Passivos circulantes e não circulantes
São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do
balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são
registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e
o risco de cada transação.
Doações
As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e
receitas são apuradas pelo regime de competência
Aplicação de recursos
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade
com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
3- ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL).
Os ativos Imobilizados e intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou
construção, deduzidos da depreciação, originando o valor líquido contábil.

MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO

Taxa
Anual

Saldo em
31/12/2018

Adições

Baixas

Transferências

Saldo em
31/12/2019

IMOBILIZADO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS

10%

34.605,22

EQUIPAMENTOS INFORMATICA

20%

10.734,21

3.194,50

45.339,43

3.194,50

TOTAL

34.605,22
13.883,71
-

48.488,93

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
MÓVEIS E UTENSÍLIOS

10%

(17.147,83)

(914,87)

(20.608,35)

EQUIPAMENTOS INFORMATICA

20%

(10.186,78)

(3.460,52)

(11.101,65)

(27.334,61)

(4.375,39)

TOTAL

-

-

(31.710,00)
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TOTAL DO ATIVO

18.004,82

-

16.778,93

4. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

Salários a pagar
INSS a recolher
FGTS a recolher
PIS a recolher
13.Salário
INSS Retido
Férias
Total

2018

2019

1.254
1.412
135
63
0
4.619
16.917
24.403

3.758
1.604
377
48
0
3.084
8.579
17.454

5. PARCELAMENTO DE TRIBUTOS
A Entidade possui débitos parcelados junto ao INSS e Receita Federal conforme demonstrados.
Os saldos a pagar, foram contabilizados no Passivo Circulante e Não Circulante nas contas:
Parcelamento INSS e Parcelamento Imposto Federais.

6. CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS

FEAC
Lei Incentivo ao Esporte
Total

2018

2019

24
207.000
312.263

6.909
207.422
214.332

7- APLICAÇÂO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS
Em atendimento a ITG 2002 a Entidade está demonstrando a aplicação dos recursos e as
responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo:
Modalidade e
Órgão

FEAC
LEI
INCENTIVO
AO ESPORTE

Projeto

FRANCA
BASQUETE
FRANCA
BASQUETE

Valores
recebidos
R$

Valores aplicados
em despesas
R$

Saldo de ativo
com restrição

Saldo de passivo
com restrição

200.020

193.111

6.909

6.909

0

0

207.422

207.422

08. ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA USUFRUÍDA
A Entidade não se beneficia da isenção previdenciária.
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09. COBERTURA DE SEGUROS
A entidade mantém cobertura de seguros em montantes considerados suficientes pela
Administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.
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