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Ribeirão Preto, 17 de abril de 2019.
Aos Conselheiros e Administradores do
FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
Franca - SP

Prezados Senhores,
Apresentamos anexo, nosso relatório sobre as Demonstrações Contábeis, do
FRANCA BASQUETEBOL CLUBE, relativo aos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2018 e de 2017, acompanhadas do relatório do auditor independente.
Colocamo-nos à disposição de V.S.as, para quaisquer esclarecimentos adicionais
que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

CONAUD - AUDITORES INDEPENDENTES S.S.
Luiz Claudio Gaona Granados
Sócio - Diretor
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FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Em reais)

ATIVO

Nota

CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Sócio Torcedor
Adiantamentos Diversos
Impostos a Recuperar

7
8

NÃO CIRCULANTE
Investimentos
Imobilizado

TOTAL DO ATIVO

9
10

2018

2017

287.078

241.495

221.918
58.235
5.964
961

240.534
961

20.703

24.255

2.698
18.005

2.535
21.720

307.781

265.750

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Em reais)

PASSIVO

Nota

CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações com Pessoal e Sociais
Obrigações Tributárias
Parcelamentos Tributários
Acordos Judiciais
Convênios e Projetos a Realizar
Partes Relacionadas
Outras Obrigações

11
12
13
14
15
16
17
18

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos
Parcelamentos Tributários
Acordos Judiciais
Partes Relacionadas
Provisões para Contingências
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

11
14
15
17
19
20

Patrimônio Social
Superávits Acumulados

TOTAL DO PASSIVO

2018

2017

889.893

1.767.242

20.908
24.403
1.619
64.115
247.700
207.025
307.100
17.023

2.002
245.489
61.849
1.564
651.594
266.100
235.280
267.364
36.000

1.348.981

548.156

501.797
747.184
100.000

286.207
45.949
116.000
100.000

(1.931.093)

(2.049.648)

(2.049.648)
118.555

(2.261.507)
211.859

307.781

265.750

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Em reais)

Nota

RECEITAS
Receitas Operacionais
Outras Receitas

21
22

DESPESAS
Despesas com Convênios e Projetos
Despesas com Pessoal
Despesas Administrativas e Gerais
Despesas Atividades Esportivas
Despesas Tributárias
Despesas com Contingências
Outras Despesas

23
24
25
26

SUPERÁVIT ANTES DAS RECEITAS
E DESPESAS FINANCEIRAS
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
27

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

2018

2017

2.784.889

3.077.690

2.623.770
161.119

2.850.895
226.795

(2.624.425)

(2.601.344)

(354.047)
(715.955)
(140.576)
(1.298.465)
(1.902)
(113.480)

(315.310)
(526.573)
(232.459)
(1.297.026)
(6.441)
(211.600)
(11.935)

160.464

476.346

129.858
(171.767)
(41.909)

906
(265.393)
(264.487)

118.555

211.859

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

__________________________________________________________________________________________________________
Av. Costábile Romano, 2810 - Sala 04 - Ribeirânia • Ribeirão Preto/SP • Fone: (16) 3931-1718
www.conaud.com.br | conaud@conaud.com.br

4

__________________________________________________________________________________________

FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Em reais)

2018
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
Outros Resultados Abrangentes
Resultado Abrangente do Exercício

2017

118.555

211.859

118.555

211.859

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Em reais)
Patrimônio
Social

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Transferência para o Patrimônio Social
Superávit do Exercício

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Transferência para o Patrimônio Social
Superávit do Exercício

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(1.934.290)

Superávits
(Déficits)
Acumulados
(327.217)

(327.217)
-

327.217
211.859

(2.261.507)

211.859

211.859
(2.049.648)

(211.859)
118.555
118.555

TOTAL

(2.261.507)
211.859
(2.049.648)
118.555
(1.931.093)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Em reais)
2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit do Exercício
Ajustes para reconciliar o superávit do exercício
com o caixa gerado pelas atividades operacionais
Depreciações / Amortizações
Baixa de Intangível
Provisões para Contingências
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais
Sócio Torcedor
Patrocínios a Receber
Adiantamentos Diversos
Impostos a Recuperar
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais
Fornecedores
Direito de Imagem a Pagar
Obrigações com Pessoal e Sociais
Obrigações Tributárias
Parcelamentos Tributários
Acordos Judiciais
Convênios e Projetos a Realizar
Partes Relacionadas
Receitas a Apropriar
Outras Obrigações
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais

2017

118.555

211.859

5.479
-

4.925
782.500
100.000

(58.235)
(5.964)
-

20.000
2.024
(961)

18.906
(37.446)
55
(131.631)
(134.400)
(28.255)
786.920
(18.977)
515.007

(5.169)
(771.000)
(27.439)
(1.605)
(28.523)
(143.900)
235.280
29.379
(20.000)
22.665
410.035

(163)
(1.764)
(1.927)

(229)
(79.500)
(3.369)
(83.098)

(531.696)
(531.696)

(90.967)
(90.967)

AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA

(18.616)

235.970

Caixa e Equivalentes de Caixa - No Início do Exercício
Caixa e Equivalentes de Caixa - No Final do Exercício

240.534
221.918

4.564
240.534

AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA

(18.616)

235.970

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aumento no Investimento
(Aumento) Redução no Intangível
Aquisição de Bens do Imobilizado
Caixa Gerado pelas Atividades de Investimentos
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Empréstimos e Financiamentos
Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamentos

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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FRANCA BASQUETEBOL CLUBE
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017.
(Em reais)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
Informações Corporativas
O Franca Basquetebol Clube (“FBC” ou “Clube”) é uma Associação Cultural e
Prioritariamente Desportiva, sem fins econômicos, com prazo de duração
indeterminado, com personalidade jurídica e patrimônio distinto dos seus
associados e membros, que não responderão individualmente por ela, ainda que
subsidiariamente.
O Patrimônio Social do Clube são constituídos por seus bens, móveis e imóveis,
os títulos de créditos, renda de qualquer espécie, dinheiro em espécie, donativos,
troféus, saldo de receita ordinária e extraordinária, os valores e direitos de que
seja titular, o nome, emblema e símbolos do Franca Basquetebol Clube, bem
como qualquer outro valor ou crédito pertencente ao FBC.
O Franca Basquetebol Clube é regido por seu Estatuto Social, por seus
regulamentos e legislação aplicável, tendo como poderes:
a)
b)
c)
d)
e)

Assembleia Geral;
Conselho Consultivo;
Conselho Deliberativo;
Conselho Fiscal;
Diretoria Executiva.

Atividades Operacionais
O Franca Basquetebol tem como objetivo principal difundir, incrementar e
dedicar-se à prática do basquetebol, principalmente através da promoção, gestão
e organização de equipes para participação de campeonatos regionais, nacionais
e internacionais em todas as categorias e sexo de atletas de alto rendimento,
inclusive de formação de atletas.
Lei de Incentivo ao Esporte “Projeto de Treinamento e Competição”
Em 2017, foi celebrado Termo de Compromisso entre o Ministério do Esporte e
o Franca Basquetebol Clube, tendo por objetivo a execução do Projeto de
Treinamento e Competição (ano II) no âmbito do programa Lei de Incentivo ao
Esporte (Lei 11.438/2006).
Foi aprovado pela execução do projeto o montante de R$ 207.000 (duzentos e
sete mil reais), captado de incentivos fiscais.
O prazo de execução do projeto é de 6 (seis) meses. Projeto não finalizado em
31 de dezembro de 2018.
__________________________________________________________________________________________________________
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Convênio “FEAC”
Em 14 de julho de 2017, foi celebrado Termo de Colaboração entre a FEAC –
Fundação de Esporte, Arte e Cultura da Cidade de Franca e o Franca
Basquetebol Clube, tendo por objetivo a manutenção da equipe de basquetebol
durante a competição.
Foi aprovado pela execução do convênio o montante de R$ 396.138 (trezentos
e noventa e seis mil, cento e trinta e oito reais).
O prazo de execução do convênio é de 6 (seis) meses. Saldo remanescente do
projeto devolvido em janeiro de 2019.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Base de Preparação e Apresentação
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de
acordo com as práticas contábeis adotados no Brasil, que consideram as
diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº
6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09), adaptadas as
peculiaridades das entidades desportivas profissionais em consonância com a
Interpretação Técnica NBC ITG 2003 e estão de acordo com o CPC para
Pequenas e Médias Empresas – PME, emitido pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovado pela Norma Brasileira de
Contabilidade NBC TG 1000, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade
(CFC).
Base de Elaboração
As demonstrações contábeis foram elaboradas considerando o custo histórico
como base de valor, salvo quando indicado de outra forma.
Moeda Funcional e de Apresentação
As demonstrações contábeis estão expressas em reais, que é a moeda
funcional e de apresentação do Clube.
Aprovação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, são de
responsabilidade da Administração do Clube, e foram aprovadas pela
Administração em 16 de abril de 2019, as quais consideram os eventos
subsequentes ocorridos até esta data, que pudessem ter efeito sobre estas
demonstrações contábeis.
3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pelo Clube são:
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a. Transações e Saldos em Moeda Estrangeira
Na elaboração das demonstrações contábeis, quando ocorrer transações em
moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas na moeda
funcional, serão convertidas pela taxa de câmbio vigente na data de cada
transação. No final de cada período de relatório, esses itens monetários
classificados em moeda estrangeira são reconvertidos pelas taxas vigentes
no fim do exercício. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de
câmbio sobre os ativos e passivos monetários são reconhecidos na
demonstração de resultado. Nos exercícios de 2018 e de 2017 não
ocorreram transações em moeda estrangeira.
b. Instrumentos Financeiros
O Clube não opera com instrumentos financeiros derivativos.
Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no
balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado
utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa
descontado. Os saldos para esses métodos se baseiam naqueles praticados
no mercado, quando possível, contudo, quando isto não for viável, um
determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O
julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como por exemplo,
risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas
sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos
instrumentos financeiros.
c. Caixa e Equivalentes de Caixa
Compreendem os saldos de caixa e depósitos bancários à vista e aplicações
financeiras demonstradas ao custo. As aplicações financeiras são acrescidas
dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do balanço
patrimonial e têm liquidez imediata ou até 90 dias da data da aplicação e
estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de seu valor de mercado.
d. Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos
Os ativos e passivos monetários circulantes, quando relevantes, e ativos e
passivos de longo prazo são ajustados pelo valor presente. O ajuste a valor
presente é calculado levando-se em consideração os fluxos de caixa
contratuais e a taxa de juros explícita e, em certos casos, implícita dos
respectivos ativos e passivos, e se relevantes, esses juros são realocados
nas linhas de despesas e receitas financeiras no resultado.
e. Investimentos
Representado por participação societária não relevante, avaliada inicialmente
pelo custo de aquisição, ajustada ao valor justo, que corresponde a efetiva
participação do Clube no capital social da investida
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f. Imobilizado
O imobilizado é registrado e demonstrado ao custo de aquisição, líquido da
depreciação acumulada e/ou das perdas por não recuperação acumuladas,
se houver.
O custo, quando aplicável, inclui o montante de reposição dos equipamentos,
se satisfeitos os critérios de reconhecimento. Quando realizada uma
reposição significativa, seu custo é reconhecido no valor contábil do
equipamento como reposição.
Os custos de reparo e manutenção dos ativos são reconhecidos no resultado
conforme incorridos.
A depreciação dos ativos inicia-se quando estão prontos para uso pretendido
na mesma base dos outros ativos imobilizados. É calculada e reconhecida
pelo método linear às taxas que levam em conta o tempo de vida útil
econômica estimada dos bens.
O valor residual, a vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são
revisados no encerramento de cada exercício e ajustados de forma
prospectiva, se necessário, quando existir uma indicação de mudança
significativa desde a última data de balanço.
A baixa de um item do imobilizado ocorre após alienação ou quando não há
benefícios econômicos futuros, resultante do uso contínuo do ativo. Os
ganhos e as perdas decorrentes de alienações são determinados pela
comparação dos valores de alienação com o valor contábil e são
reconhecidos na demonstração do resultado do exercício.
g. Redução ao Valor Recuperável de Ativos não Financeiros (Impairment)
Os bens do imobilizado, os intangíveis e outros ativos não circulantes são
avaliados anualmente para identificar evidências de perdas não recuperáveis,
ou, ainda, sempre que eventos ou alterações significativas nas circunstâncias
indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.
Quando aplicável, ocorrendo perda decorrente das situações em que o valor
contábil do ativo ultrapasse seu valor recuperável, definido pelo maior valor
entre o valor em uso do ativo e o valor líquido de venda do ativo, esta é
reconhecida no resultado do exercício
i. Outros Ativos e Passivos
Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor do Clube e seu custo ou valor
puder ser mensurado com segurança.
Um passivo é reconhecido no balanço por seus valores conhecidos ou
calculáveis, quando o Clube possui uma obrigação legal ou constituída como
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico
seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base
as melhores estimativas do risco envolvido.
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j. Atualização Monetária de Direitos e Obrigações
Os ativos e passivos monetários sujeitos a reajustes contratuais ou variações
monetárias são atualizados até a data do balanço patrimonial, sendo essas
variações registradas no resultado do exercício a que se referem.
k. Segregação entre Circulante e Não Circulante
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua
realização ou liquidação é provável que ocorra em até 12 meses, caso
contrário, são classificados como ativos e passivos não circulantes.
l. Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor
justo e acrescidas, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das
variações monetárias incorridas até as datas dos balanços. Na prática, são
normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.
m. Empréstimos e Financiamentos
Os empréstimos e financiamentos são inicialmente reconhecidos pelo valor
da transação (ou seja, pelo valor recebido do banco, incluindo os custos de
transação) e subsequencialmente demonstrados pelo custo amortizado.
Todos os outros custos com empréstimos são reconhecidos no resultado do
exercício, em despesas financeiras, em que são incorridos. As despesas com
juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva ao
longo do prazo do empréstimo ou financiamento de tal forma que na data do
vencimento o saldo contábil corresponde ao valor devido.
Os empréstimos e financiamentos com vencimento até o encerramento do
próximo exercício social estão classificados no passivo circulante, e os com
prazos superiores no passivo não circulante.
n. Ativos e Passivos Contingentes
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e
passivas, têm os seguintes critérios:
Os ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando
a Administração do Clube possui total controle da situação ou quando há
garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem
mais recursos. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas
divulgados em nota explicativa quando aplicável.
Os passivos contingentes são reconhecidos contabilmente e divulgados
levando em consideração a opinião dos assessores jurídicos do Clube, a
natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a
complexidade no posicionamento de tribunais, entre outras análises da
Administração e são reconhecidas nas demonstrações contábeis, sempre
que as perdas forem avaliadas como prováveis, o que ocasionaria uma saída
de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes
envolvidos possam ser mensurados com suficiente segurança.
__________________________________________________________________________________________________________
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Os passivos contingentes classificados como de perdas possíveis não são
reconhecidos contabilmente, apenas divulgados em notas explicativas,
quando individualmente relevantes. E os classificados como remotos não
requerem provisão e nem divulgação. As obrigações legais são sempre
consideradas como exigíveis, independentemente de questionamentos.
o. Imposto de Renda e Contribuição Social
Sendo o Clube uma entidade sem fins lucrativos, goza de imunidade
tributária de imposto de renda prevista na alínea “c”, inciso VI, do artigo 150
da Constituição Federal e regulamentado pelo artigo 12 da Lei nº 9.532/1997
e goza de isenção tributária de contribuição social prevista no parágrafo 7,
do artigo 195 da Constituição Federal e regulamentado pelos artigos 9 e 14
do Código Tributário Nacional (CTN).
p. Apuração do Resultado Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes
As receitas e despesas são apuradas pelo regime de competência de
exercícios. As receitas de bilheteria, mensalidades, direito de transmissão e
de imagem, patrocínio, publicidade são registradas em contas específicas do
resultado operacional. As receitas de licenciamentos recebidas em
decorrência da cessão dos direitos de uso da marca do Clube são
reconhecidas em conformidade com a substância do contrato. De forma
geral, o reconhecimento ocorre linearmente, durante o prazo contratual.
Os ativos circulantes e não circulantes, quando aplicável, são reduzidos,
mediante provisão, aos seus valores prováveis de realização. Os passivos
circulantes e não circulantes, quando aplicável, incluem os encargos
incorridos.
q. Informações dos Segmentos Operacionais
A Administração entende que a apresentação do detalhamento de segmentos
operacionais não é aplicável ao Clube, pois esta efetua o monitoramento de
suas atividades, a avaliação de desempenho e a tomada de decisão para
alocação de recursos de forma consolidada em um único segmento de
divulgação.
r. Benefícios a Empregados
O Clube não possui planos de previdência privada, plano de aposentadoria
complementar, benefícios pós-emprego, benefícios de rescisão de contrato
de trabalho ou outros benefícios de longo prazo para seus empregados e
diretores.
s. Demonstração do Fluxo de Caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão
apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. As demonstrações de
fluxos de caixa refletem as modificações no caixa que ocorreram nos
exercícios apresentados utilizando o método indireto.
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4. PRINCIPAIS JULGAMENTOS CONTÁBEIS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS
Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário utilizar julgamentos,
estimativas e premissas para contabilizar certos ativos, passivos e outras
transações que afetam a aplicação de políticas contábeis e os respectivos
valores reportados.
Nas demonstrações contábeis estão incluídas, portanto, julgamentos e
estimativas cujos resultados reais podem apresentar variação devido às
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Administração do
Clube monitora e revisam as estimativas e suas premissas pelo menos
anualmente.
As estimativas e premissas que podem resultar em um ajuste material dentro do
próximo exercício estão relacionadas, principalmente, aos seguintes aspectos:
provisão para perdas de outros ativos, estimativa de vida útil e valor recuperável
do imobilizado, apuração de tributos, quando devidos e provisão para
contingências.
5. GERENCIAMENTO DE RISCOS
A administração dos riscos e a gestão dos instrumentos financeiros são
realizadas por meio de políticas, definição de estratégias e implementação de
sistemas de controle, definidos pelo Clube. As atividades do Clube a expõe a
diversos riscos financeiros, principalmente: de crédito e de liquidez.
I - Risco de crédito: É o risco de prejuízo financeiro do Clube caso um
contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações
contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do Clube.
II - Risco de liquidez: É o risco em que o Clube irá encontrar dificuldades em
cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros.
6. INSTRUMENTOS FINANCEIROS SIMPLES
Os principais instrumentos financeiros e seus valores
demonstrações contábeis, por categoria, são resumidos a seguir:
Descrição

nas

2018

2017

221.918
221.918

240.534
240.534

20.908
1.054.284
1.075.192

2.002
531.696
267.364
801.062

Ativos Financeiros
Caixa e Equivalentes de Caixa
Total
Passivos Financeiros
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Partes Relacionadas
Total

registrados

__________________________________________________________________________________________________________
Av. Costábile Romano, 2810 - Sala 04 - Ribeirânia • Ribeirão Preto/SP • Fone: (16) 3931-1718
www.conaud.com.br | conaud@conaud.com.br

14

__________________________________________________________________________________________

Os instrumentos financeiros estão mensurados de acordo com a Nota Explicativa nº
3.b.
7. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
O caixa e os equivalentes de caixa estão apresentados nas Demonstrações dos
Fluxos de Caixa, constituídos de:
Descrição

2018

2017

Caixa
Bancos
Aplicações Financeiras

2
221.512
404

447
208.185
31.902

Total

221.918

240.534

2018

2017

8. SÓCIO TORCEDOR
(a) Composição:
Descrição
Sócio Torcedor a Receber

58.235

-

Total

58.235

-

Refere-se a plano mensal do sócio torcedor, normalmente pago com cartão de
crédito.
9. INVESTIMENTOS
(a) Composição:
Descrição

2018

2017

Participação Capital Cred Acif

2.698

2.535

Total

2.698

2.535

(b) Movimentação do Investimento:
2018

2017

Saldo Inicial
Lucros Capitalizados

2.535
163

2.306
229

Saldo Final

2.698

2.535
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10. IMOBILIZADO
(a) Composição:
Descrição
Móveis e Utensílios
Equipamentos de Informática

2018

2017

34.605

32.841

10.734

10.734

45.339

43.575

(27.334)

(21.855)

18.005

21.720

2018

2017

Saldo Inicial
Aquisições
Depreciações

21.720
1.764
(5.479)

23.276
3.369
(4.925)

Saldo Final

18.005

21.720

(-) Depreciações Acumuladas
Total
(b) Taxas de Depreciações:
Descrição

Alíquota Anual

Móveis e Utensílios
Equipamentos de Informática

10%
20%

(c) Movimentação do Imobilizado:

(d) Informações Adicionais:
Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, o Clube não possui itens imobilizados
ociosos, sujeitos a baixa ou mantidos para venda.
Nos exercícios apresentados não foram identificados eventos que indicassem a
necessidade de efetuar cálculos para avaliar eventual redução do imobilizado ao seu
valor de recuperação.
11. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
(a) Composição:
2018

2017

Circulante

Não
Circulante

Capital de Giro

-

Total

-

Descrição

Circulante

Não
Circulante

-

245.489

286.207

-

245.489

286.207
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12. OBRIGAÇÕES COM PESSOAL E SOCIAIS
(a) Composição:
Descrição

2018

2017

Salários e Ordenados a Pagar
Férias a Pagar
INSS a Recolher
FGTS a Recolher
PIS s/ Folha
Contribuição Confederativa
Contribuição Assistencial
Contribuição Sindical
INSS Retido Terceiros

1.255
16.918
1.413
135
63
4.619

1.736
52.779
941
466
97
1.307
893
1.363
2.267

Total

24.403

61.849

Descrição

2018

2017

IRRF a Recolher
ISS a Recolher
Retenção PIS/Cofins/CSLL

1.115
504

815
600
149

Total

1.619

1.564

13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
(a) Composição:

14. PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS
(a) Composição:
2018

2017

Não
Não
Circulante Circulante Circulante Circulante

Descrição
Parcelamento INSS Recolher (i)
Parcelamento Municipal (ii)
Parcelamento Impostos Federais

31.214
17.766
15.135
-

501.797
-

30.706
608.181
12.193
514

30.709
15.240
-

Total

64.115

501.797

651.594

45.949

PERT Parcelamento Federal (iii)

(I)

Em 2013 o Franca Basquetebol Clube, realizou no âmbito do art. 1o e art. 3o
da Lei no 11.941/2009, a consolidação de parcelamento da dívida decorrente do
INSS – Instituto Nacional de Seguridade Nacional, parcelado em até 180 meses.
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(II)
Parcelamento de devolução de subvenção para a Prefeitura do Município de
Franca.
(III) Foi parcelado em 2017 impostos federais através do PERT – Programa de
Regularização Tributária, com previsão para pagamento em 27 (vinte e sete)
meses. Parcelamento consolidado pela Receita Federal do Brasil.
15. ACORDOS JUDICIAIS
(a) Composição:
2018
Descrição

Circulante

2017

Não
Não
Circulante Circulante Circulante

Acordos Judiciais

247.700

-

266.100

116.000

Total

247.700

-

266.100

116.000

Ações de natureza cível e trabalhista pleiteada por ex-funcionários, cujo valor é
provisionado com base no acordo e características individuais de cada ação.
16. CONVÊNIOS E PROJETOS A REALIZAR
(a) Composição:
Descrição

2018

2017

28.280
160.100
(190.191)
1.836
25

255.692
(226.795)
93
(710)
28.280

Projeto Lei Incentivo ao Esporte
Saldo

207.000
207.000

207.000
207.000

TOTAL

207.025

235.280

Projeto FEAC – Saldo Anterior
Recebimento
(-) Utilizado
Rendimentos
(-) Estorno Rendimento
Saldo Final

Em relação aos Convênios e Projetos a Realizar, os valores disponibilizados são
depositados em contas de depósito à vista e de aplicação financeira e toda
movimentação realizada obedece ao que está descrito no convênio, ou seja,
aprovação dos gastos com os respectivos documentos.
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17. PARTES RELACIONADAS
(a) Composição:
2018
Descrição

Circulante

2017

Não
Não
Circulante Circulante Circulante

Contrato Mútuo (i)

307.100

747.184

267.364

-

Total

307.100

747.184

267.364

-

(i) Refere-se a empréstimos efetuados por diretores do Clube, utilizados para
pagamento de gastos operacionais.
18. OUTRAS CONTAS A PAGAR
(a) Composição:
Descrição

2018

2017

Serviços Prestados PF
Adiantamento Cartões
Agenciamento de Atletas

1.068
955
15.000

36.000

Total

17.023

36.000

19. PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS
O Clube é parte em diversos processos trabalhistas que estão sendo discutidos
tanto na esfera administrativa como na judicial.
As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos estão
quantificados em montante considerado suficiente, com base na opinião de seus
assessores jurídicos, para atender às expectativas de perdas prováveis na solução
desses processos. As perdas prováveis provisionadas nas demonstrações contábeis
estão assim compostas:
Processos

2018

2017

Trabalhistas

100.000

100.000

Total

100.000

100.000

Não existem perdas possíveis a serem divulgadas em notas explicativas.
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20. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(a) Patrimônio Social
O patrimônio social é composto, substancialmente, pelos superávits (déficits)
apurados anualmente e ajustes ocorridos.
Na hipótese de dissolução, os bens do Franca Basquetebol Clube serão distribuídos
a entidades de igual finalidade ou entidades beneficentes, com sede no município de
Franca - SP.
(b) Superávit (Déficit) do Exercício
O superávit (déficit) do exercício somente é transferido para o patrimônio social no
exercício seguinte, após aprovação do Conselho Fiscal.
21. RECEITAS OPERACIONAIS
(a) Composição:
Descrição

2018

2017

858.733
860.173
525.006
378.948
910

765.000
3.100
379.478
454.203
827.438
378.948
42.728

2.623.770

2.850.895

2018

2017

Convênios e Projetos FEAC

161.119

226.795

Total

161.119

226.795

2018

2017

Projeto Ídolo Social
FEAC – Prefeitura de Franca-SP
Despesas Assistências

(157.424)
(196.623)

(1.021)
(227.843)
(86.446)

Total

(354.047)

(315.310)

Patrocínios
Doações
Locações / Promoções
Mensalidade Sócio Torcedor / Loja
Vendas de Ingressos
Trabalho Voluntário
Reembolso
Total
22. OUTRAS RECEITAS
(a) Composição:
Descrição

23. DESPESAS COM CONVÊNIOS E PROJETOS
(a) Composição:
Descrição
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24. DESPESA COM PESSOAL
(a) Composição:
Descrição

2018

2017

Salários e Ordenados
INSS
FGTS
Férias
13° Salário
Assistência Médica
Trabalho Voluntário
Outros

(67.027)
(15.667)
(37.972)
(388)
(5.321)
(209.144)
(378.948)
(1.488)

(71.097)
(30.616)
(8.215)
(25.577)
(7.806)
(378.948)
(4.314)

Total

(715.955)

(526.573)

2018

2017

(18.364)
(1.744)
(3.105)
(7.547)
(1.614)
(13)
(360)
(3.170)
(591)
(4.117)
(6.134)
(340)
(3.229)
(9.243)
(15.787)
(17.581)
(17.070)
(30.567)

(7.598)
(15.510)
(700)
(7.808)
(5.003)
(712)
(1.917)
(150)
(9.610)
(2.774)
(7.625)
(26.826)
(92)
(12.650)
(3.715)
(2.265)
(35.455)
(21.956)
(948)
(19.443)
(3.912)
(45.790)

(140.576)

(232.459)

25. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS
(a) Composição:
Descrição
Aluguéis
Assistência Contábil
Energia
Copa/ Limpeza/ Higiene
Telefone
Correios e Malotes
Autenticações
Serviços Terceiros PF
Impressos e Material Gráfico
Combustível
Anúncios, Publicações e Propaganda
Transporte
Fretes e Carretos
Associação Classe
Serviços Prestados PJ
Internet
Viagens / Hospedagem / Alimentação
Informática e Software
Seguros e Apólices
Despesas com Auditoria
Despesas Advocatícias
Outras
Total
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26. DESPESAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
(a) Composição:
Descrição
Despesas Taxas Associação Regional
Viagens e Estadias
Despesas c/ Transporte
Despesas c/ Propaganda
Despesas c/ Arbitragem
Despesas c/ Uniforme
Despesas c/ Jogos
Despesas Contratuais Atletas
Reforma Ginásio
Despesas com Médicos e Fisioterapia
Outras Despesas
Total

2018

2017

(437.510)
(151.681)
(127.589)
(16.582)
(161.977)
(193.957)
(76.750)
(132.419)

(12.842)
(178.755)
(51.148)
(4.600)
(7.490)
(23.859)
(342.727)
(612.700)
(28.300)
(34.605)

(1.298.465)

(1.297.026)

2018

2017

163
126.398
3.297
129.858

229
677
906

(643)
(19.953)
(148.859)
(2.312)
(171.767)

(21.556)
(243.736)
(101)
(265.393)

(41.909)

(264.487)

27. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
(a) Composição:
Descrição
Receitas:
Juros Ativos
Descontos Obtidos
Rendimentos s/ Aplicações financeiras
Despesas:
Multas e Encargos
Despesas Bancárias
Juros Passivos
IOF
Total
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