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CNPJ: 06.055.992/0001-30
RELATÓRIO FINANCEIRO J

APRESENTAÇÃO
A ABS - Associação de Bicicross de Salvador é uma organização sem fins lucrativos, com o comprometimento
exclusivo para o desenvolvimento do esporte e da cultura, busca a integração das áreas de expertises
essenciais para o desenvolvimento de projetos e negócios esportivos e/ou culturais, de modo a extrair as
potencialidades das áreas, proporcionando uma maior gama de entretenimento á sociedade brasileira.
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas financeiras adotadas no
Brasil, principalmente aquelas aplicáveis às entidades sem finalidade de lucro.
As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais. Os valores dos ativos e
passivos do balanço patrimonial estão apresentados de forma comparativa com os saldos do fim do
exercício anterior de 31 de dezembro de 2017. As demonstrações financeiras foram preparadas e
estão apresentadas em milhares de reais (R$).
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas adotadas no Brasil que exige
que a diretoria da ABS - Associação de Bicicross de Salvador faça julgamentos, estimativas e premissas
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e
despesas.
Pontos de destaque entre Receitas e Despesas em 2017:
Contribuições Diversas
Doações

10.345,50
6.280,00
16.625,50
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Despesas diversas
Auxiliar para Competição
Lanches e Almoços
Resultado antes do resultado financeiro

(4.520,00)
(4.800,00)
(1.928,30)
(11.248,30)

É perceptível que as receitas provenientes de contribuições e doações em 2017 totalizaram um saldo
de R$ 16.625,50. Ao final do ano de 2017 as despesas administrativas acumularam-se em R$
11.248,30.
Resultados financeiros de 2017:
Resultado financeiro
Despesa financeira
Receita financeira

(11.248,30)
16.625,50_
5.377,20

Balanço patrimonial de 2017, com respectivos índices de liquidez calculados são apresentados abaixo:
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Caixa
PERMANENTE

1.889,20

IMOBILIZADO
Móveis & Utensílios
Equipamentos de Informática
Veículos
Total do Ativo Circulante

2.195,00
3.640,00
2.615,70
10.339,90
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PASSIVO
CIRCULANTE
PATRIMONIO SOCIAL
Saldo Anterior
Resultado do período
Total do Passivo Circulante

4.962,70
5.377,20
10.339,90

Liquidez

1,00

O Balanço Patrimonial é a principal Demonstração Financeira existente. Ele demonstra o Patrimônio
da empresa, refletindo são posição financeira em um determinado momento, resultando em um
índice de liquidez corrente igual a 1 (um). demonstrando assim capacidade da Associação em cumprir
com suas obrigações.
Resultado em 2017 gerou um superávit de R$ 5.377,20.
Conclusão
Os membros da ABS Associação de Bicicross de Salvador, discutiram, votaram e aprovaram por
unanimidade as demonstrações financeiras do ano de 2017, previamente consolidada por uma
consultoria externa.
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