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Relatório Financeiro
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O lnstituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura é uma organizagéo sem fins econômicos, comprometida com o
desenvolvimento do esporte e da cultura, busca a íntegração das áreas de expertises essencials para o desenvolvímento de projetos e

negócios esportivos e/ou culturais, de modo a extrair as potencialidades das áreas, proporcionando uma maior gama de

entretenimento à sociedade brasileira.

APRESENTAçÃO DAS DEMONSTRAçÔES FTNANCETRAS

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 2Ol7 e 31 de

dezembro de 2018. As demonstrações financeiras foram preparadas e estão apresentadas em milhares de reais (R§).

Pontos de Destaque Receitas de Projetos em contas específicas em 2018
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Receita de projetos

Des pesas c0ft r erciaisla.dministrativa,s
Despesas trabalhistas
Despesas tributárias
Resuttâdç sntss do resultadc fimanceÍro

{3.21.218,23} (8.37.S52,31}
- {17S.01S,17}

(18.409,67) (67.616.0s )

{33}.6e7_9O} (884.587,57}

No ano de 2018, mais precisamente em janeiro, houve a liberação da última parcela do Projeto Pedaleiros pela Lei de lncentivo
ao Esporte, único projeto em conta específica executado pelo IDEC em 2018. Em 19 de março, ocorreu o último pagamento deste
projeto através do pagamento de um GRU - Guia de Recolhimento da União no valor de RS 20.799,41. 1

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas adotadas no Brasil exige que a diretoria do IDEC faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos,

receitas e despesas.
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Resultados financeiros de 2018 (coluna da esquerda) e 2017 (coluna da direita)

t2.003,ü6)
5.2§8,38
5.000,00
8..265,32

BalançosPatrimoniaisde20lSe 20lT,comrespectivosÍndicesdeliquidezcalculadossãoapresentadosabaixo:
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ÀTtvo
Circulante
Caixa e e'Euivalente de çaixa
Aplicaçôes a prazo fxo
Buplieata a receber
Adiantamentos para sócio
lmposto E recupeÍar
ots[ So ctino cincurlinnte

18.1S1,5S 18.161,56
Í55,54Ír3E 97,574§S

Trrts! So ativo {i55"S17,5,& S7"5tr4,59
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Circulante
Fornecedores
Obrigaçües tributárias
Ohrigaçôes trahalh istas
Outras Obrigaçôes
Recurss de Projetos
Totcl So parx,ivo circulsnte

R.esu l,tado Íinas ceiro
Despesa financeira
Receita financeira
Doaçfres

(§ 79,S4)
7.046,8 7

6.366,93

1S,00
104.737,06
32.636,76

6.7Ê2,2$
72.§§0,74

1.$12,SS
2.513,35

'17§,99

zCI.S0CI,8.0

49.227,§CI

çs.08§,42
120,73
174,99

7?.928,63 {.6.38[,14

Patrirnônio liqgMo
DéÍiet acumulsdo
Superavit ecumulads
Total ds petrirnônio

(237.ü"2,11)
319.§S1,45

i233.530,13)
284.7?2,5S

s2"6ts"r5 5t.tp2"45

TstE$ d.s, psseivo e pstrirnôniú liqul'do d55"54Í,36 9r.574,59

Lhuidez 2,13 .'
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O Balanço Patrimonial é a principal Demonstração Financeira existente. Ele demonstra o Patrimônio da empresa,
refletindo sua posiçáo financeira em um determinado momento (no caso em questão no fim do ano de 2018 e2017).
Resultando em um Índice de liquidez corrente superior a 1 (um). Demonstrando assim capacidade do Instituto em cumprir
com as suas obrigaçôes.
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Resultado consolidado em 2018 gerou um superávit de RS 82.618,75 conforme quadro abaixo

S,uperáYit

§oMo ern 3l ds dsleÍrlbro 28Í f 284.122,5S {233.53ü,13}

&éÍicit

lnstrtsto psre 6 l)6iarlGllidteriÍ]
dn frsorr* * #il Cut!ur»

§uperavití{déficit}
acumulado

5í,1S2,45

DéÍicit do período

Superauit do período
3.542,58

{3,r.9s8,88}

3.542,58
(34.$68,88)

§aMo arn 3í de deeembrs ?8í8 318.§§í,46 {237.Sr2,r1} 82,618,75

CONCLUSÃO

Os membros do lnstituto para Desenvolvimento do Esporte e da Cultura revisaram, discutiram, votaram e aprovaram por unanimidade
as demonstrações financeiras do ano de 2018, previamente consolidada por uma consultoria externa.

A partir do volume de recursos provenientes de projetos através da Lei de lncentivo ldentificados no biênio 2017-2018, esta mostra-se
uma potencial fonte de recursos para realização de projetos alinhados com a nossa missão.

Marcelo Silva andes
Presidente do IDEC
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