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RELATÓRIO FINANCEIRO 2020 

 

 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL -ADEF/DF, 

é uma organização sem fins lucrativos, que tem por finalidade a formação de atletas de 

futsal e paraolímpicos, desenvolver a prática de esporte formal e não formal, desenvolver 

e formar atletas através de práticas esportivas não olímpicas, bem como também fomentar 

e criar atividades sociais, recreativas, educacionais e culturais com área de atuação no 

Distrito Federal. A sua finalidade será alcançada através de promoções de ações para 

desenvolvimento do desporto, realização e participação de eventos esportivos, de lazer e 

rendimento, desenvolvimento de projetos e programas nos segmentos esportivos diversos 

e do desporto educacional, de participação e de rendimento que objetivem a inclusão 

social. 

 

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 

lucrativos. Os valores dos ativos e passivos do balanço patrimonial estão apresentados de 

forma comparativa com os saldos do fim do exercício anterior de 01 de janeiro de 2020 e 

31 de dezembro de 2020. A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as 

práticas adotadas no Brasil exige que a diretoria da associação desportiva ADEF/DF 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 de Projetos em 2020. 
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 O Balanço Analítico é Demonstração Financeira existente. Ele demonstra as movimentações da 

Associação, refletindo sua posição financeira em um determinado momento (no caso em questão do ano 

de 2020). Resultando em um índice de liquidez corrente superior a 1 (um), demonstrando assim a 

capacidade da Associação em cumprir com as suas obrigações. 

 

Conclusão 

 

 Os membros do Conselho Fiscal revisaram, discutiram, votaram e aprovaram por unanimidade as 

demonstrações financeiras do ano 2020, conforme ata e parecer fiscal.  

 A partir do volume de recursos recebidos, identificados o ano de 2020, mostra um potencial fonte 

de recursos para realização de projetos alinhados com a nossa missão 
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