Esporte Clube Primeiro Passo de Vitória da Conquista
CNPJ: 07.284.337/0001-17
Demonstrações Financeiras 2018

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Contas a Receber

Ativo Não Circulante
Imobilizado

Total do Ativo

2018

2017

7.947,55
7.947,55

199.971,12
10.000,00
209.971,12

276.739,08
276.739,08

259.366,13
259.366,13

284.686,63

469.337,25

Passivo
Passivo Circulante
Contas a Pagar/Fornecedores/Credores Diversos
Empréstimos e Financiamentos
Impostos e Contribuições Sociais a Recolher
Obrigações Trabalhistas e Sociais

2018

2017
11.444,60

27.000,00
840,00
9.453,98
37.293,98

407,50
10.751,67
22.603,77

174.403,88
174.403,88

183.927,04
183.927,04

Patrimônio Líquido
Superávits ou Déficits Acumulados
Superávits ou Déficits do Exercício

262.977,42
(189.988,65)

54.990,91
207.815,53

Total do Passivo e Patrimônio Líquido

284.686,63

469.337,25

Passivo Não Circulante
Contas a Pagar/Fornecedores/Credores Diveros
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Demonstração do Resultado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Histórico

Receitas
Bilheteria
Patrocínio / Marketing
Repasse de Direitos Federativos
Programas de Sócio-Torcedor
Receitas Patrimoniais / Sociais
Premiações
Apoio Série D
Ajuda de Custo de Agentes de Futebol
Baixo de Imobilizado
Demais Receitas
Receita Bruta
(-) Impostos e Contribuições
Receita Líquida
Despesas
Pessoal
Material
Manutenção
Jogos e Competições
Serviços de Terceiros
Gerais
Depreciações
Despesas com Tributos
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras

Receitas e Despesas Financeiras
Resultado Líquido do Exercício

2018
52.507,07
477.442,41

2017
131.058,93
251.631,00
330.000,00
37.252,90
25.017,00
596.915,24

81.860,56
73.254,20
277.826,23
40.662,95
38.919,80
11.442,17
22.525,83
1.076.441,22
(15.750,00)
1.060.691,22

(3.300,00)
31.829,30
1.400.404,37
(5.805,90)
1.394.598,47

(653.033,89)
(3.218,00)
(21.432,58)
(227.537,89)
(89.114,28)
(194.668,54)
(22.188,42)
(8.156,24)
(1.219.349,84)
(31.330,03)
(189.988,65)

(660.805,57)
(9.692,00)
(41.331,43)
(195.025,27)
(50.383,81)
(171.969,69)
(26.256,60)
(18.517,82)
(1.173.982,19)
(12.800,75)
207.815,53

Superávit /
Déficit

Total

55.382,30
(391,39)
207.815,53
262.806,44

55.382,30
(391,39)
207.815,53
262.806,44

262.806,44
170,98
(189.988,65)
72.988,77

262.806,44
170,98
(189.988,65)
72.988,77

2017
Saldo em 31/12/2016
Ajustes
Superávit / déficit do período
Saldo em 31/12/2017
2018
Saldo em 31/12/2017
Ajustes
Superávit / déficit do período
Saldo em 31/12/2018
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. CONTEXTO OPERACIONAL - O Esporte Clube Primeiro Passo de Vitória da Conquista (ECPP), iniciou suas atividades em 2001, com um trabalho voltado para a inclusão social com objetivo de
preparar os futuros atletas para o clube profissional. Essa proposta é consolidada com a participação exitosa em vários campeonatos na cidade e com a expansão do então Projeto Primeiro Passo
para outras regiões do estado. Em janeiro de 2005, é fundado o Esporte Clube Primeiro Passo de Vitória da Conquista, legalmente instituído como equipe profissional, tendo como objetivo trazer
Vitória da Conquista de volta ao cenário das grandes jornadas esportivas, fazendo um futebol competente não só gerando resultados, mas acima de tudo, apaixonando torcedores e criando novos
cidadãos e profissionais de talento, capazes de devolver a alegria nas tardes de domingo a nossa cidade e região. Está constituído sob a forma de sociedade civil de prática desportiva sem finalidade
econômica, é filiado à Federação Bahiana de Futebol (FBF), e Confederação Brasileira de Futebol (CBF). 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - As demonstrações contábeis estão
apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em especial as normas específicas ITG 2002 (R1) (Entidades sem Fins Lucrativos) e ITG 2003 (Entidade Desportiva
Profissional) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), complementarmente adotando as práticas contábeis contidas no “Manual de Contabilidade para Entidades Desportivas”, versão
1.1, publicado pela APFUT - Autoridade Pública de Governança do Futebol, que visa padronizar procedimentos de registro de atividades dessas entidades. 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - As
principais práticas contábeis adotadas pelo Clube no registro de suas operações e na preparação das demonstrações contábeis são as seguintes: a) Caixa e Equivalentes de Caixa - Compreende o
saldo de caixa, os depósitos bancários à vista e as aplicações financeiras de liquidez imediata com baixo risco de variação no valor de mercado, registradas ao custo, acrescido dos rendimentos
auferidos até a data do balanço. b) Contas a Receber - Valores a receber são reconhecidos pelo regime de competência. A provisão para perdas com créditos é fundamentada em análise dos créditos
pela Administração, que leva em consideração o histórico e os riscos envolvidos em cada operação, e quando cabível é constituída em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis
perdas na realização das contas a receber. c) Imobilizado - O imobilizado é avaliado pelo custo de aquisição, formação, construção e custo atribuído deduzidos de depreciação, amortização e perda
por redução ao valor recuperável. Melhorias nos bens existentes são acrescidas ao imobilizado e custos de manutenção e reparo são lançados a resultado quando incorridos. As depreciações e
amortizações são calculadas pelo método linear. d) Demais Ativos e Passivos (Circulantes e Não Circulantes) - Um ativo é considerado no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e os passivos são
classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.
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