AJEC – ASSOCIAÇÃO JOAÇABENS DE ESPORTE E CULTURA CNPJ 06.066.796/0001-61
Joaçaba (SC), 31 de Dezembro de 2019
APRESENTAÇÃO
A AJEC – Associação Joaçabense de Esporte e Cultura, é uma organização sem fins lucrativos e
econômicos, que tem como principal finalidade sem distinção de raça, credo, nacionalidade ou
de qualquer outra espécie, promover, atividades esportivas e educacionais, podendo ainda,
promover gratuitamente e em caráter exclusivo, a Assistência Social beneficente e pessoas
carentes, Promover a prática desportiva em todas as modalidades e em todas as categorias,
estabelecer relações com as associações congêneres, promover o intercâmbio esportivo cultural
e social, bem como desenvolver projetos e programas educacionais voltado ao esporte amador,
representar cube, patrocinadores e o município em torneios, campeonatos e outras
competições com equipes ou atletas individuais; preparar atletas nas modalidades amadoras e
profissionais de ambos os sexos, sem limite de idades, a fim de participar de competições
esportiva.
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as praticas financeiras adotadas
no brasil, aplicáveis as entidades sem fins lucrativos.
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 2018 e de 31 de
dezembro de 2019.
A apresentação de demonstrações financeiras de acordo com as praticas adotadas no brasil.
Para o Ano de 2019 a AJEC, apresentou um Superavit, isso demonstra que todas as receitas,
sejam elas provenientes de patrocínios, Eventos, Receita de Jogos, foram suficientes para suprir
todas as despesas de curto e longo prazo.

RECEITAS
Doações Recebidas
Total Receitas

2019
R$ 1.349.237,79
R$
5.300,00
R$ 1.354.537,79

2018
R$ 1.440.210,70
R$
R$ 1.440.210,70

Despesas Com Atletas
Despesas Administrativas
Total Despesas

R$
815.040,30
R$
432.642,66
R$ 1.247.682,96

R$ 1.133.028,89
R$
116.460,19
R$ 1.249.489,08

RESULTADO DO EXERCICIO

R$

R$

106.854,83

190.721,62

O balanço patrimonial da associação é a principal demonstração financeira existente. Ele
demonstra o patrimônio da associação, refletindo sua posição financeira no ano em que é
apresentado o balanço. Segue abaixo balanço patrimonial
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BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Total Ativo Circulante

2019
R$
R$
R$
R$

Ativo Não Circulante
Investimento
Imobilizado

R$
R$
R$

39.908,24
4.299,89
35.608,35

R$
R$
R$

3.564,35
3.564,35
-

TOTAL ATIVO

R$

45.399,73

R$

39.730,80

PASSIVO
Circulante
Fornecedores
Empréstimos
Obrigações Tributarias
Total do Passivo Circulante

R$
R$
R$
R$
R$
R$

12.360,66
12.360,66
12.349,03
11,63
12.360,66

R$
R$
R$
R$
R$
R$

113.546,56
113.546,56
12.033,90
101.501,03
11,63
113.546,56

Patrimônio Liquido
Déficit Acumulado
Superávit Acumulado
Superávit do Exercício

R$ 33.039,07
R$ 73.815,76
R$ 213.709,66
R$ 106.854,83

R$
R$
R$
R$

73.815,76
73.815,76
-

TOTAL PASSIVO

R$

R$

39.730,80

Liquidez

0,44%

5.491,49
5.491,49
5.491,49
5.491,49

45.399,73

2018
R$ 36.166,45
R$ 36.166,45
R$ 36.166,45
R$ 36.166,45

0,32%

O Resultado do índice de liquidez corrente superior a 1(um) demonstra assim a capacidade da
Associação em cumprir com suas obrigações, visto que o índice está abaixo do percentual
indicado, mas se considerado que a Associação no ano de 2019, saudou a maior parte das suas
dividas de curto prazo, e ainda investiu em imobilizado para melhor funcionamento da
instituição e acomodações para os jogadores, o índice apresentado de 0,44% demonstra que a
diretoria esta buscando melhorar este indicador, sendo que para o ano de 2020, a Associação
irá saudar todas as dividas de curto prazo, e terminar o ano positivo.
CONCLUSÃO
A diretoria da AJEC por meio de seu presidente e diretor financeiro, revisaram tais informações,
apresentaram para o conselho fiscal e demais membros componentes da diretória e os mesmos
aprovaram por unanimidade as demonstrações financeiras do ano de 2019.

