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RELATÓRIO FINANCEIRO 2021 

 

 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 

 

 A receita principal da ADEF/DF provém de emendas parlamentares e projetos 

aprovados na Lei de incentivo Federal.   No ano de 2021, a ADEF/DF teve como receita 

os termos de fomento 0018/19/2020 e 0018/2020 no valor total de R$ 200.000,00, além do 

projeto aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte no valor de R$ 496.516,16 (quatrocentos 

e noventa e seis mil, quinhentos e dezesseis reais e dezesseis centavos).  Esse valor do 

projeto incentivado, não teve sua execução integralmente no ano de 2021, tendo despesas 

previstas até março de 2022. Os três projetos foram executados com ações de aplicação 

total dos recursos junto a ADEF/DF, foram aplicados ainda outros recursos diversos, todos 

aplicados com lanches, almoços, auxílio para atletas, dentre outros, tendo como receita 

total final de 2021: R$ 589.200,57. 

 

 As despesas da ADEF/DF no ano 2021 foram pagas a execução de projetos, conforme 

descrito acima.    

Despesas Administrativas ...................................................................R$ 572.911,06  

Despesas Fianceiras.............................................................................R$ 560,40  

Despesas Operacionais ........................................................................R$ 5.003,82 

Receita..................................................................................................R$ 2.809,79  

Total de Despesas 2021...................................................................... R$ 575.665,49 

 

 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 2021 e 

31 de dezembro de 2021. A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as 

práticas adotadas no Brasil exige que a diretoria da associação desportiva ADEF/DF faça 
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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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 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 2021). 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 2021, conforme ata e parecer fiscal.  

 A partir do volume de recursos recebidos, identificados o ano de 2021, assim como em 2020, segue 

mostrando um potencial fonte de recursos para realização de projetos públicos alinhados com a nossa 

missão. 

 Para 2022 a ADEF/DF espera superar as receitas através de termos de compromisso e termos de 

fomento, junto ao MC 

 

Geovana Rodrigues de Oliveira 

Presidente da ADEF/DF 
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