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Nosso Clube

Filiações e Modalidades

O Sorriso Club de Tiro – SCT é uma entidade privada, sem fins lucrativos, devidamente

registrada no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas desde 24 de Abril de 2008,

inscrita no CNPJ 09.549.362/0001-00, cujo objeto social é a pratica de atividades

esportivas, recreativas e sociais, o tiro esportivo, o tiro prático, o pentatlo moderno

e o tiro com arco, sendo atualmente o tiro esportivo a principal atividade desenvolvida

no Clube.                                                               . 

Somos filiados a FTMT, CBTE, CBClubes, LNTP e CBC Taurus, conduzimos as

Saque Rápido, Fuzil de Precisão, IPSC, Silhueta metálica, dentre outras.

Com diversas modalidade de fogo central, circular e Ar, com ascensão nas modalidades 

de Tiro ao Prato pela LNTP – Liga Nacional do Tiro ao Prato e CBTE e em projeto para 

implantar a modalidade de Fossa Olímpica ou Skeet.                   .

modalidades de Pistola de Ar, Carabina de Ar ambas olímpicas, carabina de Ar CMA,

Carabina calibre menor 25m e 50m, Carabina maior 50m, Duelo 20’’, TRAP Americano,



Localização

Planejamento Estratégico

todas as modalidades, além de estrutura moderna de acesso, o clube oferece salão

playground para crianças, e muito mais.                            .

Localizado em uma região privilegiada da cidade de Sorriso, apenas 12 km do centro da

para eventos climatizado e toda a estrutura acessória, como cozinha, churrasqueira,

cidade, em uma área de 80.000 mil metros quadrados, com pistas apropriadas para

jovens talentos nas categorias de base, para isso, buscamos filiações e parcerias, que

darão subsídios na formação comportamental e mental, psicológica e técnica e física,

O planejamento estratégico do Sorriso Club de Tiro para os próximos 5 anos, é formar

Além de material esportivo, equipamentos e estrutura de pistas, somados as filiações da

CBClubes com repasse de verbas do Governo Federal.                               .



Nossos Números

Nossos Números Financeiros

Somos mais de 315 sócios, sendo 8 beneméritos e 14 contribuintes. Somos o clube que 

mais forma atletas infanto juvenil do Estado de Mato Grosso, atualmente são 35 crianças 

em formação divididas em duas turmas com professor e todos material de apoio 

necessário.                                                    .

quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) e Receitas financeiras de R$

montante de R$ 560.951,96 (quinhentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e

As contribuições recebidas pela Associação Sorrisense de Tiro, são originarias de

Joias de ingresso de novo sócio por novas filiações e semestralidades de

um reais e noventa e seis centavos), outras contribuições e arrecadações

recebidas em doação no valor de R$ 181.046,56 (cento e oitenta e um mil,

1.819,81 (um mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e um centavos). Assim as

R$ 743.818,33 (setecentos e quarenta e três mil, oitocentos e dezoito reais e

trinta e três centavos).                                          .

manutenção recolhidas pelos sócios, valores que totalizaram em 31/12/2020 o

contribuições recebidas no ano de 2020 com fechamento em 31/12/2020 totalizou

nas modalidades nacionais e estaduais.                                        .

Atualmente nosso clube possui dois campeões brasileiros nas modalidades de tiro

esportivo de precisão, vários campeões estaduais nas modalidades de TRAP,

Silhueta Metálica e Fuzil de Precisão. Além de diversos segundo e terceiro lugares,

Associados

Contribuições

Campeões



DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

(+) Contribuições e Arrecadações Ordinárias 

(+) Contribuições e Arrecadações Extraordinárias 

(-) Custos de Insumos 

(-) Despesas com Pessoal 

(-) Despesas Administrativas 

(-) Contribuições Impostos e Taxas 

(-) Depreciações e Amortizações 

Resultado Antes das Receitas/Despesas Financeiras 

Receitas Financeiras 

Despesas Financeiras 

Resultado Líquido do Período 

560.951,96

181.046,56

47.699,23

77.775,22

163.006,92

711,50

157.568,16

295.237,49

1.819,81

981,72

296.075,58

Os novos investimentos realizados em infraestrutura de pistas totalizaram o valor

de R$ 178.515,15 (cento e setenta e oito mil, quinhentos e quinze reais e quinze centavos).                                           

.

cinco reais e vinte dois centavos), despesas de contribuições por encargos e taxas o 

valor de R$ 711,50 (setecentos e onze reais e cinquenta centavos), custos e despesas 

com insumos esportivos o montante de R$ 47.699,23 (quarenta e sete mil, seiscentos e 

noventa e nove reais e vinte três centavos), despesas com depreciações de estruturas e 

equipamentos o montante de R$ 157.568,16 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e 

sessenta e oito reais e dezesseis centavos) e por fim despesas financeiras o montante 

de R$ 981,72 (novecentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos).        .

(cento e sessenta e três mil, seis reais e noventa e dois centavos), despesas com 

pessoal o montante de R$ 77.775,22 (setenta e sete mil, setecentos e setenta e

As rubricas de despesas foram utilizadas para manutenção das atividades 

operacionais, sendo despesas administrativas no montante de R$ 163.006,92

Investimentos

Despesas



ATIVO

PASSIVO

Circulante

Caixa 

Conta Corrente 

Aplicações Financeiras

Aplicações Capitalização 

Créditos a Receber de Associados 

Estoques de insumos 

Total do Ativo Circulante 

Não Circulante

Imobilizado 

Total do Ativo não Circulante

Total do Ativo 

Circulante

Fornecedores 

Total do Passivo Circulante 

Patrimônio liquido

Superávit Acumulado 

Superávit do Exercício 

Total do Patrimônio 

Total do Passivo 

83,55

500,00

 233.117,48

 2.244,38

76.548,71

54.481,41

366.975,53

 1.538.856,48

1.538.856,48

 1.905.832,01

 33.019,97

 33.019,97

 1.576.736,46

 296.075,58

1.872.812,04

 1.905.832,01

Em complementação as demonstrações financeiras, apresentamos o Balanço

Patrimonial 2020, com respectivos índices de liquidez calculados:                .

Balanço Patrimonial



Nossos Indicadores
Financeiros e Economicos

Relatório de Índices:

ÍNDICE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Despesas Administrativa 

Receita Total 

Interpretação: Quanto Menor, Melhor.

0,39

290.174,28

 743.818,33

LIQUIDEZ GERAL 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Interpretação: Quanto Maior, Melhor.

LIQUIDEZ CORRENTE 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

Interpretação: Quanto Maior, Melhor.

11,11

366.975,53

33.019,97

11,11

366.975,53

33.019,97

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

Interpretação: Quanto Maior, Melhor.

11,11

366.975,53

33.019,97

SOLVÊNCIA GERAL 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Interpretação: Quanto Maior, Melhor.

LIQUIDEZ SECA 

Ativo Circulante - Estoque 

Passivo Circulante 

Interpretação: Quanto Maior, Melhor.

57,72

1.905.832,01

33.019,97

9,46

312.494,12

33.019,97

performance do dinheiro que circula na associação, em outra palavras, mostram o quão 

saudável e escalável é a associação, servem também para que a diretoria tome as decisão 

mais assertivas.                                                .

Apresentado os Balanço Patrimonial, elencamos os indicadores financeiros que 

representam em suma o ponto estratégico da gestão e planejamento estratégica de 

curto, médio e longo prazo. Os indicadores são métricas que quantificam e qualificam a



LIQUIDEZ IMEDIATA 

Disponibilidade 

Passivo Circulante 

Interpretação: Quanto Maior, Melhor.

11,11

366.975,53

33.019,97

Avaliação dos Resultados

Resultado 

Acima de R$ 1,50 

De R$ 1,30 até R$ 1,50 

De R$ 1,15 até R$ 1,30 

De R$ 1,00 até R$ 1,15 

Abaixo de R$ 1,00 

Situação

Boa (Folgada)

Normal

Pouca Folga

Apertada

Deficitária

Conclusão

Desta forma concluímos que a saúde financeira da Associação Sorrisense de Tiro para o 

ano calendário de 2020 apontou resultado financeiro adequado a manutenção das 

atividades e investimentos futuros.                                 .
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