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E
A Associação Sorrisense de Tiro, é uma entidade desportiva sem fins

lucrativos, que tem por objetivos a prática de atividades esportivas,
recreativas, sociais, o tiro esportivo, incluindo crianças e adolescentes no
esporte.

RECEITA

A receita da Associação Sorrisense de Tiro, atualmente conta com o
pagamento das joias das novas filiações e semestralidades dos sócios,
totalizando o valor de R$617.060,01. Essa receita foi utilizada para
manutenção da entidade sendo essas despesas administrativas, com o
pessoal e contribuições de impostos e taxas. As despesas

totalizam valor R$574.739,38.



APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

Receita e contribuições..........................................................516.079,93

Doações e Patrocinios............................................................100.980,08

Despesas Administrativas.......................................................460.535,36

Despesas com pessoal............................................................111.833,18

Contribuições impostos e taxas..............................................2.370,84

Resultado antes do resultado financeiro.............................42.320,63

Receita financeira...................................................................2.217,93

Despesas financeiras...............................................................755,59

Resultado financeiro ..............................................................1.462,34



Em complementação apresentamos o Balanço Patrimonial 2019, com respectivos índices de liquidez calculados:

ATIVO

Circulante

Caixa.......................................................................................3.090,27

Conta Corrente.......................................................................500,00

Aplicações financeiras............................................................13.860,21

Aplicações Capitalização.........................................................1.958,90

Creditos a receber de associados...........................................21.337,77

Estoques de insumos..............................................................38.566,73

Total do ativo circulante.........................................................79.313,88

Ativo não circulante

Imobilizado.............................................................................1.517.909,49

Total do ativo..........................................................................1.597.223,37



PASSIVO

Circulante

Obrigações tibutarias..............................................................57,17

Obrigações trabalhistas..........................................................20.429,74

Total do passivo circulante.....................................................20.486,91

Patrimônio liquido

Superavit acumulado..............................................................1.532.953,49

Total do patrimônio................................................................1.532.953,49

Total do passivo......................................................................1.553.440,40

Liquidez corrente 

Ativo circulante          79.313,88

Passivo circulante    /20.486,91

Total Liquidez corrente...........................................................3,87



CONCLUSÃO

Resultando em um índice de liquidez corrente superior a 01, demonstrando

assim a capacidade da Associação em cumprir com as suas obrigações.

Com o Balanço Patrimonial vemos exatamente a Demonstração Financeira

existente. Ele demonstra o Patrimônio da Associação, refletindo sua posição

financeira em um determinado momento.

A limitação financeira é uma de nossas maiores dificuldades. Por isso a

importância do projeto na Lei de Incentivo ao Esporte para darmos um salto de

qualidade.

Para o ano 2021, iniciaremos com o Projeto, para recebermos o apoio

financeiro, para aquisição de materiais para o desenvolvimento de esportes

olímpicos, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente, na

forma disposta no Ato Convocatório n°09 em consonância com o

Programa de Formação de Atletas do CBC.


