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BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 - milhares de reais
ATIVO

Demonst.do Result.do exercício findos em 31/12/2018- milhares de reais

2018

2017

2018

2017

FINANCEIRO

58.211,16

R$ 34.969,95

FINANCEIRO

388.632,04

R$ 36.731,39

Caixa e Bancos

58.211,16

R$ 0,00

Fornecedores

35.832,77

18.537,00

Impostos Parcelados -

29.273,43

0,00

Receitas para Repasses a Clubes

845.348,68

Débitos Previdenciários

287.722,65

0,00

Receitas Técnicas de Futebol

323.176,94

ATIVO

2018

2017

1.180.218,62

R$ 1.192.588,77

Terrenos

640.069,21

640.069,21

Edificios

348.925,00

348.925,00

IMOBILIZADO

Instalações
Maquinas, Equip. e Aparelhos
Móveis e Untensilos
Equipamentos esportivos
(-) Depreciação
TOTAL DO ATIVO

PASSIVO

RECEITAS CORRENTES

2018

Total das Receitas Operacionais Correntes

2.823.007,77

Receitas Patrimoniais

1.644.482,15

Patrocínios
PASSIVO
LONGO PRAZO

2018

2017

22.760,16

278.586,81

0,00

0,00

86.748,10

86.748,10

136.847,00

136.847,00

Impostos Parcelados

22.760,16

60.415,00

60.415,00

Patrimônio. Liquido

827.037,58

92.785,69

80.415,54

Superávit do Exercício

1.238.429,78

R$ 1.227.558,72

Exigível a Longo Prazo:

10.000,00

DESPESAS CORRENTES

2018

Total das Despesas Operacionais Correntes

2.764.796,61

Departamento de Esportes

288.573,06

278.586,81

Repasse

845.348,68

912.238,52

Pessoal

520.849,93

58.211,16

34.969,95

Material de Consumo

101.541,81

Patrimônio Social

480.658,41

480.658,41

Despesas Administrativas

986.255,36

Superávit Acumulados

288.168,01

396.612,16

Despesa Financeiras

22.227,77

TOTAL DO PASSIVO

1.238.429,78

1.227.558,72

Superávit do Exercício

58.211,16

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL EXERCICIOS ENCERRADOS ENTRE 31/12/2017 A 31/12/2018
Período
Saldo em 31 de Dezembro de 2016

Patrimônio Social
480.658,41

Superávit/(Déficit) Acumulado
396.612,16

Patrimônio Líquido Total
877.270,57

Saldo em 31 de Dezembro de 2017

480.658,41

431.582,11

912.240,52

Saldo em 31 de Dezembro de 2018

480.658,41

288.168,01

827.037,58

NOTAS EXPLICATIVAS PARA AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
NOTA 1 – Contexto Operacional
A Federação Maranhense de Futebol – FMF fundada em 11 de janeiro de 1918, é uma entidade estadual de administração do desporto, de direito privado, sem fins lucrativos, de finalidades desportivas, co m personalidade jurídica e patrimônio próprio, gozando nos termos do artigo 217, inciso I,
da Constituição Federal, de autonomia administrativa, quanto a sua organização e funcionamento e se rege pelas normas legais do no País, adotando as regras desportivas vigentes. Sua finalidade é a de:
a)

Dirigir o Futebol no Estado do Maranhão, Incentivando a sua difusão e aperfeiçoamento, podendo ajudar as entidades de prática desportiva e ligas filiadas, no encontro de suas necessidades financeiras e autossuficiência; b) promover a organização e realização de campeonatos,
torneios e competições de futebol; c) incrementar a cultura física, intelectual, moral e cívica dos desportistas filiados, que constituem a base da organização nacional; d) contribuir para o progresso material e técnico das entidades de pratica desportiva filiadas, que constituem a
base da organização desportiva nacional; e) promover campanhas educacionais, principalmente para a juventude, incentivando p or meio de trabalhos promocionais ou outro qualquer meio possível, o futebol como espetáculo; f) criar e participar, de forma direta, conjuntamente
com órgãos oficiais e/ou organização não governamental, na elaboração de projetos que busquem instituir escolas de futebol em favor da comunidade carente; g) produzir, implementar e desenvolver suas atividades e/ou de seus filiados, através de convênios e parcerias com
quaisquer entidades, públicas ou privadas, quando viável, podendo receber numerários e recursos em geral; h) respeitar, cumprir e fazer cumprir os estatutos, regulamentos, diretrizes, decisões e demais atos ordinários da FIFA, da CONMEBOL, da CBF e das demais entidades
nacionais que seja filiada, direta ou indiretamente; i) representar o futebol maranhense em qualquer atividade de cunho nacional e internacional, coordenar e fiscalizar as atividades das entidades municipais de administração (ligas) e das entidades de pratica de futebol (clubes)
que lhe são filiadas; j) promover seminários, simpósios, cursos, fóruns e outras atividades ligados diretamente ao futebol; k ) realizar promoções e eventos destinados a angariar recursos para o fomento do futebol mediante as modalidades admitidas e expressamente permitidas
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em lei; l) promover a defesa dos interesses e direitos coletivos de seus filiados, por qualquer meio, podendo inclusive recorrer ao poder judiciário.
NOTA 2 – Principais Práticas Contábeis
a) Elaboração das Demonstrações Financeiras- As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e os Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo CPC – Comité de Pronunciamento
Contábeis, aplicáveis as entidades sem fins lucrativos ITG 2002 (R1) e entidades desportivas profissionais ITG 2003, Resolução CFC n. 1.105/2004. b) Apuração do Resultado- Na apuração do resultado é adotado o regime de caixa, c) Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes- Os ativos e
passivos classificáveis nos mencionados subgrupos são apresentados por seus valores de realização. d) Disponibilidades- Compreendem os saldos de numerário em caixa e em conta de depósitos bancários. e) Imobilizado- Os grupos do imobilizado, elementos essenciais à manutenção da
entidade estão apresentados nas demonstrações financeiras dos respectivos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2018 por seus valores de custo de aquisição, onde foi aplicado o método de depreciação conforme faculta a legislação do IRPJ. f) Obrigações com Terceiros- O
montante do saldo registrado nessa rubrica, refere-se substancialmente a fornecedores de serviços como também parcelamentos Previdenciários consolidados no âmbito da SRF e cumpridos de forma adimplente e saldo restante no total R$ 29.273,43 ; há débitos em aberto no âmbito da PGFN
que estavam parcelados em 2017 e rescindido em 2018 a fim de aguardar REFIS e obter benefícios ( redução de juros e multas ) . g) Obrigações Trabalhistas e Sociais- Os valores registrados na conta em apreço referem-se a impostos, contribuições e salários devidamente provisionados até a
data do encerramento do exercício. h) Exigível a Longo Prazo-Impostos Parcelados- O montante registrado nesse grupo de contas refere-se à adesão ao parcelamento promovido pela SRF decorrentes de processos de execução relativos a débitos do INSS resultantes d e ações fiscais em
exercícios anteriores a atual administração da Entidade . I) Patrimônio Social- Em conformidade com a NBT C – 10.19 do Conselho Federal de Contabilidade, o Patrimônio Social corresponde ao montante de superávits acumulados até o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 conforme
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. J) Superávit do exercício- O valor de R$ 58.211,16 (Cinquenta e oito mil duzentos e onze reais e dezesseis centavos) foi registrado na conta de Superávit de Exercício para posterior incorporação ao Patrimônio Social (superávit acumulado).

Klecyo Henryque Matos Barros
Contador
CRC 7667/O-5

RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
OPINIÃO:
Trata-se o presente Relatório do exame dos demonstrativos contábeis da FEDERAÇÃO MARANHENSE DE FUTEBOL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita com o CNPJ nº. 06.281.554/0001-90, que incluem, nos moldes das políticas de contabilidade, os seguintes documentos:
a.
Balaço do Patrimônio, até 31 de dezembro de 2018;
b.
Demonstração de resultado do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findado em 2018;
c.
Notas explicativas;
Conforme analisado, os documentos encontram-se em conformidade com as normas técnicas de contabilidade e com a legislação vigente, principalmente consoante a posição patrimonial e financeira, da Federação em comento, até a data de 31/12/2018, levando-se em consideração, ainda, o
desempenho de suas operações e os respectivos fluxos de caixa.
Após avaliação da apresentação geral, da estrutura e do conteúdo das demonstrações contábeis, incluído suas divulgações, bem como, se as referidas demonstrações representam as transcrições e os eventos de maneira compatíveis com o objeto, Conclui-se que o processo de prestação de
contas, do exercício findado em 31 de dezembro de 2018, da Federação Maranhense de Futebol, encontra-se, com todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da entidade, em condições de aprovação pela Assemblei a Geral e Conselho de Fiscal.
ROMÁRIO ARAÚJO LOPES
CRC/MA nº. 013404/0

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Federação Maranhense de Futebol, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 13, do Estatuto da Federação Maranhense de Futebol, emite o seguinte:
Após analisar os esclarecimentos apresentados pelo diretor financeiro da entidade e com base nos documentos que originaram os Demonstrativos Contábeis, a origem e aplicação dos recursos, balanço e saldo das contas bancárias acompanhada das conciliações bancárias mensais, são de
opinião que os documentos citados estão em conformidade com as prescrições legais e refletem adequadamente a posição patrimonial, eco nômica e financeira da Federação Maranhense de Futebol, do referido período findo em 31 de dezembro de 2018, dando o conselho fiscal parecer
favorável para a aprovação em assembléia geral ordinária pela aprovação das contas conforme apresentado.
Raimundo Barbosa Castro; Ciro Monteiro Clarindo; Gilberto Ferreira Pereira

