
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Conselheiros e Entidades de Práticas Desportivas (Clubes Profissionais) e Entidades de Administração (Ligas Municipais) filiados a: FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL - Salvador-Bahia. Prezados Senhores: Atendendo as determinações 
legais e estatutárias previstas no artigo 37, inciso I e II do estatuto da FBF, bem como artigos 24 e 46-A, da Lei 9.615/98 (Lei Pelé), vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, que 
compreendem o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, além das notas explicativas. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam 
necessários. Salvador, 16 de abril de 2021. RICARDO NONATO MACEDO DE LIMA - PRESIDENTE.

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em reais, excluídos os centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em reais, excluídos os centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em reais, excluídos os centavos)

ATIVO Nota 2020 2019
Circulante
Caixa, bancos e aplicações financeiras 03  1.210.311  119.486 
Contas a receber de filiados 04  765.326  1.743.741 
Tributos a recuperar  174  155 
Títulos a receber 05  -  506.294 

Total do circulante  1.975.811  2.369.676 

Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais 06  54.439  120.533 

 54.439  120.533 

Imobilizado 07  174.241  190.415 
   Intangível  1.600  1.600 

Total do não circulante  230.280  312.548 

TOTAL DO ATIVO  2.206.091  2.682.224 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2020 2019
Circulante
Fornecedores  46.975  87.677 
Tributos e contribuições a recolher 08  198.517  201.878 
Salários e férias e encargos a pagar  73.405  183.204 
Adiantamentos de patrocínios 09  -  158.750 
Retenções de eventos esportivos 10  2.977.736  2.763.024 
Outras contas a pagar 11  84.000  56.000 

Total do circulante  3.380.633  3.450.533 

Não circulante
Tributos e contribuições a recolher 08  237.732  370.774 
Provisão para contingências 12  255.000  110.000 
Receitas diferida 13  56.207  73.069 

Total do não circulante  548.939  553.843 

Patrimônio líquido
Déficits acumulados (1.723.481) (1.322.152)

Total do patrimônio líquido (1.723.481) (1.322.152)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  2.206.091  2.682.224 

Nota 2020 2019
Receita operacional bruta
Serviços prestados 14  3.229.131  4.333.994 
Patrocínio  794.741  463.911 
Deduções e tributos sobre os serviços  (41.390)  (13.110)

Receita operacional líquida  3.982.482  4.784.795 

(Despesas) receitas operacionais:
Gerais e administrativas 15  (2.612.950) (3.672.836)
Despesas com eventos esportivos  (451.101)  (530.292)
Perdas com contas a receber 04  (882.745) (1.078.169)
Contingências 12  (145.000)  (77.577)
Financeiras, líquidas 16  (25.402)  (53.436)
Outras receitas e despesas 17  (266.613)  448.112 

 (4.383.811) (4.964.198)

Déficit do exercício  (401.329)  (179.403)

2020 2019
Déficit do exercício  (401.329)  (179.403)
Outros componentes do resultado abrangente  -    -   
Resultado abrangente  (401.329)  (179.403)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em reais, excluídos os centavos)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em reais, excluídos os centavos)

Déficit’s acumulados Superávit (déficits) do exercício Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018  (817.476)  (325.273)  (1.142.749)

Transferência  (325.273)  325.273  -   
Déficit do exercício  -    (179.403)  (179.403)

Saldos em 31 de dezembro de 2019  (1.142.749)  (179.403)  (1.322.152)

Transferência  (179.403)  179.403  -   
Déficit do exercício  -    (401.329)  (401.329)

Saldos em 31 de dezembro de 2020  (1.322.152)  (401.329)  (1.723.481)

Nota 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Déficit do exercício  (401.329)  (179.403)
Ajustado por:
Depreciação 07  32.639  29.641 
Perdas com contas a receber 04  882.745  1.078.169 
Provisão para contingências trabalhistas, cíveis e fiscais  145.000  77.577 

 659.055  1.005.984 
Variações nos ativos - (Aumento) redução
Contas a receber de filiados  95.670  (486.465)
Tributos a recuperar  (19)  (19)
Títulos a receber  506.294  - 

 601.945  (486.484)
Variações nos passivos - Aumento (redução)
Fornecedores  (40.702)  (150.538)
Tributos e contribuições a recolher  (601)  11.251 
Salários e férias e encargos a pagar  (109.799)  (82.652)
Adiantamentos de patrocínios  (158.750)  (759.025)
Retenções de eventos esportivos  214.712  249.584 
Outras contas a pagar  28.000  (159.000)

 (67.140)  (890.380)

Caixa líquido gerado (aplic.) pelas ativ. operacionais  1.193.860  (370.880)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado  (16.465)  (88.140)
Depósitos judiciais  66.094  (19.342)

Caixa líquido gerado (aplic.) pelas ativ. de investimentos  49.629  (107.482)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Liquidação de parcelamentos tributários  (135.802)  (135.802)
Liquidação de empréstimos  -  (72.311)
Receita diferida 13  (16.862)  73.069 
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos  (152.664)  (135.044)

Aumento (redução) líquido do caixa e equiv. de caixa  1.090.825  (613.406)

Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício 03  119.486  732.892 
Caixa e equiv. de caixa no final do exercício 03  1.210.311  119.486 

 1.090.825  (613.406)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em reais, excluídos os centavos)

FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL
Praça Castro Alves, 01 Edf. Palácio dos Esportes-Centro – Salvador-Bahia
CNPJ-14.760.540/0001-88

As Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, encontram-se à disposição 
dos filiados, na sede da Federação Bahiana de Futebol na Praça Castro Alves, 01 Edf. Palácio dos Esportes-Centro – Salvador-Bahia.

Aos Administradores da
FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL
Salvador-Bahia
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL; que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o 
exercício findo naquela data, assim como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito no parágrafo “base para opinião 
com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL, em 
31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias 
empresas (NBC TG 1000 R1). Salvador, 16 de abril de 2021.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

AUDICONT - AUDITORES E CONSULTORES
CRC/BA - Nº 0568

ALEXANDRE LOMANTO MAIMONE NETO
CONTADOR - CRC/BA Nº 17.549

RICARDO NONATO MACEDO DE LIMA
Presidente

MARCELO FERREIRA ARAújO
Diretor Administrativo Financeiro

ESCOL - Serviços Contábeis SS - ME
CRCBA nº 700

Contador - Edson Piedade Campos 
CRCBA - 005552/O-5


