STEPS - Sociedade Tênis,
Educação e Participação Social
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2014 e de 2013
e Relatório dos auditores independentes

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras
Aos
Conselheiros e Diretores da
STEPS - Sociedade Tênis, Educação e Participação Social
Porto Alegre/RS

Examinamos as demonstrações financeiras da STEPS - Sociedade Tênis, Educação e
Participação Social (“Sociedade”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período findo naquela data, assim como o
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis
às entidades sem finalidade de lucros e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência
a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada
por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos
relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da
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Sociedade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias,
mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da
Sociedade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a
avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da STEPS – Sociedade
Tênis, Educação e Participação Social em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o período findo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros.
Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
Os valores correspondentes ao período findo em 31 de dezembro de 2013, apresentados para
fins de comparação, foram examinados por outros auditores independentes, que emitiram
relatório em 06 de março de 2014, com opinião sem modificações.
Porto Alegre, 31 de março de 2015.

MÜLLER, PREI & HOFF AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC/RS 5867/O-2
Carlos Osvaldo Pereira Hoff
Contador CRC/RS 022261/O-2
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Sociedade de Tênis, Educação e Participação Social
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro
Em reais

Ativo

2014

2013

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
Convênios (Nota 7-a)

832.598

833.911
-

32.572

Créditos a compensar

25

33

30.518

39.813

Adiantamentos a empregados

6.963

-

Adiantamentos a fornecedores

25.351

473

928.027

874.230

43.596

26.698

971.623

900.928

Estoques

Não circulante
Imobilizado (Nota 5)
Total do ativo

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Sociedade de Tênis, Educação e Participação Social
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro
Em reais

Passivo e patrimônio líquido

2014

2013

Circulante
Fornecedores CP
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (Nota 8)
Obrigações tributárias
Provisão de férias e encargos
Convênios a realizar (Nota 7-b)
Bens recebidos da RFB – c/restrição
Receitas diferidas CP

4.098

1.486

47.061

28.704

3.183

1.384

68.207

45.572

765.669

701.633

30.578

38.759

918.796

2.477
820.015

Não circulante
Fornecedores LP

-

Receitas diferidas LP

917

23.608

12.430

23.608

13.347

67.566

360

(38.347)

67.206

29.219

67.566

971.623

900.928

Patrimônio líquido (Nota 9)
Patrimônio social
Superávit (déficit) acumulado

Total do passivo e do patrimônio líquido

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Sociedade de Tênis, Educação e Participação Social
Demonstrações do resultado do período
Findos em 31 de dezembro
Em reais

2014

2013

Receitas Operacionais
Donativos e contribuições (Nota 10)

182.942

140.512

Convênios (Nota 7)

543.220

475.572

Promoções sociais

18.382

17.588

Outras receitas

12.062

48.304

Resultado Bruto

756.606

681.976

(152.287)

(63.279)

(99.320)

(74.072)

Despesas financeiras

(5.819)

(4.657)

Receitas financeiras

5.693

2.810

Despesas Operacionais
Despesas com pessoal
Despesas gerais e administrativas

Despesas convênio - prestação de contas (Nota 7)
Superávit (déficit) do período

(543.220)

(475.572)

(38.347)

67.206

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Sociedade de Tênis, Educação e Participação Social
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em reais

Patrimônio
social
Em 1° de janeiro de 2013

Superávit (déficit)
acumulado

Total

16.848

(16.488)

(16.488)

16.488

-

Superávit do período

-

67.206

67.206

Em 31 de dezembro de 2013

360

67.206

67.566

-

(67.206)
(38.347)

(38.347)

67.566

(38.347)

29.219

Transferência do patrimônio social

Transferência para patrimônio social
Déficit do período
Em 31 de dezembro de 2014

67.206

360

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Sociedade de Tênis, Educação e Participação Social
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais
2014

2013

(38.347)

67.206

5.087

3.616

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Déficit do período
Ajustes para conciliar o superávit (déficit) ao caixa e
equivalentes de caixa aplicado nas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Variações de ativos e passivos operacionais
Adiantamento a funcionários

(6.963)

-

Adiantamento a fornecedores

(24.878)

(402)

Convênios a receber

(32.572)

64.390
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(2)

Estoques (bens recebidos)

9.295

(1.054)

Fornecedores

1.695

(762)

Obrigações tributárias

1.799

296

Obrigações trabalhistas e previdenciárias

40.992

23.063

Convênios a realizar

64.036

637.243

Bens recebidos da RFB

(8.181)

Receitas diferidas - convênios a realizar e depreciação

8.701

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

20.672

798.149

Aquisições de imobilizado

(21.985)

(8.200)

Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos

(21.985)

(8.200)

(1.313)

789.949

Créditos a compensar

4.555

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
Demonstração do aumento (redução) no caixa
e equivalentes de caixa
No início do período

833.911

43.962

No fim do período

832.598

833.911

(1.313)

789.949

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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STEPS - Sociedade Tênis, Educação e Participação Social
Notas explicativas às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2014 e de 2013
(Em reais)
1

Estrutura institucional e objetivos (informações gerais)
A STEPS - Sociedade Tênis, Educação e Participação Social (“Sociedade”), fundada em 10 de junho
de 2005, é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente e de
assistência social, que tem duração por tempo indeterminado, com sede e foro no Município de
Porto Alegre à Rua Heitor Vieira, 78, Bairro Belém Novo – CEP: 91.780-110, Estado do Rio
Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob nº 07.492.589/0001-31, Utilidade Pública Estadual pelo
Decreto nº 1130, de 24/06/1946 e inscrita no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente sob o nº 652. Está organizada de conformidade com a legislação vigente no Brasil e
regida pelo seu estatuto social, que em seu art.6º define suas finalidades, conforme segue:
I – Sugerir, promover, assessorar e executar ações, atividades, projetos e programas de forma
continuada, gratuíta e relacionados com o desenvolvimento e crescimento da criança, do adolescente
e do jovem em situação de vulnerabilidade de risco social e pessoal;
II – Constituir centro de pesquisa, estudos e desenvolvimento relacionado às crianças, adolescentes e
jovens conforme a legislação específica;
III – Promover e organizar cursos, oficinas, mostras, exposições para estimular alternativas ao
desenvolvimento de adolescentes e jovens para o mundo do trabalho;
IV – Educar crianças, adolescentes e jovens para a vida, para o trabalho, envolvendo-os no lazer
criativo, produtivo e participativo, viabilizando-os como pessoas e como cidadãos;
V – Assistir às crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social e de risco,
oferecendo-lhes orientação educacional, profissional, psicológica, moral e cívica;
VI – Dar assistência sócio educacional a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
social e risco, em regime aberto, em complementação ao período escolar, agrupando-os de acordo
com a faixa etária, com atividades desportivas e culturais;
VII – Atividades de integração e promoção à integração ao mercado de trabalho;
VIII – Promoção e integração na vida comunitária das pessoas com deficiência;
IX – O desenvolvimento social e profissional do adolescente e do jovem, enquanto trabalhar e
cidadão, respeitando a condição peculiar, dos primeiros, pessoas em desenvolvimento;
A STEPS – Sociedade Tênis, Educação e Participação Social, tem como objetivo primordial e
principal garantir a gratuidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios sócio
assistenciais, conforme parágrafo primeiro do artigo 6º do Estatuto Social.
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STEPS - Sociedade Tênis, Educação e Participação Social
Notas explicativas às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2014 e de 2013
(Em reais)

2

Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão
definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios
apresentados, salvo disposição em contrário.

2.1

Base de preparação
As demonstrações financeiras da Sociedade foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais estão definidas no Pronunciamento de
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC PMEs (R1)), bem como a ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros,
aprovada pela Resolução CFC nº 1.409 de 21 de setembro de 2012.
As demonstrações financeiras foram liberadas pela Administração para exame da auditoria em 11 de
março de 2015.

2.2

Aplicações de liquidez imediata
As aplicações em instrumentos financeiros são registradas pelo valor da aplicação ou custo de
aquisição ou valor de emissão, atualizados conforme disposições legais ou contratuais, acrescidas
dos rendimentos correspondentes apropriados até a data do balanço e mantidas até o vencimento.

2.3

Imobilizado
O Imobilizado apresenta-se pelo custo de aquisição, custo este ajustado por depreciações e estão
demonstrados na nota explicativa 5.

2.4

Provisão de férias e encargos
Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

2.5

Receitas diferidas
Refere-se a valores das depreciações dos bens do Ativo Imobilizado adquiridos com recursos do
Convênio CMDCA e FUNCRIANÇA a serem depreciados.
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STEPS - Sociedade Tênis, Educação e Participação Social
Notas explicativas às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2014 e de 2013
(Em reais)

2.6

Receitas e despesas
São apropriadas pelo regime de competência, com exceção das receitas oriundas de doações
espontâneas que são apropriadas conforme a data do seus recebimentos.

2.7

Outras receitas operacionais
Representam receitas de promoções sociais, entre outras, obtidas pelo trabalho de voluntários e
simpatizantes da causa da STEPS – Sociedade Tênis, Educação e Participação Social e servem para
complementar recursos necessários para suprir despesas correntes da assistência executada.

2.8

Gratuidades concedidas
As gratuidades não estão contabilizadas em conta própria em razão de que a associação não cobra
pelos serviços que presta, ou seja, são inteiramente gratuitos. A gratuidade, portanto, corresponde ao
total das despesas do ano-calendário. Os recursos humanos provenientes do trabalho voluntário, não
foram considerados.

2.9

Isenções/contribuições
A STEPS – Sociedade Tênis, Educação e Participação Social, não é beneficiária da cota Patronal INSS. As despesas de encargos sociais estão demonstradas na nota explicativa 8.
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STEPS - Sociedade Tênis, Educação e Participação Social
Notas explicativas às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2014 e de 2013
(Em reais)
3

Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para
as circunstâncias.
Com base em premissas, a Sociedade faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as
estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As
estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão
contempladas em cada nota explicativa, se aplicável.

4

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa
Bancos - conta movimento
Bancos – aplicações financeiras

12

2014

2013

1.300
183.530
647.768

540
48.275
785.096

832.598

833.911

STEPS - Sociedade Tênis, Educação e Participação Social
Notas explicativas às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2014 e de 2013
(Em reais)
5

Imobilizado
Móveis e
utensílios

Equipamentos
e instalação

Computadores
e periféricos
8.256

Total

Saldos em 31 de dezembro de 2012

5.925

7.933

Aquisição

4.020

2.000

2.180

8.200

Depreciação

(912)

(929)

(1.775)

(3.616)

Saldos em 31 de dezembro de 2013

9.033

9.004

8.661

26.698

Custo total

12.757

10.786

10.875

34.418

Depreciação acumulada

(3.724)

(1.782)

(2.214)

(7.720)

9.033

9.004

8.661

26.698

Residual em 31 de dezembro de 2013
Saldos em 31 de dezembro de 2013

22.114

9.033

9.004

8.661

26.698

Aquisição

13.741

-

8.244

21.985

Depreciação

(1.811)

(258)

(3.018)

(5.087)

Saldos em 31 de dezembro de 2014

20.963

8.746

13.887

43.596

Custo total

26.498

10.786

19.119

56.403

Depreciação acumulada

(5.535)

(2.040)

(5.232)

(12.807)

Residual em 31 de dezembro de 2014

20.963

8.746

13.887

43.596

10%

10%

15%

Taxa de depreciação - %
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STEPS - Sociedade Tênis, Educação e Participação Social
Notas explicativas às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2014 e de 2013
(Em reais)
6

Recursos
Os recursos da Sociedade foram aplicados dentro de suas finalidades institucionais, de conformidade
com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

7

Auxílios / subvenções
A STEPS – Sociedade Tênis, Educação e Participação Social não recebeu subvenção direta da
União. A seguir, os recursos recebidos no exercício de 2014:
a) Convênio FASC (Fundação de Assistência Social e Cidadania) Termo de Compromisso 018/2014
Resolução 275/2014, com o valor de R$ 50.215, que será recebido em 6 parcelas de R$ 8.143, tendo
um adicional de R$ 1.357, com vigência de 04/11/2014 até 30/04/2015. Foi recebido em 2014 R$
17.643, restando a receber R$ 32.572. Foi utilizado para despesas correntes no ano de 2014 R$
9.500, restando a realizar R$ 40.715.
b) Projeto Ministério dos Esportes – John Deere. O saldo constante no balanço de 2013 era de R$
700.000 mais rendimentos de aplicações de R$ 1.627. No ano de 2014, foi aplicado no Banco do
Brasil conta 15.225 o valor de R$ 1.033. Os rendimentos das aplicações em 2014 resultaram em R$
62.945, totalizando R$ 63.978. Os gastos referente a este projeto se resumem em: Despesas
correntes R$ 106.955; IRRF s/resgates de R$ 10.860; IOF s/resgate R$ 22, totalizando R$ 117.837,
restando a realizar R$ 647.768.
b) Convênio FUNCRIANÇA com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre no valor de R$ 94.909,
mais parcela única no valor de R$ 8.716, com depósito na conta corrente n° 06.203718.09 do
Banrisul S/A. Resta a realizar R$ 73.081. Os gastos referentes a este convênio se resumem em: Ano
2014 despesas correntes de R$ 15.271; computadores e periféricos – Ativo em 2013 R$ 2.180 e em
2014 R$ 8.245; móveis e utensílios – Ativo, ano 2013 R$ 4.020; ano 2014 R$ 7.033, total do
imobilizado R$ 21.478; valor depreciado em 2013 R$ 75,61; em 2014 R$ 932, resta a depreciar R$
2.506 registrado no passivo circulante e R$ 17.965 registrado no passivo não circulante.
b) Convênio CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 166/2012,
assinado em agosto de 2014, no valor de R$ 409.023, com depósitos na conta corrente nº
06.203718.17 do Banrisul S/A, cujas despesas referentes a este convênio estão demonstradas em
conta própria. Foi realizado em 2014 R$ 408.993, restando a realizar R$ 30, saldo na conta corrente
do Banrisul.
Obs: Bens adquiridos no ano de 2013 relativo ao convênio CMDCA, computadores e periféricos R$
4.520; equipamentos e instalações R$ 4.390, móveis e utensílios R$ 2.270, valor depreciado de R$
3.953, restando a depreciar R$ 1.569 registrado no passivo circulante e R$ 5.658 registrado no
passivo não circulante.
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STEPS - Sociedade Tênis, Educação e Participação Social
Notas explicativas às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2014 e de 2013
(Em reais)

8

Encargos sociais
Composição dos encargos sociais:

FGTS
PIS - Folha de pagamento
INSS - Patronal
INSS - Terceiros
INSS - SAT
INSS - Autônomos

TOTAL

CONVÊNIOS

STEPS

35.372
3.811
76.933
17.309
7.693
191

24.037
2.904
51.146
11.882
5.115

11.335
907
25.787
5.427
2.578
191

141.309

95.084

46.225

As despesas totais dos encargos sociais representaram R$ 141.309, sendo que R$ 95.084 foi suprida
com recursos dos Convênios e foram contabilizadas em contas próprias.
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STEPS - Sociedade Tênis, Educação e Participação Social
Notas explicativas às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2014 e de 2013
(Em reais)

9

Patrimônio líquido
O Patrimônio Líquido da STEPS, em conformidade com o Estatuto, é constituído por bens e valores
que a este patrimônio venham a ser adicionados por:
I – dotações feitas por entidades públicas, pessoas jurídicas de direito privado ou pessoas físicas,
com o fim específico de incorporação do patrimônio;
II – podendo ser ampliado por dotações, subvenções, inclusive sociais, legados, valores, receitas e
outros que venha a receber, produzir ou adquirir de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou
privadas. (art.76 do Estatuto Social)
O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial,
acrescidos dos valores dos Superávits e diminuído dos Déficits ocorridos.
Não há resultado pendente, pois a entidade não distribui resultados, sob nenhuma forma ou pretexto
(CTN 14 e art. 80 do Estatuto Social).
A Associação exerce atividades culturais, educacionais, esportivas, assistenciais e sociais, através de
seus PROJETOS, administrando interesses públicos e coordenados em torno de um patrimônio com
finalidade comum e comunitária.
O déficit do exercício findo em 31 de dezembro de 2012, no valor de R$ 16.488 foi incorporado ao
Patrimônio Social em 20/08/2013, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária.
O superávit do exercício findo em 31 de dezembro de 2013, no valor de R$ 67.206 foi incorporado
ao Patrimônio Social em 24/04/2014, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária.
O déficit do período findo em 31 de dezembro de 2014, no valor de R$ 38.347 está registrado na
conta dentro do Patrimônio Líquido enquanto não aprovado pela Assembleia dos Associados, o qual
após sua aprovação será incorporado ao Patrimônio Social.
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STEPS - Sociedade Tênis, Educação e Participação Social
Notas explicativas às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2014 e de 2013
(Em reais)
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Donativos
Composição das doações recebidas em 2014:
Pessoas Físicas e Jurídicas:
2014
Donativos de pessoas físicas em dinheiro
Donativos de pessoas jurídicas em dinheiro

12.070
898
12.968

11

Outras receitas operacionais
Para manter suas atividades a Sociedade busca várias formas de recursos, dentre elas promoções,
sendo a de maior valor em 2014 “Rolando Arroz”, que resultou numa receita de promoção social de
R$ 55.000.

12

Contingências judiciais
A Sociedade nao possui nenhum demanda judicial de polo ativo ou passivo até 31 de dezembro de
2014.

13

Cobertura de seguros
A Sociedade adota a política de contratar cobertura de seguros para seus bens do ativo imobilizado.

*

*
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