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Relatório Financeiro
APRESENTAÇÃO
A Associação Paraolímpica de Campinas – APC, inscrita no CNPJ sob o nº
10.239.890/0001-42, fundada em dez de Maio de 2007 é uma associação de fins não
econômicos, de duração por tempo indeterminado, de caráter social, educacional, cultural e
esportivo, cujo principal objetivo é o fomento do esporte adaptado no município de
Campinas e sua região.
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas financeiras
adotadas no Brasil, principalmente aquelas aplicáveis às entidades sem finalidade de lucro.

Os valores dos ativos e passivos do balanço patrimonial estão apresentados de forma a
demonstrar com os saldos do fim do exercício 2020.

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas adotadas no Brasil
exige que a diretoria da Associação Paraolímpica de Campinas faça julgamentos, estimativas
e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos,
passivos, receitas e despesas.

Pontos de Destaque entre Receitas e Despesas de Projetos em 2020: As receitas de doações
mais as receitas financeiras em 2019 foram suficientes para suprir as despesas, a saber:
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Balanço Patrimonial de 2020, com respectivos índices de liquidez calculados são
apresentado abaixo:
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O Balanço Patrimonial é a principal Demonstração Financeira existente. A entidade
demonstra no ano de 2020 sua posição financeira, cabe informar que a mesma apresenta um
índice de liquidez de 3,24 demonstrando assim a capacidade da Associação em cumprir com
as suas obrigações.

Conclusão

Os membros do Conselho Fiscal da Associação Paraolimpica de Campinas revisaram,
discutiram, votaram e aprovaram por unanimidade as demonstrações financeiras dos anos de
2020, previamente consolidadas por uma consultoria externa. A partir do volume de recursos
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recebidos, identificados no ano de 2020, mostra uma potencial fonte de recursos para
realização de projetos alinhados com a nossa missão.

A boa gestão financeira e a transparência é prioridade dos gestores da APC, sendo que está
tarefa busca, sobretudo, mitigar as limitações financeiras muitas vezes impostas. Por isso a
importância dos projetos de Leis de Incentivo ao Esporte para propiciar a manutenção e o
equilíbrio no desenvolvimento de nossa missão e objetivos no atendimento da pessoa com
deficiência, em especial pessoas com lesão medular, publico este prioritário das ações
desenvolvidas pela APC.

Luiz Seabra Junior
Presidente
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