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PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
EXERCÍCIO DE 2021

Introdução:

Avaliou-se as Demonstrações Contábeis da ADD ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA
DEFICIENTES, CNPJ 01.207.939/0001-94, composta por balanço patrimonial,
demonstração do resultado do exercício (DRE), demonstração dos fluxos de caixa,
demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstração de origens de
receitas e despesas e notas explicativas, elaboradas pela empresa de contabilidade
contratada, Ecrel Assessoria e Consultoria Contábil Ltda, referente ao exercício de
2021.

1.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas seguindo a legislação em vigor
observando as disposições das Normas Brasileiras de Contabilidade e do
Conselho Federal de Contabilidade.
Na avaliação do exercício de 2020 o Conselho Fiscal constatou um superávit
R$ 87.556,46 ( oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta
e seis centavos) desta forma, observou-se a continuidade da melhoria no
resultado do período, comparado com os ano de 2020 cujo período fiscal tinha
finalizado com superavit de 58.953,27 ( cinquenta e oito mil, novecentos e
cinquenta e três reais e vinte e sete centavos) desta forma, percebe-se que a
Administração seguiu as orientações e sugestões do conselho fiscal, que era
manter o plano de trabalho para aumentar as receitas.

2.

A ADD tem como principal fonte de patrocínio recursos captados via Leis de
Incentivo Fiscal. No ano de 2021 foi utilizado recursos da Lei de Incentivo ao
Esporte para realização dos projetos aprovados e liberados pela Secretaria
Especial de Esportes, que estão devidamente contabilizados no balanço,
apurou-se um saldo de R$ 6.823.116,61 ( seis milhões oitocentos e vinte e três
mil, cento e dezesseis reais e sessenta e um centavos ) em Caixa e Equivalentes
de Caixa, em contas de aplicações financeira de liquidez imediata, para
execução de projetos com Termos de Compromissos em andamento e projetos
futuros a serem executados após a finalização da captação de recursos e
liberação dos termos de Compromissos pela Lei de Incentivo ao esporte.

3.

Com relação a movimentação das contas e das aplicações financeiras, cada
projeto da Lei de Incentivo ao esporte possui contas especificas que são
contabilizadas em centro de custos separados por projeto e inseridos no sistema
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de gestão financeira Quicbooks. O sistema também possui acesso remoto e
interface com a contabilidade e pode ser consultado a qualquer momento
remotamente pelo conselho fiscal, mediante acesso de logim e senha. O Sistema
de gestão financeira controla as despesas e receitas por centro de custoo que
facilita a conferência das informações e emissão de relatórios gerenciais.
PARECER DO CONSELHO FISCAL
Após a análise das Demonstrações Contábeis o Conselho Fiscal não encontrou
nenhuma irregularidade em relação ao atendimento das normas e lei regulamentares.
Por fim o CONSELHO FISCAL APROVA as Demonstrações Contábeis do Exercício
de 2021 aqui presentes.

São Paulo, 23 de Março de 2022
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