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        BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO       Encerrado em 31.12.2016

ATIVO PASSIVO

2016 2015 2016 2015

CIRCULANTE 457.546,14 338.587,25 CIRCULANTE 80.415,68 67.136,95

   Caixa e equivalentes de caixa 29.369,79 27.752,75   Fornecedores 80.415,68 59.794,54

      Bancos conta movimento 29.369,79 27.752,75   Outros Credores - Caixinha 0,00 5.260,00

  Obrigações Fiscais a recolher 0,00 2.082,41

    Créditos a Receber 428.176,35 310.834,50

      Associados 428.176,35 310.834,50 PATRIMÔNIO SOCIAL 377.130,46 271.450,30

  Resultados Acumulados 271.450,30 194.508,43

  Resultado do exercício 105.680,16 76.941,87

          Receitas 120.048,16 99.231,54

          Despesas (14.368,00) (22.289,67)

TOTAL DO ATIVO 457.546,14 338.587,25 TOTAL PASSIVO + P.S. 457.546,14 338.587,25

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2.016 2.015

RECEITAS 120.048,16 99.231,54

  Operacionais 120.048,16 99.231,54

      Convênios 12.405,30 9.536,51

      Associados 107.642,86 89.695,03

DESPESAS

   Operacionais 14.368,00 22.289,74

       Convênios 0,00 165,55

       Associados 2.696,87 7.869,23

       Financeiras 2.596,20 2.578,84

      Administrativas 9.074,93 11.676,12

RESULTADO DO EXERCÍCIO 105.680,16 76.941,80

           PAULO RENATO S SALERNO                         NEIVA CASCAES FERNANDES

                              Presidente                                   Vice-Presidente
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Demonstrações dos Fluxo de caixa para os exercícios findos em 31.12.2016 e de 2015.

(Em Reais)

2.016 2.015

Fluxo de caixa das atividades operacionais

     Superávit do exercício 105.680,16 76.941,87

Variações nos Ativos e Passivos operacionais

     Créditos diversos (117.341,85) (65.156,36)

     Obrigações tributárias (2.082,41) 2.082,41

     Contas a pagar 15.361,14 8.978,51

Fluxo de caixa das atividades operacionais 1.617,04 22.846,43

Caixa e equivalentes de caixa

    No início do exercício 27.752,75 4.906,32

    No final do exercício 29.369,79 27.752,75

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 1.617,04 22.846,43

           PAULO RENATO S SALERNO                         NEIVA CASCAES FERNANDES
                              Presidente                                   Vice-Presidente
                 Contador CRC/RS 36.856



 

 

Notas explicativas ao Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2016 

 

1. Contexto operacional 

 

A Associação Beneficente dos Empregados do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense – 

Abemgre (Entidade), é uma associação civil sem finalidade econômica, de natureza 

privada, com sede e foro na Cidade de Porto Alegre no Estado do Rio Grande do Sul, 

cujas atividades regem-se por seu estatuto social e pela legislação vigente aplicável a 

espécie, sendo sua duração por prazo indeterminado. 

 

A Entidade tem por finalidade envidar esforços para a realização de convênios com 

empresas comerciais ou de serviços, com a finalidade de facilitar o acesso dos 

Associados à rede de consumo da região onde está situada, mas não limitada a essa. 

Administração dos contratos de conveniadas e das relações oriundas com o Grêmio 

FBPA, promover e incentivar atividades de caráter esportivo recreativo e cultural e 

desenvolver ações de caráter beneficente e de interesse social. 

 

2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis 

 

As demonstrações financeiras e as respectivas notas explicativas, estão apresentadas 

em Reais e foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil instituídas oelo Conselho Federal de Contabilidade, através 

das Normas Técnicas NBC T 10.19, combinadas com as NBC T 10.4 e 10.18, quando 

pertinente. 

 

3. Das principais práticas contábeis adotadas 

 

A Entidade adota o princípio da competência para o registro dos fatos contábeis, bom 

como para a elaboração das demonstrações contábeis, combinado com as seguintes 

práticas: 

 

a) Apresentação das contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo 

inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes. 

 

b) Apuração de resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas 

separadamente de acordo com a sua natureza e assim apresentadas na Demonstração 

de Superávit do exercício. 

 

c) A Entidade não apresenta ativos ou passivos financeiros como também não apresenta 

ativos ou passivos não circulantes. 
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d) As provisões estão registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 

envolvido e de acordo com a administração, estão constituídas em valor suficiente para 

atender as possíveis ocorrências de não realização. 

 

4. O Patrimônio Social 

 

O Patrimônio Social da Entidade é composto pelo valor dos resultados acumulados nos 

exercícios anteriores e pela transferência das contas do resultado do exercício, de 

acordo com a NBC T 10.19 

 

5. Da origem e natureza das atividades operacionais 

As despesas são oriundas dos custos diretos com a atividade fim da Entidade, e foram 

constituídas e necessárias para a sua devida execução de cumprimento estatutário. 

   

6. Fluxo de caixa das atividades operacionais 

 

Nas operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método 

indireto, não havendo, conforme demonstrado, nenhum efeito segundo o qual o 

resultado necessitasse ser ajustado pelas transações que não envolvem o caixa. 

 

7. Seguros contratados 

 

A Entidade no momento do encerramento do exercício não possuía nenhum tipo de 

seguro contratado. 

 


