
 

 

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 

DECEMBER 31st, 2020. 

 

 

To the 

Directors of 

STEPS - SOCIEDADE TÊNIS, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Porto Alegre - RS 

 

 

Opinion 

 

We have examined the financial statements of STEPS - SOCIEDADE TÊNIS, EDUCAÇÃO 

E SOCIAL PARTICIPAÇÃO, which comprise the balance sheet as of December 31st, 2020 

and the respective statements of income, changes in shareholders' equity and cash flows 

for the year then ended, as well as the corresponding explanatory notes, including the 

summary of the main accounting policies. 

 

In our opinion, the aforementioned financial statements adequately present, in all material 

respects, the equity and financial position of STEPS - SOCIEDADE TÊNIS, EDUCAÇÃO E 

SOCIAL PARTICIPAÇÃO as of December 31st, 2020, the performance of its operations and 

its cash flows for the year ended on that date, in accordance with accounting practices 

adopted in Brazil. 

 

Basis for Opinion 

 

Our audit was conducted in accordance with Brazilian and international auditing standards. 

Our responsibilities, in accordance with such standards, are described in the following 

section entitled “Auditor’s responsibilities for auditing the financial statements”. We are 

independent in relation to the Entity, in accordance with the relevant ethical principles set 

out in the Accountant’s Code of Professional Ethics and in the professional standards issued 

by the Federal Accounting Council, and we comply with other ethical responsibilities in 

accordance with these standards. We believe that the audit evidence obtained is sufficient 

and appropriate to support our opinion. 

 

Emphasis 

 

In line with the objectives disclosed by the entity through note 12 - Judicial Contingencies, 

in January 2018 STEPS - SOCIEDADE TENIS, EDUCAÇÃO E SOCIAL PARTICIPAÇÃO 

obtained provisional protection from the 13th Federal Court of Porto Alegre, based on 

evidence, suspending the payment of the social contribution due to the PIS on the payroll 

and the employer’s social security contribution due. This matter did not give rise to changes 

in our opinion on the financial statements. 



 

 

 

Other Issues 

 

Value Added Statement 

 

The added value statement (AVS) for the year ended December 31st, 2020, prepared under 

the responsibility of the Entity’s management and presented as supplementary information 

for IFRS purposes, was submitted to audit procedures carried out in conjunction with the 

audit of the Entity’s financial statements. To form our opinion, we assessed whether this 

statement is reconciled with the financial statements and accounting records, as applicable 

and whether its form and content is in accordance with the criteria defined in CFC 

Resolution No. 1.138/08 - Added Value Statement. 

 

In our opinion, this Added Value Statement was properly prepared, in all material respects, 

according to the criteria defined in this Resolution and is consistent with the financial 

statements taken as a whole. 

 

Management's Responsibilities for the Financial Statements 

 

Management is responsible for preparing and presenting the financial statements in 

accordance with accounting practices adopted in Brazil and the internal controls that it has 

determined to be necessary to allow the preparation of financial statements free of material 

misstatement, regardless of whether caused by fraud or error. 

 

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Entity’s 

ability to continue operating, disclosing, when applicable, matters related to its operational 

continuity and the use of this accounting basis in the preparation of the financial 

statements. 

 

Auditor’s Responsibilities for Auditing the Financial Statements 

 

Our objectives are to obtain reasonable assurance that the financial statements, taken as a 

whole, are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an 

audit report containing our opinion. Our objectives are to obtain reasonable assurance that 

the financial statements, taken as a whole, are free from material misstatement, whether 

due to fraud or error, and to issue an audit report containing our opinion. Misstatements can 

be due to fraud or error and are considered relevant when, individually or jointly, they can 

influence, within a reasonable perspective, the economic decisions of users made based on 

said financial statements. 

 

As part of the audit carried out in accordance with Brazilian and international auditing 

standards, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism 

throughout the audit. Furthermore: 



 

 

 

• We obtain an understanding of the internal controls relevant to the audit in order to 

plan audit procedures that are appropriate to the circumstances, but not for the 

purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Entity’s internal controls. 

 

• We assessed the adequacy of the accounting policies used and the reasonableness of 

the accounting estimates and respective disclosures made by management. 

 

• We conclude on the adequacy of the use by management, of the accounting basis for 

operational continuity. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to 

the date of our report. However, future events or conditions may cause the Entity to 

no longer remain in business continuity. 

 

We communicate with those responsible for management regarding, among other aspects, 

the planned scope, the time of the audit and the audit findings, including any deficiencies 

in the internal controls that we identified during our work. 

 

Eldorado do Sul, March 29th, 2021. 

 

 

 

AudiLink & Cia. Auditores 

CRC-RS 003688/F-0 

Roberto Caldas Bianchessi 

Accountant CRC/RS 040078/O-7 S-RS 



 
 

STEPS - SOCIEDADE TÊNIS, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL.  
CNPJ: 07.492.589/0001-31 

 
BALANÇO PATRIMONIAL, EM 31 DE DEZEMBRO. 

 Em reais  

A T I V O N.E. 2020 2019 
      
ATIVO CIRCULANTE  1.416.496,64 1.036.728,56 
      
  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4 1.304.756,25 972.910,56 
     SEM RESTRIÇÃO     
       Caixa   456,61 1.457,22 
       Conta corrente bancos   71.236,87 50.132,67 
       Aplicações de liquidez imediata  1.154.858,66  918.178,69  
     COM RESTRIÇÃO     
       Conta corrente bancos   71.361,14 4,29 
       Aplicações de liquidez imediata  6.842,97 3.137,69 
      
  CRÉDITOS A RECEBER 29.735,47 56.581,48 
     SEM RESTRIÇÃO 

 
    

Valores a Receber - Doações  25.490,02 56.581,48 
Outros Valores a Receber   4.245,45 - 
   

  ESTOQUES 82.004,92 7.236,52 
    ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO     
     SEM RESTRIÇÃO     

Produtos Doados Para Venda  1.076,52 1.076,52 
Produtos Para Venda   80.928,40  6.160,00 

      
ATIVO NÃO CIRCULANTE 

 
763.007,30 796.839,52 

      
  IMOBILIZADO 5 763.007,30 796.839,52 
      
     SEM RESTRIÇÃO 705.542,92 723.889,68 

Imobilizado  832.417,06 801.056,74 
       (-) Depreciações acumuladas   (126.874,14)  (77.167,06) 
   
     COM RESTRIÇÃO 57.464,38 72.949,84 

Imobilizado  145.863,10 145.863,10 
       (-) Depreciações acumuladas   (88.398,72)  (72.913,26) 
  

 
    

TOTAL DO ATIVO 2.179.503,94 1.833.568,08 
 
                                                  (As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis) 
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STEPS - SOCIEDADE TÊNIS, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL.  

CNPJ: 07.492.589/0001-31 
BALANÇO PATRIMONIAL, EM 31 DE DEZEMBRO. 

 Em reais  

    P A S S I V O 
      
  N.E. 2020 2019 
      
PASSIVO CIRCULANTE   622.007,44 440.794,71 
      
     SEM RESTRIÇÃO 

 
    

       
         Fornecedores   -  2.099,87  

 Obrigações Sociais e Trabalhistas 6 66.699,80  68.467,00  
 Obrigações Tributárias  16.052,95  15.881,28  

         Provisão para férias  106.897,24  59.162,00  
 Encargos S/Provisão de Férias  8.551,80  4.732,96  
Recursos de Projetos em Execução  7 7,94  7,94  
Recursos de Convênios em Execução  7 78.196,22  3.134,03  
Mercadorias Doadas Para Venda  1.076,52  1.076,52  
Receitas Diferidas - Convênios em Execução (depreciações) 5 28.173,58  32.170,90  
Credores - Ativo Imobilizado  8 316.351,39  254.062,21  

      
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 
29.290,80 40.778,94 

      
Receitas Diferidas - Convênios em Execução (depreciações) 5 29.290,80 40.778,94 

  
 

    

PATRIMÔNIO LIQUIDO  9 1.528.205,70 1.351.994,43 

  
 

    
        Patrimônio social  

1.351.994,43 724.133,80 
        Superávit (Déficit) do período  

176.211,27 627.860,63 
      

TOTAL DO PASSIVO 
 

2.179.503,94 1.833.568,08 
 
                                                  (As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis) 
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STEPS - SOCIEDADE TÊNIS, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL  
CNPJ: 07.492.589/0001-31 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 
Em reais 

 2020 2019 

RECEITAS 1.779.549,14 
 

2.004.589,11 

RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÃO  698.220,46  
 

994.030,19  
RECEITAS DE CONVÊNIOS E PROJETOS – nota 7 682.735,00  977.751,57  

Convênio Funcriança  605.133,07  810.466,31  
Convênio FASC 77.601,93  

 
148.113,72  

Projeto Desenvolvimento Institucional  -  
 

16.740,52  
   Convênio EDITAL CMDCA -   2.431,02  

RECEITAS DE CONVÊNIOS E PROJETOS – DEPRECIAÇÕES nota 5 15.485,46  16.278,62  
Convênio Funcriança - Depreciações  8.340,84  9.930,78  
Convênio Funcriança - Depreciações  891,24  

 
891,24  

Convênio CMDCA - Depreciações  665,88  
 

665,88  
Projeto Desenvolvimento Institucional - Depreciação  3.884,88   3.527,94  
Projeto Ministério dos Esportes - (Depreciações) 453,42   453,48  

    Convênio EDITAL CMDCA 1.249,20  
 

809,30  
RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÃO  1.081.328,68  

 
1.010.558,92  

DONATIVOS CONTRIBUIÇÕES - nota 10 799.003,78  714.151,70  
Donativos de Pessoas Físicas  24.722,48  18.818,32  
Donativos de Pessoas Jurídicas  131.254,74  52.079,26  
Donativos de Pessoas Jurídicas - Materiais  1.643,12  

 
11.880,06  

Donativos MPOI e PAYPAL - Diversos  124.883,44  
 

131.374,06  
    Donativos de Instituições/Fundações  500.000,00   500.000,00  
    Donativos Índice de Desenvolvimento Integral 16.500,00   - 
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  279.152,29  296.407,22  

Receitas Financeiras  29.204,44  
 

33.994,92  
Receitas Promocionais Sociais - nota 11 249.947,85  262.412,30  

TRABALHO VOLUNTÁRIO 3.172,61  - 
 
 

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis) 
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STEPS - SOCIEDADE TÊNIS, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL  
CNPJ: 07.492.589/0001-31 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 
Em reais 

 
2020 2019 

        
DESPESAS OPERACIONAIS  (1.603.337,87)   (1.376.728,48) 
        

DESPESAS DE CONVÊNIOS/PROJETOS    nota 7  (682.735,00)    (977.751,57) 
Convênio Funcriança (03.203718.09)  (605.133,07)  (810.466,31) 
Convênio FASC   (77.601,93) 

 
 (148.113,72) 

Projeto Desenvolvimento Institucional   -  (16.740,52) 
  Convênio EDITAL CMDCA  -   (2.431,02) 

DESPESAS DE CONVÊNIOS/PROJETOS - DEPRECIAÇÃO   nota 5  (15.485,46)  (16.278,62) 
Convênio Funcriança - Depreciações   (8.340,84) 

 
 (9.930,78) 

Convênio Funcriança - Depreciações   (891,24) 
 

 (891,24) 
Convênio CMDCA - Depreciações   (665,88)  (665,88) 
Projeto Desenvolvimento Institucional - Depreciação   (3.884,88)   (3.527,94) 
Projeto Ministério dos Esportes - (Depreciações)  (453,42)   (453,48) 

   Convênio EDITAL CMDCA  (1.249,20)   (809,30) 
DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS   (901.944,80) 

 
 (382.698,29) 

Pessoal   (376.526,71)  (59.918,95) 
Encargos Sociais   (31.592,71)  (16.704,87) 
Provisão de Férias   (47.735,24) 

 
17.483,12 

Encargos Sociais Provisão de Férias  (3.818,84) 
 

17.428,70 
Utilidades e Serviços   (33.763,35)  (75.098,04) 
Combate COVID - nota 11 - a  (111.692,78)  - 
Serviços Terceirizados   (38.875,93)  (31.427,44) 
Manutenção e Conservação   (24.992,30) 

 
 (12.434,04) 

Materiais   (20.140,69) 
 

 (31.328,36) 
Eventos   (12.016,89)  (104.268,81) 
Livro WBD 20 anos  (58.746,60)  - 
Despesas Gerais   (18.172,74) 

 
 (20.834,09) 

Despesas com Depreciação - nota 5  (49.707,08) 
 

 (45.511,32) 
Despesas Financeiras   (74.162,94)  (20.084,19) 

TRABALHO VOLUNTÁRIO (3.172,61)  - 
  

SUPERÁVIT OU DEFICIT DO PERÍODO  176.211,27 627.860,63 
 

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis) 
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STEPS - SOCIEDADE TÊNIS, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL  
CNPJ: 07.492.589/0001-31 

    DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Saldos em 01/01/2019 e saldos em 31/12/2020 

Em reais 
        

        

MUTAÇÕES 
 

PATRIMÔNIO 
SOCIAL 

SUPERAVIT E 
DEFICIT 

ACUMULADOS 

PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO 

        
SALDOS EM 01/01/2019 383.295,75 340.838,05  724.133,80 
        
Superávit ou (Déficit) do período   627.860,63 627.860,63 
        

Transferência para Patrimônio Social  340.838,05   (340.838,05)   

        
SALDOS EM 31/12/2019 724.133,80 627.860,63  1.351.994,43 

        
Superávit ou (Déficit) do período   176.211,27 176.211,27 

      

Transferência para Patrimônio Social  627.860,63 (627.860,63) - 

        
SALDOS EM 31/12/2020 1.351.994,43 176.211,27 1.528.205,70 

 
 

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

6

 
 

 
STEPS - SOCIEDADE TÊNIS, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL  

CNPJ: 07.492.589/0001-31 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

MÉTODO INDIRETO 
Em reais 

2020 2019 
ATIVIDADES OPERACIONAIS 

     Superávit do período 176.211,27 627.860,63 
     (+) Depreciação e amortização 65.192,54 

 
61.789,94 

 
Superávit do período ajustado  241.403,81 

 
689.650,57 

 (Aumento) Redução - Valores a Receber Doações 31.091,46   (13.481,79) 
     (Aumento) Redução em Outros Valores a Receber   (4.245,45) 

 
 -  

     (Aumento) Redução em Estoque de Mercadorias  (74.768,40) 
 

(5.793,22)  
     Aumento (Redução) em Fornecedores  (2.099,87) 1.809,89  
     Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Trabalhistas  (1.767,20) 16.866,82  
     Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias 171,67  

 
9.707,86  

     Aumento (Redução) em Provisão de Férias e Encargos  51.554,08  
 

(35.553,04)  
     Aumento (Redução) em Recursos de Convênios em Execução  75.062,19   (25.735,35) 
     Aumento (Redução) em Estoque de Mercadorias  -   (366,78) 
     Aumento (Redução) em Credores - Ativo Imobilizado  62.289,18  9.737,73  
     Aumento (Redução) em Receitas Diferidas - Convênios em Execução (depreciações)  (15.485,46) 

 
 (1.297,76) 

  
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 363.206,01 

 
645.544,93 

  
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 
     Investimentos de imobilizado  (31.360,32)  (111.401,40) 
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES INVESTIMENTO (31.360,32) 

 
(111.401,40) 

VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA/EQUIVALENTES DE CAIXA 331.845,69 534.143,53 

SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INÍCIO EXERCÍCIO 972.910,56 
 

438.767,03 
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL EXERCÍCIO 1.304.756,25 

 
972.910,56 

 
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis) 
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STEPS - SOCIEDADE TÊNIS, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL  

CNPJ: 07.492.589/0001-31 

         DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
Em reais 

      
2020 

 
2019 

Receitas  
Receita de Convênios/Projetos 682.735,00  977.751,57  
Receita de Convênios/Projetos (depreciações) 15.485,46   16.278,62 
Total das Receitas         698.220,46  994.030,19  

Custo da Atividade da Área Social  
Despesas Administrativas, Manutenção e Gerais  

 
353.688,29   

 
264.047,53   

Pessoas Físicas e Jurídicas 
   

38.875,93   
 

31.427,44  

Total dos Serviços Contratados           392.875,93  
 

295.474,97  

Valor Adicionado Bruto            305.656,24  698.555,22  

Retenções  
Depreciação Bens Móveis  65.192,54  61.789,94  
Total da Depreciação           65.192,54  61.789,94  

Valor Adicionado Liquido Produzido            240.463,70  
 

636.765,28  

        Valor Adicionado Recebido em Transferência 
Receitas Financeiras  29.204,44  33.994,92  
Promoções Sociais  249.947,85  262.412,30  
Receitas - Ministério Público do Trabalho - TAC 

 
-  

 
-  

Doações em Dinheiro/Materiais  
799.003,78  

  714.151,70  
Total de Receitas de Transferência            1.078.156,07  

 
1.010.558,92  

        Valor Adicionado total a Distribuir            1.318.619,77  1.647.324,20  

Pessoal  
     

459.673,50  
 

41.712,00  
Despesas de Convênios  682.735,00  682.735,00  
Superávit/Déficit do Exercício  176.211,27  215.850,76  
Distribuição do Valor Adicionado           1.318.619,77  

 
1.647.324,20  

 
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis) 
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019 

(Valores expressos em R$) 
 
NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 

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, 

68, Bairro Belém Novo – CEP: 91.780-000, 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, Utilidade Pública 

Municipal pela Lei Nº 11.324, de 1 de agosto de 2012, 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, 

gratuita e relacionados com o desenvolvimento e crescimento da criança, do adolescente, do jovem e do 

idoso em situação de vulnerabilidade de risco social e pessoal; 

II- constituir centro de pesquisa, estudos e desenvolvimentos relacionado as crianças, adolescentes, jovens 

e idosos conforme a legislação específica; 

III- promover e organizar cursos, oficinas, mostras, exposições para estimular alternativas ao 

desenvolvimento de adolescente, jovens e idosos para mundo do trabalho; 

IV- educar crianças, adolescentes, jovens e idosos para a vida, para o trabalho, envolvendo-os no lazer 

criativo, produtivo e participativo, viabilizando-os como pessoas e como cidadãos; 

V- assistir as crianças, adolescentes, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade social e 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 a 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 trabalhador e cidadão, 

respeitando à condição peculiar, dos primeiros, de pessoa em desenvolvimento; 
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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.  

Os recursos recebidos pelas doações ou através de outros meios são totalmente aplicados nas atividades 

fins da entidade. 

Os Projetos e convênios que a entidade desenvolveu ao seu público-alvo no exercício de 2020 são 
apresentados a seguir: 
 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA):  

O Termo de Fomento 056/2019, Resoluções 140/2019 e 183/2019 - CMDCA, firmado no ano de 2020 com o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O objetivo do Projeto foi de promover a 

inclusão social de crianças, adolescentes e/ou jovens, oriundos de famílias com baixa renda, sobretudo de 

moradores da região do Extremo-Sul em situação de rua, risco e/ou vulnerabilidade social, com seus 

vínculos familiares fragilizados, através de programas e projetos específicos, de acordo com cada faixa 

etária, atuando como agente de transformação social, com ênfase ao protagonismo infanto-juvenil.  

 

O Termo de Fomento 020/2020, Resoluções 140/2019, 183/2019, 073/2020 e 163/2020 - CMDCA, que teve 

início no ano de 2020 e terá continuidade em 2021, foi firmado com o Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente no ano de 2020,  e tem como objetivo promover a inclusão social de crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade, utilizando o esporte, a educação e a cultura como 

ferramentas de empoderamento, de crescimento e de transformação social, visando garantir a igualdade 

de oportunidade a todos e a redução das desigualdades, independentemente de idade, gênero, etnia, 

crença religiosa, ou condição socioeconômica. Por conta do atraso na aprovação deste Termo, a instituição 

precisou utilizar recursos próprios para custear as despesas previstas no Termo em questão. Por conta 

disso, o valor realizado do Projeto WimBelemDon 2019-2021 foi menor do que o previsto para o ano e os 

gastos através de recursos próprios com Despesas de Pessoal em 2020 foram superiores a 2019. 

 

Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC): 

O Termo de Colaboração nº 246/2017 firmado entre a STEPS e a Fundação de Assistência Social e Cidadania 

tem como objetivo principal a execução, em regime de mútua cooperação, do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes, na faixa etária entre 6 e 14 anos, pertencentes às 

famílias em situação de vulnerabilidade social ou pessoal, elegíveis e/ou beneficiárias de programas e 

benefícios do Cadastro Único para Programas Sociais dos Governos Municipal e Federal. O foco do serviço é 
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a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do 

protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e 

potencialidades dessa faixa etária. Em 2020, por conta da pandemia causada pelo Coronavirus (COVID-19), 

tivemos a suspensão dos repasses do Termo de Colaboração, o que ocasionou a realização de somente 

parte do projeto previsto.  

 

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade – NBC TG. Elas foram preparadas considerando o custo histórico como base de 

valor e ajustadas para refletir o "custo atribuído" do ativo imobilizado e ativos financeiros ao seu valor justo 

contra o superávit do exercício. 

 

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade 

– NBC TG requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por 

parte da Administração da Entidade no processo de aplicação das políticas contábeis. As áreas que 

requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como aquelas cujas premissas e 

estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. 

 

A Entidade também segue a Resolução CFC 1409/12 que aprovou a ITG 2002 - Entidade sem fins lucrativos. 

Esta Interpretação estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das 

transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações financeiras e as informações 

mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros. 

 

NOTA 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS 
 
a) Ajustes a Valor Presente - foi efetuada análise específica, com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade – 

NBC TG, quanto a efeitos em ajuste a valor presente das contas do ativo e do passivo decorrentes de 

operações de curto prazo, não sendo apurado efeito significativo ou relevante, motivo pelo qual os 

elementos dos ativos e passivos a curto prazo não foram registrados a valor presente. 

b) Recuperação de Ativos - foi efetuada análise sobre a capacidade de recuperação dos valores registrados 

no ativo imobilizado, com o objetivo de verificar a existência de indicação de que um ativo possa ter sofrido 

desvalorização significativa. Como resultado da referida análise, não foram identificadas situações que 

indiquem que os ativos estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele passível de ser 
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recuperado por uso ou por venda.  

c) Caixa e equivalentes de caixa – representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, 

bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de 

disponibilidade imediata. 

d) Aplicação Liquidez imediata - as aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais 

aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data das demonstrações contábeis. 

e) Imobilizado - estão demonstrados ao custo de aquisição, combinado com depreciação pelo método linear, às 

taxas anuais mencionadas nas notas 5, que leva em consideração a vida útil econômica dos bens. 

f) Direitos e obrigações (circulantes e não circulantes) - os direitos e obrigações estão demonstrados pelos seus 

valores atualizados na data do balanço, atendendo ao critério de realização e ou liquidação. 

g) Obrigações Tributárias e Contribuições Sociais - foram calculados conforme as legislações pertinentes e 

vigentes compreendendo encargos sobre a folha de pagamento (“INSS”, “FGTS”, sobre a folha de 

pagamento), Imposto de Renda Retido na Fonte, PIS/COFINS, CSSLL e ISSQN retidos sobre pagamentos a 

terceiros Pessoa Jurídica.  

h) Provisão de Férias e encargos - Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a 

data do balanço. 

i) Instrumentos Financeiros - incluem caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, mensalidades a 

receber, empréstimos a congênere e outros recebíveis, financiamentos, bem como contas a pagar e outras 

dívidas. 

j) Receitas Diferidas - refere-se a valores das depreciações dos bens do Ativo Imobilizado adquiridos com 

recursos do Convênio CMDCA, FUNCRIANÇA e MINISTÉRIO DOS ESPORTES a serem depreciados. 

k) Receitas operacionais da atividade - 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 e 

estão registradas pelo regime de competência, com exceção das receitas oriundas de doações espontâneas 

que são apropriadas pela data do efetivo recebimento. 

l) Despesas operacionais da atividade - registram os gastos realizados com as atividades fim da entidade, com 

projetos, com pessoal e com as despesas administrativas, e estão registradas pelo regime de competência. 

m) Uso de Estimativas - na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para 

contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Entidade incluem, 

portanto, estimativas referentes às provisões necessárias para passivos contingentes e outras similares. Os 

resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. 
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n) Apuração do Superávit ou Déficit, Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes - o superávit ou déficit, 

apurado pelo regime de competência, inclui os rendimentos, encargos e variações monetárias calculados a 

índices ou taxas oficiais, incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, bem como, quando 

aplicável, os efeitos de ajustes de ativos para o valor de mercado ou de realização. Os direitos e obrigações 

foram classificados de acordo com o prazo de realização ou de exigibilidade previstos na legislação. 

 
NOTA 4.  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 
Conforme determina a Resolução do CFC Nº 1.296/10 (NBC TG 03) – Demonstração dos Fluxos de Caixa e 

Resolução do CFC Nº 1.376/11 (NBC TG 26 – R5) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores 

contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem 

como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade 

imediata e que estão sujeitos a risco insignificante de mudança de valor.  

 
Os saldos de caixa e/ou equivalentes de caixa são compostos pelos seguintes valores: 

CONTAS 2020 
(R$) 

2019 
(R$) 

     SEM RESTRIÇÃO    
       Caixa  456,61 1.457,22 
       Conta corrente bancos  71.236,87 50.132,67 
       Aplicações de liquidez imediata 1.154.858,66  918.178,69  
     COM RESTRIÇÃO    
       Conta corrente bancos  71.361,14 4,29 
       Aplicações de liquidez imediata 6.842,97 3.137,69 

TOTAL 1.304.756,25 972.910,56 
 
NOTA 5. IMOBILIZADO  
 
Os ativos Imobilizados foram contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da 
depreciação do período, originando o valor líquido contábil.  
 
O ativo imobilizado, em 31 de dezembro, está assim representado: 
 

Item     2020   2019 

BENS SEM RESTRIÇÕES  TAXAS CUSTO 
DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA 

VALOR 
LÍQUIDO 

VALOR 
LÍQUIDO 

       Terrenos ** - 320.000,00   -  320.000,00  320.000,00  

       Benfeitorias 10% 341.459,05   (68.740,70) 272.718,35  304.859,93  
       Móveis e utensílios  10% 76.836,89   (33.491,53) 43.345,36  50.997,16  

       Equipamentos de Informática 20% 19.730,13   (11.634,66) 8.095,47  11.206,59  

       Equipamentos e Instalações 10% 50.976,76   (13.007,25) 37.969,51  36.826,00  

       Imobilização em Andamento - 23.414,23   -  23.414,23   

Total    832.417,06   (126.874,14) 705.542,92  723.889,68  
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** Terrenos - refere-se à aquisição de Direito Possessório, lavrado em Escritura Pública de Cessão de Direitos 
Possessório, número 062945, Loteamento Balneário Leblon, preço para a transferência dos direitos possessório de 
R$ 320.000,00 sendo R$ 120.000,00 pagos no ato e saldo de 200.000,00. Caso não seja efetivada a aquisição o bem 
fica locado e o montante de R$ 120.000,00, dado como adiantamento, se converte em aluguel por 5 anos, a contar 
de 30 de julho de 2015. 
 

Item     2020   2019 

BENS COM RESTRIÇÕES  TAXAS CUSTO 
DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA 

VALOR 
LÍQUIDO 

VALOR 
LÍQUIDO 

       Móveis e utensílios - CDMCA  10% 2.269,73   (1.909,26) 360,47  587,39  

       Equipamentos de Informática - CDMCA  20% 10.765,01   (6.578,50) 4.186,51  5.435,71  

       Equipamentos e Instalações – CDMCA 20% 4.390,19   (3.949,32) 440,87  879,83  

       Equipamentos de Informática – FUNCRIANÇA 20% 10.425,30   (10.425,30)  -   -  

       Móveis e utensílios – FUNCRIANÇA 10% 92.320,92   (54.525,41) 37.795,51  47.027,59  

       Equipamentos de Informática - JOHN DEERE 20% 2.267,10   (2.267,10)  -  453,42  

       Equipamentos de Informática - PROJ.  DESENV. INST. 20% 23.424,85   (8.743,83) 14.681,02  18.565,90  

Total    145.863,10   (88.398,72) 57.464,38  72.949,84  
 

Valor Liquido a Depreciar        2020 2019 
Curto Prazo - Receita Diferida  

   
28.173,58  32.170,90 

Longo Prazo - Receita Diferida        29.290,80  40.778,94 

Total        57.464,38  72.949,84  
 
 
Quadro de Movimentação do ativo imobilizado: 

  Item Saldo em 
31/12/2019 Adições Depreciação 

Saldo em 
31/12/2020 

BENS SEM RESTRIÇÕES    
  

  
       Terrenos  320.000,00   -   -  320.000,00  
       Benfeitorias 304.859,93  2.000,00   (34.141,58) 272.718,35  

       Móveis e utensílios  50.997,16   (7.651,80) 43.345,36  

       Equipamentos de Informática 11.206,59   (3.111,12) 8.095,47  

       Equipamentos e Instalações 36.826,00  5.946,09   (4.802,58) 37.969,51  

       Imobilização em Andamento - 23.414,23 - 23.414,23 

Total  723.889,68  31.360,32   (49.707,08) 705.542,92  

Item Saldo em 
31/12/2019 Adições Depreciação 31/12/2020 

BENS COM RESTRIÇÕES    
       Móveis e utensílios - CDMCA  587,39   -  (226,92) 360,47  

       Equipamentos e Instalações - CDMCA 6.315,54   -  (1.688,16) 4.627,38  

       Móveis e utensílios - FUNCRIANÇA 47.027,59   -  (9.232,08) 37.795,51  

       Equip. de Informática - JOHN DEERE 453,42   -  (453,42)  -  

       Equip. de Informática - PROJ.  DESENV. INST. 18.565,90   -  (3.884,88) 14.681,02  

Total  72.949,84  -   (15.485,46) 57.464,38  
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NOTA 6. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS   
 
Esta conta compreende o saldo a pagar de salários e obrigações sociais, todas liquidadas em 2021 no 
seu respectivo vencimento, conforme quadro abaixo: 
 

CONTAS 
2020 2019 
(R$) (R$) 

Ordenados a Pagar  50.950,25 53.151,62  
FGTS a Pagar 9.307,32 8.956,51  
INSS A PAGAR  6.442,23 6.358,87  
Total  66.699,80 68.467,00  

 
 
 
NOTA 7. RECURSOS DE PROJETOS E CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO   
 
Os recursos da Associação foram aplicados dentro de suas finalidades institucionais, de conformidade com 
seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. 

 
Abaixo demonstramos os Recursos Recebidos em 2020:  
 
Quadro Movimentação – Convênios  
 

Descrição  Saldo a Realizar  
31/12/2019 

Valores 
Recebidos  

Rendimento 
Liquido  

 Despesas de 
Custeio - 
Realizada 

Computadores 
e Periféricos  

Saldo a Realizar  
31/12/2020 

 CDMCA FUNCRIANÇA  -  676.632,34  70,82   (605.133,08)  -  71.570,08  

CONVENIO FASC  3.134,03  80.961,21  132,83   (77.601,93)  -  6.626,14  

  3.134,03  757.593,55  203,65   (682.735,01)  -  78.196,22  

 
 
Quadro Movimentação – Projetos  

 

Descrição  
Saldo a 
Realizar  

31/12/2019 

Valores 
Recebidos  

Rendimento 
Liquido  

SOBRA 
PROJETO  

 Despesas de 
Custeio - 
Realizada 

Computadores e 
Periféricos  

Saldo a 
Realizar  

31/12/2020 

MINISTÉRIO DOS ESPORTES  
7,94   -   -   -      7,94  

Total  7,94 - - - - - 7,94 
 
 

Descrição 
Despesas de Custeio - 

Realizada 
 

Despesas de Custeio Realizadas em 2020  - Receita Convênios  (682.735,01) 

Despesas de Custeio Realizadas em 2020  - Receita Projetos  -  

Total -  Receitas Reconhecidas - Convênios e Projetos  (682.735,01) 
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NOTA 8. CREDORES – ATIVO IMOBILIZADO  
 
Esta conta compreende o saldo a pagar referente à Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessório, 
número 062945 (aquisição de terreno), corrigido pelo IGPM a contar de 30 de junho de 2015. 
 
 
 
NOTA 9. PATRIMONIO LIQUIDO  
 
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 Superávit do período findo em 31 de dezembro de 2019 no valor de R$ 627.860,63 (seiscentos e vinte e 
sete mil oitocentos e sessenta reais e sessenta e três centavos) foi incorporado ao Patrimônio Social em 
26/05/2020, conforme Ata de Assembleia Geral Ordinária de aprovação de contas. 
 
O Superávit do período findo em 31 de dezembro de 2020 no valor de R$ 176.211,27 (cento e setenta e seis 
mil duzentos e onze reais e vinte e sete centavos) 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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NOTA 10. DONATIVOS CONTRIBUIÇÕES 
 
Composição das doações recebidas em 2020: 
 

Descrição  R$  
DONATIVOS PESSOAS FISICAS CONTA BANCÁRIA 24.722,48 

DONATIVOS PAYPAL X DOARE 124.883,44 

DONATIVO – MATERIAL 1.643,12 

DONATIVOS DE PESSOAS JURIDICAS CONTA BANCÁRIA 131.254,74 
  
MISSÃO EM FOCO – ITAÚ SOCIAL  500.000,00 
  
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL 16.500,00 
  
TOTAL DE DONATIVOS RECEBIDOS DURANTE O ANO DE 2020 799.003,78 

 
Em 2019, a Associação foi escolhida como uma das treze instituições brasileiras a participar do Programa 
Missão em Foco, da Fundação Itaú Social. A participação no Programa teve continuidade em 2020, onde, 
além de apoio técnico nas áreas de gestão e técnica, a Associação recebeu a doação de R$ 500.000,00 da 
Fundação Itaú Social. A participação no programa tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento e 
fortalecimento institucional da organização.   
 
Em 2020, a Associação também firmou um Termo de Parceria com a Fundação Itaú Social, com o objetivo 
principal de, em parceria com outras instituições, construir um índice de desenvolvimento integral de 
crianças, adolescentes e jovens.  
 
 
NOTA 11. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 
 

a) Receita de Promoções Sociais: Em decorrência da pandemia mundial causada pelo novo 
Coronavírus (COVID-19), das determinações da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (através do 
Decreto nº 20.625) e das orientações da Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC), a 
instituição teve suas atividades coletivas suspensas em março de 2020. Desde então, se iniciou uma 
campanha de crowdfunding chamada de “Combate o COVID”, a qual arrecadou até 31 de dezembro 
de 2020 o total de R$143.349,51. Além disso, a instituição arrecadou R$73.532,73 na campanha 
Doa Brasil, com a finalidade de captar recursos para a retomada das atividades em 2021. 
 
Despesa “Combate o COVID”: O recurso arrecadado com a campanha “Combate o COVID” foi 
destinado, principalmente, para a aquisição mensal de cestas básicas e kits de higiene e limpeza 
para as famílias dos educandos atendidos. O total gasto de março de 2020 até dezembro de 2020 
foi de R$111.692,78.  
 
 

b) A fim de contribuir na busca por recursos financeiros, a Associação realizou um evento que, até 
então realizado presencialmente, na forma de delivery. Em agosto de 2020, ocorreu o Ué?! SOPA 
Delivery gerou uma receita de R$30.288,37. 
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NOTA 12. CONTINGENCIAS JUDICIAIS 
 
A entidade atualmente possui um único processo judicial com polo ativo, já tendo sido atendido através 
de Ação Ordinária o Pedido de Concessão de Tutela provisória, proposta por Steps – Sociedade Tênis, 
Educação e Participação Social frente à UNIÃO – FAZENDA NACIONAL com o seguinte objetivo: 

 
a) declarar a condição da autora de entidade beneficente de assistência social e reconhecer a 

inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao recolhimento da contribuição 
previdenciária patronal e do PIS incidente sobre a folha de pagamento pelo reconhecimento da 
imunidade cristalizada no artigo 195, § 7º, da CF, nos termos da fundamentação;  
 

b) condenar a União à restituição dos valores indevidamente pagos a título de contribuição 
previdenciária patronal e do PIS sobre a folha de pagamento, devidamente atualizados pelo Taxa 
SELIC, a contar dos cinco anos anteriores à propositura da ação. 

 
O processo continua pendente de julgamento e conforme prognóstico da assessoria jurídica da entidade o 
risco é de perda possível.   
 
A entidade atualmente não possui processos judiciais com polo passivo. 

 
NOTA 13. REQUISITOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 
 
A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário 
Nacional (CTN).  
 
O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e 
seu cumprimento pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e 
Razão) no qual transcrevemos: 
 
 
a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; 
b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; 
c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de 
assegurar sua exatidão. 
 
A STEPS - Sociedade Tênis, Educação e Participação Social atende todos os requisitos elencados acima para 
o gozo da imunidade tributária.  
 
 
NOTA 14. EVENTO SUBSEQUENTE – PANDEMIA DE CORONAVIRUS 
Desde março de 2020, a instituição vem passando por diversas adaptações quanto a forma de trabalho por 
conta da pandemia mundial causada pelo Coronavirus (COVID-19). Dentre as principais adaptações, o 
atendimento de forma remota dos educandos parece ser o de maior impacto. Em 27 de fevereiro de 2021, 
o Governo do Estado do Rio Grande do Sul classificou, pela primeira vez desde o início da pandemia, todas 
as regiões do estado em bandeira preta por conta da intensa ocupação dos leitos de UTI em todo o Estado. 
Esse fato promove ainda mais incertezas quanto a forma que será desenvolvido o trabalho daqui por 
diante.  
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No que diz respeito à captação de recursos, ao final de 2020 tivemos uma captação favorável derivada de 
Leis de Incentivo Fiscal, porém, permanecemos com a incerteza dos reflexos que a pandemia pode causar a 
longo prazo à instituição em termos financeiros.  

 
 

Porto Alegre - RS, 31 de dezembro de 2020 
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