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1. Contexto operacional 
 

A LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA, “Entidade” ou “LDPG” foi fundada em 

20 de fevereiro de 1940, é uma pessoa juridica de direito privado, sob a forma 

de associação, sem fins lucrativos, e duração por tempo indeterminado, com 

sede no municipio de Ponta Grossa Estado do Paraná, na Rua Frederico Bahls, 

n° 134, CEP 84010-560 e foro na Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 

 

A Entidade usufrui da Lei de Incentivo ao Esporte que é regulamentada pelo 

Decreto nº 6.180/07, e tem as regras sobre a tramitação, avaliação e 

aprovação de projetos, bem como os procedimentos relativos à captação de 

recursos, acompanhamento e monitoramento da execução, e prestação de 

contas estipulados na Portaria nº 120/09 do Ministério do Esporte. 

 

Os convênios que estavam em aberto na data base eram: 

 

 Lei de incentivo – Nº SLIE: 1713337-80: Recursos provenientes do 
Ministério do Esporte para realização do Projeto NOVO BASQUETE PONTA 
GROSSA 2018 – NBPG 2018 que somam o valor total de R$ 401 mil, cabendo 
à LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA a captação no mercado, que foi 
realizado por meio da empresa CONCESSIONÁRIS CCR RODONORTE. 

 
A LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA deverá manter os recursos repassados 

pela Concedente (Governo) em conta bancária específica, permitindo-se 

saques somente para pagamento de despesas prevista no Plano de Trabalho, 

mediante cheque nominal ou ordem bancária ao credor ou para aplicação no 

mercado financeiro na forma do parágrafo primeiro desta cláusula.  

Os recursos enquanto não empregados na sua finalidade serão aplicados em 

caderneta de poupança ou fundos de aplicação de curto prazo ou ainda em 

operações no mercado aberto lastreadas em títulos da dívida pública federal. 

 

A prestação de contas final dos recursos deste convênio, inclusivo os de 

contrapartida e dos rendimentos apurados em aplicações no mercado 

financeiros, deverá ser assim constituída: 

 

a) Relatório de cumprimento do objeto; 

b) Cópia do Plano de Trabalho aprovado na celebração do Convênio; 

c) Cópia do Termo do Convênio e eventuais aditivos; 

d) Relatório de execução da Receita e Despesa; 

e) Relação de pagamentos efetuados; 

f) Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos deste 

convênio; 

g) Cópia autenticada dos comprovantes de despesas relativas à aquisição de 
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bens e materiais permanentes; 

h) Cópia das faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos 
comprobatórios das despesas com hospedagem em estabelecimento 
hoteleiro ou similar e com aquisição passagens. 

2. Apresentação e base para preparação das demonstrações contábeis Base 
para elaboração 

 
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições 

contidas na ITG “2002R1 – Entidades sem finalidades de lucros”, também pela 

da NBC TG “1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas” para os 

aspectos não abordados pela ITG “2002R1 – Entidade sem finalidade lucros”. 

 

A aprovação para conclusão e emissão das demonstrações contábeis do 

exercício findo em 31 de dezembro de 2018 ocorreu no dia 23 de maio de 2019. 

 

Moeda funcional e moeda de apresentação 
 

Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional da Entidade. Todas as informações financeiras divulgadas nas 
demonstrações contábeis apresentadas em Real foram arredondadas para o 
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 

 

Uso de estimativas 

 
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil requer que a Administração realize estimativas para 
determinação e registro de certos ativos, passivos, receitas e despesas, bem 
como a divulgação de informações sobre suas demonstrações contábeis. Tais 
estimativas são feitas com base no princípio da continuidade e suportadas pela 
melhor informação disponível na data da apresentação das demonstrações 
contábeis, bem como na experiência da Administração. As estimativas são 
revisadas quando novas informações se tornam disponíveis ou as situações em 
que estavam baseadas se alterem. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão das 
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. 

 

3. Gestão do capital 
 

A Entidade busca alternativas de capital com o objetivo de satisfazer as suas 
necessidades operacionais, com base em verbas de doações e patrocínios, 
objetivando uma estrutura de capital que levem em consideração parâmetros 
adequados para os custos financeiros, prazos dos aportes e orçamento anual. 

 

4. Sumário das principais práticas contábeis 
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As práticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas de 
maneira consistente a todos os períodos apresentados nas demonstrações 
contábeis: 

 

a. Instrumentos financeiros 

 
Ativos financeiros não derivativos 

 

A Entidade reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data em 
que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos 
designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos 
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das 
disposições contratuais do instrumento. 

 

Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado 
 

Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado, 
caso seja classificado como mantido para negociação e seja designado 
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação 
após o reconhecimento inicial são reconhecidos no resultado quando 
incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do 
resultado são medidos pelo valor justo e mudanças no valor justo desses 
ativos são reconhecidas no resultado do exercício. 

Empréstimos e recebíveis 
 

Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou 
calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Estes ativos são 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo, acrescido de quaisquer custos 
de transações atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e 
recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros 
efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. 

 

Passivos financeiros não derivativos 
 

Todos os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da 
negociação na qual se torna uma parte das disposições contratuais do 
instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas 
obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. 

 
Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é 
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, tenha o 
direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em 
uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente. 

 

A Entidade mantém os seguintes passivos financeiros não derivativos: 
fornecedores e outras contas a pagar. 

 

Estes passivos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 
quaisquer custos de transações atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, 
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esses passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado através do 
método de juros efetivos. 
Passivos para transações de pagamento baseado em ações liquidadas em 
dinheiro são mensurados pelo valor justo. 

b. Caixa e equivalente de caixa 
 

Incluem os saldos de caixa, contas bancárias e aplicações financeiras que 
podem ser resgatados a qualquer tempo e com risco insignificante de 
mudança de seu valor de mercado, sem restrições de uso. 

 

Recursos vinculados a convênios 
 

Recursos vinculados a convênios representam os saldos de bancos conta 
movimento e aplicações financeiras que possuem utilização restrita e 
somente poderão ser utilizados nos convênios para fazer frente às 
obrigações preestabelecidas nestes convênios. 

 

c. Fornecedores 
 

Correspondem aos valores devidos aos fornecedores no curso normal das 
operações da Entidade. Se o prazo de pagamento é equivalente há um ano 
ou menos, os fornecedores são classificados no passivo circulante. 

 

d. Apuração do superávit ou déficit 
 

O superávit (déficit) é apurado em conformidade com o regime contábil de 
competência de exercícios. 

 

As receitas da Entidade são provenientes de patrocínios e doações, 
recebidas em caixa ou em ativos, de terceiros ou partes relacionadas, 
desde que utilizada de acordo com a sua atividade-fim. 

 
A seguir, descrevemos os tipos de receitas: 

 

 Patrocínios; 
 Doações; 
 Convênios; 

 
e. Adiantamento de patrocinadores 

 

 Recebimento dos recursos: quando ocorre o recebimento de recursos é 
reconhecido o débito de caixa e equivalentes de caixa e o crédito com 
adiantamento do patrocinador no passivo circulante, conforme 
observado na NBC TG 07 (R1); 

 Apropriação da receita: A Administração considera como melhor 
métrica para apropriação da receita de convênio, o período de vigência 
de contrato de patrocínio, uma vez que as despesas substanciais 
vinculadas serão reconhecidas no mesmo período. 
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f. Demais ativos circulantes e não circulantes 
 

São demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos auferidos. 

 

g. Imobilizado 
 

O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, 
deduzido das depreciações. A depreciação é calculada pelo método linear, 
utilizando-se taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos 
bens. 

 

O valor residual dos itens do imobilizado é reduzido imediatamente ao seu 
valor recuperável quando o saldo residual exceder o valor recuperável. 

 

h. Demais passivos circulantes e exigível a longo prazo 
 

São demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais. 

 

i. Provisões 
 

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Entidade 
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento 
passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar 
a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido, de acordo com a opinião dos assessores 
jurídicos. 

 

j. Tributos 
 

Por ser uma Entidade sem fins lucrativos, a LIGA DESPORTIVA DE PONTA 
GROSSA não está sujeita à incidência do imposto de renda e da contribuição 
social sobre o superávit apurado em cada exercício. Todavia, contribui com 
o imposto de renda incidente sobre os ganhos em aplicações financeiras de 
renda fixa ou variável, mediante retenção por parte das instituições 
financeiras, nas quais as aplicações financeiras são realizadas. 

 

 
5. Caixa e equivalente de caixa  

 
2018 

  
2017 

Conta corrente 512  6.623 

Aplicações financeiras 111.006  73.100 

Caixa e equivalentes de caixa (sem restrição) 1.798  2.474 

 

Os saldos de bancos são representados principalmente, por recursos 
disponíveis em contas correntes mantidas em instituições financeiras 
nacionais, sem restrições. 
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As aplicações financeiras, sem restrições, são realizadas junto às instituições 
financeiras nacionais e refletem as condições usuais de mercado. As aplicações 
financeiras são remuneradas com base em taxa de juros que possuem como 
Benchmark a obtenção de ganhos financeiros em Certificado de Depósito 
Interbancário (CDI). 

 

6. Aplicações financeiras vinculadas a convênios 
 

   2018  2017 

Lei do Incentivo Processo  n°58701.002503/2014-14 9.833 9.833 

Lei do Incentivo Processo  n°58701.002565/2015-07 39 39 

Lei do Incentivo Processo  n° 58000.011521/2016-48  391 63.228 

Lei de Incentivo Processo n°58000.115641/2017-02 100.743 0 

Caixa e equivalentes com restrições   111.006  73.100 
 

Os recursos vinculados pela Entidade serão utilizados exclusivamente nos 
convênios, conforme mencionado na Nota Explicativa nº 1. 

 

7. Titulos de Capitalização 

A LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA possui conta bancária não vinculada aos 
convênios, para uso de despesas não incentivadas, no Banco Uniprime na 
cidade de Ponta Grossa. Sendo o banco na modalidade de cooperativa de 
crédito, mensalmente são realizados aportes de 50,00 na conta bancária para 
capitalização.   

8. Imobilizado 

A entidade possui como imobilizado apenas um item, uma máquina de gelo 
industrial, sendo esta adquirido atraves da Lei de Incentivo ao Esporte. 

 

 
9. Empréstimos e financiamentos  

 
  2018  

 
  2017  

Empréstimos de Terceiros 0  652 
Paulo Affonso Moreira 0  736 
Elton Cunha Doná 0  2.054 

Empréstimos e financiamentos 0  3.442 

Circulante 0  3.442 
Não circulante 0  0 

 

(a) No exercicio de 2017 a entidade registrava os pagamentos de despesas administrativas 
realizados pela diretoria como empréstimos de Pessoa Fisica. A partir de 01/01/2018 
deixou de adotar esta prática. 
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10. Obrigações trabalhistas 
 

   2018    2017  

INSS a recolher 318 189 
FGTS a recolher 170 276 
Ordenados e salários a pagar 118 863 
Provisão de Férias 1.193 1.145 

Outros   

 1.798 2.471 

 

11.Outros passivos 
 

   2018    2017  

Alugueis a pagar 6.702 3.167 
Honorários Contábeis 900 0 
Serviço Técnico Desportivo 3.000 0 
Outros 0 117 

 460.840 136.537 

 

12. Provisão para contingências 
 

A Entidade no curso normal de suas atividades está sujeita a processos judiciais 
de natureza tributária, trabalhista e cível. De acordo com os assessores 
jurídicos, não há qualquer contingência judicial envolvendo a Entidade. Dessa 
forma, não há qualquer registro ou divulgação nas demonstrações contábeis no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017. 

13. Patrimônio líquido 
 

Conforme definido no Estatuto social, o patrimônio líquido da Entidade é 
constituído de bens móveis, imóveis, direitos e valores, e adquiridos ou 
recebidos sob a forma de doações, legados, subvenções, auxílios, ou de 
qualquer outra forma lícita, devendo ser administrado e utilizado apenas para o 
estrito cumprimento das suas finalidades. 

 

14. Despesas gerais e administrativas 
 

   2018    2017  

Aluguel (14.283) (25.967) 
Depreciação (236) (237) 

Viagens (5.741) (23.802) 
Energia Elétrica (4.274) (3.232) 
Telefone e Internet (624) (0) 
Material de Limpeza (178) (0) 
Honorários Contabeis (10.800) (8.933) 
Água e esgoto (957) (0) 
Despesas Médicas (1.950) (211) 
Manutenção das Instaçações (3.645) (0) 
Arbitragem (53.592) (72.840) 
Despesas com Informática (330) (0) 
Serviços de Terceiros – Pessoa Física (0) (14.940) 

Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica (0) (4.954) 

Seguros (2.723) (0) 
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Despesas Viagens Sub-15 (75.668) (0) 

Serviço Técnico Desportivo (36.000) (0) 

Elaboração e Captação (19.349) (0) 

Bolsa Atleta (37.925) (55.919) 

Alimentação (196.194) (127.947) 

Locação de Espaços (41.900) (0) 

Uniformes (27.810) (8.916) 

Outros (2.797) (341) 

 (536.975) (369.059) 

 

15. Despesas com pessoal 
 

   2018    2017  

Salários e ordenados (11.473) (10.317) 
INSS (751) (677) 
FGTS (913) (985) 
Férias (1.476) (1.145) 
Estagiários (0) (9.600) 
13° Salário (998) (859) 

   

 (15.611) (23.584) 

 
(a) A LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA conta apenas com uma pessoa em seu quadro de 

funcionários. Tendo como trabalho voluntário as funções de coordenador de projetos, diretor 
técnico e apoio administrativo. 
Conta ainda com trabalho de auxiliar de limpeza mantida pela Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, mediante o contrato de Comodato conforme item 20. 

 

16. Despesas com convênios 
 

   2018    2017  

Arbitragem (53.592) (72.840) 
Elaboração e Captação (19.349) (0) 

Bolsa Atleta (37.925) (55.919) 

Alimentação (196.194) (127.947) 

Locação de Espaços (41.900) (0) 

Uniformes (27.810) (8.916) 

Outros (2.797) (341) 

 (376.769) (286.445) 

 

17. Contrato de Comodato 

A LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA mantém junto a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PONTA GROSSA um contrato de comodato para a utilização e administração do 
Ginásio de Esportes Borell du Vernay.  
Onde o municipio efetua a manutenção do imóvel, pagamento das despesas de água, 
luz e demais taxas e mantém uma funcionária para atendimento a limpeza do local.  
Em contra partida a LDPG promove atividades esportivas aos seus filiados e destina 
horários especificos para as equipes escolares representantes do Município, eventos e 
jogos Municipais. 


