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RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE  

Brasília – DF, 25 de novembro de 2021. 

Aos Gestores da Federação das Associações de Atletas Profissionais – FAAP  
SBS Quadra 02, Lote 15, Edifício Prime, Salas 801/805 Brasília - DF - CEP: 70.070-120  
 
Opinião 
 
Foram examinados os lançamentos contábeis mês a mês, além do Balancete de Verificação, base das 

Demonstrações Financeiras, anexo da FAAP, que refletem as informações do Balanço Patrimonial- 

BP para o período findo em 31 de dezembro de 2020 e a Demonstração do Resultado do Exercício - 

DRE, assim como o resumo das principais políticas contábeis mês a mês ao longo do ano de 2020. 

 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras e os registros contábeis acima referidos 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e 

econômica da FAAP para o período findo em 31 de dezembro de 2020, segundo as práticas 

contábeis adotadas no Brasil. 

 
Acompanhamento da regularidade fiscal  
 

Em 2021, a equipe de auditoria levantou a regularidade fiscal da FAAP diante dos órgãos 

fiscalizadores. Verificou o envio de obrigações fiscais e acessórias, bem como a consulta das 

certidões negativas de débito. 

 
Responsabilidade da Administração pelas Demonstrações Financeiras 
 
Os Gestores da FAAP são responsáveis pelo suporte à elaboração e apresentação confiável dessas 

Demonstrações Financeiras de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Demonstrações 

Contábeis, bem como pelos controles internos que se consideraram como necessários para que essas 

demonstrações estejam livres de distorção relevante, causada por fraude ou erro. 

 

Principais Assuntos de Auditoria 

 

Verificamos que há registro de valores a receber no balanço patrimonial que carecem de análise mais 

aprofundada sobre sua real situação de recebimento futuro, se provável, possível ou remoto. 

 

De acordo com o CPC 25 o ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e 

cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros 

incertos não totalmente sob controle da entidade. 
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No caso em tela recomenda-se que no ano de 2021 sejam avaliadas as demais possibilidades de 

classificação e validação da provisão para créditos de liquidação duvidosa. 

Responsabilidade do Auditor 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis com 

base em nossa auditoria. Realizamos nossa auditoria de acordo com as normas brasileiras e 

internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos 

auditores e que auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de 

que as Demonstrações Contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a 

execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidências a respeito dos valores e 

divulgações apresentadas nas Demonstrações Contábeis.  

Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos 

de distorção relevante nas Demonstrações Contábeis causados por fraude ou erro.  

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos adotados pela Entidade 

relevantes para a elaboração e adequada apresentação das Demonstrações Contábeis para planejar 

procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não com o propósito de 

expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade.  

Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a 

razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da 

apresentação das Demonstrações Financeiras tomadas em conjunto. Assim, consideramos que a 

evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria. 

Tal como descrito, as Demonstrações Apresentadas foram elaboradas sobre a base contábil de regime 

de competência e em conformidade com as Normas Brasileiras e Internacionais de Contabilidade. A 

base contábil de competência reconhece as transações e os fatos quando eles ocorrem, 

independentemente de seu recebimento ou pagamento pela Entidade.  

EMPRESA DE AUDITORIA 
INSTITUTO DE PERÍCIA E ARBITRAGEM DE BRASÍLIA – IPAB 

CRC- DF 1.007/O 
AUDITORES SIGNATÁRIOS 

Alex Laquis Resende 
CRC – DF 14.494/O-0 

CNPC 3454 
CNAI 1.697 
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31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020
NomeCNPJ FAAP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS01.107.445/0001-38
Folha

::
: 1

31/12/2020

071392:Cart.

22.715.322,16ATIVO 24.767.806,28
19.577.742,00ATIVO CIRCULANTE 21.428.873,57
11.444.775,63Disponibilidades 13.296.497,23

1.860,17Caixa 880,07332.204,37Bancos 80.343,6911.110.711,09Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 13.215.273,47
8.132.878,90Créditos 8.123.884,35

32.836.174,95Valores a Receber 32.827.180,40(24.703.296,05)(-) Créditos de Liquidação Duvidosa (24.703.296,05)
87,47Tributos a Recuperar 8.491,99
87,47Tributos Federais a Recuperar 23,77
0,00INSS a Recuperar 8.468,22

3.137.580,16ATIVO NÃO-CIRCULANTE 3.338.932,71
40.000,00Ativo Realizável a Longo Prazo 40.000,00
40.000,00Despesas Antecipadas LP 40.000,00

3.097.580,16Imobilizado 3.298.932,71
31.038,10Máquinas, Equipamentos e Ferramentas 31.038,10116.275,08Móveis e Utensílios 115.726,08

4.562.850,00Imóveis 4.562.850,00118.844,36Computadores e Periféricos 115.523,36126.040,96Software 126.040,96(1.857.468,34)(-) Depreciações Acumuladas (1.652.245,79)
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31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020
NomeCNPJ FAAP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS01.107.445/0001-38
Folha

::
: 2

31/12/2020

071392:Cart.

22.715.322,16PASSIVO 24.767.806,28
105.892,42PASSIVO CIRCULANTE 142.198,36

11.085,88Obrigações Fiscais 20.005,39
11.085,88Impostos e Contribuições a Recolher 20.005,39
29.111,73Obrigações Sociais 51.416,30
22.924,24INSS a Recolher 36.916,516.187,49FGTS a Recolher 14.499,79
20.028,86Obrigações Provisionadas 16.930,83
20.028,86Provisão para Férias 16.930,83
45.665,95Outras Obrigações 53.845,84
45.665,95Outras Contas a Pagar 53.845,84

22.609.429,74PATRIMÔNIO SOCIAL 24.625.607,92
20.800.245,54Patrimônio Social 20.800.245,54
20.800.245,54Patrimônio Social 20.800.245,54
1.809.184,20(-) Déficits Acumulados/ Superávit Acumulado 3.825.362,38
3.826.104,79(-) Deficits Acumulados/Superávit Acumulado 3.264.324,57

(2.016.920,59)(-) Déficit do Período 0,000,00Superávit do Período 561.037,81
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31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2020
NomeCNPJ FAAP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS01.107.445/0001-38
Folha

::
: 1

31/12/2020

Cart. : 071392

7.558.470,15(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA 8.945.234,17
7.558.470,15Receitas Diversas 8.945.234,17
7.558.470,15Receitas Diversas 8.945.234,17

0,00(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00
7.558.470,15(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 8.945.234,17

0,00(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 0,00
7.558.470,15(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO 8.945.234,17

(9.864.702,45)(-) DESPESA OPERACIONAL (9.053.843,00)
(4.573.590,31)Despesas Administrativas (4.305.967,00)

(729.453,37)Despesas Administrativas (1.072.967,58)(3.020.124,37)Despesas com Pessoal (2.286.427,09)(824.012,57)Honorários (946.572,33)
(178.628,64)Despesas Financeiras (65.615,21)(178.628,64)Despesas Financeiras (65.615,21)(513.276,97)Outras Despesas Operacionais (544.916,05)(308.054,42)Outras Despesas Operacionais (323.891,22)
(205.222,55)Despesas com  Depreciações (221.024,83)

(4.599.206,53)Despesas com Subvenções de Convênios (4.137.344,74)(4.599.206,53)Despesas com Subvenções de Convênios (4.137.344,74)
(2.306.232,30)(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (108.608,83)

329.173,15(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 704.912,15
(2.782,99)Despesas Financeiras (3.854,12)(2.782,99)Despesas Financeiras (3.854,12)331.956,14Receitas Financeiras 708.766,27331.956,14Receitas Financeiras 708.766,27

(39.861,44)(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS (35.265,51)
15,57Outras Receitas 3.560,00
15,57Outras Receitas 3.560,00(39.877,01)Outras Despesas (38.825,51)

(39.877,01)Outras Despesas (38.825,51)
(2.016.920,59)(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR 561.037,81

0,00(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR 0,00
(2.016.920,59)(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 561.037,81

FEDERACAO DAS ASSOC. DE ATLETAS PROF.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2020 

1 -APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS - FAAP, fundada 
em 10 (dez) de agosto de 1995, é uma entidade civil, sem fins econômicos, com duração 
indeterminada, de caráter social e educacional, com sede e foro no SETOR BANCÁRIO 
SUL - QUADRA 2 - LOTE 15 - BLOCO E - EDIFÍCIO PRIME - SALAS 801 a 805 - 
CEP: 70070-120 - BRASÍLIA-DF, podendo manter representações nas capitais dos 
Estados, a critério de sua Diretoria, quando assim o exigirem suas necessidades de 
crescimento para melhor atendimento às associações filiadas.
A FAAP, pelas suas características e finalidades sociais, não remunera nem distribui 
lucros, vantagens e bonificações a seus diretores e filiadas.

2 - FINALIDADE E OBJETIVO SOCIAL 
a) apoiar, difundir e incentivar, no País, a assistência social e educacional aos atletas
profissionais, ex-atletas e aos em formação de futebol e de outras modalidades desportivas
regulamentadas em lei, através de suas filiadas;
b) firmar convênios com órgãos públicos e entidades privadas com vistas ao cumprimento de
seus objetivos sociais;
c) realizar cursos, pesquisas e praticar atos que visem o aprimoramento da assistência
complementar prestada pelas entidades filiadas;
d) promover o intercâmbio entre as associações filiadas de forma a proporcionar-lhes troca
de experiências com vistas ao seu desenvolvimento, melhor desempenho e atuação;
e) interceder junto aos poderes públicos e entidades privadas no sentido de captar recursos
financeiros para a manutenção do sistema de assistência sócio educacional desenvolvido
através das entidades filiadas ou conveniadas;
f) repassar às entidades filiadas e, eventualmente, a outras entidades sem fins econômicos,
mediante convênio, com objetivo voltado para sua finalidade, os recursos financeiros
previstos no artigo 57 da Lei 9.615, de 24.03.98, os recebidos de órgãos públicos ou de
organizações privadas, os de doações e legados ou de qualquer outra fonte de receita, após
deduzidas as despesas com sua administração;
g) expedir às filiadas, as instruções necessárias ao seu perfeito funcionamento, na
conformidade do estatuto e legislação pertinente;
h) fiscalizar e fazer cumprir o Estatuto, as Resoluções e Atos emanados da Assembleia Geral,
da Diretoria e do Conselho Fiscal;
i) processar e aplicar penalidades, assegurando sempre o contraditório e a ampla defesa, por
si, através de seus poderes ou por terceiros expressamente autorizados, a todo aquele que
desrespeitar o Estatuto, as decisões da Assembleia Geral e as Resoluções Normativas;
j) dar publicidade das decisões emanadas de seus poderes e dos poderes públicos, relativas
ao Sistema de Assistência previsto no art. 57 da Lei 9.615/98;
k) promover assistência direta aos atletas profissionais, ex-atletas e aos em formação nos
estados onde não houver AGAP ou entidade conveniada.
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3 -O PATRIMÔNIO DA FEDERAÇÃO É CONSTITUÍDO: 
a) pelos bens móveis e imóveis que possuir ou venha a possuir; 
b) por qualquer doação ou legado que aceitar; 
c) por tudo que tiver ou vier a ser registrado em seu nome; 
d) pelos resultados das promoções que realizar; 
e) pelo saldo da execução do orçamento. 
 
4 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade 
com as Normas Brasileiras de Contabilidade, de acordo com as interpretações e comunicados 
técnicos do Conselho Federal de Contabilidade, contidas nas normas do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC, nas disposições aplicáveis às instituições sem fins 
lucrativos, ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucro e NBC TG 26 - Apresentação das 
Demonstrações Contábeis e NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas, quando aplicável, que estabelecem critérios e procedimentos específicos de 
avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das 
demonstrações contábeis. 
 
5 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS 
a) As Demonstrações contábeis estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional 
do Brasil. 
b) Apuração do superávit (déficit) do exercício - As receitas e despesas são registradas 
considerando o regime de competência. 
c) As Transferências Correntes referem-se aos recursos repassados às AGAP, que são 
utilizados na concessão dos benefícios sociais e educacionais aos atletas profissionais, ex-
atletas e àqueles em formação. A base da assistência é de natureza educacional como forma 
de possibilitar-lhes uma profissão alternativa. 
d) Transferência do Resultado do Período Superávit/Déficit depois do Encerramento, para 
correção de Resultados por Centro de Custos utilizados somente para provisões de despesas 
com o Sistema AGAP. 
e) A Provisão de recebimento dos Acordos Judiciais Firmados com os Clubes foi registrada 
conforme Cronograma de Pagamentos Previstos pelo Departamento Financeiro. 
 
6 - ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES: Disponibilidades - Os valores 
registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários e de caixas de livre 
movimentação e aplicações financeiras. Valores a Receber – Os valores a receber foram 
questionados pelos auditores e serão avaliados no próximo exercício à luz do CPC 25. 
 
7 – ATIVO CONTINGENTE: De acordo com o CPC 25 os ativos contingentes surgem 
normalmente de evento não planejado ou de outros não esperados que dão origem à 
possibilidade de entrada de benefícios econômicos para a entidade, um exemplo é uma 
reivindicação por meio de processos legais, em que o desfecho seja incerto. No caso da FAAP 
há diversos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que não podem ser 
caracterizados como líquidos e certos. Assim, houve registro prévio das ações judiciais que 
transitam em desfavor dos clubes de futebol e em favor da FAAP na conta de Valores a 
receber, bem como o respectivo registro em créditos de liquidação duvidosa.  
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Desse modo, a entidade reconheceu, já considerando os créditos de liquidação duvidosa 
R$8.132.878,90 no ativo circulante. Entende-se que os ativos contingentes são avaliados 
periodicamente para garantir que os desenvolvimentos sejam apropriadamente refletidos nas 
demonstrações contábeis. No caso em que for praticamente certo que ocorrerá uma entrada 
de benefícios econômicos, o ativo e o correspondente ganho são reconhecidos nas 
demonstrações contábeis do período em que ocorrer a mudança de estimativa, caso contrário, 
o ativo contingente não deve ser reconhecido. 

 
8- APLICAÇÕES FINANCEIRAS - São registradas pelos valores de custo acrescidos dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço.  
 
9- PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES - São demonstrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos. 
 
10 - PATRIMÔNIO SOCIAL  
O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende a somatória dos 
valores dos Superávits e Déficits, ocorridos.  
Todos os Recursos da FAAP foram aplicados em suas finalidades institucionais, em 
conformidade com seu Estatuto Social. 
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