RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA 2020
O INSTITUTO BRASIL RIDE é uma entidade esportiva, sem fins lucrativos, que tem por
finalidade o desenvolvimento do ciclismo em todas as suas variações e modalidades,
olímpicas ou não, em todo o território nacional. Tem como objetivos primordiais a
contribuição para a educação de pessoas, consciência corporal, da necessidade do esporte
como meio de integração social, manutenção da saúde e desenvolvimento das capacidades
cognitivas e do instinto de competição. Utilizamos o esporte como meio de reabilitação física
e de desenvolvimento físico, também de forma didático-pedagógica na educação e formação
do caráter de jovens, na inserção social de pessoas e reinserção social de pessoas com
distúrbios comportamentais. Utilizamos nossas competições esportivas além das conquistas,
mas também como complemento terapêutico e educativo. Estimulamos a prática do esporte,
principalmente de novos valores realizando a concepção, promoção e realização de
programas, projetos e eventos nas áreas esportiva, cultural e social.
Através de fomento de incentivo fiscal, pela Lei de Incentivo ao Esporte, buscamos atrair
recursos que garantam o desenvolvimento de nossas atividades, em um período conturbado
que vivemos por conta da Pandemia da COVID-19, mas juntos, como sempre, buscaremos
alternativas para fazer do ciclismo nacional um agente modificar, de inspiração e inclusão.
O presente relatório tem como objetivo apresentar a prestação de contas de forma clara e
objetiva, sendo divida em Receitas, Despesas, e a movimentação da conta de aplicação
financeira, componente do Ativo.
As demonstrações contábeis e financeiras foram preparadas de acordo com as práticas
financeiras adotadas pelas Normas Brasileira de Contabilidade com foco na tributação e
normas aplicáveis às entidades do terceiro setor.

RECEITAS
Conforme as informações abaixo, no ano de 2020 as receitas do Instituto foram oriundas de
doações de pessoas físicas e rendimento de aplicação financeira:
Receitas consolidadas ano 2020
•

Doações Pessoa Física: R$ 65.137,00 (sessenta e cinco mil e centro e trinta e sete
reais)

•

Rendimento aplicação financeira: R$ 0,33 (trina e três centavos)

DESPESAS
As despesas praticadas envolveram o custeio de ações para viabilização administrativa do
Instituto, bem como ao auxílio à atletas, em especial os que possuem limitações físicas ou
doenças degenerativas, sendo essas:
Despesas consolidadas ano 2020
•

Serviços de terceiros: R$ 6.000,00 (seis mil reais)

•

Aluguéis e condomínios: R$ 13.820,00 (treze mil e oitocentos e vinte reais)

•

Combustíveis e lubrificantes: R$ 4.680,00 (quatro mil e seiscentos e oitenta reais)

•

Ajuda de custo à atletas com deficiência: R$ 5.850,00 (cinco mil e oitocentos e
cinquenta reais)

•

Locação de veículos: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)

•

Auxílio educação esportiva à atletas com deficiência: R$ 12.000,00 (doze mil reais)

•

Materiais de uso/consumo: R$ 5.880,00 (cinco mil e oitocentos e oitenta reais)

•

Manutenção de bicicletas: R$ 10.680,00 (dez mil e seiscentos e oitenta reais)

•

Despesas e tarifas bancárias: R$ 126,00 (cento e vinte e seis reias)

RESULTADO OPERACIONAL
Abaixo apresentamos o Resultado Operacional do ano de 2020
Resultado ano 2020
•

Receita apurada: R$ 65.137,33 (sessenta e cinco mil e cento e trinta e sete reais e
trinta e três centavos)

•

Despesas apuradas: R$ 64.436,00 (sessenta e quatro mil e quatrocentos e trinta e seis
reais)

•

Resultado apurado: R$ 701,33 (setecentos e um reais e trinta e três centavos)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Instituto Brasil Ride busca constantemente recursos para viabilizar suas atividades e auxiliar
no desenvolvimento não somente do esporte, mas também dos atletas que fazem dele uma
forma de inclusão social, tratamento de doenças e superação dos seus próprios limites.
A prestação de contas dos recursos utilizados pelo Instituto é apreciada e aprovado pela
Assembleia Geral, precedida de parecer do seu Conselho Fiscal, sendo até o momento
aprovada sem ressalvas. Todos os documentos contábeis, atas de assembleias de aprovação de
contas e pareceres do Conselho Fiscal estão disponíveis em nosso site para melhor consulta e
compreensão de todas as fases desse processo.

