


Esporte Clube Futuro 

CNPL:34.969.960/0001-86 

Balanço patrimonial Social do exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 

(Em Reais) 

ATIVO 

Ativo circulante 
2020 2019 

Caixa e equivalentes de caixa 1.144 2.054 
Clientes e operações a receber 
Demais créditos a receber 

Total do ativo circulante 1.144 2.054 

Total do ativo 1.144 2.054 

Luit Henr 	Moraes Rei 
Diretor esidente 

lodo Batiiçi de Morais 
TC-CRC-1G0 5278/0-4-T-SP 

Contador 



Esporte Clube Futuro 

CNPL:02.192.314/0001-69 

Balanço patrimonial Social do exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 

(Em Reais) 

PASSIVO e PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL 

Patrimônio líquido social 
Superávits/DeficIts acumulados 

Total do patrimônio líquido 

Total do passivo e patrimônio liquido 

2020 2019 

1.144 2.054 
1.144 2.054 

1.144 2.054 

.144 2.054 

Henri Moraes Reis 	 lodo BaVfa de Morais 
Diretor- sidente 	 TC-CRC-1G 178/0-0-T-SP 

C ntador 
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Hen 	ue 	s Reis 
Diretor-Presi nte 

Esporte Clube Futuro 

CN N.:34.969.960/0001-86 

Demonstração dos resultados do exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 

(Em Reais) 

2020 2019 

Receita de Patrocínios 83.596 2.054 
Venda de protudos e divulgação 7.560 
Contribuição de sócios torcedores 3.489 

Lucro bruto 94.645 2.054 

Receitas (despesas) operacionais: 
Despesas de Custeio (78.725) 
Despesas administrativas/gerais 	 (16.665) 

Resultado operacional (745) 2.054 

Receitas financeiras 
Despesas financeiras (165) 

Resultado financeiro líquido (165) 

Superavit (Defict) antes provisões tributárias (910) 2.054 

Impostos e contribuições -correntes 

Superavit (Defict) Líquido (910) 2.054 

João øatIíte Morais 
TC-CRC-1G00 278/0-4-T-SP 

Con odor 
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Esporte Clube Futuro 

CNPJ.:34.969.960/0001-136 

Demonstração do fluxo de caixa para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e de: 

(Em Reais) 

2020 	 2019 

Das atividades operacionais 

Lucro/Prejuízo antes do Imposto de renda e da contribuição social 	 (910) 	 2.054 
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas 
pelas atividades operacionais: 

Depreciações e amortizações 

Resultado em equivalência patrimonial 

Ajuste de exercidos anteriores 

Decréscimo (acréscimo) em ativos 
Clientes e operações a receber 

Outras contas a receber 

(Decréscimo) acréscimo em passivos 
Obrigações fiscais 

Obrigações trabalhistas e previdenciárlas 

Outras contas a pagar 

Juros pagos sobre linanciamentás 

Imposto de renda e contribuição social - pagos 

Caixa liquido aplicados nas atividades operacionais 

Fluxo de caixa das atividades de investimento 

Acréscimo do imobilizado 

Receita de venda de ativos 

Caixa liquido aplicados nas atividades de Investimento 

Fluxo de caixa das atividades de financiamento 

Capitação/amortização de empréstimos 

Caixa liquido aplicados nas atividades de financiamentos 

Das atividades de financiamento com acionistas 

Investimentos - participações societária 

Contas a receber/pagar para partes relacionadas - Curto/Longo prazo 
Alienação de Investimentos societários 

Caixa líquido oriundo das atividades de financiamento com acionistas 

Aumento (Redução) liquido de caixa e equivalente de caixa 

(910) 	 2.054 

(910) 	 2.054 

Caixa e equivalentes de caixa 

No inicio do exercício 
	

2.054 
No fim do exercício 	 1.144 

	
2.054 

Aumento (Redução) liquido de caixa e equivalente de caixa 910 	 2.054 
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«Is WénrIq t 	Reis 
Diretor-Ti 	ente 
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