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RELATÓRIO DE GESTÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
 

 
APRESENTAÇÃO 
 

A Federação Capixaba de Atletismo – FECAT é uma organização de fins não econômicos, de 

caráter desportivo, comprometida com a manutenção e desenvolvimento do atletismo no estado, 

através da promoção de cursos, palestras e eventos, com ações próprias e ou com parcerias. 

 

 

APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

O presente relatório tem como objetivo apresentar a prestação de contas de forma clara. As 

demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

requer que a Administração use o julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. 
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Abaixo segue a composição de índices referente ao exercício de 2019. 

 

Índice de Liquidez Corrente: 
 
 

1,45 

Ativo Circulante/Passivo Circulante 
 
Ativo Circulante – R$ 24.158,89 
Passivo Circulante – R$ 16,60 
 
Índice = 24.158,89 = 1,45 
              00.16,60    

Informações extraídas do 
Balanço Patrimonial(01/2019 

a 12/2019) – Página 50. 

 

 O Balanço Patrimonial é a principal Demonstração Financeira existente. Ela demonstra o 

Patrimônio da Entidade, refletindo sua posição financeira em um determinado momento (no caso 

em questão no fim do ano de 2019). O exercício resultou em um índice de liquidez corrente de 

1,45 (um e quarenta e cinco), demonstrando assim a capacidade da Entidade em cumprir com suas 

obrigações. 

 

 

CONCLUSÃO 
 

A Federação Capixaba, como a maioria das entidades de fins não econômicos, possui suas 

limitações financeiras, sendo essa a maior dificuldade existente. Para que possamos dar ainda mais 

qualidade às nossas ações, estamos desenvolvendo projetos com recurso incentivado, sendo esta 

uma forma de aumentar nossas ações.  Com base nos exames efetuados, a prestação de contas foi 

aprovada sem ressalvas pelo Conselho fiscal e pela Assembleia Geral Ordinária.  
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