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Receitas de 2021

As receitas foram oriundas das taxas associativas, financeira e a de patrocínio:

- Taxas associativas (R$32.578,30)

A anuidade foi de R$ 180,00 para atletas com desconto de R$40,00 para 

pagamento até 28 de fevereiro e de R$1.800,00 para os clubes associados.

- Receita financeira (R$461,17)

Rendimento de saldo bancário aplicado.

- Patrocínio (R$200.000,00) 

Este valor foi aportado em 12/2021 ao projeto Windsurf Olímpico 

Pernambucano (Processo n.71000052798202075 SLI 2000939), via Lei de Incentivo ao 

Esporte, do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial do Esporte. O projeto 

está em captação e tem o valor total de R$355.851,20, faltando captar o restante. 

O valor captado de R$200.000,00 foi aporte da Companhia Hidro Elétrica de São 

Francisco e depositado na conta corrente da FPVela, conta esta vinculada ao 

projeto.



Despesas

Em 2021, foram realizadas despesas operacionais no valor de R$24.159,47, 

necessárias ao funcionamento da entidade, conforme relacionado a seguir:

- Impostos, taxas e contribuições R$2.968,22

- Despesas financeiras com juros e taxas bancárias R$1.192,59

- Material de escritório R$75,70

- Assistência contábil R$6.815,60

- Serviços prestados por terceiros R$6.815,60

- Despesas legais e judiciais R$22,00

- Internet e telefone R$517,06

- Despesas diversas R$4.070,00

- Bens de uso permanente R$400,00

- Materiais diversos R$1.240,00

Os eventos e competições organizados pela FPVela têm a maior parte dos seus 

custos financiados pelos clubes associados, porém a FPVela custeia algumas 

despesas, como troféus, instrutores e divulgação.

Estas despesas constam no balanço como “despesas diversas”, “serviços 

prestados por terceiros” e “materiais diversos”.



Conclusão

As receitas e despesas foram realizadas conforme previsto e encerramos o 

exercício com um resultado superavitário.

Com um número crescente de associados a cada ano, poderemos 

incentivar cada vez mais o desenvolvimento do nosso esporte.

Tivemos um crescimento das taxas associativas em 29%.



Orçamento 2022
Previsão de receitas:

- Anuidades Clubes fundadores R$ 3.800,00

- Anuidades Associados R$ 21.000,00

- Rifa 2021 R$ 7.000,00

R$ 31.800,00

Previsão de despesas:

- Anuidade CBVela R$ 1.000,00

- Contabilidade R$ 7.538,44 (R$ 579,88 x 13)

- Assessoria de imprensa R$ 6.000,00 (R$ 500,00 x 12)

- Hospedagem site Internet R$ 517,06

- Impostos (CIM) R$ 1.750,40

- Troféus, placas e brindes R$ 7.000,00

- Clinicas R$ 1.200,00

- Festa de premiação R$ 5.000,00

- Despesas administrativas (cartório, etc.) R$ 1.000,00

- R$ 31.005,90
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