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Referência – EXERCÍCIOS 2021-2020 – ANÁLISE CONTABIL

Aos Senhores Administradores e Conselheiros da
Confederação Brasileira do Desporto Escolar – CBDE
Brasília – DF

Examinamos as demonstrações contábeis da Confederação Brasileira do
Deporto Escolar – CBDE, compreendendo o Balanço encerrado em 31 de
dezembro de 2021 e de 31 de dezembro de 2020, as Demonstrações de
Resultado do Exercício, as Demonstrações das Mutações Patrimoniais e as
Demonstrações de Fluxo de Caixa, bem como as Notas Explicativas do
respectivo

período

elaboradas

sob

a

responsabilidade

de

sua

administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião
sobre essas demonstrações contábeis, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis adotadas.
Nossos exames foram conduzidos de acordo com as Normas brasileiras e
internacionais

de

Auditoria,

compreendendo

o

planejamento

dos

trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações
baseados em testes, das evidências e dos registros que suportaram os
valores e as informação contábeisdivulgadas e ainda avaliação das práticas
e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração,
bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em
conjunto.

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas representam
adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Confederação Brasileira do Desporto Escolar em 31 de
dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o resultado de suas
operações, as mutações de seu patrimônio social e as demonstrações do
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seu fluxo de caixa de acordo com os Princípios Fundamentais de
Contabilidade e demais Normas.

Responsabilidades da Administração pelas Demonstrações
Contábeis
A Administração é a responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas e Normas
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determina como
necessários para permitir a elaboração de suas demonstrações
contábeis livres de distorções, independentemente se causadas por
fraudes ou erros.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração da
Confederação Brasileira do Desporto Escolar é responsável pela avaliação
da capacidade de continuar operando. Os responsáveis pela administração
são quem respondem pela supervisão do processo de elaboração de suas
demonstrações contábeis.
Sendo nossa responsabilidade conforme descrições a seguir, com o título
“Responsabilidades

do Auditor pela

Auditoria das

Demonstrações

Contábeis, em relação a Confederação Brasileira do Desporto Escolar –
CBDE”, de acordo com osprincípios éticos relevantes e previstos no Código
de Ética Profissional do Contador e nas Normas profissionais instituídas
pelo Conselho Federal de Contabilidade em cumprimento com as demais
responsabilidades éticas exigidas.

Responsabilidades de Auditor pelas Demonstrações
Contábeis
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Nossos objetivos são de obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis tomadas em conjunto estão livres de
distorções relevantes,independentemente se causadas por fraude ou
erro, e emitir relatório contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
alto nível de segurança, mas não de uma garantia de que a Auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais detectam
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraudes

ou

erros

e

são

consideradas

relevantes

quando,

individualmente ou em conjunto, possam influenciar dentro de uma
perspectivarazoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, exercemos julgamento profissional
e mantivemos ceticismo profissional ao longo da Auditoria. Além disso,
identificamos e avaliamos os riscos de distorções relevantes nas
demonstrações contábeis, independentemente se causados por fraudes
ou erros, planejamos e executamos procedimentos de Auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de Auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante de fraude é menor do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, concluir falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.
Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a
Auditoria

para

planejarmos

procedimentos

apropriados

às

circunstâncias, mas não com o objetivode expressarmos opinião sobre a
eficiência dos controles internos da ConfederaçãoBrasileira do Desporto
Escolar – CBDE;
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das

estimativas

contábeis

e

respectivas
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Administração;
Concluímos sobre a adequação de uso pela Administração, da base
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de
Auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvidasignificativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Confederação Brasileira do Desporto
Escolar- CBDE. Caso haja convicção de incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de Auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opiniãose as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia
evento ou condições futuras podem levar a Confederação Brasileira do
Desporto Escolar – CBDE, a não mais se manterem em condições
operacionais;
Avaliamos a apresentação geral e estrutural e o conteúdo das
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira

compatível

com

o

objetivo

de

apresentação

adequada.

Comunicamos com os responsáveis pela Administração a respeito entre
outros aspectos do alcance planejado, da época da Auditoria e das
constatações significativas, inclusive deficiências nos controles internos
que evidentemente tenham sidos identificados durante nossos trabalhos.
Assinado de forma digital por APC+ SOLUCOES

E CONSULTORIA
APC+ SOLUCOES CONTABEIS CONTABEIS
EMPRESARIAL:29515180000126
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=DF, l=Brasilia, ou=AC
E CONSULTORIA
SOLUTI Multipla v5, ou=09461647000195,
EMPRESARIAL:29515180000 ou=Certificado Digital, ou=Certificado PJ A1, cn=APC
+ SOLUCOES CONTABEIS E CONSULTORIA
EMPRESARIAL:29515180000126
126
Dados: 2022.03.03 22:37:21 -03'00'

de forma digital por PAULO ATAIDES
PAULO ATAIDES DE Assinado
DE OLIVEIRA:68666853620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
OLIVEIRA:68666853 v5,Digital,
ou=Certificado PF A1, cn=PAULO
ATAIDES DE OLIVEIRA:68666853620
620
Dados: 2022.03.03 22:37:50 -03'00'

APC+ Soluções Contábeis e Consultoria Empresarial
CRC DF 002685/O6
Paulo Ataídes de Oliveira - Contador
CRC / DF – 009152/O2
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

ATIVO

2021

2020

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Outros Ativos

77.446.954
71.072.087
6.374.867

39.208.303
39.001.381
206.922

Não Circulante
Imobilizado
Intangível
TOTAL DO ATIVO

1.761,989
1.397.806
364.183
79.208.943

1.487.210
1.082.562
404.648
40.695.513

PASSIVO

2021

Circulante
Fornecedores

2020

22.076.222
14.971

2.310.507
0.000

Obrigações Fiscais e Trabalhistas

846.042

287.843

Obrigações Sociais e Trabalhistas

381.736

63.955

Repasses a COB
Repasses Termos de Convênios

727.539
20.105.934

1.586.620
372.089

Patrimônio Líquido

57.132.721

38.385.006

Reservas Patrimoniais

38.470.488

15.664.025

Superávit ou Déficit do Exercício
Ajustes dos Exercícios Anteriores

18.863.186
(200.953)

22.806.463
(85.482)

TOTAL DO PASSIVO

79.208.943

40.695.513

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras.
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Demonstrações de Resultado do Exercício – DRE de 31
de dezembrode 2021 e 2020
Em mil reais

ANO
Receitas Operacionais

2021

2020

52.801.655

36.971.767

7.396

387.277

11.612

12.828

12.445.867
40.336.780

165.277
36.406.385

Receitas de Recursos próprios Repasse COB (manutenção de
entidades)
Receitas projetos – Convênios
Receitas Loteria Federal Lei 13.756

2021

2020

Despesas Operacionais
Despesas projetos (COB)
Despesas recursos próprios

33.938.470
626
392.989

14.165.304
2.255
740.019

Despesas projetos / Convênios
Despesas recursos diretos Lei
13756/18 - Atividade meio
Despesas recursos diretos Lei

12.262.862
9.373.122

163.296
5.861.118

11.908.871

7.398,616

18.863.185

22.806.463

ANO

13756/18 -atividade fim

DEFICIT OU SUPERAVIT

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras.
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Reservas

Resultadodo

Patrimoniais

Período

Ajuste de

Total do

Exercícios

Patrimônio

Anteriores

Líquido

Saldo em 31 de dezembro
de 2019

8.828.942

6.835.082

(83.816)

15.580.209

Transferência superávit

6.835.082

(6.835.082)

0.000

0.000

Ajustes Exercícios
Anteriores
Resultado do Período

0.000

0.000

0.000

(1.667)

(1.667)

22.806.463

0.000

22.806.463
38.385.006

Saldo em 31 de dezembro
de 2020

15.664.025

22.806.463

(85.482)

Transferência superávit

22.806.463

(22.806.463)

0.000

Ajustes Exercícios
Anteriores
Resultado do Período
Saldo em 31 de dezembro
de 2021

0,000
0.000

0.000
18.863.185

38.470.488

18.863.185

(115.471)
0.000
(200.953)

0.000
(115.471)
18.863.185
57.132.720

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras.
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Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31de dezembro
de 2021 e 2020
Fluxos de Caixa das
Atividades Operacionais
Superávit do exercício
Fornecedores
Amortização
Depreciação
Ajustes de exercícios anteriores

2021

2020

18.863.165

22.806.463

14.971
40.465
136.200
(115.471)

0,00
0,00
83.453
(1.667)

(6.167.945)
558.200
317.780
18.874.763

(110,186)
127.634
(58.928)
(299,527)

32.522.148

22.547.242

(451.443)

(161.269)

0,00

(404.648)

(441.443)

(565.917)

32.070.705

21.981.325

Variações ativo/passivo circulante
Outros ativos
Obrigações fiscais e trabalhistas
Obrigações sociais e trabalhistas
Repasses Projetos/ Convênios
Fluxo de caixa líquido decorrente
das atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado
Intangíveis
Fluxo de caixa líquido das atividades de
investimentos
Aumento (redução) líquido de caixa e
equivalentes de caixa

Demonstração do aumento de caixa e equivalentes de caixa
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
Aumento (redução) líquido de caixa e
equivalentes de caixa

71.072.087

39.001.381

39.001.382

17.020.056

32.070.705

21.981.325

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras.
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
em 31 de Dezembro de 2021
(Em reais)
1 - Contexto Operacional
Fundada em 25 de maio de 2000, a Confederação Brasileira do DesportoEscolar
(CBDE), é entidade privada sem fins lucrativos, de caráter exclusivamente
desportivo, possui personalidade jurídica e patrimônios próprios, sendo
constituída por todas as Filiadas, Entidades de Administração do Desporto da
respectiva modalidade no âmbito territorial das Unidades da Federação, e goza
de autonomia administrativa quanto à sua organização e funcionamento,
conforme artigo 217 da Constituição Federal.
Além disso, a CBDE, é entidade filiada da Federação Internacional do Esporte
Escolar (ISF) e a Federação Internacional de Escolas Católicas(FISEC), sendo
também reconhecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

A CDBE,dentro de sua finalidade desportiva, possui os seguintes objetivos:
a) Desenvolver e proteger a obediência ao Estatuto e à Carta Olímpica, o
movimento desportivo no território brasileiro, empenhando-se no
movimento do esporte, e a propagar para a juventude brasileira a
educação física, cívica e cultural, nosentido de fortalecer o espírito, o
físico e o caráter.
b) Administrar, dirigir, controlar, difundir e incentivar em todo país a
prática do desporto escolar em todos os níveis, inclusive o desporto
escolar praticado por portadores de deficiências.
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c) Representar o desporto escolar brasileiro junto aos poderes
públicos.
d) Representar o desporto escolar brasileiro no exterior, em competições
amistosas ou oficiais da FISEC e ISF.
e) Promover ou autorizar a realização de competições interestaduais, ou
internacionais no território brasileiro.
f) Respeitar promover as regras, normas e regulamentos internacionais
olímpicos.
g) Manter as filiadas informadas sobre as suas decisões, bem como
aquelas que emanarem do poder público e das entidades
internacionais.
h) Criar regulamentação sobre as inscrições dos praticantes do desporto
escolar e as transferências entre as suas filiadas, tendo como base as
legislações nacional e internacional.
i) Promover a prática do desporto escolar de rendimento, participação e
educacional.
j) Incentivar e promover o desenvolvimento de atividades culturais,
cursos, projetos de pesquisa, documentação, informação sobre o
desporto

educacional

brasileiro,

contribuindo

assim,

para

o

desenvolvimento da ciência do esporte e da cultura.
k) Promover a realização de campeonatos e torneios.
l) Expedir atos necessários à organização, ao funcionamento e à
disciplina de suas filiadas.
m) Dispor sobre inscrição, registro e transferência dos atletas.
n) Decidir sobre promoção de competições interestaduais ou nacionais
pelas entidades estaduais de administração e de prática do desporto
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escolar, estabelecendo diretrizes, critérios, condições e limites sem
prejuízo de manter a privacidade de autorização para que tais entes
desportivos

possam

participar

de

competições

de

caráter

internacional.
o) Atuar na defesa dos interesses das seus jurisdicionados perante os
poderes públicos.
p) Atuar de maneira uníssona com as entidades de administração do
desporto: Comitê Olímpico Brasileiro – COB, Comitê Paraolímpico
Brasileiro – CPB, Confederação Brasileira de Clubes – CBC, entre outros.

2 - Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis são de responsabilidade da Administração da
Entidade e foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no
Brasil, em obediência à Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, sendo
adotadas em 31 de dezembro de 2008 as alterações introduzidas pela Lei nº
11.638/07 e Medida Provisória nº 449/08 (convertida na Lei nº 11.941/09),
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas estabelecidas pela NBC TG
1.000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e ITG2002–Entidades
sem Finalidades de Lucros.

3 - Principais práticas contábeis
As principais práticas e procedimentos contábeis adotados na elaboração das
demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, juntamente
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com a composição dos saldos das principais rubricas, estão descritas a seguir:

3.1. Resultado das operações
É apurado em conformidade com o regime contábil da competência de
exercícios.

3.2. Caixa e equivalentes de caixa
Estão representados pelos recursos mantidos em espécie na tesouraria da
Entidade e pelos saldos dos depósitos bancários à vista, de livre movimentação
em instituições bancárias no País.
As aplicações financeiras, representadas por investimentos temporários de
curto prazo mantidos em instituições financeiras no País, com prazos de
vencimentos de até três meses a contar da data da aquisição, que estão sujeitas
a um insignificante risco de mudança de valor, são avaliadas pelos valores
efetivamente aplicados, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do
balanço. Nenhuma das aplicações financeiras é destinada à negociação ou se
encontra disponível para venda, motivo pelo qual não são avaliáveis pelo seu
valor justo ou de mercado. Deste modo, não foram efetuados registros
contábeis no patrimônio líquido a título de ajustes de avaliação patrimonial em
decorrência dos aumentos ou diminuições de valor resultante das avaliações
pelo critério de valor justo ou de mercado, visto que os montantes
demonstrados, efetivamente representam os respectivos valores de realização.
Estão assim demonstrados em 31 de dezembro:
Bancos / Contas-Correntes

2021

Caixa
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Total Conta-Corrente

0,00
3.129,27
20.685,00
23.814,27
20.040.648,39
51.007.624,74

Aplicação Banco do Brasil
Aplicação Caixa Econômica Federal
Total Aplicações Financeiras
TOTAL
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2020
0,00
3.360,29
6.224,53
9.584,82
488.076,97
38.503.720,13

71.048.273,13

38.991.797,10

71.072.087,40

39.001.381,92
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3.3. Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido das depreciações, que valor
provável de recuperação determinado com base nos resultados das
operações futuras da Entidade. As depreciações foram calculadas pelo
método linear, com base na vida útil estimada dos bens.
Assim está demonstrado em 31 de dezembro:
DESCRIÇÃO

2021

2020

Veículos

363.087

0,00

Móveis e Utensílios

122.449

102.440

Edificações e Instalações

776.333

776.333

Máquinas e equipamentos

139.938

73.533

Computadores e Periféricos

303.664

301.722

( - ) Depreciação Acumulada

(307.666)

(171.466)

1.397.805

1.082.562

TOTAL IMOBILIZADO

3.4. Passivo circulante
Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias
incorridos até a data dos balanços.

3.5. Imposto de renda e contribuição social
A Entidade está isenta de pagamento de Imposto de Renda e de Contribuição
Social, em virtude de não ter finalidade de lucros, conforme determinado pelo
artigo 174 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto nº
3.000 de 26 de março de 1999.

3.6. Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda
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funcional da Entidade. Todos os valores estão apresentados em Real, foram
arredondados para o número mais próximo e estão com centavos omitidos,
exceto quando indicado de outra forma.

3.7. Estimativas contábeis
A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento
na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual
do ativo imobilizado. A liquidação das transações envolvendo essas
estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Entidade revisa as
estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

4. Governamentais
Durante o exercício de 2021, a Confederação Brasileira do Desporto Escolar
recebeu recursos no montante de R$ 38.469.794,21 (Trinta e oito milhões,
quatrocentos e sessenta e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais e
vinte um centavos) oriundos da Lei Agnelo Piva em consonância com a Lei
13756/2018, gerando com os rendimentos em aplicações financeiras no ano o
total de R$40.336.779,99 (quarenta milhões, trezentos e trinta e seis mil,
setecentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos) Valores esses
que foram e serão totalmente destinados as operações do objeto social da
Entidade.
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5. Convênios - Vale SA
Durante o exercício de 2021, a Confederação Brasileira de Desporto Escolar CBDE, recebeu recursos financeiros do Convênio com a VALE SA no montante
de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) para aplicação nas suas finalidades
institucionais, que têm como objetivo a formação, difusão do civismo, da
cultura, da educação, da ciência, da recreação e da assistência social, em
conformidade com seu estatuto social.

6. Patrimônio líquido (social)
O Patrimônio líquido (social) é constituído pelos resultados acumulados de
cada exercício, referentes às operações inerentes à Entidade.

6.1. Ajustes de exercícios anteriores
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foi reconhecido ajuste de
exercícios anteriores relativos à mudança de critério contábil, uma vez que
a entidade apresentou a documentação do exercício anterior para baixa de
adiantamentos diversos. O valor ajustado relativo ao exercício de 2021
montam: R$ 200.953,08.

7. Contingências
A Administração, apoiada na opinião de seus assessores jurídicos, e quando
aplicável

fundamentada

em

pareceres

específicos

emitidos

por

especialistas, avalia a expectativa do desfecho dos processos em
andamento e determina a necessidade ou não de constituição de provisão
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para contingências. Com base nos pareceres emitidos pelos assessores
jurídicos, não houve processos de valores relevantes contra a Entidade que
gere a necessidade de provisão.

8. Seguros
A Administração da Entidade efetivou em 2021 a contratação de seguros
para cobertura de eventuais perdas ou sinistros somente para o veículo
adquirido no ano, considerando essa política desnecessária em relação ao
contexto atual aos demais bens patrimoniais.

9. Subvenções e assistências governamentais
Ministério da Cidadania
Durante o exercício de 2021, a Confederação Brasileira de Desporto Escolar
- CBDE, recebeu recursos financeiros mediante Convênios com Ministério
da Cidadania para aplicação nas suas finalidades institucionais, que têm
como objetivo a formação, difusão do civismo, da cultura, da educação, da
ciência, da recreação e da assistência social, em conformidade com seu
estatuto social.
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