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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

Nota 01: Contexto Operacional

A - A Entidade
A entidade foi constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter esportivo, paraespotivo e cultutal, sem cunho político ou 
partidário, com a finalidade de atender a todos os que a ela se associem, independentemente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor e 
crença religiosa.

B - Área de atuação

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS, é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 
17/05/1989, com sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, é uma Associação de caráter esportivo, paradesportivo, cultural e 
filantrópico, que trabalha para o congraçamento de todos os atletas com deficiência intelectual e dirigentes, promovendo- lhes o espirito desportivo e 
visando a sua inclusão social.  

Nota 02: Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis 

Principais práticas contábeis, de acordo com a legislação em vigor:

2.1. Declaração de conformidade:
 As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as 
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Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e em especial pela Resolução nº 1.409/12 de 21/09/12, que 
aprovou a Norma ITG 2002 - relativa a Entidades Sem Finalidade de Lucros, e foram autorizadas para emissão em 21/05/2019.

2.2. Base para elaboração das demonstrações contábeis:
 As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade e foram elaboradas com base no custo histórico e 
ativos financeiros disponíveis para venda, exceto se indicado de outra forma, conforme práticas contábeis descritas a seguir.
a. Contas de Resultado: o regime contábil para apropriação das receitas e despesas é o de competência; que substituiu o regime de caixa aplicado.
b. Ativo Circulante e Não Circulante: registrado pelo valor de realização acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço quando 
aplicável;
c. Ativo Imobilizado: composto dos bens próprios, registrados ao custo histórico mais as adições e baixas ocorridas até a data do balanço, 
depreciados pela taxa linear.
d. Passivo Circulante e Não Circulante: demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos incorridos;

Nota 3. Caixa e Equivalentes
Estão representadas substancialmente por saldos em caixa, contas bancárias e Aplicações financeiras de curto prazo em certificados de depósitos 
bancários (CDB) distribuídos conforme consta detalhado no Balanço Patrimonial.

Nota 4. Imobilizado
Demonstrado com base no valor de custo original e depreciações, sendo o total do Imobilizado conforme demonstrado no Balanço Patrimonial.

Nota 5. Área de esportes

A CDBI se dedicará ás suas atividades através de seus membros e associados por meio da doação de recursos físicos humanos e financeiros ou 
prestação de serviços intermediários, execução direta de projetos, programa planos de ações, convênios e parcerias.   

Nota 6. Patrimônio Líquido
Apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos Superávits ou diminuído dos Déficits e ajustes 
ocorridos. 

Nota 7. Seguros
A CDBI mantêm apólices para cobertura de seguros em montantes julgados suficientes para cobrir sinistros nos imóveis próprios e de terceiros.

Nota 9. Doações e Rendimentos:

A entidade por não ter fins lucrativos, tem parte de suas receitas provenientes de doações do comitê olímpico Brasileiro.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

Nota 01: Contexto Operacional

A - A Entidade
A entidade foi constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter esportivo, paraespotivo e cultutal, sem cunho político ou 
partidário, com a finalidade de atender a todos os que a ela se associem, independentemente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor e 
crença religiosa.

B - Área de atuação

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS, é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 
17/05/1989, com sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, é uma Associação de caráter esportivo, paradesportivo, cultural e 
filantrópico, que trabalha para o congraçamento de todos os atletas com deficiência intelectual e dirigentes, promovendo- lhes o espirito desportivo e 
visando a sua inclusão social.  

Nota 02: Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis 

Principais práticas contábeis, de acordo com a legislação em vigor:

2.1. Declaração de conformidade:
 As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as 
quais abrangem: a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e em especial pela Resolução nº 1.409/12 de 21/09/12, que 
aprovou a Norma ITG 2002 - relativa a Entidades Sem Finalidade de Lucros, e foram autorizadas para emissão em 21/05/2019.

2.2. Base para elaboração das demonstrações contábeis:
 As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade e foram elaboradas com base no custo histórico e 
ativos financeiros disponíveis para venda, exceto se indicado de outra forma, conforme práticas contábeis descritas a seguir.
a. Contas de Resultado: o regime contábil para apropriação das receitas e despesas é o de competência; que substituiu o regime de caixa aplicado.
b. Ativo Circulante e Não Circulante: registrado pelo valor de realização acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço quando 
aplicável;
c. Ativo Imobilizado: composto dos bens próprios, registrados ao custo histórico mais as adições e baixas ocorridas até a data do balanço, 
depreciados pela taxa linear.
d. Passivo Circulante e Não Circulante: demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos incorridos;

Nota 3. Caixa e Equivalentes
Estão representadas substancialmente por saldos em caixa, contas bancárias e Aplicações financeiras de curto prazo em certificados de depósitos 
bancários (CDB) distribuídos conforme consta detalhado no Balanço Patrimonial.

Nota 4. Imobilizado
Demonstrado com base no valor de custo original e depreciações, sendo o total do Imobilizado conforme demonstrado no Balanço Patrimonial.

Nota 5. Área de esportes

A CDBI se dedicará ás suas atividades através de seus membros e associados por meio da doação de recursos físicos humanos e financeiros ou 
prestação de serviços intermediários, execução direta de projetos, programa planos de ações, convênios e parcerias.   

Nota 6. Patrimônio Líquido
Apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos Superávits ou diminuído dos Déficits e ajustes 
ocorridos. 

Nota 7. Seguros
A CDBI mantêm apólices para cobertura de seguros em montantes julgados suficientes para cobrir sinistros nos imóveis próprios e de terceiros.

Nota 9. Doações e Rendimentos:

A entidade por não ter fins lucrativos, tem parte de suas receitas provenientes de doações do comitê olímpico Brasileiro.

Nota 10. Recursos

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

Nota 01: Contexto Operacional

A - A Entidade
A entidade foi constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter esportivo, paraespotivo e cultutal, sem cunho político ou 
partidário, com a finalidade de atender a todos os que a ela se associem, independentemente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor e 
crença religiosa.

B - Área de atuação

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS, é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 
17/05/1989, com sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, é uma Associação de caráter esportivo, paradesportivo, cultural e 
filantrópico, que trabalha para o congraçamento de todos os atletas com deficiência intelectual e dirigentes, promovendo- lhes o espirito desportivo e 
visando a sua inclusão social.  

Nota 02: Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis 

Principais práticas contábeis, de acordo com a legislação em vigor:

2.1. Declaração de conformidade:
 As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as 
quais abrangem: a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e em especial pela Resolução nº 1.409/12 de 21/09/12, que 
aprovou a Norma ITG 2002 - relativa a Entidades Sem Finalidade de Lucros, e foram autorizadas para emissão em 21/05/2019.

2.2. Base para elaboração das demonstrações contábeis:
 As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade e foram elaboradas com base no custo histórico e 
ativos financeiros disponíveis para venda, exceto se indicado de outra forma, conforme práticas contábeis descritas a seguir.
a. Contas de Resultado: o regime contábil para apropriação das receitas e despesas é o de competência; que substituiu o regime de caixa aplicado.
b. Ativo Circulante e Não Circulante: registrado pelo valor de realização acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço quando 
aplicável;
c. Ativo Imobilizado: composto dos bens próprios, registrados ao custo histórico mais as adições e baixas ocorridas até a data do balanço, 
depreciados pela taxa linear.
d. Passivo Circulante e Não Circulante: demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos incorridos;

Nota 3. Caixa e Equivalentes
Estão representadas substancialmente por saldos em caixa, contas bancárias e Aplicações financeiras de curto prazo em certificados de depósitos 
bancários (CDB) distribuídos conforme consta detalhado no Balanço Patrimonial.

Nota 4. Imobilizado
Demonstrado com base no valor de custo original e depreciações, sendo o total do Imobilizado conforme demonstrado no Balanço Patrimonial.

Nota 5. Área de esportes

A CDBI se dedicará ás suas atividades através de seus membros e associados por meio da doação de recursos físicos humanos e financeiros ou 
prestação de serviços intermediários, execução direta de projetos, programa planos de ações, convênios e parcerias.   

Nota 6. Patrimônio Líquido
Apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos Superávits ou diminuído dos Déficits e ajustes 
ocorridos. 

Nota 7. Seguros
A CDBI mantêm apólices para cobertura de seguros em montantes julgados suficientes para cobrir sinistros nos imóveis próprios e de terceiros.

Nota 9. Doações e Rendimentos:

A entidade por não ter fins lucrativos, tem parte de suas receitas provenientes de doações do comitê olímpico Brasileiro.

Nota 10. Recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades Institucionais em conformidade com seu Estatuto Social.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

Nota 01: Contexto Operacional

A - A Entidade
A entidade foi constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter esportivo, paraespotivo e cultutal, sem cunho político ou 
partidário, com a finalidade de atender a todos os que a ela se associem, independentemente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor e 
crença religiosa.

B - Área de atuação

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS, é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 
17/05/1989, com sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, é uma Associação de caráter esportivo, paradesportivo, cultural e 
filantrópico, que trabalha para o congraçamento de todos os atletas com deficiência intelectual e dirigentes, promovendo- lhes o espirito desportivo e 
visando a sua inclusão social.  

Nota 02: Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis 

Principais práticas contábeis, de acordo com a legislação em vigor:

2.1. Declaração de conformidade:
 As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as 
quais abrangem: a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e em especial pela Resolução nº 1.409/12 de 21/09/12, que 
aprovou a Norma ITG 2002 - relativa a Entidades Sem Finalidade de Lucros, e foram autorizadas para emissão em 21/05/2019.

2.2. Base para elaboração das demonstrações contábeis:
 As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade e foram elaboradas com base no custo histórico e 
ativos financeiros disponíveis para venda, exceto se indicado de outra forma, conforme práticas contábeis descritas a seguir.
a. Contas de Resultado: o regime contábil para apropriação das receitas e despesas é o de competência; que substituiu o regime de caixa aplicado.
b. Ativo Circulante e Não Circulante: registrado pelo valor de realização acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço quando 
aplicável;
c. Ativo Imobilizado: composto dos bens próprios, registrados ao custo histórico mais as adições e baixas ocorridas até a data do balanço, 
depreciados pela taxa linear.
d. Passivo Circulante e Não Circulante: demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos incorridos;

Nota 3. Caixa e Equivalentes
Estão representadas substancialmente por saldos em caixa, contas bancárias e Aplicações financeiras de curto prazo em certificados de depósitos 
bancários (CDB) distribuídos conforme consta detalhado no Balanço Patrimonial.

Nota 4. Imobilizado
Demonstrado com base no valor de custo original e depreciações, sendo o total do Imobilizado conforme demonstrado no Balanço Patrimonial.

Nota 5. Área de esportes

A CDBI se dedicará ás suas atividades através de seus membros e associados por meio da doação de recursos físicos humanos e financeiros ou 
prestação de serviços intermediários, execução direta de projetos, programa planos de ações, convênios e parcerias.   

Nota 6. Patrimônio Líquido
Apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos Superávits ou diminuído dos Déficits e ajustes 
ocorridos. 

Nota 7. Seguros
A CDBI mantêm apólices para cobertura de seguros em montantes julgados suficientes para cobrir sinistros nos imóveis próprios e de terceiros.

Nota 9. Doações e Rendimentos:

A entidade por não ter fins lucrativos, tem parte de suas receitas provenientes de doações do comitê olímpico Brasileiro.

Nota 10. Recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades Institucionais em conformidade com seu Estatuto Social.
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Nota 11. Receitas e Despesas
As receitas e despesas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimentos, pagamentos e entre eles, avisos bancários, recibos 

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.
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