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Rio de Janeiro, 17 de junho de 2021. 
DT-P 21-035 

 
 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
 
Aos 
Administradores e conselheiros da 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS 
CBDI 

São Paulo - SP 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 
DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS CBDI, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. 
 
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base 
para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS 
CBDI em 31 de dezembro de 2019, e o desempenho de suas operações para o exercício 

findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em especial para 
as Entidade Desportiva Profissional ITG-2003; Entidades Sem Fins Lucrativos ITG-2002; e a 
NBC-TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. 
 
Base para Opinião 
Nossa auditoria foi conduzida em conformidade com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 
DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS CBDI de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, e cumprindo com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
Ênfase 
A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS 
CBDI, conforme mencionado na nota 16, ajustou em suas Demonstrações Financeiras a 
importância de R$  107.835,82 (cento e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e 



                                                                                     

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

INDEP Auditores Independentes S/S 
Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3.500 / Grupo 1.318 - Barra da Tijuca 
Rio de Janeiro/RJ  – CEP: 22631-002 
Tel: (21) 2263-5189  
Web:www.indep.com.br – E-mail: indep@indep.com.br 

 
Pag  3 

dois centavos) a título de Ajustes de Exercícios Anteriores, conforme estabelece o CPC 23 – 
Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro. Os referidos ajustes 
alcançaram os grupos de contas: Títulos a Receber; Ativo Imobilizado; Provisão de 13º 
Salário; e Adiantamento de clientes. 
 
Outros Assuntos  
Auditoria do período anterior  
As demonstrações contábeis do da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS 
PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS CBDI para o exercício findo em 31 de dezembro de 
2018, foram por nós examinadas, com a emissão de relatório em 25/06/2020, com 
modificação 
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas 
às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
contábeis. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações contábeis. 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: 
 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
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 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
entidade. 

 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

 

 Concluímos sobre a adequação do 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 dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis  
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade 
a não mais se manter a continuidade operacional. 

 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 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. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. 
 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com 
as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas. 
 
Rio de Janeiro, 17 de junho de 2021. 

 
 
 
 

INDEP AUDITORES INDEPENDENTES S/S 
CRC-RJ: 0329 - CNPJ: 42.464.370/0001-20 
SERGIO PAULO DA SILVA 
Contador CRC-RJ 087960/O-0 – CNAI 6519 
SÓCIO – RESPONSÁVEL TÉCNICO 



                                                                                     

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

INDEP Auditores Independentes S/S 
Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3.500 / Grupo 1.318 - Barra da Tijuca 
Rio de Janeiro/RJ  – CEP: 22631-002 
Tel: (21) 2263-5189  
Web:www.indep.com.br – E-mail: indep@indep.com.br 

 
Pag  5 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS 
CBDI 

CNPJ: 00.949.555/0001-84 

 
BALANÇO PATRIMONIAL 

 (Em Reais – Centavos Omitidos) 
 
 

Ativo 2019   2018 

        

Circulante 166.759 
 

280.829 

Caixa e Equivalente de caixa 165.259 
 

88.756 

Outros Créditos 1.500 

 

192.073 

  
     
   Não Circulante 8.909 

 
39.774 

Imobilizado 8.909 

 

39.774 

  
     
   Total do Ativo 175.668 

 
320.603 

        

        

        

Passivo 2019   2018 

        

Circulante 115.145 
 

188.607 

Obrigações Tributárias 11.310 

 

9.257 

Obrigações Trabalhistas 92.005 

 

145.710 

Outras Obrigações 11.830 

 

33.640 

  
   Não Circulante - 

 
- 

  
   Patrimônio Líquidido 60.522 

 
         131.996  

Resultados Acumulados 131.996 
 

602.870 

Ajustes de Exercícios anteriores (107.836) 
 

(245.077) 

Superávit / Défcit do Exercício 36.362 

 

(225.798) 

  
  

  

Total do Passivo 175.668 
 

         320.603  
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS 
CBDI 

CNPJ: 00.949.555/0001-84 

 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

 (Em Reais – Centavos Omitidos) 
 
 

  2019 
 

2018 

Receitas 1.828.372 
 

628.114 

 
Receita Bruta 

   

  

Receitas Operacionais 1.812.840 
 

626.633 

  

Receitas Financeiras 15.532 
 

1.481 

      Despesas 1.792.010 
 

853.912 

      

 

Despesas Operacionais 603.008 
 

642.950 

 
Impostos , Taxas e Contribuições 221 

 
3.494 

 
Despesas Administrativas 1.018.367 

 
204.588 

 
Despesas Financeiras 170.415 

 
2.880 

      Resultado 36.362 
 

(225.798) 
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS 

CBDI 
CNPJ: 00.949.555/0001-84 

 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍDUIDO 

 (Em Reais – Centavos Omitidos) 
 
 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

  Patrimônio  Ajustes Superávit / Patrimônio  

  Social Ex. Anteriores Défcit Líquido 

Saldo em 31/12/2018 131.995 - - 131.995 

Superávit / Déficit do Período - - 36.362 36.362 

Ajuste Exercícios Anteriores 
 

(107.836) - (107.836) 

Saldo em 31/12/2019 131.995 (107.836) 36.362 60.522 
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS 

CBDI 
CNPJ: 00.949.555/0001-84 

 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

 (Em Reais – Centavos Omitidos) 
 

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (modo Indireto) para o exercício findo em           2019 2.018 

      

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais     

Resultado 36.362 -225.798 

  

 
 

Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulante: 

 
 

Outros Créditos 190.573 259.544 

Obrigações Tributárias 2.053 (1.397) 

Obrigações Trabalhistas (53.705) 49.871 

Outras Obrigações (21.810) (2) 

Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais 153.473 82.218 

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos / Financiamentos 

 
 

Ativo Imobilizado (Variação) 30.865 10.305 

Ajuste de Exercícios Anteriores (107.836) (257.619) 

Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades de investimentos (76.971) (247.314) 

  

 
 

Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 76.503 (165.097) 

  

 
 

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do período 88.756 253.852 

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período 165.259 88.756 
  

  Variação das contas Caixa e Equivalentes de Caixa 76.503 (165.096) 
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS 

CBDI 
CNPJ: 00.949.555/0001-84 

 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2019 

1. Contexto Operacional 

A) A Entidade 
A entidade foi constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter 
esportivo, paraespotivo e cultural, 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 ABDEM – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES 

INTELECTUAIS - CBDI, é urna 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. 
 
2. 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 n° 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 01/05/2020. 
 
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 balance 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; 
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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. 
 
4. lmobilizado 

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

A ABDEM se dedicará às suas atividades através de seus membros e associados por meio 
da doação de recurses físicos, humanos e financeiros ou prestação de serviços 
intermediários, execução direta de projetos, programa planos de ações. Convênios e 
parcerias. 
 
6. Patrimônio Líquido 
Apresentado em valores atualizados e compreende o Patrim6nio Social inicial, acrescido dos 
Superávits ou diminuído dos Déficits e ajustes ocorridos. 
 
7. Seguros 
A ABDEM mantém apólices para cobertura de seguros em montantes julgados suficientes 
para cobrir sinistros nos imóveis próprios e de terceiros. 
 
8. Doações e Rendimentos: 
A entidade por não ter fins lucrativos, tem parte de suas receitas provenientes de doações 
do comitê olímpico Brasileiro.  
 
9. Recursos 
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades Institucionais em conformidade 
com seu Estatuto Social. 
 
10. Receitas e Despesas 
As receitas e despesas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimentos, 
pagamentos e entre eles, avisos bancários e recibos. 
 
11. Caixa e Equivalentes de Caixa  
 

 
2019 2018 

Caixa 7.011,10 4.847,56 

Bancos 158.247,50 83.598,06 

Total 165.258,60 88.445,62 

 
O saldo de bancos está representado basicamente por saldos em contas bancárias e 
aplicações financeiras cuja intenção de resgaste não excede 90 dias 
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12. Outros Créditos 

 

2019 2018 

Títulos a Receber - 140.485,52 

Adiantamento a Fornecedores - 51.587,39 

Adiantamento de Empregados 1.500,00 - 

Total 1.500,00 192.072,91 

  
Os saldos desse grupo estão apresentados com base nos valores históricos. A entidade 
identificou equívocos de contabilização e, para a adequada apresentação, os erros 
encontrados foram baixados no Patrimônio Líquido. 
 
13. Imobilizado 

 

2019 2018 

Bens Imóveis 12.245,81 12.245,81 

Depreciação Acumulada (12.245,81) (12.102,60) 

Total - 143,21 

   

   

 

2019 2018 

Bens Móveis 22.607,00 102.844,58 

Depreciação Acumulada (13.697,75) (63.213,76) 

Total 8.909,25 39.630,82 

 
Os saldos do Ativo Imobilizado estão apresentados com base nos valores históricos. A 
entidade preparou a relação de identificação dos bens, para a adequada apresentação, e os 
erros encontrados foram baixados no Patrimônio Líquido. 
 
14. Obrigações Tributárias 

 

2019 2018 

Impostos e Contribuições a Recolher 11.309,90 9.256,89 

Obrigações Trabalhistas  e Previdenciárias 92.004,69 145.709,86 

Total 103.314,59 154.966,75 

 
Os saldos desse grupo estão apresentados com base nos valores históricos. A entidade 
identificou equívocos de contabilização e, para a adequada apresentação, os erros 
encontrados foram baixados no Patrimônio Líquido 
 
15. Outras Obrigações 

 

2019 2018 

Adiantamento de Clientes - 32.075,74 

Contas a Pagar 11.830,37 1.564,19 

Total 11.830,37 33.639,93 
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Os saldos desse grupo estão apresentados com base nos valores históricos. A entidade 
identificou equívocos de contabilização e, para a adequada apresentação, os erros 
encontrados foram baixados no Patrimônio Líquido 
 
16. Ajustes de Exercícios Anteriores 
.A entidade ajustou em suas Demonstrações Financeiras a importância de R$  107.835,82 
(cento e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos) a título de Ajustes 
de Exercícios Anteriores, conforme estabelece o CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudanças de 
Estimativa e Retificação de Erro. 
 
17. COVID-19 

A rápida e repentina propagação da pandemia do Novo Corona Vírus (COVID-19), está 
causando a paralização de vários setores operacionais da Entidade, além de confinar 
pessoas e fragilizar a economia mundial. Entre os diversos riscos e incertezas aos quais a 
Entidade está sujeita, aguarda-se do governo, medidas econômicas fiscais que visem 
assegurar o cumprimento e sequencia de seus objetivos sociais e estatuários, no pressuposto 
de sua continuidade operacional. 
 
A Administração avalia de forma constante o impacto do surto nas operações e na posição 
patrimonial e financeira da Entidade e está implantando medidas legais objetivas e 
apropriadas para mitigar os impactos do surto em suas operações e nas suas Demonstrações 
Contábeis. 
  
18. Resultado do Exercício 
A Entidade apresentou no exercício de 2019 o Superávit no valor de R$ 36.362,20 (trinta e 
seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), devidamente incorporado ao 
patrimônio Social Líquido. 
 


