
Relatorio 
dos auditores 

independentes



                                                                                    
 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 

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  1 

 
 

 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON - CBTRI 

CNPJ: 40.738.924/0001-04  
 
 
 
 

CONTÉM: 
 
 
 

1. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

2. BALANÇO PATRIMONIAL  

3. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT  

4. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL 

5. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA  

6. NOTAS EXPLICATIVAS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    
 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 

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  2 

DT-P 21-013 
 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
Aos Srs. 
Presidente e Diretores 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON - CBTRI 
Rio de Janeiro – RJ 
 
Opinião 
Examinamos as demonstrações contábeis da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas 
demonstrações de Superávit ou Déficit, das Mutações do Patrimônio Social, Superávit ou Déficit 
acumulados, do Fluxo 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 dos assuntos descritos 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 TRIATHLON em 31 de dezembro de 2020, e o desempenho 
de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. 
 
 
Base para Opinião com Ressalva 
Imobilizado 
 

Em 31 de dezembro de 2020, a Entidade apresentava registrado o valor residual do ativo 
imobilizado de R$ 28.498,49 (vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e nove 
centavos), entretanto encontramo-nos impossibilitados de certificar quanto  a totalidade  e 
integridade  dos valores  registrados  nessa conta,  bem como seus possíveis   reflexos   nas  contas   
patrimoniais   e  de  resultado,  considerando   que:  (i)  a Entidade não mantem cadastro físico e 
financeiro  dos bens que compõem o imobilizado; (ii)  não  encontramos  evidencias   de  que  os  
inventários  do  imobilizado  tenham  sido efetuados  de acordo  com  as práticas  aplicáveis:  (iii) 
não foi  possível  satisfazermo-nos sobre   a  existência   física   da  totalidade   dos   mesmos   por  
meio  de   procedimentos alternativos. 
 
 
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 TRIATHLON, 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. 
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Ênfase 
 

Passivo a Descoberto 
A Entidade apresenta patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto) em 31 de dezembro de 
2019 no valor de R$ 4.349.731,45 (quatro milhoes, trezentos e quarenta enove mil, setecentos 
e trinta e um reais quareanta e cinco centavos)., conforme nota explicativa Nº 6. 
 
Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional 
A Entidade apresentou déficit de (79.463,60) (setenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e três 
reais e sessenta centavos) no exercício de 2020, conforme descrito no seu Balanço Patrimonial, e 
(4.399.991,20) (quatro milhões, trezentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e um reais e 
vinte centavos) no exercício de 2019. Assim sendo, a continuidade normal das operações da 
Entidade está relacionada à obtenção de um nível de rentabilidade maior, atingindo um patamar de 
suficiência e necessário capital de giro ou novos recursos adquiridos pela Confederação.  
 
Outros Assuntos  
Auditoria do período anterior  
 

As demonstrações contábeis da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2019 foram examinadas por nós, com emissão de relatório em 04 de 
abril de 2020, com ressalva (imobilizado). 
 
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: 
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• 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. 

 
• 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, 25 de março de 2021.  

 
 
 
 

INDEP AUDITORES INDEPENDENTES S/S 
CRC-RJ: 0329 - CNPJ: 42.464.370/0001-20 - IBRACON: 031 
SERGIO PAULO DA SILVA 
Contador CRC-RJ 087960/O-0 - IBRACON 4061 
SÓCIO – RESPONSÁVEL TÉCNICO 
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON  
CNPJ: 40.738.924/0001-04 

  
BALANÇO PATRIMONIAL 

 
 

    2020  2019 
ATIVO    
 ATIVO CIRCULANTE   163.399,63     134.085,06  
       
  DISPONIBILIDADES   163.399,63     132.217,46  

   Caixa              10,00  

   Bancos         113,91         1.694,91  

   Aplic. Financeiras de Liquidez    163.285,72     130.512,55  
              
  OUTROS CRÉDITOS                -           1.867,60  
   Outros Créditos                -           1.867,60         
 ATIVO NÃO CIRCULANTE    28.641,08      50.222,66  
       
  IMOBILIZADO     28.498,49       50.080,07  
   Móveis e Utensílios     41.795,79       41.795,79  

   Maquinas, Equip. e Ferramentas   174.020,06     174.020,06  

   (-) Depreciações Acumuladas (187.317,36)  (165.735,78) 

       
  INTANGÍVEL         142,59           142,59  

   Programas e Sistemas       1.675,14         1.675,14  

   (-) Amortz. Programas e Sistemas (1.532,55)  (1.532,55) 
       

       
VALOR TOTAL DO ATIVO   192.040,71     184.307,72  
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON  
CNPJ: 40.738.924/0001-04 

  
BALANÇO PATRIMONIAL  

 

    2020  2019 
PASSIVO    
 PASSIVO CIRCULANTE         2.179,21         59.800,25  
       
  OBRIGAÇÕES FISCAIS          2.179,21          11.498,35  
   Impostos e Contribuições a Recolher          2.179,21          11.498,35  

  OBRIGAÇÕES SOCIAIS                   -            18.738,10  
   INSS a Recolher                   -            13.102,12  

   FGTS a Recolher                   -              4.388,74  

   Contribuição Sindical a Recolher                   -                806,36  

   PIS s/ folha de Pagamento                   -                440,88  

  
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO 
PRAZO                   -            15.000,00  

   Empréstimo e Financiamentos a Curto Prazo                   -            15.000,00  

  OUTRAS OBRIGAÇÕES                   -            14.563,80  
   Outras Contas a Pagar          14.563,80         
 PASSIVO NÃO CIRCULANTE   4.539.592,95     4.394.775,32  
       
  Titulos a Pagar a Longo Prazo                   -                       -    
   Empréstimo Bancário Santander                   -                       -    

  Provisões Judiciais   4.539.592,95     4.394.775,32  
   Provisões Judiciais   4.539.592,95     4.394.775,32  

       
 PATRIMÔNIO SOCIAL (4.349.731,45)  (4.270.267,85) 

       
  Patrimônio Social                1,00                  1,00  

   Patrimônio Integralizado                1,00                  1,00  

  Superávits / Déficits Acumulados (4.349.732,45)  (4.270.268,85) 
   Déficit do Período (79.463,60)   

   Superávit Acumulados 129.722,35  129.722,35 

   Déficit Acumulados (4.399.991,20)  (4.399.991,20) 
       

VALOR TOTAL DO PASSIVO      192.040,71        184.307,72  
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON  
CNPJ: 40.738.924/0001-04 

 
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO 

 

   2020  2019 
      

(+) Receita Operacional Bruta 3.622.858,54  2.891.703,99 
 Receitas 3.622.858,54  2.891.703,99 

  Repasse CPB - Comitê Paralímpico Brasileiro 1.174.257,86  1.312.325,56 

  Repasse COB - Comitê Olímpico Brasileiro 2.259.100,68  1.336.378,45 

  Receitas de Patrocínio 189.500,00  242.999,98 
(-) Deduções da Receita Operacional Bruta -  - 

      
(=) Receita Operacional Líquida 3.622.858,54  2.891.703,99 

      
(-) Custo dos Serviços Prestados -  - 

      
(=) Superavit Operacional Bruto 3.622.858,54  2.891.703,99 

      
(-) Despesa Operacional (4.002.016,76)  (3.344.911,41) 

      
 Despesas Administrativas (3.945.254,43)  (3.162.510,11) 
  Despesas Operacionais Esportivas (2.464.182,13)  (2.247.100,62) 

  Despesas com Pessoal (1.328.279,90)  (881.813,28) 

  Despesas Gerais e Administrativas (152.792,40)  (33.596,21) 

 Despesas Financeiras (34.042,15)  (177.259,73) 
  Despesas Financeiras (34.042,15)  (177.259,73) 

 Despesas Tributárias (37.719,73)  (48.722,02) 

  Despesas Tributarias (16.138,15)  (27.140,44) 

  Despesas com Depreciação (21.581,58)  (21.581,58) 

 Receitas Financeiras 14.999,55  43.580,45 
  Receitas Financeiras 14.999,55  43.580,45 
      

(=) Deficit Operacional Líquido (379.158,22)  (453.207,42) 
      

(+/-) Outras Receitas e Outras Despesas 444.512,25  447.991,54 

 Outras Receitas 477.114,91  603.575,38 

  Recursos Próprios 477.114,91  603.575,38 

 Outras Despesas (32.602,66)  (155.583,84) 
  Repasses Federações (32.602,66)  (155.583,84) 
      

(=) Déficit /Superávit Líquido Antes das Provisões 65.354,03  (5.215,88) 

      
(-) Outras Receitas e Outras Despesas 
 
Provisão para Processos Judiciais (144.817,63)  (4.394.775,32) 
   Provisão Processos Judiciais (144.817,63)  (4.394.775,32) 
      Provisão Processos Judiciais (144.817,63)  (4.394.775,32) 

      
(=) Déficit Líquido do Período (79.463,60)  (4.399.991,20) 



                                                                                    
 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 

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  8 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON  
CNPJ: 40.738.924/0001-04 

 
 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
 

  2020  2019 
Fluxo de Caixa / Ativ. Operacionais 49.182,17  65.546,09 

 Recebimento de Clientes 4.785.772,12  3.883.236,43 

 Recebimento de Juros 15.008,90  43.580,46 

 Outros Recebimentos 481.645,51  180.987,98 

 Pagamento Salários e Encargos (1.195.645,34)  (802.291,66) 

 Pagamento de Impostos (163.641,19)  (96.833,00) 

 Pagamento de Juros (32.268,60)  (156.241,11) 

 Outros Pagamentos (3.841.689,23)  (2.986.893,01) 
     

Fluxo de Caixa / Ativ. Investimentos 0,00  0,00 

 Aquisição de Imobilizado         
Fluxo de Caixa / Ativ. Financiamentos (18.000,00)  (85.501,30) 

 Empréstimos Tomados    

 Pagamentos de Empréstimos tomados (18.000,00)  (85.501,30) 
     

Aumento Caixa e Equi. Caixa 31.182,17  (19.955,20)      

 Caixa e Equiv. Caixa no Início exerc.     132.217,46       152.172,66  

 Caixa e Equiv. Caixa no Final exerc.     163.399,63       132.217,46  
     
Conciliação do Resultado do Período com Caixa Líquido das Atividades Operacional 

(+) Resultado do Período (79.463,60)  (4.399.991,20) 
     

 Depreciação e Amortização       21.581,58         21.581,58  

 (Aumento) Redução em Clientes                  -                      -    

 (Aumento) Redução em Estoques (65.809,55)  (452.281,09) 

 Aumento (Redução) em Fornecedores                  -                      -    

 Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar     132.634,56         35.989,83  

 Aumento (Redução) em Impostos/ Tributos a Pagar (163.641,19)  (96.833,00) 

 Aumento (Redução) em Outros Ajustes     203.880,37    4.957.079,98  

(+) Total dos Ajustes     128.645,77    4.465.537,30       
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais 49.182,17  65.546,10 
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON  
CNPJ: 40.738.924/0001-04 

 
 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMONIO SOCIAL 
 

  
Patrimônio 

Social 
Superávit 

Acumulado 
Déficits 

Acumulados Total 

Saldo em 31/12/2018  1,00 129.722,35 0,00 129.723,35 
      

Redução de Patrimônio            
Superávit ou Déficit do Período    (4.399.991,20) (4.399.991,20) 
      
Outras Movimentações            
Saldo em 31/12/2019  1,00 129.722,35 (4.399.991,20) (4.270.267,85) 

      
Redução de Patrimônio      
      
Superávit ou Déficit do Período    (79.463,60) (79.463,60) 

      
Outras Movimentações      
      

Saldo em 31/12/2020  1,00 129.722,35 (4.479.454,80) (4.349.731,45) 
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON  
CNPJ: 40.738.924/0001-04 

 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2020 

 

1. Contexto Operacional 

A Confederação Brasileira de triathlon designada pela sigla CBTRI, filiada à Internacional 
Triathlon - ITU, à Confederación Americana de Triathlon – CAMTRI e, aos Comitê Olímpico Brasileiro 
– COB e Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, é uma associação de fins não econômicos, de caráter 
desportivo, fundada na cidade de Brasília – DF, aos 14 de junho de 1991. 

A CBTRI tem como finalidade, gerir, administrar, dirigir, controlar, fiscalizar, difundir, 
incentivar, defender, promover e fomentar em todo o território nacional a prática do Triathlon de alto 
rendimento e de todos os seus demais níveis, inclusive o estudantil, universitário, social e o que for 
praticado por portadores de necessidades especiais. 

2. Resumo das principais políticas contábeis 
 

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Essas práticas abrangem a legislação societária brasileira, 
os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), incluindo as 
disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.409/12, que aprovou a 
Interpretação Técnica ITG 2002 -Entidade sem Finalidade de Lucros. 

2.1. Ativos financeiros 

(i) Ativos financeiros não derivativos 

A Entidade reconhece os recebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos 
os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual 
a Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. 

(ii) Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros 
investimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor. 

 

2.2. Imposto de renda e contribuição social 

A Confederação é classificada como entidade sem fins lucrativos e não está sujeito ao 
recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o superávit apurado em 
função de gozar de imunidade tributária. 
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2.3. Contas pagar aos fornecedores 

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que 
foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como 
passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo 
operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a 
pagar são apresentadas como passivo não circulante. 
 
2.4. Provisões 

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a  Confederação possui uma 
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um 
recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 
 

2.5. Outros ativos e passivos 

Os ativos são demonstrados pelos valores realizáveis e os passivos pelos valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
variações monetárias. 

 
2.6. Apuração do superávit /  (déficit) 

O superávit (déficit) é apurado pelo regime de competência. Seu modelo segue as 
práticas contábeis para instituições com fins não econômicos, emanadas do Conselho 
Federal de Contabilidade - CFC, em seu manual de procedimentos contábeis para 
Entidades do Terceiro Setor - ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros. 

Os superávits ou déficits apurados no exercício são transferidos para a conta de superávit 
/ (déficit) acumulado no patrimônio social. 
 

2.7. Receita financeira 

A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa 
efetiva de juros. 
 

2.8. Demonstração do fluxo de caixa 

O método de apresentação da DFC é o Método di reto. Foi elaborado para o período de 
2020 comparado ao exercício de 2019 com a finalidade de melhor informação. 

3. Caixa e equivalentes de caixa 

Conta 2020  2019 

Caixa 0,00  138,10 

Bancos c/movimento 113,91  1.694,91 

Aplicações financeiras 163.285,72  132.217,46 

Total 163.399,63  134.050,47 
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4. Imobilizado 

Demonstrado ao custo de aquisição ou formação, deduzido pela depreciação dos bens, que é 
calculada pelo método linear às taxas anuais e que consideram a estimativa de vida útil-econômica 
dos bens. 

A composição do Imobilizado é a seguinte: 

IMOBILIZADO Valor R$ em Dep. Acumulada em Valor Residual Em 
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2020 

Móveis & Utensílios 41.795,79 (31.956,49) 9.839,30 
Máquinas, Equip. Ferramentas 67.158,79 (70.744,47) (3.585,68) 
Computadores e Periféricos 69.014,12 (60.929,22) 8.084,90 
Equipamentos de Telefonia 510,84 (510,80) 0,04 
Equipamentos Esportivos 4.508,00 (4.387,90) 120,10 
Equipamentos para Competição 32.828,31 (18.788,48) 14.039,83 
VALOR TOTAL 215.815,85 (187.317,36) 28.498,49 
 

5. Encargos e Tributos a recolher 

Referem-se substancialmente a encargos e contribuições a recolher com os valores refletidos até a 
data do balanço. 
 
Contas 2020 2019 
Encargos a recolher   

INSS a recolher 0,00 13.102,12 
FGTS a recolher 0,00 2.142,76 
IRRF a recolher s/ folha 404,21 4.418,54 
PIS s/folha 0,00 440,88 
IRRF – Autônomos 0,00 5.551,54 
Total 404,21 25.655,84 
   

Tributos a recolher   

ISS  1.775,00 1.528,27 
Total 1,775,00 1.528,27 
   

Totais de Encargos e Tributos a recolher 2.179,21 27.184,11 

6. Passivo a Descoberto 

O Patrimônio social da Confederação é constituído com os resultados acumulados nos períodos, 
acrescido ou reduzido pelo resultado apurado com os valores inerente às atividades da 
Confederação ao término do exercício social. 

No exercício findo, a Confederação apresentou um passivo a descoberto em R$ 4.349.731,45 
(quatro milhoes, trezentos e quarenta enove mil, setecentos e trinta e um reais quareanta e cinco 
centavos). 



                                                                                    
 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 

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  13 

 Valor  

Total Ativo 192.040,71 

Total Passivo (4.541.772,16) 

Passivo a Descoberto (4.349.731,45) 

Porem os valores referentes as contas de resultados, foram registrados corretamente, assim não 
afetando o resultado do exercício. 
 
5 - Os recursos de patrocínios são repasses das entidades filiadas, CPB – Comitê Paralímpico 
Brasileiro e COB – Comitê Olímpico do Brasil, à confederação e são apuradas através dos 
comprovantes de recebimento, entre eles, Notas Fiscais, transferências bancários, recibos e outros. 
 
6 - As despesas da Confederação são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em 
conformidade com as exigências fiscais legais. 
 
7 - Os patrocínios são reconhecidos como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas 
são apuradas pelo regime de competência. 
 
8 - PROCESSOS JUDICIAIS 
A Confederação Brasileira de Triathlon, responde por 03 processos judiciais de 
natureza cível: 
 

a) Processo nº 0375856-11.2008.8.19.0001 TJRJ (ação civil público ato improbidade 
administrativa). Este processo é avaliado pela área jurídica e classificado segundo o grau de 
risco de “provável” perda. 
O montante atribuído à ação é de R$ 4.539.592,95 (Quatro milhões, quinhentos e trinta e 

nove mil, quinhentos noventa e dois reais e noventa e cinco centavos). 
 
b) Processo n° 016.271/2017-3 TCU (Tribunal de Contas da União). Este processo é avaliado 

pela área jurídica e classificado segundo o grau de risco de “possível” perda. 
 
c) Processo nº 0732365-96.2020.8.07.0001 – TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

dos Territórios. Este processo é avaliado pela área jurídica e classificado segundo o grau de risco de 
“possível” perda. Embora a CBTri figure como Ré, o mesmo processo contempla Reconvenção 
movida pela CBTri em face do Autor. 

 
 


