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COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES PARALÍMPICOS - CBCP 
CNPJ: 38.067.298/0001-20 

 
BALANÇO PATRIMONIAL 

 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021 
(Em reais) 

 

ATIVO 2022 NE 2021 

 ATIVO CIRCULANTE    

    

     Caixa e Equivalentes de Caixa    

        Caixa e Bancos 4.694,11 5 11.425,18 

        Aplicações Financeiras 34.566.032,46 5 - 

 34.570.726,57  11.425,18 

     Outros Valores e Bens    

        Seguro Fiança 3.200,00  - 

     Despesas do Exercício Seguinte    

        Assinaturas a Apropriar  625,27  - 

    

     Despesas Antecipadas    

        Locação de Imóveis 40.000,00  - 

 34.614.551,84  11.425,18 

    

 ATIVO NÃO CIRCULANTE    

     IMOBILIZADO  80.215,41 6.1 - 

      (-) Depreciação  (11.110,59)  - 

     INTANGÍVEL 27.812,11  - 

      (-) Amortização (3.140,41)  - 

 93.776,52  - 

    

    Total do Ativo 34.708.328,36  11.425,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES PARALÍMPICOS - CBCP 
CNPJ: 38.067.298/0001-20 

 
BALANÇO PATRIMONIAL 

 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021 
(Em reais) 

 
 

PASSIVO 
2022 NE 2021 

 

 PASSIVO CIRCULANTE  7,1  

    

       Salários e Ordenados a Pagar 93.280,80  - 

       Obrigações Trabalhistas 48.605,35  - 

       Provisão de Férias  79.681,59  - 

       Impostos e Taxas a Recolher 18.315,63  21,43 

       Outras Obrigações 31.291,75  - 

 271.175,12 7,1 21,43 

    

    

PATRIMÔNIO LÍQUIDO    

      Patrimônio Social 11.403,75 11 6.996,13 

      Superávit do Período  34.425.749,49 10 4.407,62 

 34.437.153,24  11.403,75 

    

   Total do Passivo e Patrimônio Líquido 34.708.328,36  11.425,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES PARALÍMPICOS - CBCP  
CNPJ: 38.067.298/0001-20 

 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021 
(Em reais) 

 
 

 2022 NE 2021 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA – Area Meio    

       Receitas Operacionais 8.787.484,12 8 - 

    

OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL – Area Meio    

       Doações  -  15.000,00 

    

OUTRAS RECEITAS    

       Bonificações 2.161,27  - 

    

TOTAL RECEITA – Area Meio 8.789.645,39  15.000,00 

    

( - ) DESPESAS OPERACIONAIS    

      Despesas de pessoal (1.711.416,84)  - 

      Encargos Sociais (363.837,99)  - 

      Despesas gerais administrativas (581.472,75)  (10.342,29) 

      Provisões Trabalhistas  (214.632,01)  - 

      Receitas/Despesas Financeiras Líquidas 567.584,22  (250,00) 

      Impostos – Contribuições - Taxas  (738,74)  (0,09) 

 (2.304.514,11) 4 (10.592,38) 

Resultado Area Meio 6.485.131,28  4.407,62 

    

    

RECEITA OPERACIONAL BRUTA – Area Fim    
       Receitas Operacionais 26.362.452,43 8 - 
    

TOTAL RECEITA – Area Fim 26.362.452,43  - 

    
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS    
      Despesas gerais administrativas (574.699,02) 4 - 
      Receitas/Despesas Financeiras Líquidas 2.152.864,80 8 - 

 1.578.165,78  - 

Resultado Area Fim 27.940.618,21  - 

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 34.425.749,49  4.407,62 

 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES PARALÍMPICOS - CBCP  
CNPJ: 38.067.298/0001-20 

 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 
(Em reais) 

 
 

 Patrimônio Social Superávit do 
Exercício 

Total 

Saldos em 31/12/2020 6.996,13 - 6.996,13 

Superávit do Exercício 2021 - 4.407,62 4.407,62 

Saldos em 31/12/2021 6.996,13 4.407,62 11.403,75 

Superávit do Exercício 2022 - 34.425.749,49 34.425.749,49 

Superávit exercício anterior 4.407,62 - - 

Saldos em 31/12/2022 11.403,75 34.425.749,49 34.437.153,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES PARALÍMPICOS - CBCP  
CNPJ: 38.067.298/0001-20 

 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – Método Indireto 

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 
(Em reais) 

 
 

      2022 2021 

Atividades operacionais      

     Superávit do Exercício    34.425.749,49 4.407,62 

        

  Despesas que não afetam o caixa e equivalentes:    

     Depreciações e Amortizações   14.251,00 - 

      34.440.000,49 4.407,62 

  Variações nos Ativos e Passivos      

     Aumento líquido de Outros Valores e Bens  (3.200,00) -  

     Aumento líquido de Despesas Antecipadas  (40.625,27) - 

     Aumento líquido dos Salários a Pagar  93.280,80 -  

     Aumento líquido das Provisões e Contingências  79.681,59 - 

     Aumento líquido das Obrigações Trabalhistas  48.605,35 (132,85) 

     Aumento líquido de impostos e taxas a recolher  18.294,20 - 

     Aumento líquido das Contas Outras Obrigações  31.291,75 - 

      227.328,42 (132,85) 

Caixa líquido consumido gerado nas atividades operacionais 34.667.328,91 4.274,77 

Atividades de Financiamentos:      

     (Redução) líquido de Empréstimos   - - 

Caixa líquido gerado consumido nas atividades Financiamentos 34.667.328,91 4.274,77 

Atividades de Investimentos:     

      Aquisição no Imobilizado   (108.027,52) - 

Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos 34.559.301,39 4.274,77 

    

 Aumento do caixa e equivalentes  34.559.301,39 4.274,77 

       

Variação na posição financeira:     

     Saldo de Caixa e equivalentes no início do Exercício 11.425,18 7.150,41 

     Saldo de Caixa e equivalentes no final do Exercício 34.570.726,57 11.425,18 

 Aumento/ Redução do Caixa e equivalentes  34.559.301,39 4.274,77 

 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES PARALÍMPICOS - CBCP  
CNPJ: 38.067.298/0001-20 

 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021 

(Em Reais) 

 

 
2022 % 2021 % 

1 – RECEITA 35.152.097,82  15.000,00  

1.1. Receitas Operacionais 35.149.936,55  -  

1.2. Outras Receitas 2.161,27  15.000,00  

     

2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 1.141.920,77  10.342,29  

2.1. Outros Custos de Serviços Vendidos     

2.2. Energia, serviço de terceiros e outras despesas operacionais 1.141,920,77  10.342,29  

2.3. Perda na Realização de Ativos -    

     

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2) 34.010.177,05  4.657,71  

     

4 – RETENÇÕES 14.251,00  -  

4.1. (-) Depreciação e amortização  14.251,00  -  

     

5 – VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3 - 4) 33.995.926,05    

     

6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA 2.720.449,02  (250,00)  

6.1. Receitas Financeiras 2.720.449,02  (250,00)  

6.2. Outras     

     

7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6) 36.716.375,07  4.407,71  

     

8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (7 = 8) 36.716.375,07  100% 4.407,71 100% 

8.1. Remuneração do Trabalho (pessoal e encargos) 2.289.886,84 6,24% -  

8.2. Remuneração do Governo (impostos taxas e contribuições) 738,74 0,01% 0,09 0,01% 

8.3. Remuneração do Capital de Terceiros (juros) -    

8.5. Remuneração retida (Superavit do Exercício) 34.425.749,49 93,75% 4.407,62 99,99% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES PARALÍMPICOS - CBCP  
CNPJ: 38.067.298/0001-20 

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 

 
 

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL 

O Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos – CBCP, é uma associação 
civil de natureza paradesportiva, de direito privado, sem fins 

lucrativos e econômicos, com sede e foro na cidade de Niterói, Estado 
do Rio de Janeiro, na Estrada de Maricá, nº 4.830, CEP – 24.330-000 

– Rio do Ouro, constituída aos vinte e sete de julho do ano de dois mil 

e vinte. Conforme o artigo 2º do Estatuto Social, tem como 
finalidades estatutária: aprimorar, planejar e promover ações 

relacionadas ao desenvolvimento de atividades paradesportivas, 
realizadas por clubes, associações e entidades que desenvolvem a 

prática de esportes para pessoas com deficiência, dentro do 
subsistema específico do Sistema Nacional do Desporto (SND), 

visando a formação de atletas com deficiência. Para atendimento das 
suas finalidades, tem como competência a gestão financeira, 

administrativa e operacional dos recursos, para atender, 
democraticamente, as necessidades específicas das associações, 

clubes e entidades que desenvolvam atividades paradesportivas 
paralímpicas, especialmente com os recursos oriundos da Lei nº 

13.756 de 2018 e suas alterações, para a formação de atletas 
paralímpicos; Ampliação da capacitação, inclusive técnica, das 

associações, clubes e entidades nacionais de prática paradesportiva, 

para o desenvolvimento de atividades paradesportivas, visando: a) 
formação de atletas com deficiência; b) inclusão social das pessoas 

com deficiência através da prática paradesportiva; c) Participação em 
competições de Entidades Nacionais de Administração Desportiva e 

Paradesportiva em nível regional, estadual, nacional ou internacional, 
estando a elas filiada; d) Manter o praticante atleta com deficiência, 

ou em formação, nas mais elevadas condições de serem convocados 
para representar o Brasil em competições internacionais; Realizar 

eventos, competições de alto rendimento ou de formação de atletas 
com deficiência, em nível regional, nacional e internacional, assim 

como eventos administrativos, técnicos, científicos e afins, todos 
relacionadas com o esporte e a pessoa com deficiência, no âmbito das 

associações, clubes e entidades nacionais que mantém atividades 
paradesportivas com reconhecimento nacional; Manter alto nível de 

gestão administrativa e organizacional, indispensável ao 
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funcionamento e alcance da finalidade do CBCP; Proporcionar meios 
as associações, clubes e entidades nacionais que mantém atividades 

paradesportivas, para participação em eventos administrativos, 
técnicos científicos, e em competições paradesportivas nacionais, 

regionais e internacionais; Fomentar o desenvolvimento do 
paradesporto junto as entidades do SNE;  Capacitar e formar recursos 

humanos especializados nas áreas técnicas e gerenciais do 

paradesporto; Incentivar estudos e pesquisas direcionados à: a) 
Metodologia pedagógica e métodos de treinamentos inovadores, 

envolvendo o paradesporto; b) Novas tecnologias em equipamentos 
relacionados a pessoa com deficiência e a prática esportiva; c) 

Campanhas de divulgação para informações, esclarecimentos e 
conscientização da sociedade, poder público, empresários, associados 

de clubes e qualquer outro segmento da sociedade, com relação ao 
potencial das pessoas com deficiência para a prática esportiva; d) 

Publicação de livros, apostilas, caderno técnicos, folders, livretos, 
atlas, entre outras formas de publicação no formato escrito, vídeo, 

áudio, eletrônico de material produzido sobre a pessoa com 
deficiência e a prática esportiva; e) Acessibilidade na comunicação, 

arquitetônica, equipamentos, tecnologia assistiva para participação da 
pessoa com deficiência no paradesporto; Captar recursos, para 

cumprir a finalidade do CBCP, constituindo, se necessário, apoio 

institucional e operacional para acesso as leis de incentivo fiscal, 
empresas públicas ou privadas, instituições de ensino, intercâmbios 

internacionais ou certificação para captação de recursos internacional; 
Promover meio de aquisição de órteses e/ou próteses e materiais 

específicos para a prática paradesportiva; O CBCP investirá na gestão 
financeira, administrativa e operacional dos recursos para atender as 

associações, clubes e entidades que mantém atividades 
paradesportivas não paralímpicas com reconhecimento de nível 

nacional, por meio de recursos exclusivos estabelecidos para 
investimento no paradesporto não paralímpico. 

 

 

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

As Demonstrações Contábeis, foram elaboradas em observância às 

práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as características 
qualitativas da informação contábil; Resolução nº 1.374/11 (NBC TG – 

Normas Brasileira de Contabilidade – Técnica Geral), que trata da 

Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das 
Demonstrações Contábeis; Normas emitidas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, e 
especialmente a Resolução 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 para as 
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Entidades sem Finalidade de Lucro, que estabelece critérios e 
procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das 

transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações 
contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas 

explicativas das entidades sem finalidade de lucros. 
 
 
NOTA 3. FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos 
e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. 

O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos 
relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, 

na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a 
prática de atos administrativos. 

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas 
por disposições legais e estatutárias, são transcritas no “Diário” da 

Entidade, e enviado em arquivo digital para o SPED – Sistema Público 
de Escrituração Digital. 

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os 

documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou 
compõem a escrituração contábil. 

A documentação contábil é hábil, revestida das características 
intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-

contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A Entidade mantém em boa 
ordem a documentação contábil. 
 
 

NOTA 4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração das 
demonstrações contábeis da Entidade, podem ser resumidas como 

segue: 
i. Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a 

Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do 
Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – 

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados 

neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista 
em conta bancária, bem como os recursos que possuem as 

mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade 
imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a 

insignificante risco de mudança de valor; 
ii. Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras 

estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos 
dos rendimentos pro - rata até a data do balanço; 
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iii. Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de 
aquisição ou construção, deduzido da depreciação ou amortização 

calculadas pelo método linear com base nas taxas mencionadas na 
Nota Explicativa nº 6.1. Outros gastos são capitalizados apenas 

quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do 
imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no 

resultado como despesa quando incorrido; 

iv. Ajustes a Valor Presente: Os Ativos e Passivos de curto prazo 
que sofreram efeitos relevantes estão ajustados a valor presente, 

tomando-se por base a data de origem da transação; 
v. Depreciações e Amortizações: Foram calculadas pelo método 

linear às taxas admitidas pela legislação em vigor; 
vi. Passivo Circulante: O passivo circulante está demonstrado pelos 

valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, 
dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço 

patrimonial e, quando aplicável, são registrados com base em 
taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada 

transação; 
vii. Provisão de Férias 13º Salário e Encargos: Foram 

provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados 
até a data do balanço. 

viii. As Receitas e Despesas e Apuração do Resultado: Estão 

apropriadas obedecendo ao regime de competência e segregadas 
em conformidade com a Lei 14.294/22 de 04 de janeiro de 2022 e 

os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e 
suas realizações estão reconhecidos no resultado. 

ix. Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

requer que a Administração da Entidade use de julgamento na 
determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e 

passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor 
residual do Ativo imobilizado, Perdas Estimadas para Créditos de 

Liquidação Duvidosa, Provisão para Contingências e Ativos e 
Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das 

transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões 

inerentes ao processo da sua determinação. A Entidade revisou as 

estimativas e as premissas.  
x. A continuidade das operações da entidade foi avaliada por sua 

administração, levando-se em consideração toda a informação 
disponível sobre o futuro, considerando um período mínimo de 

doze meses a partir da data de divulgação das demonstrações 
contábeis.  
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NOTA 5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

É composta dos seguintes saldos: 
 

Caixa e Bancos c/movimento 2022 2021 

Caixa  3.347,31 11.425,18 

Bancos c/movimento  1.346,80  

Total 4.694,11 11.425,18 

   

Aplicações a Curto Prazo 2022 2021 
Caixa Econômica Federal – Fundo 
Investimento 

34.566.032,46 - 

   

Total 34.570.726,57 11.425,18 
 

Os valores contábeis dos ativos financeiros estão compatíveis com os 

valores que poderiam ser obtidos na sua negociação. 
 

 

NOTA 6. ATIVOS NÃO-CIRCULANTE 
 
6.1. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de 

aquisição ou construção, deduzidos da depreciação e amortização do 
período, originando o valor líquido contábil. Outros gastos são 

capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos 
desses itens. Qualquer outro tipo de gasto, quando incorrido é 

reconhecido no resultado como despesa. 
O valor de recuperação dos bens e direitos do imobilizado e intangível 

foram avaliados para que se pudesse efetuar o registro de possíveis 
perdas potenciais. 
 

CONTAS 31/12/2021 ADIÇÕES BAIXAS 31/12/2022  

6.1.1. IMOBILIZADO      

Computadores e Periféricos - 77.381,51  77.381,51  

Móveis e Utensílios - 2.833,90  2.833,90  

(-) Dep Acum. 
Computadores/Periféricos - (11.013,82) 

 
(11.013,82) 

20% 

(-) Dep Acum. Móveis e 
Utensilios - (96,77) 

 
(96,77) 

10% 

Total do Imobilizado - 69.104,82  69.104,82  

      

6.1.2. INTANGIVEL      

Software - 27.812,11  27.812,11  

(-) Amort. Acum – Software - (3.140,41)  (3.140,41) 20% 

 Soma  - 24.671,70  24.671,70  

 Total - 93.776,52  93.776,52  
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NOTA 7. OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE  

Este grupo está composto pelo seu valor nominal original e representa o 

saldo de fornecedores, obrigações fiscais-trabalhistas, tributárias e 
outras obrigações, bem como as provisões sociais inerentes as 

atividades próprias da Entidade. 
 

Item 7.1 – Obrigações Trabalhistas  

Refere-se a obrigações com salários, encargos e provisões. Em 2022 e 
2021 é a seguinte sua composição: 
 

Obrigações Trabalhistas  2022 2021 

Salários e Ordenados a Pagar  93.280,80 - 

Encargos trabalhistas 48.605,35 - 

Provisão de férias e encargos  79.681,59 - 

Total  221.567,74 - 

 
 

NOTA 8. RECEITAS OPERACIONAIS 

Os recursos da Entidade são provenientes do que determina a Lei 
13.756 de 2018, alterada pela Lei nº 14.294, de 04 de janeiro de 2022, 

onde define os percentuais de arrecadações da loteria de prognósticos 
numéricos e ser destinado a CBCP:  

a) O item 5, da alínea “e”, do inciso I, do Caput do art. 16 da referida 

Lei, define que a partir de 31 de dezembro de 2018, o percentual 
a ser repassado a Entidade será de 0,04% (quatro centésimos por 

cento); e 
b) O item “d”, do inciso I, do § 2º do art. 16 da referida Lei, define 

que a partir de 01 de janeiro de 2019, o percentual a ser 
repassado a Entidade será de 0,03% (três centésimos por cento).  

c) Em 2022, a receita bruta da entidade foi de R$ 35.149.936,55 
(trinta e cinco milhões, cento e quarenta e nove mil, novecentos e 

trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), segregada na 
demonstração do resultado do exercício em:  R$ 8.787.484,12 

(oito milhões, setecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e 
oitenta e quatro reais e doze centavos) para a atividade meio e R$ 

26.362.452,43 (vinte e seis milhões, trezentos e sessenta e dois 
mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três 

centavos) para atividade fim. 
 
 

NOTA 9. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 

Representa doação espontânea de pessoa física, conforme 
demonstrativo: 

Doações, Subvenções e Contribuições recebidas 2022 2021 

Pessoas Físicas  15.000 

Total  15.000 
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NOTA 10 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

A Entidade apresentou nos exercícios de 2021 e 2022, os superávits de 

R$ 4.407,62 (quatro mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e dois 
centavos) e R$ 34.425.749,49 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e 

vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove 
centavos), respectivamente.   

No exercício seguinte, o resultado do exercício imediatamente anterior é 
transferido ao Patrimônio Social, em conformidade com as exigências 

legais, estatutárias e de acordo com o item 15 da Resolução CFC nº 
1.409/12. 
 
 
NOTA 11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

O Patrimônio Líquido compreende o Patrimônio Social, adicionado do 

Superávit do período, no total de R$ 34.437.153,24 (trinta e quatro 

milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, cento e cinquenta e três reais 
e vinte e quatro centavos). Em 2022 e 2021 é a seguinte sua 

composição: 
 

Patrimônio Líquido 2022 2021 

Superávit de Exercícios Anteriores 11.403,75 6.996,13 

Patrimônio Social 11.403,75 6.996,13 

Superávit do Período 34.425.749,49 4.407,62 

Total 34.437.153,24 11.403,75 

 
 
NOTA 12. FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE 

A Entidade é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida 
pelo seu Estatuto Social, que contempla os artigos de nºs 44 a 61, da 

Lei nº 10.406/02 - Código Civil Brasileiro. 
 

 
NOTA 13. CARACTERÍSTICA DA ISENÇÃO 

O Entidade é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, de 
direito privado, previsto Lei nº 9.532/97. 
 
 

NOTA 14. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) – Elaborado pelo Método Indireto 

A Demonstração do Fluxo de Caixa, foi elaborada em conformidade com 
a Resolução CFC Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e com a 

Resolução do CFC nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – 
Demonstração dos Fluxos de Caixa. 
 

NOTA 15. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (DVA) 

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA), foi elaborada em 

conformidade com a Res. CFC de nº 1.138/08, alterada pela NBC TG nº 
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1.162/09 que aprovou a Normas Brasileira de Contabilidade – Técnica - 
NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado, cuja finalidade é 

demonstrar “a riqueza criada pelas empresas, bem como sua 
distribuição aos que atuam no processo de produção dessa riqueza.” 
 
NOTA 16. CONTINGÊNCIAS FISCAIS 

As declarações de rendimentos, tributos e contribuições estão sujeitas a 
revisões pelas autoridades fiscais durante diferentes períodos 

prescricionais previstos em legislações específicas. 
 

Niterói (RJ), 28 de fevereiro de 2023. 

 
 

Joao Batista Carvalho e Silva 

Presidente 

 
 

 
 

Adjucol Administração Jurídica Contábil Ltda. 

CRC-RJ 917 
Aroldo José Planz 

Contador 

CRC-RJ 054.068/O-5 
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