CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO PRÁTICO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31/12/2016.
NOTA 01 - INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE
A Confederação Brasileira de Tiro Prático, é uma associação privada, sem fins lucrativos,
fundada em 29/06/1990, que tem por objetivo dirigir o TIRO PRÁTICO em todo território
nacional, em todas as modalidades desportivas que constam em seu estatuto, com
representatividade internacional ou não.
NOTA 02 – CONTAS CONTÁBEIS RELEVANTES
ATIVO
 CAIXA - Reflete o saldo apresentado no Boletim de Caixa Geral na data do
Balanço no valor de R$ 22,76.
 BANCOS CONTA MOVIMENTO – Foram conferidos e confrontados todos os saldos
das contas bancárias constantes do Balanço Patrimonial da entidade com os
extratos fornecidos pelos Bancos: R$ 1.116,52.
 APLICAÇÕES FINANCEIRAS – As aplicações financeiras foram efetuadas junto ao
Banco Santander e os saldos foram validados pela documentação bancária
apresentada: R$ 259.524,81.
 ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS – Composto pelo
adiantamento de férias e arredondamento de salários: R$ 2.414,45.

valor

de

 IMPOSTOS A RECUPERAR – Possui valores relativos à IPTU pago em duplicidade
e IRRF a Recuperar: R$ 637,02
 IMOBILIZADO – Contempla os bens de propriedade da Entidade: R$ 47.573,84
 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – O valor da depreciação dos bens da Entidade: R$
9.228,83
PASSIVO
 FORNECEDORES – São conciliados com as notas fiscais R$ 6.246,30.
 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETARIAS – Representam o valor a ser pago
de salários de funcionários e Férias não pagas: R$ 7.258,00.
 OBRIGAÇÕES SOCIAIS, FISCAIS A RECOLHER – Representam o valor a ser pago
de impostos e contribuições relacionados à folha de pagamento: R$ 6.414,05.

 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER – Representam o valor a ser pago de
impostos: R$ 53,62.
 PATRIMÔNIO SOCIAL – Apresenta um saldo total de R$ 281.892,04 sendo R$
200.496,19 referente ao Patrimônio Social anterior e R$ 81.595,85 referente ao
Superávit do Exercício.

DESPESA
 VIAGENS E ESTADIAS – A conta contábil 322504 reúne as despesas com viagens
do presidente para reuniões, assembleias, eventos, diretoria com reuniões e
assembleias, range officers com ajuda de custo para eventos internacionais,
chefes de delegação com viagens para eventos internacionais, funcionários para
auxílio em eventos e assembleias, além de seminários junto ao EB.

NOTA 03 – PRÁTICA CONTÁBIL
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e
Resolução CFC nº 1409/2012.
As práticas contábeis foram de débito e crédito, classificação feita através dos próprios
documentos e relatórios fornecidos pelos diversos setores, utilizando sistema de
software, permitido por Lei, gerando relatórios de Balancete mensal, Diário e Razão.

NOTA 04 – REGIME DE RECONHECIMENTO
As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas segundo o regime de competência.

NOTA 05 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS
As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos
rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de
competência.

NOTA 06 – RECEITAS OPERACIONAIS
As receitas são apuradas através dos controles internos da Entidade e foram
contabilizadas da seguinte forma:
Inscrições Recebidas
Anuidades CBTP

457.330,17
436.418,97

Venda de Produtos
TOTAL

8.099,60
901.848,74

NOTA 07 – DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de
conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e
Investimentos Patrimoniais.
CONCLUSÃO
Em análise às demonstrações contábeis do ano de 2016, afirmamos que a entidade
apresenta bons índices econômicos, situação financeira saudável, sem dívidas e encargos
atrasados. Sua atuação está dentro dos padrões de entidades isentas e dentro do
estipulado pelo Estatuto Social. Apresentou SUPERÁVIT de R$ 81.595,85.
Finalmente, julgamos que as mesmas atendem às exigências regulamentares e o
princípio de contabilidade geralmente aceita.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2016.
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