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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

 
À 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS. 
São Paulo – SP 
 
 
Opinião  
 
Examinamos as demonstrações contábeis da Confederação Brasileira de Tênis, 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 
naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
práticas contábeis aplicáveis a entidades sem finalidade de lucro. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Confederação Brasileira de 
Tênis, em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.  
 
Base para Opinião  
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo 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 a Confederação Brasileira de Tênis, 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 cumprimos 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. 
 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis  
 
A administração da Confederação Brasileira de Tênis é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da Confederação Brasileira de Tênis de continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a 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 
cancelamento das atividades. 
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Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidade 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. 

 
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 em 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. 
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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. 

 
 
 
 
 
 

São Paulo, 24 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 
 

 
 

Carlos Caputo 
Contador 

CRC 1SP 175056/O-0 
 
 
 
 

CAAUD AUDITORES INDEPENDENTES 
CRC 2SP 025511/O-2 
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 
(Em Reais) 

 
 

ATIVO 
 
 

Nota 
Explicativa 2019 2018

CIRCULANTE

Caixas e Equivalentes Nota 4 960.122,50       1.947.380,17    
Contas a receber Nota 5 197.225,88       163.108,43       
Adiantamentos diversos Nota 6 154.049,28       18.911,82         
Impostos a recuperar 551,00              -                    
Estoques - Material esportivo 157.586,88       126.554,55       

1.469.535,54    2.255.954,97    

NÃO CIRCULANTE   

Depósitos e Cauções Nota 7 47.076,42         42.444,77         

Imobilizado Nota 8 323.694,41       157.488,93       
Intangível Nota 9 54.711,59         6.121,15           

425.482,42       206.054,85       
  

 1.895.017,96    2.462.009,82    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 
(Em Reais) 

 
 

PASSIVO 
 
 

Nota 
Explicativa 2019 2018

CIRCULANTE
   
 Contas a pagar Nota 10 21.760,93         177.728,65       
 Obrigações sociais Nota 11 202.782,96       124.575,21       
 Obrigações fiscais Nota 12 16.725,64         23.347,30         
 Adiantamentos recebidos Nota 13 76.965,78         282.567,69       
 318.235,31       608.218,85       

NÃO CIRCULANTE   

   Provisão para contingências Nota 14 -                    300.000,00       
 -                    300.000,00       

PATRIMÔNIO LÍQUIDO   
  

  Patrimônio social Nota 15 1.576.782,65    1.553.790,97    

 1.895.017,96    2.462.009,82    

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(Em Reais) 
 
 

Nota 
Explicativa 2019 2018

  
RECEITAS PRÓPRIAS   
   Com anuidades 854.899,00           680.173,82           
   Com inscrições, cursos e ingressos 2.764.590,20        2.647.245,47        
   Com subvençoes governamentais Nota 21 192.000,00           192.000,00           
   Patrocinios - Eventos e artigos Esportivos Nota 16 564.347,83           266.836,80           
   Outras receitas Nota 17 3.189.298,54        1.220.652,43        

7.565.135,57        5.006.908,52        
RECEITAS VINCULADAS   
   Patrocínio - EBCT -                         1.832.923,82        
   Convênios - COB 3.048.640,60        2.766.725,47        
   Convênios - CPB 2.000.063,04        1.669.594,43        
 5.048.703,64        6.269.243,72        
   TOTAL DAS RECEITAS 12.613.839,21      11.276.152,24      

DESPESAS PRÓPRIAS  
   Com atividades esportivas Nota 18 (4.828.113,58)       (3.011.951,41)       
   Gerais e administrativas Nota 19 (1.781.536,13)       (1.515.970,20)       
   Glosas e devolução de recursos Nota 20 (647.668,39)          (273.494,42)          
   Subvenção - Cessão de espaço Nota 21 (192.000,00)          (192.000,00)          
   Gratuidades concedidas Nota 22 (17.893,00)            (50.380,00)            

(7.467.211,10)       (5.043.796,03)       
DESPESAS VINCULADAS   
   Patrocínio - EBCT -                         (1.832.923,82)       
   Convênios - COB (3.048.640,60)       (2.766.725,47)       
   Convênios - CPB (2.000.063,04)       (1.669.594,43)       
 (5.048.703,64)       (6.269.243,72)       
   TOTAL DAS DESPESAS (12.515.914,74)     (11.313.039,75)        
   Receitas financeiras 36.870,38              39.665,16              
   Despesas financeiras (111.803,17)          (102.154,99)          

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO 22.991,68              (99.377,34)               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO 
LIQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(Em Reais) 
 
 
 

 Superávit
(Deficit)

acumulados

Saldo em 31 de dezembro de 2017 1.653.168,31         

Deficit do exercício (99.377,34)            

Saldo em 31 de dezembro de 2018 1.553.790,97         

Superavit do exercício 22.991,68              

Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.576.782,65         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(Em Reais) 
 
 

2019 2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   

Superavit (Déficit) do Exercício 22.991,68            (99.377,34)          
  

Ajustes:   
  Depreciação 20.585,89            26.298,76            
(Acrécimos) Decréscimos no ativo       
   Contas a receber (34.117,45)          1.507.881,72       
   Estoques - Material esportivo (31.032,33)          75.006,78            
   Impostos a recuperar (551,00)               2.298,83              
   Adiantamento diversos (135.137,46)        103.181,74          
   Outros ativos (4.631,65)            (21.864,77)          
Acréscimos (Decréscimos) no passivo   
   Contas a pagar (155.967,72)        (92.407,46)          
   Obrigações sociais 78.207,75            4.172,43              
   Obrigações fiscais (6.621,66)            2.323,56              
   Adiantamentos recebidos (205.601,91)        (310.867,42)        
   Provisão para contingências (300.000,00)        (300.000,00)        
   Outras obrigações -                      (10.092,80)          

(751.875,86)        886.554,03          
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS    
  Aquisição de ativo imobilizado/intangivel (235.381,81)        (80.574,45)          
  Baixa de bens do imobilizado -                      18.393,55              
Total dos efeitos nos equivalentes caixa (987.257,67)        824.373,13          

Saldo inicial dos equivalentes a caixa 1.947.380,17       1.123.007,04       
Saldo final dos equivalentes a caixa 960.122,50          1.947.380,17       
Total dos efeitos nos equivalentes caixa (987.257,67)        824.373,13          

   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES  
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO 

(Em Reais) 
 

 
NOTA 1 - ATIVIDADES 

 
A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS é uma entidade civil de direito privado, de 
fins não econômicos, localizada em Florianópolis, Estado de Santa Catarina, e que tem por 
fim, entre outras atribuições, administrar, dirigir, controlar, fomentar, difundir, incentivar, 
regulamentar e fiscalizar de forma única e exclusiva, a prática de tênis, profissional e não 
profissional em todos os níveis, inclusive o Tênis praticado por portadores de deficiência, 
em todo território nacional. Promover, autorizar, supervisionar e coordenar a realização de 
eventos esportivos, representar o Tênis brasileiro no exterior, manter a ordem desportiva e 
velar pela organização e pela disciplina da prática do tênis. 

 
 

NOTA 2 -  ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
 

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as Normas Brasileiras de Contabilidade em observação  à norma NBC TG 1000 – 
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovada pela Resolução 1.255/09 do 
Conselho Federal de Contabilidade, no que forem pertinentes e aplicaveis seus preceitos, 
e considerando também os aspectos a serem observados por entidade sem finalidade de 
lucro, em conformidade com a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada 
pela Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade. 
 
A Entidade não está imune em suas obrigações previdenciárias e não goza de qualquer 
benefício desta natureza, suas obrigações trabalhistas, tais como contribuições ao INSS e 
FGTS, são calculadas normalmente sobre os proventos da folha de pagamentos, assim 
como o PIS que também é calculado sobre a folha de pagamentos dos seus colaboradores. 
 
 

NOTA 3 -  RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS  
 

As principais políticas contábeis aplicadas e adotadas pela entidade na preparação das 
demonstrações contábeis estão resumidas abaixo: 

 
a) Base de preparação e apresentação – A elaboração das demonstrações contábeis em 

conformidade com NBC TG 1000 requer que a administração faça julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis. As estimativas 
mais significativas utilizadas nestas demonstrações contábeis estão relacionadas à vida 
útil dos ativos depreciáveis e amortizáveis, e a provisão para contingências. A 
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido à 
natureza inerente ao processo de estimativa. A administração revisa seus julgamentos, 
estimativas e premissas anualmente. 
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS 

b) Reconhecimento das receitas e despesas – As receitas são reconhecidas, respeitando 
o Princípio da Competência, quando há aumento nos benefícios econômicos futuros 
relacionados a um aumento no ativo ou diminuição no passivo e quando elas puderem 
ser confiavelmente mensuradas. As despesas são reconhecidas, respeitando o 
Princípio da Competência, quando houver diminuição nos benefícios econômicos 
futuros relacionados a uma diminuição no ativo ou aumento no passivo e elas puderem 
ser confiavelmente mensuradas. 

 
c) Moeda de apresentação – As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em 

Reais, que é a moeda funcional da Confederação. 
 

d) Caixa e equivalentes a caixa – Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários 
e aplicações financeiras de curto prazo, com liquidez imediata e risco insignificante de 
mudança de valor, que estão registradas pelo custo amortizado, ou seja, pelo valor de 
aplicação acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço. 

 
e) Estoques – Referem-se a materiais esportivos, equipamentos e uniformes recebidos 

como patrocínio e disponibilizados aos atletas do Brasil. 
 

f) Imobilizado – O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição. A depreciação é 
calculada pelo método linear, aplicando-se as taxas que levam em conta a vida útil 
econômica estimada dos bens. 

 
g) Intangível – Refere-se aos valores desembolsados para registro de marcas de 

propriedade da entidade. 
 

h) Déficit do Exercício – O superávit ou déficit dos exercícios é apurado em conformidade 
com o regime contábil de competência. 

 
a) Parcerias e Convênios – O resultado com parcerias e com projetos sob a 

responsabilidade da Confederação é apurado com base no regime de competência, 
tendo as receitas reconhecidas pela apropriação dos adiantamentos recebidos e as 
despesas com base na documentação comprobatória dos gastos efetuados no período. 
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS 

NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTES 
 

2019 2018

Caixa
 - Moeda nacional 4,35                    434,23                
 - Moeda estrangeira -                      27.966,20           

4,35                    28.400,43           
Bancos conta movimento
 - Recursos gerais 384,35                260.096,05         
 - Recursos terceiros vinculados a projetos 10.642,56           91.222,32           

11.026,91           351.318,37         
Aplicações financeiras
 - Recursos gerais 664.962,15         1.278.430,22      
 - Recursos terceiros vinculados a projetos 284.129,09         289.231,15         

949.091,24         1.567.661,37      
960.122,50         1.947.380,17      

 
 

As contas correntes e as aplicações financeiras referente aos recursos próprios são 
realizadas junto ao Bradesco, Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal – CEF. As 
aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a 
data de encerramento do exercício.  
 
Já os recursos financeiros vinculados aos projetos são mantidos junto à Caixa Econômica 
federal e são oriundos dos Comitês Olímpico Brasileiro – COB e Paralímpico Brasileiro – 
CPB. Esses recursos financeiros recebidos e vinculados aos projetos existentes tem 
movimentação restrita e, sua contrapartida é registrada como uma obrigação da entidade, 
em contas do passivo circulante. 
 
 

NOTA 5 - CONTAS A RECEBER 
 

2019 2018

Pro Tenis - Copa Gerdau 58.600,00            58.600,00            
Ministério dos Esportes 127.500,28          104.508,43          
Outros valores a receber 11.125,60            -                      

197.225,88          163.108,43          
 

 
NOTA 6 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS 

 
2019 2018

  
Adiantamentos a empregados 815,44                 5.226,20              
Adiantamento de viagens 30.931,63            -                      
Adiantamento a terceiros - Pessoa Juridica 122.302,21          13.084,30            
Outros valores -                       601,32                 

154.049,28          18.911,82            
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS 

Os adiantamentos de viagens se referem, basicamente, a valores creditados em cartão de 
viagem para uso pelos administradores e pessoas ligadas as atividades da Confederação, 
para participação em eventos.  
 
Os adiantamentos a fornecedores referem, basicamente, a gastos com importação de bolas 
para uso em atividades esportivas, cuja expectativa de recebimento destes materiais está 
prevista para ocorrer em fevereiro de 2020. 
 
 

NOTA 7 - DEPOSITOS E CAUÇÕES 
 

2019 2018
  

Depósitos judiciais 26.496,42            21.864,77            
Cauções e garantias 20.580,00             20.580,00            

47.076,42            42.444,77            
 

 
O valor da caução, pago em garantia de obrigações assumidas junto ao locador de um 
imóvel de responsabilidade da Confederação, está aplicado em título de capitalização 
vinculado ao contrato de locação e, após a quitação total de todas as obrigações, será 
restituído com acréscimo dos rendimentos.  

 
 
NOTA 8 - IMOBILIZADO 
 

Taxa de
depreciação

(em %) 2019 2018

Móveis e utensílios 10 113.341,59          96.998,93            
Instalações 10 11.256,70            11.256,70            
Máquinas e equipamentos 10 201.838,70          171.343,93          
Equipamentos de informatica 20 92.044,84            84.356,79            

418.481,83          363.956,35          
Benfeitorias em imoveis de terceiros 20 251.103,13          118.837,24          
Bens de convênios 9.273,98              11.904,74            

678.858,94          494.698,33          
Depreciação acumulada  (355.164,53)        (337.209,40)        

323.694,41          157.488,93          
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS 

NOTA 9 - INTANGIVEL 
 

 
2019 2018

  Softwares e licenças de uso 47.463,86           3.453,42             
  Marcas 10.701,15           6.121,15             
(-) Amortização acumulada (3.453,42)            (3.453,42)            

  Total 54.711,59           6.121,15             
 

 
 
NOTA 10 - CONTAS A PAGAR 

 
Referem-se às obrigações da Entidade junto aos fornecedores de bens e serviços, 
contabilizados de acordo com a competência mensal. 
 
 

NOTA 11 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS 
 

2019 2018

Salários a pagar 81.167,31            45.845,02            
INSS a recolher 17.758,50            28.453,44            
FGTS a recolher 7.018,29              4.811,78              
PIS a recolher 1.120,79              828,47                  
Provisão de férias e encargos sociais 95.718,07            44.636,50            

202.782,96          124.575,21            
 
NOTA 12 - OBRIGAÇÕES FISCAIS 

 
2019 2018

IRRF a recolher 12.619,14            11.874,21            
Contribuições sociais a recolher 1.104,96              1.114,99              
INSS retidos a recolher 2.421,92              9.650,12              
ISS retidos a recolher 579,62                  707,98                  

16.725,64            23.347,30              
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS 

NOTA 13 - ADIANTAMENTOS RECEBIDOS 
 

2019 2018

Comitê Olimpico Brasileiro 22.899,64            48.230,23            
Comitê Paralimpico Brasileiro 44.792,16            222.432,72          

67.691,80            270.662,95          
Bens adquiridos com recursos de terceiros 9.273,98              11.904,74            

76.965,78            282.567,69             
 
A Confederação recebeu antecipadamente recursos financeiros de entidades parceiras 
para fazer frente a despesas relacionadas aos convênios e parcerias firmadas entre as 
partes, cujas despesas, substancialmente, irão ser realizadas no decorrer de 2020. 

 
 

NOTA 14 - CONTINGÊNCIAS 
 

A Confederação possui auto de infração lavrado pelo Ministério da Fazenda – Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, referente a tributos federais dos exercícios de 2002/2003, ainda 
em processo administrativo n.º 19515.002277/2007-80 e, de acordo com a opinião dos 
assessores jurídicos contratados, a Confederação não tem necessidade de constituir 
provisão, neste momento, para esse processo envolvendo a Receita Federal do Brasil. 
 
Também, a Confederação possui outros processos judiciais cíveis e trabalhistas, os quais, 
quando aplicável, estão amparados por depósitos judiciais, registrados no ativo não 
circulante. Esses processos foram avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de 
risco possível, não sendo provisionados tendo em vista que as práticas contábeis adotadas 
no Brasil não requerem sua contabilização. 

 
 
NOTA 15 -  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 
O Patrimônio líquido é composto pelas contribuições iniciais e pelos resultados auferidos 
nos exercícios sociais seguintes. 
 
 

NOTA 16 -  RECEITAS COM PATROCÍNIOS  
 

2019 2018

Copa Davis 357.523,00          260.136,00          
Materiais esportivos 206.824,83          6.700,80              
 564.347,83          266.836,80              
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NOTA 17 -  OUTRAS RECEITAS 
 

As outras receitas apresentadas na demonstração do resultado podem ser assim 
resumidas: 

 
2019 2018

ITF - International Tennis Federation 3.080.560,14       641.219,81          
Taxas de eventos - Futures e Seniors 44.625,00            36.651,50            
Federação Francesa de Tenis 60.599,38            188.713,35          
Recuperação de despesas - COSAT -                      10.092,80            
SESC OPEN - Brasilia -                      44.100,00            
Reversão da provisão para contingências -                      150.000,00          
Outras receitas 3.514,02              149.874,97          
 3.189.298,54       1.220.652,43           

 
Em 2019, com a realização de duas fases da Copa Davis no Brasil, a Confederação recebeu 
apoio financeiro da ITF – International Tennis Federation e, parte substancial dos valores 
recebidos foram repassados aos atletas brasileiros. As verbas recebidas em 2019 podem 
ser assim resumidas: 
 

2019
  
Premiações a atletas e comissão técnica 2.608.185,92       
Apoio a eventos - Copa Davis 290.840,34          
Reembolso de despesas de viagens 124.635,19          
Outros recebimentos 56.898,69            

 3.080.560,14       
 

 
NOTA 18 – DESPESAS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS 

 
 2019 2018 
Auxilio e ajuda de custos 58.329,17            32.398,21            
Treinamento e capacitação técnica 123.627,66          -                        
Taxas e direito de uso 57.621,40            813.270,00          
Despesas com torneios e eventos 2.204.011,88       439.988,64          
Materiais esportivos - Bolas e uniformes 280.657,79          196.798,26          
Despesas com seguros e assistencia médica 81.767,75            11.262,00            
Gastos com transportes 26.686,82            2.300,00              
Aluguel de equipamentos 19.483,30            17.266,50            
Repasse as Federações 763.610,26          689.795,89          
Serviços de Arbitragem 262.261,95          119.614,38          
Serviços de Técnico 104.670,31          5.000,00              
Viagens aereas e terrestres 359.891,23          322.976,54          
Hospedagens e refeições 346.118,03          313.954,68          
Outras despesas esportivas 139.376,03          47.326,31            

4.828.113,58       3.011.951,41       
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Por conta de duas etapas da Copa Davis no Brasil, realizadas em Uberlândia, no Estado de 
Minas Gerais e em Criciúma, no Estado de Santa Catarina, durante o ano de 2019, a 
Confederação, em conjunto com entidades parceiras, arcou com diversas despesas para 
realização desses eventos, aumentando significativamente suas despesas com eventos 
esportivos em 2019. Em 2018, a participação do Brasil na Copa Davis se deu em um único 
confronto, realizado no exterior.  

 
 

NOTA 19 -  DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS  
 

2019 2018
   
Despesas com pessoal 532.172,91          179.998,93          
Despesas com pessoal - Indenizações 168.019,39          -                        
Despesas com serviços de terceiros 716.944,61          887.299,08          
Despesas com telefônia e internet 34.911,72            26.852,15            
Cursos e treinamentos 8.445,00              23.271,21            
Despesas com propaganda e marketing 35.176,40            40.324,00            
Despesas com materiais e manutenção 49.415,66            80.597,46            
Despesas com viagens 74.509,07            63.760,56            
Despesas com veículos 17.833,78            18.014,20            
Despesas com aluguéis e condominios 38.639,70            21.109,93            
Depreciação e amortização 17.955,13            26.298,76            
Despesas tributárias - Taxas diversas 33.275,64            33.519,47            
Perdas com créditos junto a terceiros -                        52.724,13            
Outras despesas 54.237,12            62.200,32            
 1.781.536,13       1.515.970,20       

 
 

Nos meses de junho e julho de 2019, a Confederação assumiu a totalidade dos custos com 
pessoal e, respectivos encargos sociais, sendo os demais meses alocados nos projetos do 
Comitê Olímpico Brasileiro – COB.  

 
 

NOTA 20 -  GLOSAS E DEVOLUÇÕES DE RECURSOS 
 

A Confederação efetivou em 2019, a devolução de recursos aos Comitês Olímpico e 
Paralímpico Brasileiros por glosas efetuadas em prestações de contas relativas a projetos 
de anos anteriores a 2016, detalhados conforme segue: 
 

2019 2018

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - EBCT -                        20.406,66            
Comite Olimpico Brasileiro - COB 592.864,24          247.713,59          
Comite Paralimpico Brasileiro - CPB 54.804,15            5.374,17              
 647.668,39          273.494,42          
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NOTA 21 -  SUBVENÇÃO RECEBIDA – CESSÃO DE ESPAÇO 
 

Atendendo à Resolução CFC Nº 1.143/08, de 21 de novembro de 2008, a NBC TG 07 
Subvenção e Assistência Governamentais, a entidade recebeu o benefício de uso do imóvel 
junto a Prefeitura Municipal de Florianópolis e, com base em estimativas referente ao valor 
justo de aluguel do espaço cedido, foi reconhecido no resultado, como receita de subvenção 
recebida, o valor de R$ 192.000,00, tendo como contrapartida uma despesa com utilização 
de espaço público - subvenção, conforme exigido na legislação contábil. 
 
 

NOTA 22 -  GRATUIDADES CONCEDIDAS 
 

As principais gratuidades praticadas pela Confederação estão relacionadas à isenção de 
anuidades de atletas e de inscrições em torneios esportivos e, durante o exercício foram 
concedidos esses benefícios com custo estimado em R$ 17.893,00 (R$ 50.380,00 em 31 
de dezembro de 2018). 
 
 

NOTA 23 -  IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
 

A Confederação, por ser uma Entidade sem fins lucrativos, é isenta do Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 
 
 

NOTA 24 -  OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
PATROCINIO – PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA. – A Entidade, 
em junho de 2018, firmou um contrato de patrocínio com a empresa Peugeot Citroen do 
Brasil Automóveis Ltda., relativo ao fornecimento, em regime de Comodato, de veículos 
automotivos para uso em todo território nacional tendo, como contrapartida, a divulgação 
da marca PEUGEOT em torneios esportivos.  
 
PATROCÍNIO – PALLUTHY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. 
(MANIACS) – A Confederação mantém contrato para fornecimento de vestuário para as 
seleções brasileiras de Beach Tennis, cuja vigência encerra-se em junho de 2020, com a 
empresa Palluthy Industria e Comércio de Confecções Ltda., proprietária da marca Maniacs. 
O vestuário fornecido contempla short, camiseta, agasalho, masculino e feminino, além de 
acessórios como, toalha, viseira, boné, calça legging, testeira e manguito.  
 
PATROCÍNIO – W A SPORTS LTDA. – Contrato de patrocínio relativo ao fornecimento de 
uniformes e acessórios esportivos da Seleção Brasileira de tênis. Esse contrato foi assinado 
em outubro de 2019 e tem vigência de janeiro de 2020 a dezembro de 2021. 
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