CONFEDERACAO BRASILEIRA DE MOUNTAIN BIKE

NorAS EXnLICATIVAs Às DEMoNSTMções corurnBEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2019

EM

BRASILEIRA DE MOUNTAIN BIKE é uma
Entldade de administração do desporto, na especialidade "Mountain
Bike", com personalidade jurídica de direito privado, de fins não
1)A CON

lucrativos, de prazo indeterminado, com atividades de associações de
defesa de direitos sociais, tendo o início de suas atividades registrada
na data de |B/71/2OO9. A entidade não obteve recurso próprio o
suficiente para realização do evento esportivo e realizou o mesmo
através de verba recebida e aprovada pelo Projeto de lei Federal, com
captação de recursos a qual foi patrocinada por empresas que
obtiveram benefício fiscal com desconto no seu Imposto de Renda. A
CBMTB aplicou todo o recurso recebido em seu evento sem obter
nenhum tipo de lucro.
2.1) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com NBC
(Norma Brasileira de Contabilidade) e demais práticas emanadas da
legislação societá ria bra sileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) As demonstrações contábeis, foram elaboradas de acordo com
documentação apresentada tais como: extratos bancários contendo o
recebimento do recurso, e toda a movimentação bancaria referente aos
pagamentos, extrato

de

aplicação financeíra, notas fiscais de

fornecedores, comprovantes de pagamentos, planilha com elaboração
de todo o gasto efetuado para realização do evento, relação de
patrocínios e planilha de prestação de contas .
3. 2) Aolicacões Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos
proporcionais até a data do balanço;

3.3) Direitos e obrioacôes
Estão demonstrados pelos

monetárias

va lores

e encargos fina nceiros,

competência;

históricos, sem variações
observando o regime de

3.4) Imobilízado
Demonstrado sem aquisição.

3.5) Aiuste de avaliacão oatrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
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3.6) Investimêntos em empresas colioadas ê controladas
Por ser uma entidade sem fins lucrativos não participa do capital social
de sociedades.
3.7) Impostos Federais
A empresa está no regime do lucro presumido / arbitrado e contabiliza
os encargos tributários pelo regime de competência.
EMPRESTIMO

E FINANCIAMENTOS

empresa conta com um passivo, livre de empréstimos
Financíamentos, junto à instituíções financeiras nacionais.

A

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista
que o Presidente da entidade, escudado em opinião de seu conselho
fiscal , não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL
Entidade não registrou capital social inicial , pois atualmente é
beneficiada por recursos de Projeto de Lei de Incentivo Federal

A

Estadual ou Municipal, a qual são contabilizados e demonstrados em
prestação de contas aos órgão competentes.

PATRIMONIO SOCIAL

A

Entidade registra patrimônio social, através do recebimento de
mensalidades de atletas filiados.

7)

EVENTOS SUBSEOUENTES

O Presidente e o Conselho Fiscal, declaram a inexistência de fatos
ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que

venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou
financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus
resultados futuros.
Santos 31 de Dezembro de 2019

Gomes Coelho
dente -RG. 19.189.660-3

Valeria Passos de Araujo
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