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Relatório dos auditores independentes
Aos:
Diretores e Conselheiros da
Confederação Brasileira de Atletismo - CBAt
São Paulo - SP
1. Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Confederação Brasileira de Atletismo (doravante
designada pela sigla CBAt), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e
as respectivas demonstrações do superávit, do resultado abrangente do exercício, das mutações do
patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CBAt, em 31 de dezembro de 2019,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
2. 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 financeiras”. Somos
independentes em relação à CBAt, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, 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.
3. Ênfase
(i) Ajuste contábil retroativo do exercício anterior findo em 31/12/2018 correspondente a processos
administrativos de forma que as demonstrações financeiras daquele exercício foram reapresentadas
pela administração da CBAt
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Conforme descrito na nota explicativa 1, A administração da CBAt embasada no prognostico de seus
advogados externos contratados reavaliou certos processos administrativos apontados pelo Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e o processo apontado pelo Ministério Público

Federal/SP e concluíu que as perdas classificadas anteriormente como prováveis no exercício
precedente eram prematuras. Sendo assim, o valor de R$2.815.996 anteriormente provisionado como
(perda/despesa) para o exercício findo em 31/12/2018, foi revertida e dessa forma, as demonstrações
financeiras do exercício anterior findo naquela data foram reapresentadas nos termos requeridos no
pronunciamento técnico CPC 23- Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro,
uma que a perda anteriormente contabilizada se afigurada apresentada erradamente. O nosso relatório
de auditoria não está ressalvado quanto a esse assunto.
4. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a CBAt continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a CBAt ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da CBAt são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
5. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estejam 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 financeiras.
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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 financeiras,
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 nas circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da CBAt.
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 uma incerteza relevante
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da CBAt. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras 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 CBAt a não mais se
manter em continuidade operacional.
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras inclusive
as divulgações e se as demonstrações financeiras 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.
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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.

São Paulo, 31 de janeiro de 2020.

Luiz Cláudio Fontes
Contador CRC 1RJ-032.470/O-9 “T” PR “S” - SP

RSM Brasil Auditores Independentes - Sociedade Simples
CRC 2SP-030.002/O-7
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Confederação Brasileira de Atletismo - CBAt
Balanços Patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores Expressos em Reais-R$ com centavos omitidos-R$)
ATIVO
Notas
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Contas a Receber de Convênios e Patrocínios
Estoques
Outros Créditos
Despesas antecipadas
Impostos a recuperar
Despesas Antecipadas
Total do Ativo Circulante
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo prazo-Despesas Antecipadas
Imobilizado:
. Direito de uso do imóvel
. Demais bens do imobilizado
Total do Imobilizado, Líquido
Intangível, Líquido
Total do Ativo Não Circulante

Total do Ativo

3
4
5
6

7

7
8.1
8.2

31/12/2019

492.040
4.904.376
2.804.280
2.497.423
300.000
10.998.119

-

31/12/2018

94.056
3.809.411
2.825.486
3.230.526
300.000
10.259.479

300.000

2.140.000
3.787.537
5.927.537
67.837

4.001.096
4.001.096
136.504

5.995.374

4.437.600

16.993.493

14.697.079

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Confederação Brasileira de Atletismo - CBAt
Balanços Patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores Expressos em Reais-R$ com centavos omitidos-R$)
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL

Notas

31/12/2019

31/12/2018
(reapresentado)

Passivo Circulante
Parcela corrente de arrendamento de bens a pagar
Contas a Pagar a funcionários e a prestadores de serviços
Encargos Sociais a Recolher
Receitas a Apropriar-Convênios/Patrocínios
Outros Adiantamentos Recebidos
Total do Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
Arrendamento de bens a pagar
Receitas a Apropriar-Convênios/Patrocínios
Provisão para Contingências
Total do Passivo não Circulante
Patrimônio Social
Patrimônio Social sem Incorporação do Superávit do Exercício
Superávit Líquido do Exercício de 31/12/2019 e 31/12/2018
Total do Patrimônio Social com o Superávit Incorporado

Total do Passivo e Patrimônio Social

9
10
11
12
-

182.608
2.211.214
281.189
1.876.317
37.292
4.588.620

3.356.012
579.026
300.000
103.816
4.338.854

9
12
13

2.020.000
164.847
2.184.847

300.000
300.000

14

10.058.225
161.801
10.220.026

7.471.502
2.586.723
10.058.225

16.993.493

14.697.079

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Confederação Brasileira de Atletismo - CBAt
Demonstração dos Resultados
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em Reais-R$ com centavos omitidos)

Notas

31/12/2019

31/12/2018
(reapresentado)

Receitas das Atividades Operacionais
Receitas de Patrocinadoras

15

Receitas Ordinárias e de Convênios

15

Total das Receitas das Atividades Operacionais
(-) Custos das Atividades Operacionais

16

Resultado Bruto das Atividades Operacionais

14.380.714
6.777.420

15.699.000

6.139.683

21.158.134

21.838.683

(10.339.737)

(11.439.495)

10.818.397

10.399.188

(Despesas)/Receitas das Atividades Meio
Despesas Orçamentárias das Atividades Administrativas
Despesas de Depreciação e de Amortização
Outras Receitas/Despesas operacionais

17
-

Total das (Despesas)/Receitas das Atividades Meio, Líquida
Resultado Operacional das Atividades Meio

(9.853.749)

(8.342.854)

(517.482)

(391.438)

(155.611)

(115.056)

(10.526.842)

(8.849.348)

291.555

1.549.840

Resultado Financeiro
Despesas Financeiras

18

Receitas Financeiras
Total do Resultado Financeiro, Líquido
Superávit Líquido do Exercício

18

(163.368)

(31.966)

33.614
(129.754)

1.068.849
1.036.883

161.801

2.586.723

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Confederação Brasileira de Atletismo - CBAt
Demonstração dos Resultados Abrangentes
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em Reais-R$ com centavos omitidos)

Notas
Superávit Líquido do Exercício
Outros Resultados Abrangentes
Total dos Resultados Abrangentes

31/12/2019

31/12/2018

161.801

2.586.723

-

-

161.801

2.586.723

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Confederação Brasileira de Atletismo - CBAt
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores Expressos em Reais-R$ com Centavos Omitidos)

Notas
Saldos em 31 de dezembro de 2017 (Reapresentado)
Déficit Liquido Anteriormente Apresentado
(Déficit) Líquido do Exercício Anteriormente Apresentado Incorporado
Saldos em 31 de dezembro de 2018 Anteriormente Apresentado

Reversão de provisão (despesas) para contingências anteriormente contabilizada de
R$2.814.996 e consequentemente modificando o Déficit anteriormente apresentado
em Superávit Líquido do Exercício de R$2.586.723 ora ajustada e reapresentada
Ajuste precedente incorporado ao patrimônio social
Saldos em 31 de dezembro de 2018 Ajustado e Reapresentado
Superávit Líquido do Exercício
Incorporação ao Patrimônio Social
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Superávit
(Déficit) Líquido
do Exercício

Patrimônio
Social
7.471.502
(229.273)

-

(229.273)
229.273

Total do
Patrimônio
Social
7.471.502
(229.273)

7.242.229

-

7.242.229

-

2.815.996

2.815.996

2.815.996

(2.815.996)

-

10.058.225

-

10.058.225

161.801

161.801
(161.801)

161.801
-

10.220.026

-

10.220.026

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Confederação Brasileira de Atletismo - CBAt
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em Reais-R$ com centavos omitidos)

Notas
Das Atividades Operacionais
Superávit Líquido do Exercício
Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas
pelas Atividades Operacionais:
Despesas de Depreciação e de Amortização
Despesa (Reversão de Despesa) de Provisão para Contingências
(Receita) de Estoques de Patrocínios
Despesas de Juros de Arrendamentos de Bens a Pagar
(Receita) de Convênios Reconhecidas no Resultado
Despesas de Baixas de Bens do Ativo Imobilizado
Total do Superávit Líquido do Exercício Ajustado
(Acréscimo)/ Decréscimo em Ativos

31/12/2019
161.801

31/12/2018
(reapresentado)

2.586.723

517.482
164.847
(1.250.000)
62.608
(126.317)
(469.579)

391.438
(1.453.784)
(564.572)
(1.095.064)
307.864
172.605

(1.094.965)
21.206
733.103
300.000

(3.377.832)
(965.617)
-

2.652.634
(1.144.798)
(297.837)
(66.524)

(10.875.000)
2.651.647
9.503
19.308

633.240

(12.365.386)

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisições de Ativos Imobilizados e Intangíveis

(235.256)

(2.240.336)

Caixa Líquido (Utilizado) nas Atividades de Investimento

(235.256)

(2.240.336)

397.984

(14.605.722)

Contas a Receber de Convênios e Patrocínios
Estoques de Patrocínios
Outros Créditos
Despesas Antecipadas
Acréscimo/ (Decréscimo) em Passivos
Receitas a Apropriar-Convênios/Patrocínios
Contas a Pagar
Encargos Sociais a Recolher
Outras Contas a Pagar e Outros Adiantamentos Recebidos
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades Operacionais

Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Financiamento- Sem Movimento
Aumento (Redução) Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa
No Início do Exercício
No Final do Exercício
(Redução) Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

94.056
492.040
397.984

14.699.778
94.056
(14.605.722)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
do exercício findo em 31/12/2019 e 31/12/ 2018
(Valores expressos em Reais-R$ com centavos omitidos, exceto quando
indicado de outra forma)

1. Contexto operacional e reapresentação das demonstrações financeiras do exercício findo
em 31/12/2018
Contexto Operacional- A Confederação Brasileira de Atletismo, doravante designada pela sigla CBAt, filiada
à Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF), à Confederação Sul-Americana de Atletismo
(CONSUDATLE), por intermédio da IAAF, e no Comitê Olímpico Brasileiro (COB), é uma associação de fins não
econômicos e não lucrativos, de caráter esportivo, fundada na cidade do Rio de Janeiro, em 02/12/1977,
constituída pelas entidades de administração do Atletismo, uma em cada Estado e no Distrito Federal,
reconhecidas como dirigentes exclusivas do Atletismo nas áreas de sua jurisdição, por filiação direta; pelas
entidades de prática do Atletismo, àquelas filiadas, conforme sua classificação no Troféu Brasil de Atletismo,
admitidas na qualidade de filiadas especiais e transitórias; pelas entidades nacionais de treinadores e de árbitros
e por pessoas físicas, na forma do seu estatuto.
A CBAt tem por finalidade administrar, dirigir, controlar, difundir e incentivar, no país, a prática do Atletismo, em
todos os níveis, representando o Atletismo brasileiro junto ao Poder Público, em caráter geral, e no exterior, em
competições amistosas ou oficiais, observada a competência do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), bem como
promover ou permitir a realização de competições interestaduais, regionais, nacionais e internacionais no país.
No contexto de atuação da CBAt, destacam-se os seguintes objetivos:
 Decidir sobre a promoção de competições interestaduais, regionais, nacionais e internacionais pelas
entidades de administração do Atletismo e de prática do desporto, e sobre a participação dessas entidades
desportivas em competições de caráter internacional, estabelecendo diretrizes, critérios, condições e limites
para esses fins;
 Cumprir e fazer cumprir os atos legalmente emanados dos órgãos e autoridades que integram o Poder
Público;
 Cumprir e fazer cumprir, por suas filiadas, assim como pelos atletas, treinadores, dirigentes, gerentes,
representantes de atletas autorizados, agentes, funcionários administrativos, médicos, fisioterapeutas,
massagistas e demais integrantes do sistema atlético nacional, os estatutos, as leis, regulamentos, normas,
regras, decisões, acordos e as disposições das regras anti-dopagem e o guia de procedimentos antidopagem, com as mudanças que porventura possam vir a ser efetivadas, emanados da IAAF e da
CONSUDATLE;
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 Combater, por todas as formas, a utilização de substâncias proibidas ou técnicas de dopagem, por parte de
atletas, conduzindo e permitindo à IAAF conduzir controles de dopagem com ou sem aviso prévio, durante
competições e fora delas, no território brasileiro, devendo apresentar um relatório anual à IAAF a esse
respeito;
 Regulamentar os registros, inscrições, transferências e demais disposições legais dos praticantes do
Atletismo, fazendo cumprir as exigências das leis nacionais e normas internacionais;
 Promover cursos, seminários, fóruns, campings e outras atividades assemelhadas de divulgação, incentivo e
difusão do Atletismo;
 Instituir ou apoiar, na medida dos recursos disponíveis: (i) Centros Regionais e Nacionais de Treinamento de
Atletismo, (ii) Programas de Apoio a Atletas e Treinadores e ainda (iii) publicar revistas e livros destinados à
divulgação, incentivo e difusão do Atletismo e do Olimpismo; e
 Proporcionar as condições necessárias, financeiras e de instalações físicas, para o funcionamento de
entidades internacionais de Atletismo no país.

Reapresentação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2018- A nossa
administração embasada no seguinte prognostico dos nossos advogados externos contratados “O

prognóstico, realmente é de 50%. Todavia, alertamos que o TCESP é instância administrativa, ou seja, sua
decisão final não faz coisa julgada, podendo seu conteúdo ser discutido em sede judicial (até mesmo o
entendimento da Corte de Contas pode não gerar processo judicial, a ser proposto pelo MP)” reavaliou os
processos administrativos apontados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e o
processo apontado pelo Ministério Público Federal/SP e concluímos que as perdas classificadas
anteriormente como prováveis no exercício precedente eram prematuras. Sendo assim, o valor de
R$2.815.996 anteriormente provisionado como (perda/despesa) para o exercício findo em 31/12/2018, foi
revertida e dessa forma, as demonstrações financeiras do exercício anterior findo naquela data foram
reapresentadas nos termos requeridos no pronunciamento técnico CPC 23- Políticas Contábeis, Mudança
de Estimativa e Retificação de Erro, uma que a perda anteriormente contabilizada se afigurada
apresentada erradamente. Esses processos atualmente estão classificadas como perda possivel, razão
pela qual não podem ser provisionados nas demonstrações financeiras, porém são passiveis de
divulgação apropriada por nossa administração nas notas explicativas às demonstrações financeiras
A seguir apresentamos a reapresentação do nosso balanço patrimonial e da demonstração do resultado de forma
resumida para o exercício findo em 31/12/2018.
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Efeitos no balanço patrimonial

31/12/2018
Originalmente
apresentado

Ativos
Circulante
Total Circulante
Total Não Circulante:
Total do Ativo

Efeito dos ajustes

Nota

-

10.259.479
4.437.600

10.259.479

-

14.697.079

-

Circulante

4.338.854

-

Total Circulante

4.338.854

Saldo reapresentado

4.437.600
14.697.079

Passivos

Provisão para contingência
Total Não Circulante

4.338.854
-

4.338.854

2.815.996

(2.815.996)

3.115.996

(2.815.996)

300.000

(229.273)

2.815.996

2.586.723

[1]

-

Patrimônio social
Superávit Líquido do Exercício
Patrimônio social
Total do patrimônio social
Total do Passivo e Patrimônio Social

7.471.502
7.242.229
14.697.079

-

7.471.502

2.815.996

10.058.225

-

14.697.079

Conciliação do patrimônio líquido

Nota

31/12/2018

Total do patrimônio social reapresentado:
2.815.996

Reversão de provisão para contingência
Correção de erros de exercícios anteriores

Efeitos na demonstração do resultado do exercício findo
em 31 /1 2/201 8

31 /1 2/201 8
Originalmente
apresentado

Receitas das Atividades Operacionais

[1]

2.815.996

Efeito dos ajustes

Nota

Saldo reapresentado

21 .838.683

-

21 .838.683

Custos das Atividades Operacionais

(1 1 .439.495)

-

(1 1 .439.495)

Despesas Orçamentárias das Atividades Administrativas

(1 1 .1 58.850)

2.81 5.996

[1 ]

(8.342.854)

Despesas de Depreciação e de Amortização

(391 .438)

-

(391 .438)

Outras Receitas Operacionais/Reversão Contingências

(1 1 5.056)

-

(1 1 5.056)

Resultado financeiro

1 .036.883

-

1 .036.883

Superávit Líquido do Exercício

(229.273)

2.81 5.996

2.586.723

2. Políticas contábeis
As demonstrações financeiras da CBAt para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram preparadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
As demonstrações financeiras da CBAt foram elaboradas com base em diversos métodos de avaliação utilizados
nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras
foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação
do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Os itens significativos sujeitos a essas
estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas
operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, análise do
risco de crédito para determinação das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, assim como a
análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para as demandas judiciais e
administrativas.
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A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos
registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de
estimativa. A CBAt revisa suas estimativas e premissas, pelo menos anualmente.
As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando-se o custo histórico como base de valor, exceto pela
valorização de certos instrumentos financeiros ativos e passivos, os quais são mensurados pelo valor justo.
Os valores das demonstrações financeiras estão apresentados em Reais (R$) centavos omitidos, que é a moeda
funcional da CBAt. Todas as informações apresentadas em Reais (R$) tiveram as unidades de centavos
arredondadas para o valor mais próximo possível, exceto quando indicado de outra forma.
2.1. Caixa e Equivalentes de Caixa
Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos financeiros de curto prazo, de alta liquidez, com
vencimentos não superiores há 90 dias e com risco insignificante de mudança de valor de mercado.
2.2. Imobilizado
É registrado pelo custo de aquisição, líquido das depreciações acumuladas e que não excede ao valor justo.
2.3. Apuração do resultado, ativos e passivos
O resultado é apurado pelo regime de competência e inclui os encargos e as variações monetárias a índices ou
taxas oficiais, incidentes sobre ativos e passivos.
2.4. Reconhecimento de Receitas
A receita bruta de convênios, patrocínios e outras formas de incentivo por entidades governamentais e do setor
privado compreende o valor justo da contraprestação recebida pela prestação de serviços de fomento ao
Atletismo brasileiro no curso normal das atividades da CBAt.
A receita é apresentada pelo valor bruto no momento da realização de determinado evento esportivo ou quando
mencionado pelos contratos firmados entre a CBAt e as entidades conveniadas e patrocinadoras. Uma receita
não é reconhecida se há uma incerteza significativa da sua realização ou atendimento dos critérios específicos
de cada contrato ou convênio firmado.
2.5. Provisões Contábeis
Geral- As Provisões Contábeis são reconhecidas quando a CBAt tem uma obrigação presente (legal ou não
formalizada) em consequência de um evento passado e que seja provável que benefícios econômicos serão
requeridos para liquidar esta obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.
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Provisões para Demandas Judiciais e Administrativas- A CBAt é parte de processos judiciais e administrativos.
Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais, para as quais é provável
que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e que uma estimativa razoável possa
ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das
leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. Essas Provisões são revisadas e ajustadas para levar
em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais
ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
Passivos Contingentes
As práticas contábeis para registro e divulgação de Ativos e Passivos Contingentes e de Obrigações Legais são
as seguintes:



Ativos Contingentes: São reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais
favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em
nota explicativa.



Passivos Contingentes: São provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados
como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados
como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados.



Obrigações Legais: São registradas como exigíveis, independentemente da avaliação sobre as
probabilidades de êxito dos processos em que a CBAt questiona a constitucionalidade dos tributos.

2.6. Outros Ativos e Passivos (Circulantes e Não circulantes)
Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômico-futuros serão gerados
em favor da CBAt e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no
balanço quando a CBAt possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas do risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando for provável que sua realização ou liquidação
ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.
2.7. Demonstração dos Fluxos de Caixa
A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi preparada e está apresentada de acordo com o que aprovou o
Pronunciamento Contábil CPC 03-Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) e reflete as modificações no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados.
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2.8. Novas normas e interpretações contábeis
I. Novas normas e interpretações contábeis adotadas a partir de 1/1/2019
2.8.1. CPC6 (R2)/IFRS 16 “Arrendamento mercantil”- A CBAt aderiu ao CPC6 (R2)/IFRS 16 “Arrendamento
mercantil” a partir de 1/1/2019, conforme abordagem simplificada de efeito cumulativo em que ativos e passivos
são registrados com o mesmo valor no momento inicial sem qualquer efeito no patrimônio social, portanto
reconheceu o valor de R$2.140.000 referente aos ativos de direitos de uso e de passivos com contratos de
arrendamento. Por esse motivo a informação comparativa não foi reapresentada e continua a ser divulgada de
acordo com o IAS 17 e IFRIC 4.
Como resultado da adoção do dessa nova prática contábil, a CBAt alterou sua política contábil para os contratos
de arrendamento. Destaca-se que a CBAt possui um contrato de longo prazo referente ao direito de uso de um
contrato de aluguel. Esse contrato tem um prazo remanescente de 17 anos.
Até o exercício findo em 31/12/2018, esses contratos descritos acima eram classificados como arrendamento
operacional e não estavam reconhecidos no balanço patrimonial da CBAt. Os pagamentos contratuais eram
reconhecidos na demonstração do resultado de forma linear pela vigência contratual
1/1/2019, esses contratos passaram a ser classificados como arrendamento e foram reconhecidos no balanço
patrimonial. O montante reconhecido foi mensurado ao valor presente, usando a taxa incremental do contrato
que variou entre 4% e 5% a.a. de acordo com o período contratual remanescente. A CBAt adotou os seguintes
expedientes práticos na aplicação desse pronunciamento técnico:


Aplicação de uma taxa de desconto única para uma carteira de arrendamentos com características
semelhantes;



Aplicação da isenção de não reconhecimento dos ativos de direito de uso e passivos de arrendamentos
com um período inferior a 12 meses e para arrendamentos de baixo valor. Os pagamentos associados
a esses contratos serão reconhecidos como uma despesa em base linear durante o prazo contratual; e



Utilização de informação observável retrospectiva para determinar o prazo de arrendamento,
considerando as opções de extensão ou rescisão contratual.

2.8.2. ICPC 22 (IFRIC 23) –Incerteza sobre tratamento de impostos sobre o lucro- Essa ICPC esclareceu a
contabilização de posições fiscais que ainda não foram aceitas pelas autoridades fiscais, sendo a sua vigência
iniciada em 1/1/2019. A aplicação desse pronunciamento não impactou de forma relevantes às demonstrações
financeiras da CBAt para o exercício findo em 31/12/2019
II. Novas Normas Contábeis a serem Adotadas entre 2020 e 2022
2.8.3. CPC00-R2- Estrutura Conceitual do Relatório Financeiro- Esse novo CPC/IFRS esclarece as
definições de ativo e passivo; critérios para reconhecimento, baixa, mensuração, apresentação e divulgação para
elementos patrimoniais e de resultado. Não se espera impactos relevantes sobre as demonstrações financeiras
da CBAt futuras.
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2.8.4. IFRS 17/CPC50–Contratos de seguros (ainda sujeito à aprovação pelo CFC e a CVM- o Edital de
audiência pública foi concluído em 22/06/2019)- Esse novo IFRS/CPC auxilia os usuários das
demonstrações financeiras a melhor compreender a exposição aos riscos, a lucratividade e a posição
financeira das seguradoras; contudo não trará impacto sobre as demonstrações financeiras futuras da CBAt.

3. Caixa e Equivalentes de Caixa
Disponibilidades incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e
que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante
conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, são remuneradas
substancialmente de acordo com índices que tenham como meta alcançar a variação do CDI e também, a taxa
de poupança para aplicações em contas do tipo poupança, contratadas em bancos de primeira linha e condições
e taxas normais de mercado. Recursos de convênios representam a disponibilidade dos recursos recebidos por
meio de convênios firmados com o governo federal, através do Ministério do Esporte.
Descrição
Disponibilidades
Caixa
Bancos Conta de Movimento

Em 31/12/2019

Recursos de Convênios
Aplicações Financeiras

Em 31/12/2018
268.101

2.000
51.413

223.939
492.040

40.643
94.056

4. Contas a Receber de Convênios e Patrocínios
Trata-se de valores nos quais a CBAt possui a receber de convênios, parcerias e patrocínios.
Descrição
Valores a Receber

Em 31/12/2019

Em 31/12/2018
4.904.376
4.904.376

3.809.411
3.809.411

5. Estoques
Trata-se de valores dos materiais esportivos recebidos através do convênio firmado entre a Empresa Nike do
Brasil Comércio e Participações e a CBAt, nos quais ela passou a realizar controle detalhado e as devidas
contabilizações a partir do exercício de 2015.
Descrição
Estoques de Materiais Esportivos

Em 31/12/2019

EM 31/12/2018
2.804.280
2.804.280

2.825.486
2.825.486

6. Outros Créditos
Descrição
Adiantamentos para viagens e eventos
INSS a recuperar (i)
Outros créditos

(i)

Em 31/12/2019

EM 31/12/2018
70.735
2.368.021
58.667
2.497.423

224.125
2.949.438
56.963
3.230.526

Refere-se a recuperação de crédito previdenciário sobre INSS recolhidos de atletas considerado como
inconstitucional.
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7. Despesa Antecipadas
Descrição
Contrato Thiago Braz

Em 31/12/2019

Em 31/12/2018

Total curto prazo

300.000

600.000

300.000

300.000

-

300.000

Total longo prazo

8. Imobilizado e Intangível, Líquido
8.1. Imobilizado (Direito de uso do imóvel)
Descrição
Direito de Uso de Imóvel (i)

Em 31/12/2019

Em 31/12/2018
2.140.000

-

8.2. Posição Patrimonial dos Demais Bens do imobilizado e do Intangível
Saldos em 31/12/2019

Equipamentos Esportivos e não esportivos
Móveis e Utensílios
Veículos
Computadores e Periféricos
Instalações
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Equipamentos-outros
Total dos Demais Bens do Imobilizado

% - Taxa anual
de depreciação
10%
10%
10%
20%
10%
5%
10%

Custo
2.057.068
883.422
168.567
277.769
102.289
2.451.968
136.423
6.077.506

Ativos
Depreciação
Imobilizados e
/Amortização
Intangíveis,
Líquidos
acumulada
(1.078.280)
978.788
(623.578)
259.844
(44.498)
124.069
(250.061)
27.708
(57.702)
44.587
(214.292)
2.237.676
(21.558)
114.865
(2.289.969)
3.787.537

Saldos em
31/12/2018
Ativos
Imobilizados e
Intangíveis,
Líquidos
1.182.672
321.541
140.972
59.265
54.844
2.113.256
128.546
4.001.096

Intangível, Líquido
Softwares
Total do Intangível

20%

476.677

(408.840)

67.837

136.503

476.677

(408.840)

67.837

136.503

8.3. Movimentação dos Demais Bens Imobilizado e do Intangível do exercício findo em 31/12/2019

Equipamentos Esportivos
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Veículos
Móveis e utensílios
Computadores e Periféricos
Instalações
Equipamentos-Outros
Total do ativo imobilizado
Software
Total do ativo intangível
Total

Em 31/12/2018,
Líquido
Adição
1.182.672
2.113.257
140.972
321.541
59.265
54.844
128.545
4.001.096

235.256
235.256

Em 31/12/2019,
Depreciação e
Amortização 2019 Líquido
(203.884)
978.788
(110.836)
2.237.677
(16.904)
124.068
(61.696)
259.845
(31.557)
27.708
(10.257)
44.587
(13.681)
114.864
(448.815)
3.787.537

136.503
136.503

-

(68.666)
(68.666)

67.837
67.837

4.137.600

235.256

(517.482)

3.855.374
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8.4. Movimentação Demais Bens Imobilizado e do Intangível do exercício findo em 31/12/2018

Equipamentos Esportivos
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Veículos
Móveis e utensílios
Computadores e Periféricos
Instalações
Equipamentos-Outros
Total do ativo imobilizado

Em
Depreciação e
Baixas do
Em 31/12/2018,
31/12/2017,
Amortização
Líquido
Adição
2018
Líquido
Custo
807.734
547.322
(172.384)
1.182.672
828.282
1.378.295
(3.326)
(89.995)
2.113.257
270.314
91.069
(265.000)
44.589
140.972
291.426
90.360
(3.831)
(56.414)
321.541
88.353
9.070
(6.434)
(31.724)
59.265
65.215
(10.371)
54.844
10.036
124.221
(5.711)
128.546
2.361.360
2.240.337
(278.591)
(322.010)
4.001.096

Software
Marcas e Símbolos
Total do ativo intangível
Total

205.932
29.274
235.206

-

(29.274)
(29.274)

(69.428)
(69.428)

136.504
136.504

2.596.566

2.240.337

(307.865)

(391.438)

4.137.600

9. Arrendamentos de bens a pagar
Descrição
Passivo de arrendamento
Juros sobre passivo de arrendamento reconhecido em 2019
Total passivo de arrendamento (i)

Em 31/12/2019

Total curto prazo
Total longo prazo

(i)

Em 31/12/2018
2.140.000
62.608
2.202.608

-

182.608

300.000

2.020.000

300.000

Refere-se a contrato de aluguel do prédio em Bragança Paulista – SP ao qual a CBAt possui como sede
principal. O contrato iniciou em 01/11/2016 e possui prazo total de 20 anos com valor mensal de R$10.000
sendo reajustado anualmente pelo índice IPC/FIPE.

10. Contas a Pagar a funcionários e prestadores de serviços
Descrição
Fornecedores e Outras Contas a Pagar
Premiações a Pagar (i)
Programa de Apoio as Federações (i)
Provisão para Férias de Funcionários
Salários a Pagar
Aluguel a Pagar
Autônomos a Pagar (ii)
Pensão Alimentícia a Pagar

Em 31/12/2019

Em 31/12/2018
520.902
858.500
407.835
265.573
158.404
2.211.214

1.291.337
789.356
724.521
320.575
162.624
37.462
29.137
1.000
3.356.012

(i) Refere-se a provisão a pagar com premiações e de programa de apoio as federações conforme
contrato elaborado com as federações a serem pagas em janeiro de 2020; e
(ii) Valores encontram-se provisionados na mesma conta de fornecedores a pagar.
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11. Encargos Sociais a Recolher
Descrição
INSS a recolher
Encargos sociais sobre provisão de férias
IRRF a recolher
FGTS a recolher
COFINS a recolher
PIS a recolher
Contribuição assistencial a recolher

Em 31/12/2019

Em 31/12/2018
109.008
91.623
44.048
17.830
16.182
1.606
892
281.189

319.478
110.598
97.999
21.306
20.400
7.285
1.960
579.026

12. Receitas a Apropriar-Convênios/Patrocínios
São valores referentes à captação de recursos através da Lei de Incentivo ao Esporte e Patrocínios firmados
com o Ministério do Esporte, a Caixa Econômica Federal e a Empresa Nike do Brasil Comércio e Participações,
cujos prazos contemplam mais de um exercício social e seus valores estão sendo aplicados financeiramente até
a sua final prestação de contas.
Descrição
Nike do Brasil Comércio e Participações - Material Esportivo
Adiantamentos ocorrido com o COB
Contrato Thiago Braz

Em 31/12/2019

Total das Receitas a Apropriar-Convênios/Patrocínios curto prazo
Total das Receitas a Apropriar-Convênios/Patrocínios longo
prazo

Em 31/12/2018
1.250.000
126.318
500.000
1.876.317

600.000
600.000

1.876.317

300.000

-

300.000

13. Provisão para Contingências
Durante o curso normal de seus negócios, a CBAt fica exposta a certas contingências e riscos, que incluem
processos tributários, trabalhistas e cíveis, em discussão judicial. Para os exercícios findos em 31/12/2019 e
31/12/2018, a CBAt possuía registrados os seguintes valores a título de provisão para contingências para cobrir
com perdas prováveis, cujos saldos naquelas datas, bem como as respectivas movimentações estão
demonstradas a seguir:
Descrição
Processos cíveis conforme parecer jurídico do escritório Minori Pio
Sousa e Gestão Advogados

Em
(reapresentado)

Em 31/12/2019
164.847
164.847

31/12/2018
-

No exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12018 as contingências com prognóstico de perdas possíveis
classificadas pelo nossos advogados externos são de R$7.069.038 e R$ 4.351.510 e não estão provisionadas
nessas datas.

14. Patrimônio Social da CBAt
É constituído pela acumulação dos superávits dos exercicios. Sendo assim, em 31/12/2019 e 31/12/2018 o valor
do patrimônio social da CBAt é de R$10.220.026 e R$10.058.225, respectivamente.
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15. Receitas da Atividade Operacional
Descrição
Caixa Econômica Federal
Nike do Brasil Comércio e Participações
Subtotal - Receitas de Patrocinadores
Comitê Olímpico Brasileiro (COB)
Governo Federal e Ministério do Esporte
Corridas de Rua
Registros e Transferências
Participação em Competições Esportivas
Exames Antidopings
Outras Receitas Ordinárias
Outras Receitas
Subtotal - Receitas Ordinárias e Convênios
Total - Resultado Operacional Bruto

Exercício findo em
Exercício findo em
31/12/2019
31/12/2018
13.130.714
14.500.000
1.250.000
1.199.000
14.380.714
15.699.000
5.744.107
210.401
95.309
411.570
228.178
87.855
6.777.420

3.537.019
1.488.827
138.785
95.137
76.075
25.790
246.124
531.926
6.139.683

21.158.134

21.838.683

16. Custos das atividades operacionais
Descrição
Despesas com atletas e treinadores
Organização de eventos nacionais e internacionais
Participações em competições internacionais
Despesas com auxílio a federações e clubes
Centros de treinamentos nacionais
Campings de Atletismo
Cursos e eventos sobre atletismo
Estoques consumidos
Rede Nacional de Treinamento

Exercício findo em
Exercício findo em
31/12/2019
31/12/2018
(3.786.847)
(2.509.425)
(938.587)
(3.104.729)
(1.536.452)
(1.414.172)
(1.501.967)
(2.001.085)
(225.819)
(1.408.867)
(547.653)
(855.580)
(11.046)
(1.802.412)
(134.591)
(10.339.737)
(11.439.495)
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17. Despesas Orçamentárias das Atividades Administrativas
Exercício findo em
31/12/2019
16.1. Recursos Humanos
Salários e Ordenados
Férias
Décimo Terceiro Salário
Alimentação de Funcionários
Indenizações Trabalhistas
Plano de Saúde
Adicionais Legais
Benefícios e Assistências
Transporte
Seguro de Vida – Funcionários
Outros gastos com pessoal

(2.418.986)
(278.593)
(224.931)
(364.303)
(86.677)
(256.999)
(120.000)
(9.993)
(76.850)
(1.248)
(96.634)
(3.935.214)

Exercício findo em
31/12/2018
(2.880.323)
(393.115)
(257.628)
(361.425)
(301.677)
(242.501)
(100.909)
(33.103)
(21.363)
0,00
(1.898)
(4.593.942)

16.2. Encargos Sociais
INSS
FGTS
PIS sobre Folha de Pagamento

Exercício findo em
Exercício findo em
31/12/2019
31/12/2018
(829.114)
(1.024.655)
(152.736)
(547.182)
(21.336)
(27.668)
(1.003.186)
(1.599.505)

16.3. Despesas com Marketing
Marketing e Imprensa

Exercício findo em
Exercício findo em
31/12/2019
31/12/2018
(339.345)
(93.673)
(339.345)
(93.673)

16.4. Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Reversão de provisão para contingência
Assessoria Jurídica
Assessoria de Informática
Serviço Técnico Operacional
Assessoria de Imprensa
Serviços Contábeis e de Auditoria
Outros Serviços Administrativos

Exercício findo em
31/12/2019
(181.050)
(286.895)
(293.004)
(23.200)
(212.842)
(1.580.706)
(2.577.697)

Exercício findo em
31/12/2018 (reapresentado)
1.453.784
(424.847)
(400.737)
(343.710)
(255.200)
(178.961)
(229.650)
(379.321)

16.5. Encargos e Tributos
Encargos, Multas e Taxas diversas
IPTU
IPVA
Alvará

Exercício findo em
Exercício findo em
31/12/2019
31/12/2018
(26.879)
(63.097)
(23.542)
(2.652)
(1.197)
(26.879)
(90.489)

16.6. Organização e Participação em Eventos
Assembleia Geral
Passagens Aéreas
Hospedagem e Alimentação
Diárias
Controle de Dopagem

Exercício findo em
Exercício findo em
31/12/2019
31/12/2018
(36.362)
(268.278)
(132.819)
(128.685)
(438.431)
(27.290)
(12.000)
(2.189)
(607.612)
(438.442)

16.7. Transportes
Transporte Terrestre e Interno
Seguro e Despesas de Veículos
Fretes e Carretos

Exercício findo em
Exercício findo em
31/12/2019
31/12/2018
(179.883)
(54.278)
(10.566)
(76.405)
(22.388)
(14.306)
(212.837)
(144.989)
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16.8. Manutenção da Sede Social
Aluguel/Condomínio
Telefone/Correios
Internet e Manutenção de Softwares
Gráficas, Revistas e Impressos
Materiais de Escritório
Conservação e Limpeza
Energia Elétrica/Água/Gás
Materiais de Consumo
Manutenção e Reforma de Equipamento
Seguro de Bens
Despesas Diversas

Exercício findo em
Exercício findo em
31/12/2019
31/12/2018
(120.000)
(367.953)
(71.302)
(113.190)
(26.898)
(85.111)
(32.543)
(110.392)
(111.302)
(63.518)
(99.463)
(33.994)
(11.719)
(24.490)
(53.261)
(5.180)
(144.289)
(15.570)
(14.966)
(480.202)
(168.129)
(1.150.979)
(1.002.493)

Total Geral das Despesas Orçamentárias das Atividades Administrativas

(9.853.749)

(8.342.854)

18. Resultado financeiro
Receitas financeiras
Variação cambial ativa
Rendimentos de aplicações financeiras
Descontos Obtidos
Despesas financeiras
Despesas bancárias
Imposto sobre Operações Financeiras
Juros passivos
Outras despesas financeiras
Resultado financeiro

Exercício findo em
31/12/2019

30.330
3.284
33.614

Exercício findo em
31/12/2018

819.398
249.451
1.068.849

(56.559)
(104.466)
(2.343)
(163.368)

(19.526)
(6.034)
(6.406)
(31.966)

(129.754)

1.036.883

19. Cobertura de seguros (não auditado)
A CBAt tem como política contratar cobertura de seguros para responsabilidade civil, seguros para determinados
veículos e outras necessidades, por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros e levam
em consideração a natureza de sua atividade e o grau de risco envolvido. As premissas de riscos adotadas, dada
a sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente não
foram revisadas pelos nossos auditores independentes.

20. Gerenciamento de riscos de instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros atualmente utilizados pela CBAt restringem-se a caixa e equivalentes de caixa, em
condições normais de mercado, reconhecidos nas demonstrações financeiras pelos critérios contábeis vigentes.
Estes instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade e
minimização de riscos. A CBAt não efetuou aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer
outros ativos de risco. Considerando os prazos e as características destes instrumentos, os valores contábeis se
aproximam dos valores justos.
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A CBAt adota políticas e procedimentos de controle de riscos, conforme descrito a seguir:
(i)

Política de gestão de riscos financeiros

A CBAt possui e segue a política de gerenciamento de risco, que orienta em relação a transações e requer a
diversificação de transações e contrapartidas ou contratação/fechamento de transações com instituições de
primeira linha. Nos termos desta política, a natureza e a posição geral dos riscos financeiros são regularmente
monitoradas e gerenciadas, a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa.
A política de gerenciamento de risco da CBAt foi estabelecida pela Administração e, nos seus termos, os riscos
de mercado são protegidos quando é considerado necessário suportar a estratégia corporativa ou quando for
necessário manter o nível de flexibilidade financeira.
(ii) Risco de liquidez
É o risco de a CBAt não possuir recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em
decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos.
Para administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo
monitoradas diariamente pela Administração.
(iii) Risco com taxas de juros
O risco associado é oriundo da possibilidade de a CBAt incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas
de juros. A CBAt monitora continuamente as taxas de juros de mercado, com o objetivo de avaliar a eventual
necessidade de contratação de novas operações para proteger-se contra o risco de volatilidade destas taxas.
(iv) Valorização dos instrumentos financeiros
Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos são descritos a seguir, bem como os critérios para sua
valorização:
Caixa e equivalentes de caixa
O valor de mercado desses ativos não difere dos valores apresentados nas demonstrações financeiras. As taxas
pactuadas refletem as condições usuais de mercado.
xxxxxxx
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