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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
 

 

À 
Confederação Brasileira de Voleibol - CBV 
Rio de Janeiro - RJ 
 
 

Introdução 

Examinamos as demonstrações contábeis da Confederação Brasileira de Voleibol - 
CBV (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2015, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais 
notas explicativas. 

 Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis  

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente, se causada por fraude ou erro. 

Responsabilidade dos auditores independentes 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com 
o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão 
livres de distorção relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção 
de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações 
contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de 
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para 
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da 
Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela 
Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto. 
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião 

Opinião sobre as demonstrações contábeis 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Confederação Brasileira de Voleibol - CBV em 31 de dezembro de 
2015, 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. 

Ênfase 

Auditoria da Controladoria Geral da União - CGU 

Conforme Nota Explicativa nº 40, a ESPN iniciou a publicação de uma série de 
reportagens com denúncias ligando ex- dirigentes da Confederação Brasileira de 
Vôlei- CBV ao recebimento de recursos oriundos dos contratos de patrocínio do 
Vôlei de Praia e de Quadra com o Banco do Brasil S.A., vigentes desde 2012. 

Após estas denúncias, a Controladoria Geral da União (CGU), iniciou uma auditoria 
na gestão dos contratos de patrocínios assinados entre a Confederação Brasileira de 
Voleibol (CBV) e o Banco do Brasil S.A. no exercício de 2012 e com vigência prevista 
para o período de 2012 a 2017, considerando as peculiaridades dos contratos de 
patrocínio. 

No Banco do Brasil S.A. a auditoria da Controladoria Geral da União (CGU) teve 
como escopo os controles internos existentes no processo de concessão e 
acompanhamento dos patrocínios com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), 
tendo como principais recomendações o estabelecimento nos contratos de 
patrocínios com a Entidade da obrigação em regulamentar suas contratações, 
estabelecendo padrões de governança. 

Já na Confederação Brasileira de Voleibol - CBV o foco da auditoria recaiu sobre a 
contratação de empresas prestadoras de serviços para Entidade com partes 
relacionadas.  

Os testes de auditoria executados basearam-se nas demonstrações contábeis e 
patrimoniais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) entre o período de 2010 
a 2013 e na análise dos documentos enviados. 
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As demonstrações contábeis da Entidade foram preparadas no pressuposto da 
idoneidade da Administração e não incluem quaisquer ajustes nas contas 
patrimoniais que poderiam ser requeridas caso as medidas solicitadas pela 
Controladoria Geral da União (CGU) não sejam implementadas e cumpridas em sua 
totalidade. Atualmente grande parte das medidas sugeridas pela Controladoria 
Geranl da União (CGU), foram implementadas conforme descrito em nota 
explicativa nº 40 - Item medidas implementadas. 

 

Rio de janeiro, 29 de fevereiro de 2016. 
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1. Contexto operacional 

A Confederação Brasileira de Voleibol, designada pela sigla CBV, filiada à 
Federação Internacional de Voleibol, FIVB e ao Comitê Olímpico Brasileiro, 
COB, fundada em 16 de agosto de 1954 e regulamentada pelo Decreto nº 
36.786 de 18 de janeiro de 1955, é uma associação de fins não econômicos, de 
caráter desportivo, constituída pelas entidades filiadas de administração do 
voleibol. 

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV tem por finalidade administrar, 
dirigir, controlar, difundir e incentivar em todo país a prática do voleibol, 
assim como representar o voleibol brasileiro nas competições nacionais e 
internacionais. 

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV encarrega-se de todo o trabalho 
técnico e logístico relacionado à realização dos campeonatos de voleibol em 
seu calendário oficial. Pelo menos uma vez por ano, cada estado recebe uma 
competição oficial organizada por ela. Além disso, é sua tarefa supervisionar 
todas as atividades das seleções brasileiras de voleibol de quadra masculinas e 
femininas, nas categorias adultas, juvenis, infanto-juvenis e infantis, bem 
como as atividades das seleções brasileiras de voleibol de praia, nas 
categorias adultas, sub-21 e sub-19. 

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV opera apenas no Brasil, com 
representação em todo o território nacional através das Federações que lhes 
são filiadas, tanto no âmbito do voleibol de quadra como de praia. Fora do 
país, a CBV participa de competições representando o Brasil na modalidade 
Voleibol. 

Perfomance do Volei Brasileiro 

Com mais de meio século de existência, a Confederação Brasileira de Voleibol  
transformou  ao longo dos anos o voleibol brasileiro em uma máquina de 
títulos.  

Em 2015 Duplas de vôlei de praia do Brasil dominaram o cenário internacional. 
Alison/Bruno Schmidt e Ágatha/Bárbara Seixas conquistaram o Campeonato 
Mundial, e os brasileiros venceram cinco das seis medalhas em disputa. Times 
também venceram o Circuito Mundial. Nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, 
Álvaro Filho/Vitor Felipe foram prata, enquanto Lili/Carolina Horta 
conquistaram o bronze, mantendo tradição de medalhas. 

Seleções masculina e feminina mantiveram a  hegemonia no Sul-Americano e 
conquistaram títulos. Nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, ambos os times 
foram  prata. Time comandado por Zé Roberto também levou o bronze no 
Grand Prix.  
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Os resultados técnicos alcançados nas principais competições podem ser 
demonstrados da seguinte forma:    

Competições Masculina  Feminina

World Grand Prix 3º

Sul - Americano 1º 1º

Jogos Pan - Americanos 2º 2º

Competições Masculina  Feminina

Mundial Juvenil sub 20 - 2º

Mundial SUB-23 - 1º

Competições Masculina  Feminina

1º 1º/2º

Campeonato Mundial 1º/3º 1º/2º/3º

2º 3ºJogos Pan Americanos

Seleções  Adulta Quadra

Praia adulto

Seleções de Base Quadra

Circuito Mundial

 

2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis  
 

2.1. Declaração de conformidade 
 
As demonstrações contábeis foram preparadas pela Administração da 
Entidade, sendo de sua responsabilidade e estão sendo apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem 
as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
estando em conformidade com as Normas Internacionais de 
Contabilidade (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB). Como se trata de uma associação sem fins lucrativos, as 
demonstrações contábeis foram preparadas, principalmente, de acordo 
com a ITG 2002 – Instituto sem finalidade de lucros, aprovada pela 
Resolução nº 1.409, de 21 de setembro de 2012, pelo Comunicado 
Técnico CTG 2000, aprovado pela Resolução nº 1.159, de 13 de fevereiro 
de 2009, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela NBC TG 1000 
– Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, para os aspectos não 
abordados pela ITG 2002 – Instituto sem finalidade de lucros. A emissão 
das demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 29 de 
fevereiro de 2016. 
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2.2. Base de mensuração 
 

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo 
histórico, exceto as aplicações financeiras apresentadas a valor justo por 
meio do resultado. 
 

2.3. Moeda funcional e de apresentação 
 

As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional da Entidade e seus valores foram arredondados para o valor 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 
 

2.4. Uso de estimativas e julgamento 
 

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas 
emitidas pelo CPC exige que a Administração faça julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e 
os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os 
resultados reais podem divergir das estimativas. A determinação dessas 
estimativas levou em consideração experiências de eventos passados e 
correntes, pressupostos relativos a eventos futuros e outros fatores 
objetivos e subjetivos. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes 
dos registrados nas demonstrações contábeis devido às imprecisões 
inerentes ao processo de sua determinação. A Entidade revisa suas 
estimativas e premissas anualmente.  
 

2.5. Principais práticas contábeis adotadas  
 

As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira 
consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações 
financeiras.  

a) Caixa e equivalentes de caixa compreendem saldo de caixa, depósitos 
bancários à vista e aplicações financeiras com vencimento original de 
três meses ou menos a partir da data da contratação, as quais estão 
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. São 
classificados como instrumentos financeiros destinados à negociação e 
estão registrados pelo valor do custo acrescido dos rendimentos 
auferidos até a data do balanço, ajustado ao valor justo do 
instrumento;  
 

b) Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações 
patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das 
receitas e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente 
de seu efetivo recebimento ou pagamento; 
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c) As Federações Nacionais são entidades estaduais de administração do 
Voleibol, as transações financeiras com as Federações Nacionais estão 
apresentadas no ativo e no passivo conforme os saldos credores e 
devedores; 
 

d) As despesas antecipadas estão registradas no ativo circulante, sendo 
apropriadas mensalmente ao resultado, pelo regime de competência e 
em conformidade com as cláusulas dos contratos de seguros e serviços 
(Nota Explicativa nº 6);  

 
e) Os recursos de patrocínios são apropriados ao resultado por regime de 

competência, em contra partida ao “Contas a receber”; 
 

f) Os investimentos permanentes são demonstrados ao custo de 
aquisição; 
 

g) Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de 
aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer perda não 
recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido 
pela Administração; 

A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear (Nota 
Explicativa nº 09) e leva em consideração o tempo de vida útil 
estimado dos bens com os respectivos valores residuais. A vida útil e 
os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se 
necessário. 

A Administração, em seu julgamento entende que os principais ativos 
não sofreram significativas variações de preço desde a data da 
aquisição e/ou formação e ainda, que as taxas admitidas para a 
depreciação representam adequadamente o tempo de vida útil-
econômica esperada paras os bens do ativo. 

O imobilizado é baixado quando nenhum beneficio econômico futuro 
for esperado do seu uso ou venda, eventual perda ou ganho resultante 
da baixa do ativo são registrados no resultado e apresentado na 
demonstração do resultado, no exercício em que o bem é baixado; 

h) O título patrimonial do Terrace Clube foi doado à Confederação 
Brasileira de Voleibol (CBV), em 1997, e registrado diretamente no 
patrimônio social da Entidade; 
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i) Os demais ativos são registrados ao custo de aquisição, reduzidos de 
provisão para ajuste ao valor de recuperável, quando aplicável. As 
demais obrigações são registradas pelos valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e variações monetárias incorridos; 

j) O intangível, os outros ativos não circulantes e os ativos circulantes 
relevantes, são avaliados a cada data de reporte para determinar se 
há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor 
recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se existir 
uma evidência objetiva de perda como resultado de um ou mais 
eventos que tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo, 
e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de 
caixa futuros projetados daquele ativo que podem ser estimados de 
uma maneira confiável. A Administração não constatou indicadores de 
perda em seus ativos; 
 

k) Transações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas 
moedas funcionais pelas taxas de câmbio nas datas das transações. 
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas 
estrangeiras na data de apresentação são reconvertidas para a moeda 
funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. O ganho ou perda 
cambial em itens monetários é a diferença entre o custo amortizado 
da moeda funcional no começo do período, ajustado por juros e 
pagamentos efetivos durante o período, e o custo amortizado em 
moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do período de 
apresentação; 
 

l) Receitas oriundas de recursos de convênios firmados com entidades 
Governamentais no âmbito Federal, Estadual ou Municipal são 
registrados no contas a receber em contra partida a conta de 
recebimento de convênios (no passivo circulante) e são apropriadas ao 
resultado (receita) à medida que são incorridas as despesas 
relacionadas aos respectivos convênios. Ao final do projeto caso haja 
saldo não utilizado, o mesmo é devolvido ao órgão concedente.  
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3. Caixa e equivalente de caixa  

 2015 2014

Caixa e banco 145.284 115.921

Aplicações financeiras CDB (i) 2.573.386 25.424.513

2.718.670 25.540.435

Titulos de capitalização                                     -   5.000

2.718.670 25.545.435

Incluem numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações 
financeiras de curto prazo com alta liquidez, vencíveis em até três meses, 
contados da data da contratação original, prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor. 
As aplicações financeiras são de curto prazo, classificadas a valor justo por 
meio de resultado e possuem em carteira papéis de bancos de primeira linha 
com liquidez diária, isto é, prontamente conversíveis em caixa e estão 
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 

As aplicações financeiras representam, basicamente, valores investidos em 
títulos de renda fixa administrados pelo Banco do Brasil, Bradesco e Caixa 
Econômica Federal e são lastreadas principalmente em títulos privados 
(Certificado de Depósitos Bancários - CDB), emitidos por empresas e 
instituições financeiras de primeira linha, todos vinculados a taxas pós-fixadas 
e com rentabilidade média no ano de 2015 de aproximadamente 100% do DI 
CETIP (CDI) e fundo com liquidez diária que é composto por cotas de FI que 
aplica em títulos de renda fixa públicos e privados, no mínimo, 95% da 
carteira é aplicada em ativos financeiros que acompanhem direta ou 
indiretamente as variações do CDI, possui baixa automática inteligente. 

O cálculo do valor justo das aplicações financeiras, quando aplicável, é 
efetuado levando-se em consideração as cotações de mercado do papel ou 
informações de mercado que possibilitem tal cálculo, com base nas taxas 
futuras de papéis similares. 

(i) Em 2015 houve  uma redução na rubrica de aplicação financeira que 
justifica-se pelos resgates  realizados durante o exercício para suprir a 
necessidade de caixa. 
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4. Recursos de convênios  

 2015 2014

Disponibilidades (i) 12.454.640 9.497.567

Aplicações financeiras (ii) 2.283.518 1.970.462

14.738.158 11.468.029

 

(i) Representam a disponibilidade dos recursos restritos, recebidos por meio 
de termos de convênios e projetos incentivados firmados com o Governo 
Federal e oriundos da Lei Agnelo Piva, que são utilizados para uso 
exclusivo da execução do plano de trabalho dos respectivos 
convênios/projetos; 

(ii) As aplicações financeiras representam recursos restritos referente aos 
convênios/projetos incentivados basicamente, valores investidos em 
fundos que investem, preferencialmente, em títulos de renda fixa 
públicos, estes fundos são lastreados em pelo menos 70% de títulos 
federais com liquidez diária e estão sujeitas a um insignificante risco de 
mudança de valor. 

Para maiores informações sobre os convênios/projetos vide nota 
explicativa nº 11. 

5. Contas a receber  

 2015 2014

Banco do Brasil  S.A. 28.793.371 28.592.325

Globosat programadora Ltda. 701.681 659.427

Globo  Comunicação Participações S. A. 2.806.723 2.637.709

Ministério dos Esportes 554.856

COB Comite Olimpico Brasileiro 543.604 290.390

Outros contas a receber 263.488 368.512

(-) Provisão de créditos de liquidação duvidosa (9.800)              (9.800)              

33.099.067 33.093.419

 

As contas a receber estão representadas substancialmente pelos valores 
relativos aos contratos de patrocínios, recursos de convênios e direito de 
transmissão de competições, que são contabilizados inicialmente pelo valor 
justo da contraprestação a ser recebida, a qual será realizada nos próximos  
três meses. A Entidade reconhece as perdas em créditos de liquidação 
duvidosa quando existe evidência objetiva de perda no valor recuperável, 
como resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o reconhecimento 
inicial do ativo, que impactam os fluxos de caixa futuros estimados e que 
possam ser confiavelmente estimadas. 
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6. Despesas antecipadas 

 2015 2014

Vale transporte 11.395 8.474

Seguros 48.224 60.083

Plano odontologico -                                  1.833

Antecipação mensalidade Federações -                                  12.000

Apoio financeiro  a Clubes (Superliga 15/16) 1.232.000 -                

Depósito caução 6.400 740.000

1.298.019 822.390

 
As despesas antecipadas estão representadas substancialmente pelo apoio  
financeiro concedido aos Clubes  participantes da Superliga 2015/2016. A  
CBV,  com objetivo de fomentar  a competição, concedeu  apoio financeiro  a 
todos os clubes  participantes  da Competição, esta iniciativa  visou dar 
maiores condições financeiras  para  custeio com hospedagem até a fase 
classificatória da competição. 

A Superliga é o nome fantasia, de propriedade da Confederação Brasileira de 
Voleibol- CBV, do Campeonato Brasileiro de Clubes.  Organizada e dirigida por 
esta  Entidade é a competição máxima do calendário  nacional, tendo por  
finalidade reunir  as melhores equipes do país, constituindo-se  na melhor 
representatividade  técnica do voleibol  brasileiro, sempre  de acordo  com as 
Normas Estatutárias da CBV, seu Código de ética e demais normas. 

O apoio concedido  correspondente  ao montande de  R$ 1.848.000 no mês  de  
outubro de 2015 foi registrado  no grupo de despesas antecipadas, sendo 
apropriada mensalmente ao resultado pelo regime de competência, conforme 
calendário da referida competição (Novembro/2015 a Abril de 2016). 
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7. Adiantamentos diversos 

 2015 2014

Adiantamentos a fornecedores 196.750 203.752

Adiantamentos para despesas de terceiros 173.337 229.113

Adiantamentos para despesa de empregados 40.762 9.046

Adiantamentos a empregados 120.899 123.354

531.748 565.266

 

8. Depósitos judiciais 

 2015 2014

Processos de natureza civel 135.545 135.545

135.545 135.545

 
Estão classificados neste grupo os depósitos judiciais recursais à disposição do 
juízo para permitir a interposição de recurso de acordo com a legislação 
processual em vigor. 
 

9. Imobilizado 

2014 

Taxa Custo corrigido

Depreciação 

acumulada Saldo líquido Saldo líquido

Benfeitorias em imóveis de 

terceiros 4 e  25% 3.095.363        (974.639)            2.120.725         1.980.173         

Móveis e utensílios 10% 1.237.261        (744.648)            492.613            354.271            

Equipamentos esportivos 10% 1.498.734        (990.831)            507.903            585.365            

Equipamentos de informática 20% 1.667.766        (1.167.443)         500.323            281.603            

Veículos 20% 270.740           (182.223)            88.516             131.004            

Programas de computador 20% 575.634           (486.401)            89.233             111.757            

Máquinas e equipamentos 10% 921.746           (525.814)            395.932            435.887            

Equipamentos de comunicação 20% 67.119            (57.147)              9.972               3.342               

Edificações - 14.500            -                        14.500             14.500             

Instalações 10% 15.655            (7.322)                8.333               9.562               

9.364.518      (5.136.468)        4.228.050       3.907.465       

2015 
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a) Movimentação do imobilizado em 31 de dezembro de 2015:  

Taxa 

anual

Dezembro/2014  

Saldo Aquisição Baixa Depreciação

Dezembro/2015 

Saldo 

Benfeitorias em imóveis de 

terceiros 4 e  25% 1.980.173          273.594        (2.239)         (130.803)        2.120.724          

Móveis e utensílios 10% 354.271             230.929        (29.146)        (63.442)          492.611             

Equipamentos esportivos 10% 585.366             33.300          -                 (110.762)        507.904             

Equipamentos de informática 20% 281.603             370.527        (37.819)        (113.988)        500.323             

Veículos 20% 131.005             -                  -                 (42.487)          88.518               

Programas de computador 20% 111.756             15.416          -                 (37.940)          89.232               

Máquinas e equipamentos 10% 435.887             88.871          (128.826)        395.932             

Equipamentos de comunicação 20% 3.342                7.656           -                 (1.026)            9.972                 

Edificações 4% 14.500               -                  -                 -                   14.500               

Instalações 10% 9.562                -                  -                 (1.229)            8.333                 

3.907.465        1.020.292   (69.204)      (630.504)       4.228.050         

 

O montante  de R$ 2.120.724 referentes  às Benfeitorias em imóveis de terceiros  corresponde a Benfeitorias realizadas no 
Centro de Treinamento, localizado em Saquarema  e  as obras necessárias para inauguração da nova sede administrativa do  
Voleibol.   

No dia 27 de outubro de 2015, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) chegou a mais um marco na sua história com a 
inauguração da nova sede, no Riocentro, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O novo espaço, com 1.300 metros quadrados, 
simboliza a modernidade e a transparência da CBV, com acesso para todos e a lógica da hierarquia horizontal, promovendo 
a integração direta entre os gestores e as suas equipes. Os dois salões onde trabalha a maioria dos colaboradores 
receberam os sugestivos nomes de Quadra 1 e Quadra 2. Juntamente com as outras salas, há um total disponível de 135 
posições de trabalho, com utilização de mobiliário ergonômico que permite maior conforto no dia a dia da instituição.Com 
suporte de uma decoração esportiva, que transmite alegria e animação e estimula o processo de criatividade, o objetivo 
foi fazer os funcionários se sentirem dentro do lúdico espaço do jogo.  
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As paredes foram decoradas para lembrar a toda hora o novo modelo de gestão: missão, visão e valores fazem parte da 
nova identidade visual. 
 
Com a mudança  para a nova sede a  CBV  modernizou  seus equipamentos de comunicação e  informática.   

b) Movimentação do Imobilizado em 31 de dezembro de 2014: 
 

Taxa 

anual

Dezembro/2013 

saldo Aquisição Baixa Depreciação

Dezembro/2014  

saldo

Benfeitorias em imóveis de terceiros 4 e  25% 2.107.070             2.239          -             (129.136)     1.980.173         

Móveis e utensílios 10% 409.518                58.705        (42.919)    (71.033)       354.271            

Equipamentos esportivos 10% 429.305                257.000       -             (100.939)     585.366            

Equipamentos de informática 20% 317.189                73.449        (7.080)     (101.955)     281.603            

Veículos 20% 173.492                -                 -             (42.487)       131.005            

Programas de computador 20% 108.636                42.455        -             (39.335)       111.756            

Máquinas e equipamentos 10% 369.185                179.023       (108)        (112.213)     435.887            

Equipamentos de comunicação 20% 4.394                   -                 -             (1.052)         3.342                

Edificações 4% 14.500                  -                 -             -                 14.500              

Instalações 10% 10.968                  -                 -             (1.406)         9.562                

3.944.257           612.871     (50.107)  (599.556)    3.907.465        
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10. Fornecedores 

2015 2014

Croutton comércio e serviços e alimentação 8.616          85.215        

Maiorca passagens e turismos -             56.413        

Associação latina de desenvolvimento desportivo -             250.000      

Sportille   Centro  de treinamento 69.462        65.530        

Globosat 603.179      -             

Ibope pesquisas 183.210      -             

Totvs 187.519      -             

Montes Claros 74.000        -             

Globo  332.042      -             

Bradesco Saúde 212.402      -             

Camargo Advogados 80.400        -             

S C Consultoria  Ltda 25.217        -             

Outros (i) 909.867      334.672      

2.685.914  791.830     

 

(i) O saldo registrado em outros no montante  de R$909.867 (em 2014 R$ 
334.672) correspondem a valores pulverizados de diversos fornecedores.  

11. Convênios  

Conforme demonstrado a seguir, em 2015 a Entidade captou R$ 35.818.956 
em incentivos do Governo Federal e Estadual: 
 
 2015 2014

Órgãos Governamentais

Captação de recurso (i) 35.818.956 18.356.565

Aplicação de recurso (20.712.674)                 (7.014.440)                  

15.106.282 11.342.125
 

 
Captação de recurso (i) 2015 2014

Governo Federal - Convênio 3.304.789

Governo Federal - Lei de Incentivo aos Esportes 27.064.997 9.091.182

Gorverno Estadual- Lei de incentivo ICMS 500.000 1.499.124

Governo Municipal 405.877

Recursos Lei Agnelo/Piva - COB 8.253.959 4.055.593

35.818.956 18.356.565

Os recursos  captados  através de convênio e termos de parcerias junto ao 
Governo Federal e Estadual, representam os seguintes projetos: 
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Recursos captados através de Lei de Incentivo: 

 Governo Federal: 

 Projeto do CBVP (Circuito Brasileiro de Volei de Praia) com 09 etapas 
em diferentes  estados  visando a participação  e democratização dos 
desportos nas diferentes  regiões do Brasil;  

 Projeto  realização  da fase final  da Liga Mundial-   o projeto foi 
aprovado e o recurso captado  e  os gastos executados integralmente  
em 2015; 

 Projeto   de três etapas do FIVB  World Tour Open  e  uma  Etapa  do 
World Tour  Grand Slam de Vôlei de Praia-   O projeto foi aprovado e 
captado  em 2015  e será  executado em 2016; 

 Projeto  de três etapas  do World Tour  Open e  uma  etada   do World 
Tour  Grand Slam de Volei de Praia -  O projeto foi aprovado e captado 
em 2015 e será  executado em 2016; 

 Projeto  duas etapas do Circuito  Brasileiro de Vôlei  de Praia  Open   e 
Super Praia - O projeto foi aprovado e captado em 2015 e será  
executado em 2016; 

 Projeto  Campeonato  Brasileiro   de Seleções  Estaduais na divisão 
Especial- O projeto foi aprovado e captado em 2015 e será  executado 
em 2016; 

 Projeto  BB Volei de Quadra – Sulamericano-    projeto captado e 
aprovado em 2014,  porém a aprovação  ocorreu após a data da 
competição e como a competição só se realiza em anos pares,  a CBV  
solicitou prorrogação  de vigência para  execução do referido  recurso  
para o exercício de 2016, cumpre esclarecer  que  o  projeto  sofrerá  
ajustes  que  serão submetidos a aprovação do Ministério dos Esportes; 

Governo Estadual: 

 Projeto Fase final Liga Mundial-  o projeto foi aprovado e o recurso 
captado  e  os gastos executados integralmente  em 2015; 

Recursos captados  através da Lei Agnelo Piva: 

 Projeto Manutenção do Centro de Treinamento – Saquarema; 

 Projeto Remuneração de Dirigentes Estatutários; 

 Projeto Serviços Complementares  de Software; 

 Projeto  Implementação de Software dos Módulos TOTVS LIGHT RM; 
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  Projeto  Circuito  Mundial  Vôlei  de Praia -2015; 

 Projeto Serviços Técnicos de Terceiros. 

Os saldos  de captação  e aplicação  de recursos  com convênios  são baixados  
após  a prestação de contas. 
 
O montante de R$ 15.106.282 apresentado no exercício de 2015 (R$ 
11.342.125 em 2014) refere-se ao saldo ainda não utilizado dos referidos 
recursos, o procedimento relacionado à contabilização dos recursos acima 
foram efetuados de acordo o CPC nº 07 Subvenção e assistências 
Governamentais. 
 
Os projetos listados acima estão detalhados  no web site da Confederação 
Brasileira de Voleibol na aba convênios. 

12. Receitas a apropriar 

2015 2014

Patrocínio 28.889.610 27.334.580

Direito de transmissão 5.613.445 5.275.418

Inscrições superliga 308.666 345.429

34.811.721 32.955.426
 

Referem-se a patrocínio e direito de transmissão de competições que serão 
realizadas no ano–calendário de 2016. Essas receitas, registradas em 
contrapartida a contas a receber, são apropriadas ao resultado de acordo com 
o período de realização das competições esportivas e pelo regime de 
competência.  
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13. Encargos e impostos a recolher 

2015 2014

IRRF -  Autonomos                         139.401                           55.194 

INSS - Autonomos                         109.637                         133.284 

IRRF - Pessoa Juridica (Cod. 1708 E 3280)                           10.933                           17.980 

INSS - Cessão De Mão De Obra (Cod. 2631)                           34.691                           32.262 

IRRF - Folha  salário empregado                         300.776                         132.020 

INSS - Folha  salário empregado                         316.992                         184.355 

FGTS - Folha  salário empregado                         121.145                           65.555 

Pis  Folha de pagamento                           19.582                           10.855 

Contribuição sindical                                 25                               130 

ISS retido pessoa jurídica                           21.536                           55.316 

CSLL/Cofins/PIS (4,65% Lei 10.833/2003)                           33.401                           18.292 

PIS  (0,65% Lei 10.833/2003)                                 49                                 46 

Cofins (3% Lei 10.833/2003)                               228                               215 

IRRF Pro Labore                           17.513                            5.000 

INSS Pro Labore                           10.481                            4.608 

                   1.136.391                       715.112 

 
14. Provisões com pessoal 

2015 2014

Provisão Férias 1.776.623 938.471

1.776.623 938.471

O incremento no saldo refere-se   as alterações  realizadas  pela  
implementação  do plano de cargos e salários da CBV. 

15. Provisão de despesas  

 2015 2014

Provisão despesas seleção de quadra (i) 212.057 7.894.454

Provisão despesas seleção praia (ii) 409.057 334.843

Provisão de despesas outros -                             31.076

621.114 8.260.373

 
(i) Refere-se a provisão  das despesas com premiações devidas aos atletas 

e comissão técnica referente às competições  de Seleções de Volei de 
Quadra realizadas no exercício de 2015; 

(ii) Refere-se a provisão  das despesas com premiações devidas aos atletas 
referente as competições  de Volei de Praia realizadas no exercício de 
2015; 
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16. Provisões contingenciais 

A Entidade possui processos judiciais de natureza tributária, cível e 
trabalhista, resultantes do curso normal de suas atividades. Com base em 
aconselhamento legal e nas melhores estimativas da administração, a 
Entidade revisa a probabilidade de que a saída de recursos que incorporam 
benefícios econômicos será necessária para liquidar as obrigações. 

Passivos contingentes para os quais a probabilidade de perda é considerada 
possível ou remota não são provisionados, mas são divulgados. 

Em 2015 a Entidade constituiu provisões no montante de R$ 12.000 que foi 
considerado suficiente para cobrir as perdas consideradas prováveis e 
razoavelmente estimáveis e estão representadas em sua totalidade por 
reclamações cíveis. 
Processos Judiciais 

Passivos:

Probabilidade de perda: Civil Trabalhista Tributária Total

Remota 377.000 -                                  -   377.000

Possível 9.275.460 405.000                   -   9.680.460

Provável 12.000 -                -                12.000

9.664.460 405.000                   -   10.069.460

 

17. Contas a pagar  

 2015 2014

Circulante

Federações nacionais 5.991 98.141

Autonomos 27.285 40.438

Outros 63.682 32.730

96.958 171.309

Não circulante

Governo Federal - GDF (i) 837.171 -                             

837.171 -                             

 

Representados substancialmente pelos valores a pagar, referentes às 
contribuições mensais às entidades filiadas e aos serviços contratados de 
pessoa física e devolução de subvenção Governamental. 
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(i) A importância de R$ 837.171 apresentada no quadro acima de 
ressarcimento  refere-se  a devolução da subvenção Governamental  
recebida do Governo do Distrito Federal referente ao convênio  firmado 
para realização do Mundial de Volei de Praia  realizado em 2012,  a 
referida glosa  corresponde as  irregularidades  na prestação de contas, 
constantes dos autos do processo nº 220.000.158/2012- junto ao 
Governo do Distrito Federal . 

A CBV  comprometeu-se  a realizar  o pagamento do saldo em  59 
parcelas  com vencimento  para o dia 15 de cada mês, a partir do mês 
de julho/2015, ciente  que o valor do saldo devedor e das respectivas 
parcelas  serão  atualizadas anualmente conforme  índice do 
SINDECITCDF, no código que se refere Ressarcimento ao Erário. 

       Cumpre esclarecer  que  a determinação  de devolução  dos valores    
lastreia-se  exclusivamente na averiguação de erro formal  com relação  
às notas fiscais  apresentadas na prestação de contas, onde constavam 
somente o nome do convênio, faltando o seu respectivo número. 

 
18. Patrimônio social   

No exercício de 2015, foi apropriado respectivamente ao patrimônio social da 
Confederação Brasileira de Voleibol um déficit de R$ 23.896.764 (R$ 
2.131.900 superávit em 2014). 

O déficit do exercício refere-se substancialmente ao aumento das despesas 
operacionais (realizações de eventos diversos) e de pessoal, conforme 
explicado abaixo: 

Despesas operacionais: 

Na temporada de 2015, foram realizados um numero superior de eventos em 
relação a 2014, como por exemplo Final da Liga Mundial, Sul-Americano, 
World Tour Open e amistosos.  

Pessoal:  

Em 2015, a Entidade passou a contar com um diretor executivo (CEO), que  
assumiu  o cargo com o desafio de consolidar práticas responsáveis de 
governança e alcançar excelência nos eventos promovidos pela CBV. 

E  com uma gestão cada vez mais atenta e preocupada com os colaboradores, 
a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) implementou  as seguintes ações: 

a) Implementação do Plano de Cargos e Salários e melhoria de benefícios 
(cartão de refeição, planos de saúde e dental); e 

b) Alterações na  estrutura organizacional. 
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19. Renda de jogos  

2015 2014

Bilheteria 3.129.301 1.301.525

3.129.301 1.301.525

Nesta rubrica são registradas  as receitas  de bilheteria das competições 
realizadas  no  Brasil. Em  2015, o valor arrecadado foi  maior do que  no ano 
anterior devido ao fato  da realização da final da Liga Mundial e  jogos 
Amistosos de seleções de Quadra. 

20. Receita de patrocínios 

 2015 2014

Patrocínio seleções quadra 35.231.181 39.481.436

Patrocínio seleções praia 27.972.226 25.222.978

Patrocínio jogos/eventos 9.467.111 10.724.135

72.670.518 75.428.549

 

A receita de patrocínio está substancialmente representada pelo  
patrocionador oficial Banco do Brasil S.A.  

A partir  de 2014  o valor do contrato de patrocínio do Banco do Brasil S.A.  
passou a ser segregado em  recursos livres e recursos repassados ao amparo da 
Lei de Incetivo ao Esporte (Lei 11.438/2006). 

Em 2015 cerca de R$ 16.455.885  (R$9.091.182 em 2014) deixaram de ser  
apropriados  como receita de patrocínio  por se tratar  de  recurso 
incentivado, este valor  é apropriado ao resultado  na rubrica de receita de 
convênios somente após  a elaboração e aprovação do projeto, conforme  
relatado nas principais praticas  contábeis adotadas pela CBV – item 2.5 
letra(l). 
 

21. Receita de direito de transmissão 
2015 2014

Direito de transmissão 6.678.779 8.278.680

6.678.779 8.278.680

O montante apresentado no quadro acima refere-se a contrato de cessão de 
direitos de captação, fixação, exibição e transmissão dos sons  e imagens de 
eventos. 
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22. Receita de convênios 

2015 2014

Governo federal 10.581.658                 4.321.378                  

Gorverno estadual 463.676                     1.194.951                  

Governo municipal -                                399.171                     

Recursos Lei Agnelo/Piva - COB 4.407.118                  3.275.070                  

15.452.452               9.190.570                 

O montante de R$ 15.452.452 apresentado no exercício de 2015 (Em 2014  
R$ 9.190.570) refere-se à receita de subvenção governamental. Estes valores  
foram apropriados na receita quando  incorridas as despesas relacionadas nos 
respectivos projetos.  
 

23. Receita de isenção de tributos federais 
 

Os impostos e contribuições sociais não recolhidos em 2015 e 2014, em razão 
das isenções tributárias da Confederação Brasileira de Voleibol, foram os 
seguintes: 

 2015 2014

IRPJ 705.906                    

CSLL 262.766                    

-                              968.672                  

 

Tendo em vista o déficit de R$ 23.896.764 apurado em 2015, não foi  
apropriado  ao resultado a receita de isenção  tributárias  a titulo de  imposto 
de  renda e  Contribuição Social. 
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24. Custos com pessoas de apoio/atletas e comissão técnica 

2015 2014

Arbitragem (2.208.592)                 (1.918.292)                 

Diretor de Quadra (330.445)                    (285.092)                    

Boleiros/Placaristas (60.855)                      (84.243)                      

Seguranças (813.210)                    (607.667)                    

Despesas com Antidoping -                                (3.020)                        

Locutor (40.060)                      (9.501)                        

Eletricista (15.100)                      -                                

Outras pessoas de apoio (424.170)                    (378.459)                    

Hospedagem (4.394.630)                 (4.286.342)                 

Alimentação (i) (4.632.971)                 (2.783.592)                 

Despesas médicas e farmaceuticas (1.450.352)                 (1.130.666)                 

Direito de uso e imagem (2.331.066)                 (2.350.132)                 

Comissão técnica (ii) (5.500.537)                 (8.120.261)                 

Despesas  com vistos/taxas com passaporte (60.746)                      (22.949)                      

Educação e treinamento (12.878)                      (10.578)                      

Promotor de eventos (830.133)                    (889.550)                    

Supervisão (144.378)                    (256.652)                    

Despesas com recepcionistas (123.495)                    (2.239)                        

Despesas com conservação e limpeza (318.265)                    (152.661)                    

Repasse transferencias internacionais (iii) (577.714)                    -                                

(24.269.597)             (23.291.896)             

 
 
Refere-se aos gastos vinculados diretamente ao desenvolvimento dos produtos 
da CBV, os mesmos são apropriados ao resultado de acordo com o regime de 
competência. 
 
(i) Alimentação – nesta rubrica são registrados  todos os gastos com 

alimentação de atletas e membros de comissão técnicas nos eventos 
nacionais e internacionais de  competições de vôlei de Quadra e Praia.  
O aumento apresentado em 2015 em comparação  a 2014 nesta rubrica 
justifica-se  substancialmente  pela realização  da etapa final da Liga  
Mundial  2015 realizada  no Rio de Janeiro, assim como  o custo de 
alimentação   na competição CBS-  Campeonato Brasileiro de Seleções 
realizado em Saquarema –RJ. 

(ii) Comissão Técnica- nesta rubrica são registrados  os valores pagos a 
titulo de remuneração  pelo serviço prestado  dos membros das 
comissões técnicas das Seleções Quadra e Praia.  A redução  
apresentada em 2015 em relação a 2014 nesta rubrica justifica-se 
substancialmente  pelos convênios firmados/executados em 2014 entre 
a CBV e  o Ministério do Esporte – para  preparação das Seleções 
Brasileiras Adultas de Vôlei de Praia, preparação  das Seleções 
Brasileiras  de base  sub 19 e sub 21 de Vôlei de Praia, visando os jogos 
olímpicos de 2016 e 2020 e preparação dos atletas brasileiros de Vôlei 
de Praia contemplados no plano Brasil Medalhas. 
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(iii) Repasse de transferências internacionais - No exercício de 2015 o 
montante de R$ 577.714 corresponde  a implementação de  uma 
política de repasse as Federações e Clubes dos valores arrecadados com 
a taxa de 10% cobrada em cada uma das operações de transferências 
internacionais de atletas do voleibol de quadra. Este recurso é apurado 
anualmente durante a janela de transferências de atletas para o 
exterior que é estabelecido pela FIVB entre outubro e maio. No 
período, todas as negociações concluídas e pagas geram um recurso que 
será rateado da seguinte forma: 

 
Do valor, 50% serão considerados como receita para os projetos de 
desenvolvimento da CBV (Museu, Pós-Carreira, VivaVôlei e 
Universidade). Os outros 50% serão rateados pela cadeia produtiva da 
modalidade: 20% para o clube do primeiro registro do atleta 
transferido, 20% para a federação à qual o primeiro clube é filiado, 30% 
para o último clube do atleta transferido e 30% para a federação à qual 
o último clube é filiado. 

25. Transportes 

 2015 2014

Transporte aereo Nacional - Pessoas (5.666.950)                   (5.945.247)                   

Transporte aereo internacional- Pessoas (8.191.410)                   (5.151.273)                   

Transporte terrestre- Pessoas (1.922.269)                   (1.705.736)                   

Transporte aereo de materiais (110.953)                      (226.991)                      

Transporte terrestre de materiais (465.441)                      (977.854)                      

(16.357.023)                (14.007.101)                

Nesta rubrica  são  registrados  o custo  com transporte  de pessoas e 
materiais   referente as competições realizadas em território nacional e 
internacional.  

O aumento apresentado  nesta rubrica   refere-se substancialmente   
transporte  aéreo internacional. Por se tratar de ano pre olímpico  nossas 
seleções  tiveram  maior participação em competições  internacionais, 
também temos que considerar  que no ano de 2015 houve uma alteração 
significativa na taxa do dólar.   
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26. Despesas com premiação a atletas 

As despesas com premiações incorridas nos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2015 e 2014 são:  

2015 2014

Vôlei de Praia

Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia (5.218.439)             (5.121.937)             

Mundial (1.150.018)             -                            

Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia- SUB 23 (161.548)                (130.478)                

Campeonatos Estaduais de CEBBVP (826.890)                (804.404)                

Jogos Pan Americano (539.876)                -                            

Sul Americano (419.913)                -                            

(8.316.684)             (6.056.819)             

Vôlei Indoor  

Liga Mundial (392.937)                (1.536.369)             

Campeonato Mundial Femino/Masculino (326.008)                (5.865.000)             

Campeonato Sul Americano (1.267.193)             -                            

World Grand Prix (875.479)                (524.000)                

World Grand Champions -                            -                            

Sulamericano Infanto Feminino SUB 17 -                            (57.549)                  

Sulamericano Juvenil Feminina SUB 19 -                            (65.337)                  

Sulamericano  Juvenil  Masculino SUB 20 -                            (75.376)                  

Sulamericano  Sub 22 Feminino -                            (35.627)                  

Sulamericano  Sub 22 Masculino -                            (55.000)                  

Outros (304.990)                (157.870)                

(3.166.607)             (8.372.129)             

(11.483.290)          (14.428.948)          

Os valores de R$ 11.483.290 em 2015 (R$ 14.428.948 em 2014) referem-se às 
premiações por classificação, conquistas de campeonatos e de torneios 
esportivos organizados pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e por 
outras instituições nacionais ou internacionais devidos aos atletas e membros 
das comissões técnicas, estes valores são apropriados ao resultado do 
exercício de acordo com o principio de competência. 
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27. Locação 

 2015 2014

Locação de arena (4.314.384)                   (4.682.237)                   

Locação de equipamentos (6.860.382)                   (3.733.748)                   

Locação  de salão (402.410)                      (4.810)                          

Locação de banheiro (400.700)                      (378.922)                      

Locação de quadra (982.646)                      (102.195)                      

Locação de móveis (921.855)                      (343.745)                      

(13.882.377)                (9.245.657)                  

Nesta rubrica são registradas todas as despesas com locação  de bens móveis 
necessários para realizão dos eventos de  vôlei de quadra e praia  organizados 
pela CBV. O aumento apresentado  nesta rubrica   refere-se substancialmente  
ao aumento  com o custo de locação de equipamentos  utilizados nos eventos 
realizados no exercício.  

28. Custos/despesas com federações 

 2015 2014

Operacional

Apoio operacional (1.971.449)                  (2.124.944)                  

(1.971.449)                  (2.124.944)                  

Administrativa

Contribuições (1.628.000)                  (673.436)                     

Ajuda de custo (787.860)                     (1.085.720)                  

(2.415.860)                  (1.759.156)                  

(4.387.309)                 (3.884.100)                 

No exercício de 2015 a Confederação destinou o montante de R$ 4.387.309 
(R3.884.100 em 2014) referente a apoio operacional para realização de 
competições e gestão. 
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29. Despesas operacionais - outros custos 

2015 2014

Montagens e desmontagens quadra (i) (1.058.356)               (489.770)                  

Equipamentos e materiais esportivos (ii) (1.025.745)               (353.814)                  

Uniformes esportivos (469.052)                  (513.465)                  

Impressos (580.355)                  (447.372)                  

Estatística (298.526)                  (541.310)                  

Seguros (49.430)                   (5.666)                     

Material quadra/área de jogo (718.757)                  (663.637)                  

Vídeo/som/imagem/comunicação (iii) (4.403.577)               (1.125.042)               

Entretenimento e diversões (637.840)                  (382.528)                  

Educação corporativa -                             (23.628)                   

Taxas  gerais (iv) (6.433.407)               (1.087.851)               

Reuniões de trabalho (150.317)                  (106.484)                  

Outros custos com produtos (v) (1.655.123)               (627.503)                  

(17.480.485)           (6.368.069)             

O montante de R$ 17.480.485 apresentado no exercício de 2015 (Em 2014 R$ 
6.368.069) refere-se  as despesas operacionais para realização dos eventos. Ao 
longo de 2015 diversos eventos aproximaram as seleções masculina e feminina 
do Brasil dos torcedores de diversas partes do país. Nesta temporada, foram 
realizados um numero superior de eventos em relação a 2014, como por 
exemplo Final da Liga Mundial, Sul-Americano, World Tour Open e amistosos. 

  Abaixo destacamos as rubricas cujo as variações  foram significativas quando     
comparadas ao exercício de 2014. 

(i) Montagems e desmontagens quadra- nesta rubrica são registrados os 
custos com montagem e desmontagem  de arquibancadas, 
equipamentos  e piso de competições de vôlei de quadra. O  aumento  
apresentado em 2015 está diretamente relacionado   ao número de  
eventos realizados  no exercício. 

(ii) Equipamentos e materiais esportivos- nesta rubrica são registrados  os 
custos com  aquisição  de redes, postes, bolas, fitas de marcação e 
lonas necessárias para realização de competições de Vôlei de Quadra e 
Praia. O aumento  apresentado na referida rubrica foi impactado  
diretamente pela aquisição de lonas para os eventos: Liga Mundial 
(todas as etapas), Grand Prix, jogos amistosos, Copa Brasil, Super Liga 
e CBVP- Open.   
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(iii) Video/som/imagem/Comunicação- nesta rubrica são registrados os 
custos  com fotos filmes e revelações referentes as competições, 
filmagem, sonorização, iluminação e transmissão de jogos.  O aumento  
apresentadao na referida  rubrica foi impacatado pela aquisição de 
transmissão de jogos de vôlei de Quadra e Praia. No tocante à 
transmissão de jogos,  cumpre ressaltar que  cerca de 115 países 
receberam  o sinal dos jogos  da Liga Mundial e Grand Prix, tornano-os  
dois dos eventos mais importantes realizados em solo brasileiro em 
2015. 

(iv) Taxas Gerais- nesta rubrica foram registradas as taxas  para  a 
realização de competições internacionais como:  World Tour Open, Liga 
Mundial e  Grand Prix devidas à FIVB, assim  como as taxas necessárias 
para liberação de espaço para  realização de eventos  nacionais  
devidas aos órgãos governamentais competentes. 

(v) Outros custos com produtos- nesta rubrica foram registrados os custos 
com água e gelo para os eventos,energia elétrica, decoração de ginásio 
avaliação e medicão, material de informática , material elétrico e  
apoio financeiro concedido aos clubes participantes da Superliga (vide 
nota explicativa nº 6).  

30. Despesas com pessoal  

2015 2014

Salarios (9.051.204)              (5.572.240)              

13º Salario (987.098)                 (573.302)                 

Férias (1.398.459)              (754.628)                 

Aviso Prévio (129.832)                 (136.125)                 

Horas Extras (244.003)                 (167.751)                 

Gratificações (1.517.641)              (423.252)                 

Estagiarios (72.048)                  (234.759)                 

Indenizações Trabalhistas (163.047)                 (309.981)                 

Adicional Noturno (12.000)                  (7.223)                    

Insalubridade -                            (108)                       

Remuneração diregente estatutário (446.968)                 -                            

(14.022.300)          (8.179.369)            

 

O montante de R$ 14.022.300 apresentado em 2015 (R$ 8.179.369 em 2014) 
reflete  o investimento  em várias ações de gestão de pessoal, governança e 
administração que foram tomadas ao longo do ano de 2015 para aprimorar os 
processos internos e criar ferramentas para melhoria de resultados. 
 
Seguindo o planejamento da atual gestão da Confederação Brasileira de 
Voleibol, no processo de reformulação proposto pela Fundação Getúlio Vargas, 
a Entidade em 2015  passou a contar com um diretor executivo (CEO), que  
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assumiu  o cargo com o desafio de consolidar práticas responsáveis de 
governança e alcançar excelência nos eventos promovidos pela CBV. 

E  com uma gestão cada vez mais atenta e preocupada com os colaboradores, 
a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) implementou  as seguintes ações: 

 

 Implementação do Plano de Cargos e Salários e melhoria de benefícios 

(cartão de refeição, planos de saúde e dental): 

 

Nosso Plano de Cargos e salário e melhoria de benefícios foi elaborado  com 
a assessoria da Hay Group, empresa multinacional global de consultoria de 
gestão de negócios que trabalha com líderes com a finalidade de transformar 
estratégia em realidade. O objetivo  da implementação da politica de 
remuneração  foi o de assegurar a manutenção  de padrões  de equilíbrio 
interno e externo, compatíveis com a responsabilidade de cada cargo e 
competitivos  ao mercado  de trabalho, também o  de estabelecer  carreiras  
de cargos que estimulem  e proporcionem  o crescimento profissional  dos 
colaboradores.  Todos os ajustes  necessários  na remuneração  para  a 
adequação  do  plano de cargos  e salários foram aplicados  no mês de Maio 
de 2015. 
 

 Alterações na  estrutura organizacional: 

Em 2015  foram  efetuadas  mudanças   na estrutura organizacional  da 
Confederação Brasileira de Voleibol- CBV, tais alterações  estão diretamente 
relacionadas ao plano estratégico da entidade.  Foram criadas  as seguintes  
unidades de negócios: 
 

 Comercial; 

 Governança/planejamento/estratégia; 

 Tecnologia corporativa; 

 Comunicação; 

 Controle Interno/auditoria; 

 Projetos e Instalações 

 Desenvolvimento. 

Atualmente  a Entidade  conta  em seus quadros com 133 empregados e 4 
estagiários (122 empregados e 8 estagiários em 2014). 
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31. Encargos sociais 

2015 2014

INSS (3.532.096)              (2.093.034)              

FGTS (1.134.864)              (783.447)                 

PIS (126.241)                 (71.594)                  

Contribuição sindical patronal (1.409)                    (1.700)                    

(4.794.610)            (2.949.775)            

 
32. Despesas com serviços contratados 

2015 2014

Gestão do negocio (1.800.444)          (2.392.721)          

Assessoria juridica (564.752)             (837.316)             

Assessoria contábil (55.370)              (19.256)              

Assessoria administrativa (52.800)              (24.500)              

Assessoria de informatica (1.061.250)          (219.327)             

Serviços de locação de mão de obra (488.420)             (330.779)             

Serviços de informática (604.386)             (678.803)             

Serviços de provedor (174.044)             (74.360)              

Serviços de auditoria (122.921)             (695.689)             

Assesoria de projetos (589.054)             (29.059)              

Assessoria  sistema de gestão (923.961)             (941.378)             

Assessoria de cargos e salários (38.000)              (24.500)              

Assessoria  em passagens -                       (9.900)                

Serviços de guarda material (72.557)              (67.349)              

Supervisão (15.000)              -                       

Administração de bilheteria (297.098)             -                       

Filmagem (147.400)             -                       

Serviço de tradução (800)                  -                       

(7.008.258)         (6.344.937)         

 
O montante de R$ 7.008.258 apresentado em 2015 (R$ 6.344.937 em 2014) 
reflete os ajustes no  modelo de gestão da Confederação Brasileira de Voleibol 
(CBV) com o objetivo de tornar seus processos administrativos mais 
transparentes e ao mesmo tempo mais eficazes.  

Além do investimento  em assessoria  voltada  para gerenciamento  de risco e 
compliance, a Entidade  investiu  fortemente   em sua infraestrutura  
tecnológica. 
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33. Despesas de localização e funcionamento 

2015 2014

Aluguel /leasing de equipamentos (252.791)            (61.465)              

Condominio (31.477)              (6.988)                

Energia eletrica (306.239)            (281.775)             

Telefone (419.622)            (312.523)             

Hospedagem (729.115)            (679.983)             

Correio (63.327)              (44.559)              

Fotocopias (8.512)               (11.290)              

Material de informatica (65.891)              (82.468)              

Material de escritório (62.497)              (78.860)              

Seguros (84.754)              (91.615)              

Assinatura de tv (25.869)              (20.803)              

impostos  e taxas (90.783)              (33.309)              

Oficios e cartorios (35.242)              (29.540)              

Veiculo/combustivel (43.698)              (33.203)              

Material de copa (237.840)            (159.188)             

Refeições e lanches (599.748)            (598.354)             

Doações (6.450)               (49.664)              

Assinaturas de jornais (26.015)              (14.762)              

Taxa de manutenção de titulos (1.958)               (6.411)                

Impressos (418.033)            (127.495)             

Transporte terrestre (109.735)            (59.126)              

Transporte aereo nacional (771.001)            (616.261)             

Transporte aereo internacional (286.357)            (125.147)             

Transporte terrestre de material (384.125)            (302.363)             

Transporte aereo de material (43.426)              (2.007)                

Simposios/Seminarios (1.656)               (1.946)                

Lavanderia (279.105)            (280.407)             

Foto, filmes  e filmagem (139.429)            (10.123)              

Água (308.442)            (466.922)             

Gás (48.569)              (43.826)              

Aluguel de imóveis (705.325)            (570.262)             

Taxa de franquia - aquisição núcleo Viva Vôlei (251.524)            -                        

Outras despesas de locação e funcionamento (511.004)            (67.436)              

Total (7.349.559)       (5.270.081)        
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34. Despesas com propaganda e publicidade 

2015 2014

Camisas de torcidas 702.999             255.437              

Criação 276.274             82.320                

Veiculação mídia 916.888             258.591              

Produção - Eletrônica 20.668               32.374                

Brindes 1.004.343          682.826              

Divulgações 323.239             319.246              

Outros 4.500                 52.319                

3.248.911        1.683.113         

 
35. Outras despesas administrativas  

2015 2014

Benefícios sociais (2.674.884)         (2.775.900)          

Outras despesas com pessoal (324.161)            (187.999)             

Despesas com manutenção (1.909.136)         (1.388.882)          

Despesas Federações Internacionais -                        (4.689)                

Despesas com marketing e produção (842.235)            (1.118.698)          

Despesa com comunicação (303.433)            (1.401.520)          

Despesa com vendas -                        (258.004)             

Provisão - PCLD -                        (9.800)                

Depreciações e amortizações (630.504)            (599.557)             

Impostos, taxas e contribuições (1.018.328)         (1.771.058)          

Outras despesas  (i) (2.377.887)         (258.115)             

(10.080.568)     (9.774.223)        

Nesta rubrica  são  registrados  todas as despesas administrativas necessárias  
ao desenvolvimento do negócio não mencionadas nas rubricas anteriores. 

(i) O valor de R$ 2.377.887 representa, basicamente, a devolução parcial 
de recursos utilizados  recebidos através de  subvenção Governamental  
através de  convênios ou termos de parceria. A  referida perda  está 
realacionada a  irregularidades na documentação  apresentada por 
ocasião da análise pelo órgão concedente da respectiva prestação de 
contas de convênios firmados com o Ministério dos Esportes e Governo 
do Distrito Federal.  

 

36. Investimento e custeio no centro de desenvolvimento do voleibol 

No exercício de 2015 a Confederação teve um custo de R$ 6.125.297  
(R$ 4.581.572 em 2014) com a manutenção do Centro de Desenvolvimento de 
Voleibol, registrado como despesa. 
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A comunidade do voleibol há 12 anos se beneficia da qualidade e eficiência do 
Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema. Mas, a cada ano, até 
mesmo outras modalidades se rendem à estrutura do complexo. Em 2015 foi 
assim, e a ‘casa do vôlei’ teve atividade múltipla durante o ano: foi local de 
treinamento de nossas seleções adultas e de base e abrigou competições 
diversas de nosso esporte, mas também serviu a outras delegações e recebeu 
eventos de outros esportes. 

Em 2015 foram realizados 10 torneios nacionais de voleibol de março até 
novembro. Todos os Campeonatos Brasileiros de Seleções (CBS) tiveram como 
sede o Centro de Desenvolvimento de Voleibol (veja na tabela abaixo). Isso 
permitiu que jovens conhecessem o local onde nossas seleções multicampeãs 
se preparam. Além disso, também foi realizado em Saquarema o Campeonato 
Master, com disputas a partir dos 35 anos em praia e quadra e participação de 
mais de dois mil jogadores.  

 
No vôlei de praia, além de receber atletas brasileiros em preparação, 
Saquarema abrigou duas delegações internacionais. Duplas do Japão e da 
Itália utilizaram o CDV para treinamentos e intercâmbio de conhecimento, em 
janeiro e março, respectivamente, quando as temperaturas em ambos os 
países são baixas e dificultam o trabalho ao ar livre. 

Foi o voleibol de quadra a modalidade que mais recebeu hóspedes no 
complexo de Saquarema. As seleções femininas adultas de Japão, Bulgária, 
Alemanha e Holanda, que vieram ao Brasil para a disputa de torneios e 
amistosos contra as comandadas do técnico José Roberto Guimarães, puderam 
utilizar o Centro de Desenvolvimento de Voleibol. O país asiático se hospedou 
de 8 a 12 de junho, enquanto o trio europeu ficou no CT de 20 a 26 de agosto. 
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37. Resultado financeiro, líquido 

2015 2014

Receitas financeiras

Rendimentos de aplicações financeiras      3.380.849      3.443.308 

Descontos obtidos         218.142           97.358 

Variações cambiais ativas           65.609             7.640 

Juros obtidos                129             5.276 

3.664.729 3.553.582

Despesas financeiras

Juros e IOF        (220.693)          (88.707)

Despesas bancárias        (204.280)        (154.259)

Descontos concedidos          (20.071)           (1.658)

Variação cambial passiva          (41.179)          (38.811)

(486.223)     (283.435)     

3.178.506   3.270.147   

 

38. Seguros (não auditado)  

A Entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens 
sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais 
sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de risco 
adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria 
das demonstrações financeiras, consequentemente não foram analisadas pelos 
nossos auditores independentes.  

39. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco  

Considerações gerais 

A Entidade mantém operações com instrumentos financeiros, cuja 
administração é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles 
internos, visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. O principal 
controle consiste no acompanhamento permanente das condições contratadas 
versus as condições vigentes no mercado.  

Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros foram 
determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias 
apropriadas de avaliações.  

A Entidade não efetuou aplicações de caráter especulativo em derivativos ou 
quaisquer outros ativos de riscos no transcorrer do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2015 e 2014. 



 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL - CBV 
 

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 
(Em Reais) 

 

42 

O quadro abaixo apresenta a composição, por categoria, dos principais ativos 
e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2015 e 2014: 

Mensuração 2015 2014

Ativos financeiros disponível para venda 

Caixa e equivalentes de caixa Valor Justo       17.456.828       37.013.464 

Empréstimos e recebíveis

Federações nacionais Custo amortizado            152.248           595.252 

Federações internacionais Custo amortizado         1.187.205        4.016.702 

Clubes nacionais Custo amortizado              35.000             63.580 

Contas a receber Custo amortizado       33.099.067       33.093.419 

Total de ativos financeiros     51.930.348     74.782.417 

Passivos financeiros mensurados pelo 

custo amortizado

Fornecedores Custo amortizado         2.685.913           791.830 

Convênios Custo amortizado       15.106.282       11.342.125 

Provisões de despesas Custo amortizado            621.114        8.260.372 

Provisões com pessoal Custo amortizado         1.776.623           938.471 

Contas a pagar Custo amortizado            934.129           171.309 

Total de passivos financeiros     21.124.061     21.504.107 

Valor Contábil

 

Os saldos contábeis apresentados para os instrumentos financeiros mensurados 
ao custo amortizado são aproximações razoáveis ao valor justo na data das 
demonstrações contábeis. 

 
Estrutura de gerenciamento de risco  

As operações financeiras da Entidade estão sujeitas aos fatores de riscos 
abaixo descritos: 

 Risco de Mercado; 
 Risco de liquidez; 
 Risco de crédito. 
 
Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Entidade para cada um 
dos riscos acima, os objetivos da Entidade, políticas e processos de 
mensuração e gerenciamento de riscos e gerenciamento do capital. 

O Conselho de Administração tem a responsabilidade global para o 
estabelecimento e supervisão da Entidade de estrutura de gerenciamento de 
risco. 
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As políticas de gerenciamento de risco da Entidade foram estabelecidas para 
identificar e analisar os riscos ao qual a Entidade está exposta, para definir 
limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a 
aderência aos limites impostos. 

Risco de mercado 

Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como 
as taxas de câmbio, taxas de juros e preços de ações, têm nos ganhos da 
Entidade ou no valor de suas participações em instrumentos financeiros. O 
objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as 
exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao 
mesmo tempo otimizar o retorno.  

Risco de taxa de juros 

A Entidade possui exposição a um único risco de mercado, sendo este o risco 
de juros. 

O Risco de juros decorre da possibilidade da Entidade sofrer ganhos ou perdas 
decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e 
passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco, a Entidade busca 
diversificar a captação de recursos em termos de taxas prefixadas ou pós-
fixadas. 

Na data das demonstrações contábeis, o perfil dos instrumentos financeiros 
remunerados por juros da Entidade era: 

Nota 2015 2014

Instrumentos de taxa variável - CDI

Aplicações Financeiras 3 2.573.386            25.424.513           

2.573.386           25.424.513         

Valor contábil

 
 
As operações com exposição ao CDI são prontamente conversíveis em caixa e 
estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. A Administração 
entende que as análises de sensibilidade para os instrumentos financeiros 
sujeitos a risco de juros não são representativas do risco inerente de 
instrumentos financeiros. 
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Risco de liquidez 

Risco de liquidez é o risco em que a Entidade irá encontrar dificuldades em 
cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são 
liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A 
abordagem da Entidade na administração de liquidez é de garantir, o máximo 
possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas 
obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar 
perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Entidade. 

40. Relatório auditoria da Controladoria Geral da União – CGU 

Em 24 de fevereiro de 2014, a ESPN iniciou a publicação de uma série de 
reportagens com denúncias ligando ex-dirigentes da Confederação Brasileira 
de Vôlei- CBV ao recebimento de recursos oriundos dos contratos de 
patrocínio do Vôlei de Praia e de Quadra com o Banco do Brasil S.A., vigentes 
desde 2012. 

Após uma série de denúncias, a Controladoria Geral da União (CGU) iniciou 
uma auditoria na gestão dos contratos de patrocínio assinados entre a 
Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e o Banco do Brasil S.A. em 2012 e 
com vigência prevista para o período de 2012-2017, considerando as 
peculiaridades dos contratos de patrocínio, sendo a auditoria realizada tanto 
na entidade transferidora (Banco do Brasil S.A.) quanto na Entidade 
recebedora dos recursos (Confederação Brasileira Voleibol - CBV). 

No Banco do Brasil S.A. a auditoria teve como escopo os controles internos 
existentes no processo de concessão e acompanhamento dos patrocínios com 
a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e teve como principais 
recomendações o estabelecimento nos contratos de patrocínios da obrigação 
da Entidade em regulamentar suas contratações estabelecendo padrões de 
governança. 

Já na Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) o foco da auditoria recaiu 
sobre a contratação de empresas prestadoras de serviços para Entidade com 
partes relacionadas.  

Os testes de auditoria executados basearam-se nas demonstrações contábeis e 
patrimoniais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) entre 2010 e 2013 e 
na análise dos documentos enviados. 

Após a conclusão do trabalho foram sugeridas algumas medidas saneadoras 
para os erros encontrados, dentre elas estão:  
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 Elaboração de regulamento para as contratações que defina padrões de 
governança mínima e que impossibilite a contratação de 
pessoas/empresas ligadas à Entidade sem justificativas e autorização do 
Conselho; 

 Contratação de auditoria independente para certificar, especificamente, 
o cumprimento do código de contratações exigido no item anterior; 

 Que a Entidade efetive a criação de comitê para apoio do conselho 
diretor, com vistas a auxiliar na tomada de decisões de longo prazo; 

 Que a Entidade fortaleça o conselho fiscal estabelecendo critérios de 
seleção que fomentem a independência de seus membros; 

 Que a Entidade inclua em seu código de ética a impossibilidade de 
contratar empresas que tenham relacionamentos com funcionários e 
dirigentes, sem autorização prévia dos Conselhos Fiscal e Diretor e, 
eventualmente até da Assembleia Geral. 

 Que a Entidade crie uma ouvidoria, ligada diretamente à Presidência da 
entidade, com canal de comunicação próprio.  
 

Medidas implementadas  

O ano de 2015 foi de muitos ajustes no modelo de gestão da Confederação 
Brasileira de Voleibol (CBV) com o objetivo de tornar seus processos administrativos 
mais transparentes e ao mesmo tempo mais eficazes.  

 
Importantes medidas de controle interno foram tomadas, e dada a devida 
divulgação no site da entidade (www.cbv.com.br), em consonância com a moderna 
tendência de empresas e instituições tornarem públicas suas informações. São as 
seguintes as principais iniciativas, todas divulgadas no site da entidade:  

  

 Comitê de Apoio ao Conselho Diretor – Criado por meio de previsão 
expressa no Estatuto Social da CBV, o Comitê de Apoio ao Conselho Diretor 
tem mandato de dois anos e regimento interno de funcionamento. O 
Conselho é constituído por atletas, ex-atletas, integrantes de comissões 
técnicas, representante dos clubes e representante da mídia e reúne-se com 
periodicidade trimestral. Em 2015, o Conselho se reuniu por duas vezes.  
Todas as atas, os currículos dos integrantes e o regimento estão disponíveis 
no site da CBV.   
 

 Conselho Fiscal – Por meio de previsão expressa no Estatuto Social da CBV, 
o Conselho Fiscal tem conselheiros fiscais com mandato de quatro anos, com 
possibilidade de uma reeleição. As eleições para o Conselho Fiscal são 
realizadas dois anos após a eleição de Presidente e Vice-Presidente da 
entidade. Desta forma, nunca serão coincidentes o mandato do Conselho 
Fiscal e o do Presidente. O atual Conselho foi eleito em 13 de maio de 2015. 
O regimento interno do Conselho Fiscal foi aprovado em Assembleia Geral e 
encontra-se publicado no site da CBV, assim como as atas de reuniões, que 
são realizadas trimestralmente. Pelo estatuto da CBV, é vedada a 
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participação de pessoas com vínculo direto com dirigentes ou funcionários da 
entidade.  
 

 Código de Ética – A CBV incluiu no seu Código de Ética a impossibilidade da 
contratação de fornecedores que tenham relacionamento com funcionários, 
ex-funcionários desligados há menos de 24 meses, dirigentes e respectivos 
parentes até terceiro grau, conforme Regulamento de Contratações. O 
Código de Ética está publicado no site da CBV.  
 

 Regulamento de contratações – Com apoio da EY (Ernst & Young), a CBV 
elaborou regulamento para contratações em geral, aprovado em Assembleia 
Geral e pelo Conselho Diretor da entidade. O documento está publicado no 
site da CBV, assim como todas as intenções de compra e os contratos 
celebrados com valores acima de R$ 50 mil.   

 

 Ouvidoria – Diretamente ligada à Presidência, a Ouvidoria foi criada por 
meio de previsão expressa no Estatuto Social da CBV. Responde pela 
Ouvidoria profissional não constante dos quadros da Confederação, com 
mandato de um ano, prorrogável por mais um, e seu nome deve sempre ser 
aprovado pelo Conselho Diretor e pela Assembleia Geral. A Ouvidoria está 
em funcionamento desde maio de 2015.  
 

 Auditoria de contratos – A CBV contratou serviço de auditoria 
independente, a Trusty, observando o Código de Contratação. A conclusão 
do trabalho foi apresentada para a Assembleia Geral.  

41. Eventos subsequentes 

Não ocorreram até a presente data eventos que pudessem alterar de forma 
significativa as demonstrações contábeis, bem como as operações da 
Entidade. 
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