
8 - IMOBILIZADO
Taxa anual 2004 2003

de depreciação

Terrenos 303,413 303,413 
Edificações 4% 776,087 776,087 
Móveis e utensílios 10% 579,715 532,088 
Instalações 10% 2,761 2,761 
Equipamentos de informática 20% 353,454 295,808 
Veículos 20% 269,039 68,005 
Equipamentos esportivos 10% 340,811 329,985 
Linhas telefônicas 3,712 3,712 
Programas de computador 20% 225,200 159,064 
Equipamentos de comunicação 20% 53,787 50,849 
Imobilizado em andamento 138,322 37,584 
Outros 29,675
Benfeitorias em imóveis de terceiros 4%    1,507,817       1,507,817 
(-) Depreciação (627,448) (338,067)

3,956,345 3,729,106

Os valores registrados em benfeitorias em imóveis de terceiros represen-
tam os investimentos com recursos próprios no Centro de Desenvolvi-
mento de Voleibol - Saquarema.

9 - FORNECEDORES
Referem-se às obrigações a pagar na data de 31 de dezembro de
2004 e de 2003 com prestadores de serviços, fornecedores de mate-
rial esportivo e organizadores de eventos.

10 - CONVÊNIOS
Referem-se aos convênios mantidos com entidades governamentais
com o objetivo de implantar projetos esportivos e educacionais de
acordo com o plano de trabalho devidamente aprovado.

2004 2003

Captação de recursos 2.920.793              3.459.500
Aplicação dos recursos (gastos) (2.703.076)          (3.170.024)
Saldo de convênio 217.717                 289.476

Foi firmado convênio com o Ministério do Esporte e Turismo por inter-
médio da Caixa Econômica Federal, objetivando a implantação do
Centro de Desenvolvimento Voleibol - Saquarema, no valor de R$
3.600.000, dos quais R$ 3.459.500 estão refletidos contabilmente no
exercício de 2003 e R$ 140.500 refletidos neste exercício.

11 - RECEITAS A APROPRIAR
Referem-se substancialmente a direito de transmissão de competições
que serão realizadas no ano calendário de 2005.   Essas receitas, regis-
tradas em contrapartida ao contas a receber, são apropriadas ao resulta-
do de acordo com o período de realização das competições esportivas.    

12 - BANCOS CONTA GARANTIA
Refere-se à utilização de crédito bancário para financiamento do capi-
tal de giro.

13 - CONTAS A PAGAR
Representados substancialmente pelos valores recebidos da Federa-
ção Internacional de Voleibol - FIVB que serão repassados aos atletas
como premiação pelas conquistas das competições e contribuições
às Federações Nacionais.

14 - PATRIMÔNIO SOCIAL
No exercício de 2004 foi apropriado ao patrimônio social da entidade um
déficit de R$ 222.146, realização da reserva de reavaliação correspon-
dente aos imóveis da sede no valor de R$ 9.159 e, ajuste na reserva de
capital no valor de R$ 97.954.

15 - RESERVA DE CAPITAL
No exercício de 2003, a entidade adquiriu bens com recursos oriun-
dos de convênios no total de R$ 637.855, os quais foram registrados
no ativo imobilizado em contrapartida da conta de reserva de capital,
no patrimônio social.
Do montante adquirido, R$ 97.954 não foram liberados pelos convê-
nios, sendo a despesa assumida pela entidade.

16 - RECEITA LEI PIVA
Aprovada em 16 de julho de 2001 e implementada em janeiro de 2002,
a Lei n° 10.264, mais conhecida como Lei Agnelo/Piva, destina 2% da
arrecadação das loterias federais ao COB - Confederação Olímpica
Brasileira (85%) e ao CPB - Comitê Paraolímpico Brasileiro (15%).  O
COB retém parte da verba e repassa a maior parte às confederações
(entidades de direito privado responsáveis pela administração das mo-
dalidades esportivas).   
As confederações só começaram a receber os recursos do COB em janei-
ro de 2002, depois do Tribunal de Contas da União (TCU) ter sistematizado
um procedimento para a liberação e comprovação dos gastos. Para rece-
ber as verbas, as confederações têm de apresentar projetos e solicitar a
sua liberação que podem ser gastas em seis categorias genéricas: desen-
volvimento, manutenção, recursos humanos, preparação técnica, manu-
tenção de atletas e competições. As confederações, cabe enviar compro-
vantes de todos os gastos para o COB, que tem as suas contas referentes
à Lei Piva auditadas pelo TCU anualmente.
A CBV, até o exercício de 31 de dezembro de 2003, registrava o recebi-
mento e aplicação de recursos provenientes da Lei Piva apenas em contas
patrimoniais, não existindo, portanto, reflexos no resultado do exercício.
Entretanto, no exercício findo em 31 de dezembro de 2004, para melhor
apresentação das demonstrações contábeis, a entidade adotou como crité-
rio o registro dos recursos provenientes da Lei Piva em contas de receita, a
qual totalizou R$ 1.838.123.   Quando da utilização desses recursos, é re-
gistrado nas correspondentes despesas, conforme natureza do gasto.

17 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
No exercício de 2004, a entidade procedeu a ajustes de exercícios anterio-
res no montante de R$ 96.941 referente a valores não registrados e/ou re-
gistrados indevidamente em exercícios anteriores. 
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Estes últimos 4 anos foram especiais para a CBV, mas 2004 foi um ano brilhante, onde vimos o Brasil
no pódio          do maior evento esportivo do mundo. 

Em 2002, das 22 competições organizadas pela FIVB, o Brasil esteve no pódio 20 vezes, sendo 17 em 1º lugar e  foi
Campeão Mundial pela 1ª vez!

Em 2003, das 37 competições organizadas pela FIVB, o Brasil esteve no pódio 34 vezes. 

Já em 2004, das 14 competições organizadas pela FIVB, o Brasil esteve no pódio 12 vezes, conquistando O OURO OLÍMPICO no
indoor e na praia, no masculino, e prata no voleibol de praia feminino. 
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Centro de Desenvolvimento de Voleibol - Saquarema: A apenas 1h
do Rio de Janeiro, o Centro encontra-se localizado na Região dos La-
gos, em Saquarema, em uma área de 108 mil m², tendo 800 m² des-
tinados à musculação, 4 quadras duplas de vôlei de indoor e 3 de vô-
lei de praia,  contando, ainda, com acomodação para 200 pessoas.
Restaurante à beira de um lago, área de lazer com piscinas, campo
de futebol, caiaques, salão de jogos, sala de TV e vídeo, churrasquei-
ra e quadra de tênis.
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O VivaVôlei é o projeto de cidadania e responsabilidade social
da Confederação Brasileira de Voleibol que tem, como principal
objetivo, educar e socializar crianças de 7 a 14 anos. Atualmen-
te, o programa atende a 40 mil crianças em 15 estados brasilei-
ros, visando à reintegração social através do esporte.  O Institu-
to conta com a chancela e o apoio institucional da UNESCO, é
inscrito no CONANDA,  qualificado pelo Ministério da Justiça
como uma OSCIP e possui a coordenação da CBV na capacita-
ção de seus educadores.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Em cumprimento ao que determina o Estatuto da Confederação Brasileira de Voleibol e em conformidade com a legislação vigente, apresentam à insigne Assembléia
Geral, para apreciação e aprovação o nosso parecer relativo ao exercício de 2004, encerrado aos 31 dias do mês de dezembro.
Após minucioso exame dos documentos econômico, financeiros e patrimoniais à nós encaminhados pela Diretoria da Entidade, constatamos a perfeita ordem e corre-
ção dos mesmos, bem como a exatidão de todos os lançamentos contábeis, o que engrandece o trabalho apresentado pelos responsáveis por sua execução.
Apreciamos também o parecer dos auditores independentes, sem ressalvas e datado de 11 de fevereiro de 2005.
Assim sendo, os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de Voleibol, reconhecem e atestam a precisão do Balanço Patrimonial,
Demonstração do Resultado, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, Demonstração das Mutações do Patrimônio Social e Notas Explicativas às De-
monstrações Contábeis do exercício de 2004, apresentado e, propõem a sua integral aprovação, com voto de louvor.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2005

Dr. Maurício Saldanha de Luna Pedrosa             Dr. Fabio Starling de Carvalho                Dr. José Elias Abeid 

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos administradores e associados 
Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

1 - Examinamos os balanços patrimoniais da Confederação Brasileira de Voleibol - CBV levantados em 31 de dezembro de 2004 e de
2003 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e das origens e aplicações de recursos corres-
pondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração.   Nossa responsabilidade
é expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2 - Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreendeu; (a) o planejamento
dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da entidade;
(b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e informações contábeis divulgados e
(c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
3 - Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira da Confederação Brasileira de Voleibol - CBV em 31 de dezembro de 2004 e de 2003, o resul-
tado de suas operações, a demonstração das mutações do patrimônio social e as origens e aplicações de seus recursos referentes
aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2005.
José Luiz de Souza Gurgel
Sócio-contador          
CRC RJ - 087339/O-4          
Trevisan Auditores Independentes         
CRC 2SP013439/O-5 "S" RJ
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2004 2003 2004 2003
ATIVO PASSIVO
CIRCULANTE CIRCULANTE
Caixa e bancos 332,600 12,465 Fornecedores 1,563,789 1,671,163 
Bancos - conta convênios 117,388 51,003 Convênios: 217,717 289,476 
Aplicações financeiras 1,400 12,775 - Captação de recursos convênio 2,920,793 3,459,500 
Aplicações financeiras - convênios 243,053 93,518 - Aplicação de recursos (gastos) (2,703,076) (3,170,024)
Federações nacionais 90,177 150,567 Receitas a apropriar 1,645,245 1,116,719 
Federações internacionais 50,008 87,392 Encargos e impostos a recolher 179,972 81,826 
Clubes nacionais 90,762 72,460 Provisões com pessoal 231,023 49,554 
Contas a receber 2,012,262 1,738,234 Bancos - conta garantia 415,515
Impostos e cotribuições a recuperar 3,887 907 Contas a pagar 141,496 189,352 
Adiantamentos 397,336 829,047 4,394,757 3,398,090 
Depósitos e cauções 3,280 3,280
Outros valores 64,463 PATRIMÔNIO SOCIAL
Despesas antecipadas 23,726 26,307 Título patrimonial 1,000 1,000

3,430,342 3,077,955 Reserva de capital 539,901 637,855 
Reserva de reavaliação 213,704 222,863 
Superávits acumulados 2,463,321 1,966,895 
Déficit/superávit do exercício (222,146) 584,208 

2,995,780 3,412,821 
PERMANENTE
Investimento 3,850 3,850
Imobilizado 3,956,345 3,729,106

3,960,195 3,732,956
TOTAL DO ATIVO 7,390,537 6,810,911 TOTAL DO PASSIVO 7,390,537 6,810,911 
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2004 2003
RECEITAS ORDINÁRIAS
Contribuições 3,240 2,145 
Inscrições  127,419 208,729 
Transferências e cessões temporárias 1,115,491 770,720 
Taxas de franquias 350,532 577,773 
Rendas de jogos 164,032 112,328 
Licença e vistorias para jogos 175,000 104,606 
Taxas e multas disciplinares 4,050
Premiações 741,687 296,320 
Cursos 27,950

2,709,401 2,072,621 
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS
Patrocínios 29,347,193 31,578,881 
Direitos de transmissão 1,438,844 1,358,882 
Propagandas e publicidades 2,220,732 319,388 
Royalties 32,285 6,764 

33,039,054 33,263,915 
OUTRAS RECEITAS
Ressarcimentos de despesas 378,393 815,988 
Lei Piva 1,818,123

2,196,516 815,988 
DESPESAS OPERACIONAIS
Pessoal de apoio (7,870,338)  (5,871,507)
Transportes (3,607,986) (3,311,390)
Montagens e desmontagens (304,678) (732,307)
Equipamentos e materiais esportivos (319,473) (447,030)
Uniformes esportivos (46,067) (114,752)
Impressos (203,674) (117,119)
Estatística (105,450) (67,243)
Seguros (63,432) (64,203)
Premiações atletas (6,969,243) (3,735,501)
Locação (3,447,099) (3,482,337)
Quadra/área de jogo (241,621) (176,391)
Video/som /imagem/comunicação (450,143) (406,268)
Entreterimento e diversões (833,415) (839,545)
Outros custos (1,248,016) (2,188,348)

(25,710,635) (21,553,941)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Pessoal (1,399,341) (1,087,998)
Encargos sociais (411,020) (302,408)
Benefícios sociais (373,632) (433,118)
Outras despesas com pessoal (22,793) (52,188)
Despesas com serviços contratados (2,126,133) (4,135,542)
Despesas de localização e funcionamento (2,733,811) (2,215,896)
Despesas com federações (1,186,240) (980,779)
Despesas com marketing e produção (1,246,941) (1,796,370)
Despesas com propaganda e publicidade (1,621,449) (1,285,050)
Despesa com comunicação (625,879) (672,973)
Despesa  com vendas (136,601)     (542,725)
Despesas com provisões para perdas de créditos (97,275)
Depreciações e amortizações (289,381) (136,563)
Impostos, taxas e contribuições (324,723) (334,907)

(12,497,944) (14,073,792)
RESULTADO OPERACIONAL (263,608) 524,791 
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
Receitas financeiras 151,069 144,393 
Despesas financeiras (54,916) (62,950)
Bens de natureza permanente (54,691) (22,026)

41,462 59,417 
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (222,146) 584,208 

Título Reserva Reserva de Superávit
patrimonial de capital reavaliação acumulado Total

EM 1º DE JANEIRO DE 2003 1,000 1,913,411 1,914,411 
Bens adquiridos com recursos de convênio 637,855 637,855 
Ajuste de exercícios anteriores 47,378 47,378 
Constituição da reserva de reavaliação 228,969 228,969 
Realização da reserva de reavaliação (6,106) 6,106 
Superávit do exercício 584,208 584,208 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 1,000                   637,855                  222,863 2,551,103 3,412,821 
Ajuste de bens adquiridos com recursos de convênio (97,954) (97,954)
Ajuste de exercícios anteriores (96,941) (96,941)
Realização da reserva de reavaliação (9,159) 9,159
Déficit do exercício (222,146) (222,146)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 1,000                    539,901                 213,704 2,241,175 2,995,780

2004 2003
ORIGENS DE RECURSOS  
Das operações
Déficit/superávit do exercício (222,146) 584,208 
Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante líquido:
Depreciações 289,381 136,563 
Superávit ajustado 67,235 720,771 
Ajustes de exercícios anteriores 47,378 
Reserva de reavaliação de imóveis 228,969 
Realização da reserva de reavaliação em superávits acumulados 9,159 6,106 
Aquisição de bens com recursos de convênio 637,855 
Total das origens 76,394 1,641,079 
APLICAÇÕES DE RECURSOS
Imobilizado 516,620 2,461,996 
Ajuste da reserva de bens adquiridos com recursos de convênio 97,954 
Ajustes de exercícios anteriores 96,941  Déficit/superávit do exercício
Realização da reserva de reavaliação 9,159 6,106 
Total das aplicações 720,674 2,468,102 
REDUÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (644,280) (827,023)
Ativo circulante:
. No fim do exercício 3,430,342 3,077,955 
. No início do exercício 3,077,955 5,489,102 

352,387 (2,411,147)
Passivo circulante:
. No fim do exercício 4,394,757 3,398,090 
. No início do exercício 3,398,090 4,982,214 

996,667 (1,584,124)
REDUÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (644,280) (827,023)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E DE 2003 (Em reais)

1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Confederação Brasileira de Voleibol designada pela sigla CBV, filiada à
Federação Internacional de Voleibol, FIVB e ao Comitê Olímpico Brasilei-
ro, COB, criada pelo Decreto nº 36.786 de 18.01.55, é uma associação de
fins não econômicos de caráter desportivo, constituída pelas entidades de
administração de voleibol filiada.
A CBV tem por finalidade administrar, dirigir, controlar, difundir e incentivar
em todo país a prática do voleibol, assim como representar o voleibol bra-
sileiro nas competições nacionais e internacionais.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas disposi-
ções das Normas Técnicas Brasileiras da Contabilidade, promulgadas
pelo Conselho Federal de Contabilidade.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas segundo o re-
gime de competência.
3.1 - As transações com as Federações estão apresentadas no ativo e
no passivo conforme os saldos credores e devedores;
3.2 - Os recursos de patrocínios são apropriados por regime de compe-
tência, na rubrica "contas a receber";
3.3 - Os investimentos permanentes são demonstrados ao custo de
aquisição;
3.4 - O imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição acrescido do
valor apurado na reavaliação. A depreciação é calculada pelo método li-
near, com base na vida útil dos bens com a utilização das taxas determi-
nadas na legislação vigente;
3.5 - As provisões de férias vencidas e proporcionais, inclusive o adicio-
nal de 1/3 (um terço) e os respectivos encargos foram provisionados se-
gundo o regime de competência.
3.6 - O título patrimonial do Terrace Clube foi doado a CBV, em 1997, e
registrado diretamente no patrimônio social da entidade.

4 - CAIXA E BANCOS

2004 2003
CAIXA
Fundo fixo - tesouraria 1,500 1,500 
Fundo fixo - armazém esportivo 500 204 

2,000 1,704 

BANCOS
Banco do Brasil - 105208-X 313,955 23,017 
Bradesco - 23000-6 273 
Bradesco - 22950-4 15,766 27,311 
Caixa Econômica Federal - 644-3                           714 28,916 
Banerj - 13919-3 23 291 
Banco do Brasil - 3099-6 142 
Cheques a compensar (69,047)

330,600 10,761 

332,600 12,465 

BANCOS - CONTA CONVÊNIOS
Bradesco - 23800-7 29,263 (140)
Caixa Econômica Federal - 003.009.000 87,053 594 
Caixa Econômica Federal - 003.00001000-9 42 51,342 
Banco do Brasil - 105.210-1 6 
Banco do Brasil - 105.213-6 5 
Caixa Econômica Federal - 1002-5 767 (804)
Caixa Econômica Federal - 1001-7 38 
Nossa Caixa - 1001-4/4000 125 
Nossa Caixa - 1001-4/40002 100 

117,388 51,003 

5 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

2004 2003

Banco do Brasil c/c 105208-X 1,400
Caixa Econômica Federal c/c 644-3 12,775

1,400 12,775 

APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIOS
Caixa Econômica Federal c/c 003.0010009 14,992 
Caixa Econômica Federal c/c 013.0080001 62,053 59,846 
Caixa Econômica Federal c/c 013.0030001 1,388 1,286 
Caixa Econômica Federal c/c 013.0080002 138,986 41 
Caixa Econômica Federal c/c 013.0001002 8,157 
Caixa Econômica Federal c/c 013.0000100 25,634 24,188

243,053 93,518 

244,453 106,293 

6 - CONTAS A RECEBER
Correspondem as cotas de patrocínios a receber na data de 31 de de-
zembro  de  2004  e de 2003 contratadas com empresas privadas e es-
tatais.

7 - ADIANTAMENTOS
Representados por adiantamentos concedidos às empresas para  pres-
tação  de  serviços e por adiantamentos concedidos à funcionários para
realização de despesas de viagens.
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