
3 - PrinciPais Políticas contábeis

As políticas contábeis significativas descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira 
consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. 

A - Caixa e equivalentes de caixa abrangem as disponibilidades, depósitos bancários à vista e apli-
cações financeiras com liquidez imediata em montante sujeito a um insignificante risco de mudança 
de valor e são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo. 

As aplicações financeiras são classificadas como instrumentos financeiros não derivativos regis-
trados pelo valor justo por meio do resultado. 

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.

C - As despesas antecipadas estão registradas no ativo circulante, sendo apropriadas mensal-
mente ao resultado, pelo regime de competência  e em conformidade com as clausulas dos 
contratos de seguros e serviços.

D - Os investimentos permanentes são demonstrados ao custo de aquisição.

E - O imobilizado está registrado ao custo histórico de aquisição ou construção deduzidos de de-
preciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável. 

A depreciação dos bens é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na Nota 8 e leva 
em consideração o tempo de vida útil-econômica estimada dos bens. 
O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento 
de cada exercício, e ajustados de forma prospectivos, quando for o caso.

F - As provisões de férias vencidas e proporcionais, inclusive o adicional de 1/3 (um terço) e os 
respectivos encargos foram provisionados segundo o regime de competência.

G - 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.

H - O imobilizado, o intangível, outros ativos não circulantes e os ativos circulantes relevantes 
são revisados anualmente com o objetivo de verificar a existência de indícios de perdas não 
recuperáveis. A Administração efetuou a análise de seus ativos conforme CPC 01 e constatou 
que não há indicadores de desvalorização dos mesmos bem como estes são realizados em 
prazos satisfatórios.

I - A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que  servem 
de base de preparação das demonstrações financeiras e seguindo as disposições contidas no 
CPC 09.

J - Transações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas funcionais 
pelas taxas de câmbio nas datas das transações.  Ativos e passivos monetários denomina-
dos 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. 

4 - caixa e equivalentes de caixa

2011 2012
Caixa e Bancos 165.279 1.474.165

Aplicação Financeiras 1.527.214 110.759

1.692.493 1.584.924

As aplicações financeiras são de curto prazo, possuem em carteira papéis de bancos de primeira 
linha com liquidez diária, isto é, prontamente conversíveis em caixa e estão sujeitas a um insignifi-
cante risco de mudança de valor.

As aplicações financeiras representam, basicamente, valores investidos em fundos administrados 
pelo Banco do Brasil, Bradesco e Santander e são lastreadas principalmente em títulos privados 
(Cédulas de Créditos Bancários - “CDB”), emitidos por empresas e instituições financeiras de 
primeira linha, todos vinculados a taxas pós-fixadas e com rentabilidade média no ano de 2011 de 
aproximadamente 100% do DI CETIP (“CDI”).

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.

5 - recursos de convênios

2011 2012
Bancos - Convênios 497.949 143.626

Aplicações Financeiras - Convênios 1.170.902 97.927
1.668.851 241.553

6 - contas a receber

2011 2010
Banco do Brasil S.A. 3.582.579 -
Globosat Programadora Ltda 828.560 521.570
Globo Comunicação Participações S.A. 3.314.242 2.086.200
T4F Entretenimento S.a. - 108.619
Instituto Viva Volei 146.000 289.238
RB2 Organização de Eventos 155.141 98.690
Acquatic Conf. de Artigos de Vest. Ltda - 59.031

CF Amorin Assossoria Empresarial 110.000 110.000
CO RIO Comitê Organizador 52.681 52.681
Cimed - Indústria de Medicamentos 213.800 372.401

Prefeitura Municipal de Volta Redonda 128.000 -

Valores inferiores a R$ 50.000,00 121.003 126.358
8.652.006 3.824.788

circulante 8.652.006 3.611.987

não circulante - 212.801

As contas a receber estão representadas substancialmente por direito de transmissão de com-
petições e cotas de patrocínio a receber de empresas privadas. 

7 - adiantamentos

2011 2010
Adiantamento a Fornecedores 86.951 236.961
Adiantamento para Despesas de Terceiros 213.476 1.337
Adiantamento apra Despesa de Empregados 20.489 14.312
Adiantamento a Dirigentes 7.440 -
Adiantamento a Empregados 975 1.200

329.331 253.810

• Adiantamentos a fornecedores - Referem-se basicamente a adiantamentos concedidos às em-
presas para prestação de serviços.
• Adiantamentos para despesa de empregados e dirigentes - Referem-se a adiantamentos para 
realização de despesas de viagens. 

• Adiantamentos para despesas de terceiros - Referem-se a adiantamentos de viagens concedi-
dos a terceiros para a realização de eventos desportivos.

8 - imobilizado

2011 2010
%  

depreciação
Custo  

Corrigido
Depreciação 
Acumulada

Saldo 
Liquido

Saldo 
Liquido

Benfeitorias em  
imóveis de terceiros 4 e 25% 2.568.909 (1.489.628) 1.079.281 1.143.045

Benfeitorias em 
andamento 23.273 23.273 23.273

Móveis e Utensílios 10% 769.049 (531.047) 238.002 268.198
Equipamentos 
Esportivos 10% 1.129.091 (571.509) 557.582 664.369

Equipamentos de 
Informática 20% 874.280 (706.677) 167.604 245.120

Veículos 20% 235.300 (164.367) 70.933 114.033
Programas de  
Computador 20% 389.519 (299.770) 89.749 113.816

Máquinas e  
Equipamentos 10% 419.216 (153.710) 265.506 253.173

Equipamentos de 
Comunicação 20% 59.463 (47.800) 11.663 17.240

Edificações 14.500 14.500 14.500
Instalações 10% 4.244 (3.361) 883 1.148
Linhas Telefônicas - - 3.712

6.486.844 (3.967.869) 2.518.976 2.861.627

O montante de R$ 2.568.909, registrado em benfeitorias em imóveis de terceiros, representa 
investimentos com recursos próprios no Centro de Desenvolvimento de Voleibol - Saquarema e 
na filial - Cittá América.

movimentação do imobilizado em 31 de dezembro de 2011:

Taxa 
Anual

dez/2010
Valor

Residual
Aquisição Baixa Depreciação

dez/2011
Valor

Residual
Benfeitorias em  
imóveis de terceiros 4 e 25% 1.143.045 (63.765) 1.079.280

Benfeitorias em 
andamento 4% 23.273 23.273

Móveis e Utensílios 10% 268.198 45.987 (18.394) (57.789) 238.002
Equipamentos 
Esportivos 10% 664.369 4.700 (8.108) (103.379) 557.582

Equipamentoss de 
Informática 20% 245.120 19.725 (4.510) (92.731) 167.604

Veículos 20% 114.033 (43.100) 70.933
Programas de  
Computador 20% 113.816 18.134 (1.738) (40.463) 89.749

Máquinas e  
Equipamentos 10% 253.173 51.545 (2.565) (36.646) 265.507

Equipamentos de 
Comunicação 20% 17.240 (5.577) 11.663

Edificações 4% 14.500 14.500
Instalações 10% 1.148 (265) 883
Linhas Telefônicas 3.712 (3.712) -

2.861.627 140.091 (39.027) (443.715) 2.518.976

9 - intangível
Os ativos intangíveis são bens incorpóreos, separáveis ou resultantes de direitos contratuais ou 

de outros direitos legais. O saldo em 31 de dezembro de 2011 refere-se a marcas e patentes e 
desenvolvimento de software.

10 - Fornecedores

2011 2010
RCG Esportes - 31.875
Murilo Endres - 136.857
M.S. Pereira Junior - 32.857
Saatkanp Ltda - 117.857
AV Marketing - 32.857
S&G Agenciamento - 32.857
João Paulo Pereira Bravo - 32.857
JVC Academia de Volei - 85.000
Condomínio Citta America 25.131 23.270
Brasil Saúde Companhia de Saúde 51.764 60.560
LD Sports Ltda - 81.530
DF Sports Marketing Ltda - 39.400
Criata Estamparia Digital Ltda 29.120 -
Outros Valores Inferiores a R$ 20,.000,00 244.574 485.006

350.589 1.192.783

Referem-se às obrigações a pagar com prestadores de serviços e fornecedores de material esportivo.

11 - convênios

Órgãos Governamentais 2011 2010
Captação de Recursos 15.610.128 5.594.200

Aplicação de Recursos (14.569.710) (5.494.990)

1.040.418 99.210

Em 2011 a CBV recebeu R$ 15.610.128 em incentivos do Governo Federal e Estadual, com objetivo 
de implantar projetos esportivos e de adequação de espaço físico do Centro de Treinamento. Com 
esses recursos foi possível aprimorar o treinamento das seleções brasileiras de voleibol de quadra 
e praia em atividades nacionais e internacionais, por meio da qualificação de comissões técnicas, 
do aperfeiçoamento das condições de alimentação e logística, e com a realização de intercâmbio 
internacional, bem como a realização de competições  internacionais no Brasil.

convênios r$
Governo Federal 6.894.105

Governo Estadual 5.207.652

Recursos Lei Agnelo / Piva - COB 3.508.371

15.610.128

Os saldos de captação e aplicação de recursos com convênios são baixados após a prestação 
de contas. 

O montante de R$ 1.040.418 apresentado no exercício de 2011 refere-se ao saldo não utilizado, 
o procedimento  relacionado a contabilização dos recursos  acima  foram efetuados de acordo 
a CPC 07. 

12 - receitas a aProPriar

2011 2010
Patrocínio 3.775.543 469.462
Direito de Transmissão 4.860.888 4.693.968
Inscrições Superliga 342.400 350.000
Decoração de Ginásio -- 180.128
Outros -- 12.700

8.978,31 5.706.258
Circulante 8.978,31 5.567.797
Não Circulante - 138.461

Referem-se substancialmente a direito de transmissão de competições que serão realizadas no 
ano-calendário subsequente. Essas receitas, registradas em contrapartida ao Contas a Receber, 
são apropriadas ao resultado de acordo com o período de realização das competições esportivas 
e pelo regime de competência.

13 - Provisão de desPesas

2011 2010
Provisão Despesas Seleção Quadra 723.335 4.281.652
Provisão Despesas com Passagens 456.817 753.716
Provisão Despesas com Hospedagem 75.761 -
Provisão Despesas Seleção Praia 422.950 485.900
Provisão Despesas Outros 569.431 371.914

2.248.295 5.893.182

Na rubrica de provisão de despesas são registradas despesas com serviços contratados, trans-
portes, hospedagens, direito de uso e imagem, premiação à atleta e comissão técnica referente 
às competições realizadas no exercício de 2011.

14 - contas a Pagar

Representados substancialmente pelos valores a pagar referente a contribuições mensais às 
Entidades de Classes e ao contrato de prestação de serviço de estatísticas referente à superliga 
2011/2012.

2011 2010
Federações nacionais 28.980 27.945
Adiantamento Recebido de Fornecedor - 46.000
Contratos a apropriar 262.000 -
Outros 50.013 12.991

340.993 86.936

15 - Patrimônio social

SUPERáVIT (DéFICIT) DO ExERCíCIO

No exercício de 2011 foi apropriado respectivamente ao patrimônio social da Confederação 
Brasileira de Voleibol um Superávit de R$ 5.443.779 (Déficit de R$ 1.929.636 em 2010).

16 - desPesas com Premiações de atletas

Apresentamos a seguir as despesas com premiações incorridas nos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2011 e 2010:

2011 2010
volei de Paia
Circuito Banco do Brasil de Volei de praia 5.225.618 5.487.557
Jogos de Exibição 42.300 85.000
Campeonatos Estaduais de CEBBVP 552.406 269.100
subtotal 5.820.324 5.841.657
volei indoor
Liga Mundial 897.949 1.793.989
Campeonato Mundial 18.211 -
Campeonato Sul Americano 416.029 57.064
World Grand Prix 309.548 -
World Grand Champions 129.998 4.725.000
Copa do Mundo 503.280 -
Outros 67.509 115.888

2.342.523 6.691.941

8.162.847 12.533.598

Referem-se às premiações por classificação e conquista de campeonato, e de torneios 
esportivos organizados pela Confederação Brasileira de Voleibol - CBV ou de outras instituições 
nacionais ou internacionais.

17 - desPesas oPeracionais (outros custos)
 

2011 2010
Montagem e desmontagem de quadra (232.585) (316.301)
Equipamentos e materiais esportivos (284.064) (141.270)
Uniformes esportivos (979.423) (1.320.240)

Impressos (468.922) (392.163)

Estatística (251.160) (276.200)
Seguros (83.207) (66.464)
Material Quadra/área de jogo (934.513) (885.908)
Video/som/imagem/comunicação (515.042) (347.009)
Estretenimento/diversões (491.396) (384.544)
Outros (904.450) (972.657)

(5.144.760) (5.102.756)

18 - outras desPesas administrativas

2011 2010
Benefícios Sociais (1.044.774) (1.038.744)
Outras despesas com pessoal (236.741) (105.344)
Despesas de manutenção (959.371) (402.892)
Despesas com marketing e produção (2.090.315) (737.049)
Despesas com comunicação (1.053.317) (369.580)
Despesas com vendas (2.331.246) (1.382.371)
Depreciações e Amortizações (481.003) (541.897)
Impostos, taxas e contribuições (328.487) (56.227)

(8.525.255) (4.634.104)

19 - aPoio às Federações nacionais

No exercício de 2011 a Confederação destinou a federações nacionais o montante de 
R$ 4.041.135 (R$ 4.460.542 em 2010) de forma a apoiar operacionalmente estas entidades para 
realização de competições e gestão administrativa. A abertura deste montante está demonstrada 
conforme abaixo:
 

2011 2012
Custo com federações (3.572.436) (3.943.890)

Despesas com federações nacionais (468.699) (516.651)

(4.041.135) (4.460.542)

20 - instrumentos Financeiros e gerenciamento de risco

A - 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 metodologia apropriadas de avaliações. Como con-
seqüência, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderiam 
ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de metodologias de mercado pode produzir 
efeitos diferentes nos valores de realização estimados.

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 2011 e 2010.

B - CATEGORIA DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS

O quadro abaixo apresenta a composição por categoria dos principais ativos e passivos finan-
ceiros em 31 de dezembro de 2011 e 2010:

2011 2010

valor contábil Classificação valor contábil Classificação

INSTRUMENTOS  
FINANCEIROS 

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa 3.361.344 Valor justo 1.826.477 Valor justo

Federações nacionais 349.998 Custo 
amortizado 359.145 Custo 

amortizado

Federações internacionais 460 Custo 
amortizado 859.402 Custo 

amortizado

Clubes nacionais 231.164 Custo 
amortizado 111.507 Custo 

amortizado

Clubes internacionais 46.149 Custo 
amortizado 38.281 Custo 

amortizado

Contas a receber 8.652.006 Custo 
amortizado 3.611.987 Custo 

amortizado

ativo não circulante

Contas a receber - Custo 
amortizado 212.801 Custo

amortizado

Passivo circulante

Fornecedores 350.589 Custo 
amortizado 1.192.783 Custo 

amortizado

Convênios 3.094 Custo 
amortizado 99.210 Custo 

amortizado

Encargos e impostos a recolher 620.835 Custo
 amortizado 487.323 Custo

 amortizado

Provisões de despesas 308.715 Custo 
amortizado 317.007 Custo 

amortizado

Provisões com pessoal 2.248.295 Custo 
amortizado 5.893.182 Custo 

amortizado

Contas a pagar 340.993 Custo 
amortizado 86.936 Custo

 amortizado 

C - FATORES DE RISCO

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

• risco de mercado: taxas 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.

• risco de liquidez

A Entidade monitora seu nível de liquidez considerando os fluxos de caixa esperados em con-
trapartida ao montante disponível de caixa e equivalentes de caixa. A gestão prudente do risco 
de liquidez implica em manter caixa para o cumprimento dos compromissos de acordo com o 
plano orçamentário de forma que a Entidade sempre tenha a capacidade de liquidar posições 
de mercado.

Os passivos financeiros possuem vencimentos de curto prazo, os quais incluem contas a pagar 
e provisão de despesas. Os valores reconhecidos em 31 de dezembro de 2011 se aproximam 
dos valores de liquidação das operações, incluindo a estimativa de pagamentos de juros, sendo 
o montante de caixa disponível suficiente para cobrir essas obrigações.

• risco de crédito

Este risco decorre da possibilidade da Entidade sofrer perdas decorrentes de inadimplência de 
suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos 
financeiros. 

A Entidade adota uma política corporativa de alocação criteriosa de seu caixa em instituições 
financeiras de primeira linha e gerencia seus relacionamentos comerciais com Entidades e patro-
cinadores de forma a minimizar perdas decorrentes de recebíveis.

21 - seguros (não auditado)

A Entidade possui apólices de seguros para suas propriedades e veículos, observados os riscos de 
cada atividade e área, em montantes considerados suficientes para cobertura dos riscos envolvidos.

22 - investimento e custeio no centro de desenvolvimento do voleibol - 
saquarema

No exercício de 2011, a Confederação incorreu em gastos no montante de R$ 2.857.823 (R$ 2.402.961 
em 2010) com a manutenção do Centro de Desenvolvimento de Voleibol. Estes gastos correspondem 
a despesas gerais e administrativas e foram registrados no resultado do exercício. Adicionalmente, 
o montante de R$ 111.916 (R$ 68.285 em 2010), incorridos com aquisição de novos equipamentos 
esportivos, estão apresentados no ativo imobilizado.

conFederação brasileira de voleibol - cbv

     ary da silva graça Filho   José carlos Fardim 
                Presidente            Contador 
        CPF 232.359.188-68                        CRC RJ – 074938/O-2

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento ao que determina o Estatuto da Confederação Brasileira de Voleibol e em con-
formidade com a legislação vigente, apresentam à insigne Assembléia Geral, para apreciação 
e aprovação o nosso parecer relativo ao exercício de 2011 encerrado em 31 dias do mês de 
dezembro. 

Após minucioso exame dos documentos econômicos, financeiros e patrimoniais e a nós encamin-
hados pela diretoria da Entidade, constatamos a perfeita ordem e correção 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 em 08 de 
março de 2012.

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, 
Demonstrações das mutações do Patrimônio social, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas 
Explicativas às Demonstrações contábeis do exercício de 2011, apresentado e, propõem a sua 
integral aprovação, com voto de louvor.

Rio de Janeiro, 08 de março de 2012

Dr. Iwan de Oliveira Figueiredo Junior     Dr. Fábio Starling de Carvalho     Dr. José Elias Abeid 

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
aos conselheiros e diretores da
confederação brasileira de voleibol - cbv 
rio de Janeiro - rJ 

Examinamos as demonstrações financeiras da Confederação Brasileira de Voleibol - CBV (“En-
tidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido 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 Financeiras

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração des-
sas demonstrações financeiras 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 financeiras com 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. 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 
financeiras 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 financeiras. Os procedi-
mentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de 
distorção relevante nas demonstrações financeiras, 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 financeiras 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 financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.

oPinião sobre as demonstrações Financeiras

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 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 2011, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil. 

outros assuntos

auditoria da demonstração do valor adicionado

Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2011, preparada pela Administração da Entidade, como informações 
suplementares, cuja apresentação não é requerida como parte integrante das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Essa demonstração foi sub-
metida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, 
está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demon-
strações financeiras tomadas em conjunto.

auditoria dos valores corresPondentes do exercício anterior

Em 4 de abril de 2011 a BDO Auditores Independentes, entidade legal estabelecida no Brasil e 
que detinha por contrato o uso da marca internacional BDO, passou a integrar a rede KPMG de 
sociedades profissionais de prestação de serviços com a nova denominação social de KPMG 
Auditores Associados (incorporada em 2 de dezembro pela KPMG Auditores Independentes). A 
BDO Auditores Independentes auditou as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 
de dezembro de 2010, enquanto ainda detinha o direito de uso da marca  BDO, tendo emitido 
relatório datado em 28 de fevereiro de 2011 que não conteve modificação.
Como parte de nossos exames das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2011 ex-
aminamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2010, preparadas pela Administração da Entidade, como informações 
suplementares, cuja apresentação não é requerida como parte integrante das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Essa demonstração foi sub-
metida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, 
está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demon-
strações financeiras tomadas em conjunto.

Rio de Janeiro, 8 de março de 2012

     KPMG Assurance Services Ltda. Marcelo Nogueira de Andrade
     CRC SP-023228/O-4 F-RJ Contador CRC RJ-086312/O-6
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