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APRESENTAÇÃO
A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE - CBK, é uma pessoa jurídica de
direito privado, com sede administrativa e foro jurídico na cidade de Fortaleza, Estado do
Ceará, na Rua Pedro Rufino, nº 40, sala A, no bairro Varjota, CEP 60165.081, fundada
em 11 de setembro de 1987, na cidade do Rio de Janeiro, é uma associação civil sem fins
econômicos e com personalidade jurídica própria, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
03.637.014/0001-09, devidamente reconhecida pela Portaria n o 551/87, de 10 de
Novembro de 1987, do Ministério da Educação e Cultura, tem por finalidade a prática do
karate e o desenvolvimento de atividades desportivas, educacionais, recreativas, culturais,
cívicas, assistenciais e de benemerência direcionadas à prática do Karate, podendo
exercer, ainda, outras atividades cuja renda e recursos deverão ser aplicados
integralmente na manutenção, desenvolvimento e benefício dos seus objetivos sociais.
SITE karatedobrasil.com
APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
As demonstrações foram apresentadas do periodo de 01 de janeiro de 2019 à 31 de
dezembro de 2019 de acordo com as pratticas financeiras adotadas no Brasil, conforme
as aplicaveis as enttidades desportivas sem finalidade de lucro.
As receitas propria da Confederação são oriundas de: inscrições de eventos, incrições de
competições, cursos, seminarios, cadastros, anuidades e exames de faixa, com uma
Receita em Reais de R$ 2.332.450,22 (dois milhões trezentos e trinta e dois mil
quatrocentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos) , tendo R$ 209.924,00 saldo de
2018.

Saldo de 2018_________209.924,00
Receitas 2019
Receita para impressos--------------------------------------------------------35.658,42
Federações Inscrições -------------------------------------------------------209.924,47
Intervenção Fedração RJ --------------------------------------------------- 217.629,80
Eventos (incrições, cadastros, faixas pretas)- -------------------------- 2079162,00
Total de receitas............................................................................

2542374,69

Aplicando o recurso em Despesa de R$ 2.364.596,22 (dois milhões trezentos e sessenta
e quatro mil quinhentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos), nos eventos,

organização e realização de competições, organização de cursos, seminarios, realização
de exames de faixa.
Despesas
Despesas administrativas ----------------------------------------------------- 292.581,54
Despesas com Impostos e taxas------------------------------------------------ 9.601,68
Despesas de Viagem e ajuda de representação----------------------------- 505709,89
Repasse para federações--------------------------- -------------------------- 105.103,04
Despesas nos eventos RJ durante intervenção------------------------------131.015,93
Despesa para realização eventos------------------------------------------- 1.305.820,49
Despesas com taxas bancarias-----------------------------------------------

14736,65

Total de despesas--------------------------------------------------------------2364.569,22
Resultando da movimentacão financeira ao final um Superávit de R$ 177.805,47 (cento e
setenta e sete mil oitocentos e cinco reais e quarenta e sete centavos ).

Relatorio financeiro de 2019
Superavit-------------------------------------------------------------------------177.805,47

CONCLUSÃO
O resultado obtido foi submetido ao conselho fiscal e posteriormente a
Assemblria Geral da CBK que aprovou por unanimidade. Entendendo
que as despesas estão alinhadas com a missão da CBK em prol do esporte
e da sociedade.
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