
 

 

1 PARECER FINANCEIRO 

28 de abril de 2017 

 

Ao 

Presidente 

Confederação Brasileira de Tiro Prático – CBTP 

Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil 

 

1. Examinamos Contas Correntes e Aplicações Financeiras CDB, de finais 
061, 761 e 220, da Confederação Brasileira de Tiro Prático – CBTP, 
levantados de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, 
elaborados sob a responsabilidade de vossa administração. Nossa 
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre esses lançamentos 
financeiros. 

2. Nossos exames foram conduzidos levando em conta: (a) a relevância dos 
saldos e o volume de transações; (b) a constatação, com base nos 
extratos bancários, das evidências e dos registros no sistema de 
gerenciamento financeiro (Quick Books), verificados mês a mês; (c) a 
avaliação do plano de contas, com o devido desmembramento de suas 
contas e subcontas, sendo verificado o correto lançamento; (d) a 
reconciliação das contas referidas, ou seja, a análise, para que possam 
expressar a realidade financeira da entidade. 

3. Receitas e Despesas, com base no Balancete Contábil, de maior 
relevância, estão demonstradas para uma melhor visualização: 
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4. Em nossa opinião, a utilização do gerenciador financeiro (Quick Books) 
faz com que os lançamentos auxiliem os gestores, por exemplo, as 
cobranças sendo feitas através de boletos bancários e os pagamentos via 
internet banking, e os lançamentos e saldos, referidos acima, 
representam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição 
financeira da Confederação Brasileira de Tiro Prático – CBTP, de 01 de 
janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017. 

 

 

Belo Horizonte, 07 de maio de 2018 

 

 

Rodrigo Zaghi Alves 
Consultor Administrativo e Finanças 
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DESPESAS CBTP 2017

Despesa com Pessoal

Serviços Prestados por PJ

Despesas Tributárias e
Taxas

Água, luz, telefone,
internet, aluguél e
condomínio

Outras Despesas
OperacionaisDespesas com Competições


