
LIGA NACIONAL DE BASQUETE

Balanço patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

Ativo Passivo e patrimônio líquido à descoberto

Notas 2017 2016 Notas 2017 2016

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4 20.207 418.705 Empréstimos e financiamentos 9 853.576 1.470.655

Aplicações financeiras vinculadas a convênios 5 5.762.051 5.683.722 Fornecedores - 608.245 196.645

Contas a receber 6 2.552.054 1.606.177 Obrigações trabalhistas 10 521.535 336.360

Impostos a recuperar - 7.800 7.800 Passivos vinculados à convênios 8 5.758.895 5.657.727

Despesas antecipadas - 94.626 2.031 Obrigações tributárias - 5.725 12.046

Outras contas a receber 7 1.073.128 816.869 Outros passivos 11 460.840 136.537

9.509.866 8.535.304 8.208.816 7.809.970

Não circulante Não circulante

Ativos vinculados a convênios 8 4.954.489 5.219.433 Empréstimos e financiamentos 9 11.940.601 11.696.662

Imobilizado - 172.615 134.956 Passivos vinculados à convênios 8 4.954.489 5.085.732

Intangível - - 284.727 16.895.090 16.782.394

5.127.104 5.639.116

Patrimônio líquido à descoberto 13

Fundo de reserva 3.180.000 2.630.000

Déficits acumulados (13.646.936) (13.047.944)

(10.466.936) (10.417.944)

Total ativo 14.636.970 14.174.420 Total passivo e patrimônio líquido à descoberto 14.636.970 14.174.420

As notas explicativas da Administração são parte integrantes das demonstrações contábeis.
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LIGA NACIONAL DE BASQUETE

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

Notas 2017 2016

Patrocínios 14 9.499.329               5.390.033

Receitas com permutas 15 1.466.826               1.230.606

Multas -                             49.760

Ingressos - 73.069                    112.140

Receita com convênios 18 759.832                  2.551.931

Taxa de Inscrição - 567.500                  382.000

Outras receitas operacionais - 645.322                  164

Receitas de trabalho voluntário 3.l 258.614                  369.401

Receita operacional liquida 13.270.492            10.086.035

Despesas gerais e administrativas 16 (5.754.109)              (2.595.555)

Despesas com permutas administrativa 15 (960.615)                 (145.500)

Despesas comerciais 20 (2.815.621)              (3.603.082)

Despesas com permutas comercial 15 (506.211)                 (1.085.106)

Despesas com pessoal 17 (2.633.658)              (2.282.713)

Trabalho voluntário 3.l (258.614)                 (369.401)

Despesas com convênios 18 (759.832)                 (2.551.930)

Outras despesas operacionais 19 -                             (30.000)

Receitas/(despesas) operacionais (13.688.660)           (12.663.287)

Despesas financeiras (205.438)                 1.779.058

Receitas financeiras 24.614                    80.349

21 (180.824)                1.859.407

Déficit do exercício (598.992)                (717.845)

As notas explicativas da Administração são parte integrantes das demonstrações contábeis.

8



LIGA NACIONAL DE BASQUETE

Demonstrações do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

2017 2016

Outros resultados abrangentes

Déficit do exercício (598.992)                 (717.845)

Total dos resultados abrangentes (598.992)                (717.845)

As notas explicativas da Administração são parte integrantes das demonstrações contábeis.
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Demonstrações das mutações do patrimônio líquido à descoberto

Fundo de reserva Déficits acumulados

Patrimônio líquido à

descoberto

Saldos em 31 de dezembro de 2015 2.342.364 (12.330.099) (9.987.735)

Constituição do fundo de reserva 287.636 - 287.636

Déficit do exercício - (717.845) (717.845)

Saldos em 31 de dezembro de 2016 2.630.000 (13.047.944) (10.417.944)

Constituição do fundo de reserva 550.000 - 550.000

Déficit do exercício - (598.992) (598.992)

Saldos em 31 de dezembro de 2017 3.180.000 (13.646.936) (10.466.936)

As notas explicativas da Administração são parte integrantes das demonstrações contábeis.
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(Em Reais)
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LIGA NACIONAL DE BASQUETE

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

2017 2016

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Déficit do exercício (598.992)                 (717.845)

Ajustes para reconciliar o Déficit do exercício ao caixa proveniente das (aplicado nas) atividades

operacionais

Amortização                               -                      34.982

Depreciação                      42.331                      13.040

Juros sobre empréstimos                      11.351                    147.609

Baixa de intangível                    284.727                               -

Variação cambial                    164.549               (1.950.690)

(Aumento)/redução nos ativos

Contas a receber (945.877)                 (1.356.177)

Despesas antecipadas (92.595)                   2.755

Outras contas a receber (256.259)                 (232.943)

Convênios ativos 264.944                  (263.124)

Aumento/(redução) nos passivos

Fornecedores 411.600                  161.658

Obrigações trabalhistas 185.175                  116.819

Obrigações tributárias (6.321)                     3.027

Outros passivos 324.301                  43.056

Convênios passivos (30.074)                   (251.331)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (241.140)                (4.249.164)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisição de intangível - (320.661)

Aquisição de imobilizado (79.990) (27.147)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (79.990) (347.808)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Constituição/reversão do fundo de reserva 550.000                  287.636

Pagamento de empréstimos (594.237) -

Captações de empréstimos 45.197 4.229.764

Caixa gerado nas atividades de investimentos 960 4.517.400

(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (320.170) (79.572)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 6.102.427 6.181.999

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 5.782.257 6.102.427

(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (320.170) (79.572)

As notas explicativas da Administração são parte integrantes das demonstrações contábeis.
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LIGA NACIONAL DE BASQUETE

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
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1. Contexto operacional

A Liga Nacional de Basquete, “Entidade” ou “LNB” foi fundada em 1º de agosto
de 2008, é uma associação civil de direito privado, de fins não econômicos, de
caráter desportivos na formatação da espécie da “LIGA”,  como entidade de
administração nacional do desporto, modalidade do basquetebol, na forma
como permitido pelo artigo 20 da Lei n° 9.615/98 e pelos artigos 53 a 61 da Lei
n°10.406/2002 (Código Civil) fundada e integrada por entidades de práticas
desportivas – Pessoas Jurídicas de direitos privados (clubes) filiados a entidades
regionais de administração do desporto na modalidade do basquetebol e à
Confederação Brasileiro da Basketball, será regida por este Estatuto e ainda
pelo regimento interno e  demais regulamentos editados na forma prevista
deste instrumento. Com o objetivo de coordenar, dirigir e promover a
realização de campeonatos e torneios nacionais, assim como outros eventos de
basquetebol, no naipe masculino, com incentivo e/ou reconhecimento de tais
campeonatos pela Confederação Brasileira de Basketball, entre outras
atividades.

A Entidade usufrui da Lei de Incentivo ao Esporte que é regulamentada pelo
Decreto nº 6.180/07, e tem as regras sobre a tramitação, avaliação e aprovação
de projetos, bem como os procedimentos relativos à captação de recursos,
acompanhamento e monitoramento da execução, e prestação de contas
estipulados na Portaria nº 120/09 do Ministério do Esporte.

Os convênios que estavam em aberto na data base eram:

N° 795.233/2013: Recursos provenientes do Ministério do Esporte para
realização da competição Liga de Desenvolvimento de Basquete Sub-22 da
Temporada 2014/2015 que somam o valor total de R$ 12.129 mil, cabendo à
Liga Nacional de Basquete a contrapartida financeira no valor de R$ 972 mil;
N° 820.723/2015: Recursos provenientes do Ministério do Esporte para
realização da competição Novo Basquete Brasil - NBB que somam o valor
total de R$ 3.278 mil, cabendo à Liga Nacional de Basquete a contrapartida
financeira no valor de R$ 263 mil;
Lei de incentivo – Nº SLIE: 1611270-96: Recursos provenientes do
Ministério do Esporte para realização de Capacitação em Basquetebol (LNB)
que somam o valor total de R$ 1.148 mil, cabendo à Liga Nacional de
Basquete a captação no mercado, que foi realizado por meio da empresa
SKY Brasil Serviços Ltda.;
Lei de incentivo – Nº SLIE: 1611465-54: Recursos provenientes do
Ministério do Esporte para realização de Jogo das Estrelas que somam o
valor total de R$ 352 mil, cabendo à Liga Nacional de Basquete a captação
no mercado, que foi realizado por meio da empresa SKY Brasil Serviços
Ltda.



LIGA NACIONAL DE BASQUETE

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
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Lei de incentivo– Nº SLIE: 1611857-03: Recursos provenientes do  Ministério
do  Esporte para realização de Novo Basquete Brasil que somam o valor total de
R$ 609 mil, cabendo à Liga Nacional de Basquete a captação no mercado, que foi
realizado por meio das empresas Uberdo Brasil Tecnologia Ltda., M. Dias Branco
S/A, Ind. e Com. de Alimentos e Tereos Açúcar e Energia Brasil S/A.

A Entidade, junto ao Ministério do Esporte, desenvolve projetos na
modalidade de Convênios para as Competições de Categoria de Base de
Basquete, denominado ‘Liga de Desenvolvimento de Basquete”:

A 6º temporada das Competições de Categoria de Base de Basquete,
denominado Liga de Desenvolvimento de Basquete – Sub-22, foi realizada
no segundo semestre de 2016 pela Liga Nacional de Basquete;
Em 2017 foi realizada a 7º temporada da Competição de Categoria de Base
de Basquete, denominado Liga de Desenvolvimento de Basquete – Sub-20,
realizada no segundo semestre de 2017 pela Liga Nacional de Basquete e,
mais uma vez com sucesso.

A Convenente (LNB), deverá manter os recursos repassados pela Concedente
(Governo) em conta bancária específica, permitindo-se saques somente para
pagamento de despesas prevista no Plano de Trabalho, mediante cheque
nominal ou ordem bancária ao credor ou para aplicação no mercado
financeiro na forma do parágrafo primeiro desta cláusula. Os recursos
enquanto não empregados na sua finalidade serão aplicados em caderneta de
poupança ou fundos de aplicação de curto prazo ou ainda em operações no
mercado aberto lastreadas em títulos da dívida pública federal.

A prestação de contas final dos recursos deste convênio, inclusivo os de
contrapartida e dos rendimentos apurados em aplicações no mercado
financeira, deverá ser assim constituída:

a) Relatório de cumprimento do objeto;
b) Cópia do Plano de Trabalho aprovado na celebração do Convênio;
c) Cópia do Termo do Convênio e eventuais aditivos;
d) Relatório de execução da Receita e Despesa;
e) Relação de pagamentos efetuados;
f) Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos deste

convênio;
g) Cópia autenticada dos comprovantes de despesas relativas a aquisição de

bens e materiais permanentes;
h) Cópia das faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos

comprobatórios das despesas com hospedagem em estabelecimento
hoteleiro ou similar e com aquisição passagens.



LIGA NACIONAL DE BASQUETE

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
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A Liga Nacional de Basquete também organiza um evento chamado de “Jogo
das Estrelas”, que conta com atletas nacionais e estrangeiros das equipes que
participam da competição do Novo Basquete Brasil (NBB), principal
competição de basquete adulto no país. Esse evento ocorre uma vez por ano
com o objetivo de divulgação da modalidade esportiva de basquete e ações de
marketing, sendo realizadas em cidades diferentes e, no exercício de 2017 foi
realizado na cidade de São Paulo – SP.

A Entidade possui sede à Av. Miguel Estéfano, n° 349 no bairro da Saúde na
cidade de São Paulo - SP

2. Apresentação e base para preparação das demonstrações contábeis Base
para elaboração

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições
contidas na ITG “2002R1 – Entidades sem finalidades de lucros”, também pela
da NBC TG “1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas” para os
aspectos não abordados pela ITG “2002R1 – Entidade sem finalidade lucros”.

A aprovação para conclusão e emissão das demonstrações contábeis do
exercício findo em 31 de dezembro de 2017 ocorreu no dia 23 de maio de 2018.

Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda
funcional da Entidade. Todas as informações financeiras divulgadas nas
demonstrações contábeis apresentadas em Real foram arredondadas para o
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

Uso de estimativas

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil requer que a Administração realize estimativas para
determinação e registro de certos ativos, passivos, receitas e despesas, bem
como a divulgação de informações sobre suas demonstrações contábeis. Tais
estimativas são feitas com base no princípio da continuidade e suportadas pela
melhor informação disponível na data da apresentação das demonstrações
contábeis, bem como na experiência da Administração. As estimativas são
revisadas quando novas informações se tornam disponíveis ou as situações em
que estavam baseadas se alterem. A liquidação das transações envolvendo
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão
das imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.
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3. Gestão do capital

A Entidade busca alternativas de capital com o objetivo de satisfazer as suas
necessidades operacionais, com base em verbas de patrocínios, objetivando
uma estrutura de capital que levem em consideração parâmetros adequados
para os custos financeiros, prazos dos aportes e orçamento anual.

4. Sumário das principais práticas contábeis

As práticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas de
maneira consistente a todos os períodos apresentados nas demonstrações
contábeis:

a. Instrumentos financeiros

Ativos financeiros não derivativos

A Entidade reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data em
que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos
designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das
disposições contratuais do instrumento.

A Entidade mantém os seguintes ativos financeiros não derivativos nas suas
demonstrações contábeis: ativos financeiros registrados pelo valor justo por
meio do resultado e empréstimos e recebíveis.

Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado

Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado,
caso seja classificado como mantido para negociação e seja designado
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação
após o reconhecimento inicial são reconhecidos no resultado quando
incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do
resultado são medidos pelo valor justo e mudanças no valor justo desses
ativos são reconhecidas no resultado do exercício.



LIGA NACIONAL DE BASQUETE

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

16

Empréstimos e recebíveis

Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou
calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Estes ativos são
reconhecidos inicialmente pelo valor justo, acrescido de quaisquer custos
de transações atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e
recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros
efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.

Os empréstimos e recebíveis abrangem contas a receber e outros créditos.

Passivos financeiros não derivativos

Todos os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da
negociação na qual se torna uma parte das disposições contratuais do
instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas
obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas.

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, tenha o
direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em
uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente.

A Entidade mantém os seguintes passivos financeiros não derivativos:
fornecedores e outras contas a pagar.

Estes passivos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de
quaisquer custos de transações atribuíveis. Após o reconhecimento inicial,
esses passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado através do
método de juros efetivos.

Passivos para transações de pagamento baseado em ações liquidadas em
dinheiro são mensurados pelo valor justo.

b. Caixa e equivalente de caixa

Incluem os saldos de caixa, contas bancárias e aplicações financeiras que
podem ser resgatados a qualquer tempo e com risco insignificante de
mudança de seu valor de mercado, sem restrições de uso.

Recursos vinculados a convênios

Recursos vinculados a convênios representam os saldos de bancos conta
movimento e aplicações financeiras que possuem utilização restrita e
somente poderão ser utilizados nos convênios para fazer frente as
obrigações preestabelecidas nestes convênios.
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c. Fornecedores

Correspondem aos valores devidos aos fornecedores no curso normal das
operações da Entidade. Se o prazo de pagamento é equivalente a um ano
ou menos, os fornecedores são classificados no passivo circulante.

d. Apuração do superávit ou déficit

O superávit (déficit) é apurado em conformidade com o regime contábil de
competência de exercícios.

As receitas da Entidade são provenientes de patrocínios e taxas, recebidas
em caixa ou em ativos, de terceiros ou partes relacionadas, desde que
utilizada de acordo com a sua atividade-fim.

A seguir, descrevemos os tipos de receitas:

Patrocínios;
Taxas de campeonatos;
Convênios;
Anuidades.

e. Adiantamento de patrocinadores

Recebimento dos recursos: quando ocorre o recebimento de recursos é
reconhecido o débito de caixa e equivalentes de caixa e o crédito com
adiantamento do patrocinador no passivo circulante, conforme
observado na NBC TG 07 (R1);
Apropriação da receita: A Administração considera como melhor
métrica para apropriação da receita de convênio, o período de vigência
de contrato de patrocínio, uma vez que as despesas substanciais
vinculadas serão reconhecidas no mesmo período.

f. Demais ativos circulantes e não circulantes

São demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando
aplicável, os rendimentos auferidos.

g. Imobilizado

O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição ou construção,
deduzido das depreciações. A depreciação é calculada pelo método linear,
utilizando-se taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos
bens.

O valor residual dos itens do imobilizado é reduzido imediatamente ao seu
valor recuperável quando o saldo residual exceder o valor recuperável.
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h. Demais passivos circulante e exigível a longo prazo

São demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando
aplicável, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais.

i. Provisões

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Entidade
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar
a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores
estimativas do risco envolvido, de acordo com a opinião dos assessores
jurídicos.

j. Tributos

Por ser uma Entidade sem fins lucrativos, a Liga Nacional de Basquete não
está sujeita à incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre
o superávit apurado em cada exercício. Todavia, contribui com o imposto
de renda incidente sobre os ganhos em aplicações financeiras de renda fixa
ou variável, mediante retenção por parte das instituições financeiras, nas
quais as aplicações financeiras são realizadas.

k. Receitas com trabalhos voluntários

As receitas com trabalhos voluntários, quando existentes, são mensuradas
ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que a LNB
haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar. As
receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do
exercício como receita no grupo de receitas operacionais em contrapartida
nas despesas, em 31 de dezembro de 2017 foram reconhecidos R$ 258.614
como trabalhos voluntários na Entidade.

5. Caixa e equivalente de caixa

2017 2016

Conta corrente                      12.492                    280.680

Aplicações financeiras                       7.715                    138.025

Caixa e equivalentes de caixa (sem restrição) 20.207 418.705

Os saldos de bancos são representados principalmente, por recursos disponíveis
em contas correntes mantidas em instituições financeiras nacionais, sem
restrições.
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As aplicações financeiras, sem restrições, são realizadas junto às instituições
financeiras nacionais e refletem as condições usuais de mercado. As aplicações
financeiras são remuneradas com base em taxa de juros que possuem como
Benchmark a obtenção de ganhos financeiros em Certificado de Depósito
Interbancário (CDI).

6. Aplicações financeiras vinculadas a convênios

2017 2016

Convênio n°820.723/2015 1.410.008 1.348.763
Convênio n°795.233/2013 3.101.589 2.970.323
Lei de Incentivo n°1611270-96 633.839 1.010.983
Lei de Incentivo n°1611465-54 7.615 353.653
Lei de Incentivo n°1611857-03 609.000 -
Caixa e equivalentes com restrições 5.762.051 5.683.722

Os recursos vinculados pela Entidade serão utilizados exclusivamente nos
convênios, conforme mencionado na Nota Explicativa nº 1.

7. Contas a receber

2017 2016
Taxas de adesão 934.585 600.000
Sky Brasil 365.269 340.426
Caixa Econômica Federal 519.863 519.863
Rádio e Televisão Bandeirantes 365.269 144.958
Outros 367.068 930

2.552.054 1.606.177

8. Outras contas a receber

2017 2016

Adiantamentos a agências de viagem (a) 35.850 8.779
Adiantamentos a pessoas jurídicas (b) 1.022.753 723.936
Outros 14.525 84.154

1.073.128 816.869

(a) Refere-se a adiantamentos efetuados para a agência de Viagem e Turismo Ltda-Me.;
(b)Adiantamentos efetuados para pessoas jurídicas prestados a longa data. Os valores ainda

estão pendentes, pois a LNB aguarda a documentação suporte para reconhecimento das
despesas.
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9. Convênios

2017 2016
Convênio n°777.374/2012 Ministério do Esporte 4.954.489 4.954.489
Convênio n°776.648/2012 Ministério do Esporte - 1.286
Convênio n°820.723/2015 Ministério do Esporte - 263.327
Convênio n°795.233/2013 Ministério do Esporte - 331
Convênios - ativo não circulante 4.954.489 5.219.433

2017 2016
Convênio n°820.723/2015 Ministério do Esporte 1.407.250 1.348.763
Convênio n°795.233/2013 Ministério do Esporte 3.101.590 2.970.322
Lei de Incentivo – SLIE – n°1611270-96 633.440 1.010.983
Lei de Incentivo – SLIE – n°1611465-54 7.615 327.659
Lei de Incentivo – SLIE – nº 1611857-03 609.000 -
Convênios – passivo circulante 5.758.895 5.657.727

2017 2016
Convênio n°777.374/2012 Ministério do Esporte 4.954.489 4.954.489
Convênio n°776.648/2012 Ministério do Esporte - 1.286
Convênio n°820.723/2015 Ministério do Esporte - 129.626
Convênio n°795.233/2013 Ministério do Esporte - 331
Convênios - passivo não circulante 4.954.489 5.085.732

As informações sobre os convênios, estão descritas nas Nota Explicativa n°1.

10. Empréstimos e financiamentos

2017 2016
Globo (a) 1.617.177 2.200.063
Banco Itau (Saldo Devedor Conta Corrente) 45.197 -
National Basketball Association - NBA (b) 11.131.803 10.967.254
Empréstimos e financiamentos 12.794.177 13.167.317

Circulante 853.576 1.470.655
Não circulante 11.940.601 11.696.662

(a) Em 10 de outubro de 2015 foi firmado instrumento particular de confissão de dívida e
outras avenças com a Globo Comunicação e Participações S.A. onde a Liga Nacional de
Basquete se comprometeu a pagar o valor nominal de R$ 1.827.331 em 3 parcelas com
vencimento anual, à partir de 2016. Em 19 de outubro de 2017 foi realizada renegociação
do saldo devedor no montante de R$ 1.770.244, divido em 5 (cinco) parcelas, sendo a 1ª
parcela com vencimento para 25/11/2017 e as demais com vencimentos semestrais. A
correção monetária da dívida é feita utilizando o índice “IGPM”.
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(b) Em 02 de outubro de 2015 foi firmado instrumento de colaboração Collaboration and
Service Agreement”, com a contraparte Brazil Basketball, LLC. O principal objetivo do
instrumento de colaboração é a expansão e comercialização da marca NBB – Novo
Basquete Brasil. O instrumento prevê que a Liga Nacional de Basquete, receberá recursos
financeiros de acordo com as necessidades de seu fluxo de caixa, com objetivo de
sustentar sua operação e fomentar a NBB e o basquetebol no Brasil. Em contrapartida a
Entidade se compromete a quitar esses valores a partir da data em que houver superávit
na operação. Ademais, não há incidência de juros sobre o montante principal. O contrato
ainda prevê que a NBAE – National Basketball Association Entertainment ou “NBAE”, tem o
direito, mas não tem uma obrigação, de criar uma joint venture “Newco”, entre as
sociedades “NBAE”, Kouros e LNB), para operar com as marcas de propriedade da LNB.

O instrumento venceu em 30 de setembro de 2017, e está em tratativas de prorrogação
por mais um ano. No antigo instrumento de colaboração a NBAE pode exercer ou não o
direito de criar uma nova empresa, conforme claúsula do instrumento de cooperação
n°5.d(iv) and 5.d (v):

1. Caso a NBAE não exerça o direito da join-venture após o prazo de vencimento, a
própria NBAE deve perdoar todas as obrigações com a LBN;

2. Caso a NBAE exerça o direito da join venture, o prazo de vencimento será estendido
para pagamento no 50° ano da data inicial do contrato e a LNB deve priorizar o
pagamento da NBAE, com qualquer dividendo ou recurso livre, recebido pela NewCo.

Segue movimentação dos empréstimos para o exercício findo:

2016 Pagamentos Encargos
Variação
cambial 2017

Globo 2.200.063 (594.237) 11.351 - 1.617.177
National Basketball Association
– NBA 10.967.254 - - 164.548 11.131.803
Banco Itaú - - - - 45.197

13.167.317 (594.237) 11.351 164.548 12.794.177

Seguem as datas de vencimentos dos empréstimos para o exercício findo em 31
de dezembro de 2017 e 2016:

2017 2016
Vencimento:
2017 - 1.470.655
2018 853.576 729.408
2019 808.798 .
Após 2019 11.131.803 10.967.254

12.794.177 13.167.317

11. Obrigações trabalhistas

2017 2016

Autônomos a pagar 33.593 2.594
INSS a recolher 150.104 59.001
Ordenados e salários a pagar 92.545 66.706
Provisão de Férias 198.645 148.008
Outros 46.648 60.051

521.535 336.360
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12. Outros passivos

2017 2016
Minas Tênis Clube 120.469 -
Contrapartida Clubes 151.330 -
Contribuição Associativa 74.155 -
Fundo de reserva 49.607 120.737
Oceanair Linhas Aéreas 40.993 -
Alugueis a pagar 12.798 12.600
Outros 11.488 3.200

460.840 136.537

13. Provisão para contingências

A Entidade no curso normal de suas atividades está sujeita a processos judiciais
de natureza tributária, trabalhista e cível. De acordo com os assessores
jurídicos, não há qualquer contingência judicial envolvendo a Entidade. Dessa
forma, não há qualquer registro ou divulgação nas demonstrações contábeis no
exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

14. Patrimônio líquido

Conforme definido no Estatuto social, o patrimônio líquido da Entidade é
constituído de bens móveis, imóveis, direitos e valores, e adquiridos ou
recebidos sob a forma de doações, legados, subvenções, auxílios, ou de
qualquer outra forma lícita, devendo ser administrado e utilizado apenas para o
estrito cumprimento das suas finalidades.

15. Patrocínios

2017 2016
Banco Bradesco - 30.000
Caixa Econômica Federal 5.500.000 4.369.863
Sky Brasil Serviços Ltda. 2.304.844 540.426
Rádio e Televisão Bandeiras 1.506.026 359.244
Outros 188.459 90.500

9.499.329 5.390.033
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16. Permutas

2017 2016
Receitas
Sky Brasil Serviços Ltda. 506.211 1.085.106
Oceanair Linhas Aéreas 960.615 145.500

1.466.826 1.230.606

2017 2016

Despesas
Propaganda e publicidade 506.211 1.085.106
Viagens e estadias 960.615 145.500

1.466.826 1.230.606

17. Despesas gerais e administrativas

2017 2016
Viagens e estadias (1.374.662) (1.073.210)
Serviços prestados por terceiros (1.747.880) (1.172.631)
Direito de Imagem Clubes (1.500.000) -
Despesas com Competições (764.657) -
Infraestrutura e locação (223.601) (197.496)
Material de escritório (40.596) (34.243)
Alimentação (1.204) (3.739)
Depreciação (42.331) (13.040)
Manutenção (31.339) (5.492)
Outros (15.604) (62.455)
Segurança (2.423) (2.549)
Seguros (1.990) (5.802)
Transporte (2.822) (1.154)
Tributos (5.000) (23.744)

(5.754.109) (2.595.555)

18. Despesas com pessoal

2017 2016
Salários e ordenados (1.255.153) (1.040.169)
INSS (358.562) (324.004)
FGTS (111.356) (104.789)
Férias (185.017) (153.840)
Benefícios (461.757) (378.213)
Estagiários (81.977) (65.533)
Outros (179.836) (216.165)

(2.633.658) (2.282.713)
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19. Receitas e despesas com convênios

2017 2016
Convênio n° 795233/2014 Ministério do Esporte 208 347.799
Convênio n° 820.723/2015 Ministério do Esporte - 2.050.133
Lei de Incentivo–SLIE 1611270-96 – Min. Esporte 410.838 153.999
Lei de Incentivo–SLIE 1611465-54 – Min. Esporte 348.786 -
Receitas e Despesas com convênios 759.832 2.551.931

2017 2016
INSS (5.429) (171.380)
Viagens e estadias (153.204) (753.528)
Autônomos (36.207) (873.910)
Serviços de terceiros (278.431) (549.888)
Assistência contábil (41.568) (19.650)
Eventos (161.967) (183.575)
Outros (83.026) -
Despesas com convênios (759.832) (2.551.931)

20. Outras despesas operacionais

2017 2016
Ressarcimento de fundo de reserva - (30.000)

- (30.000)

21. Despesas comerciais

2017 2016
Promoção e eventos (2.815.621) (3.603.082)

(2.815.621) (3.603.082)

As despesas comerciais são compostas substancialmente por vídeo e filmagem,
comunicação e transmissão digital utilizados para os eventos.

22. Resultado financeiro

2017 2016
Variação cambial positiva (167.528) 1.950.690
Correção monetária (11.351) (147.609)
Outros (26.559) (24.022)
Rendimentos sobre aplicações financeiras 21.858 80.348
Variação cambial negativa 2.756 -

(180.824) 1.859.407
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23. Instrumentos financeiros

a. Instrumentos financeiros

As transações financeiras existentes envolvem ativos e passivos usuais e
pertinentes à sua atividade econômica, particularmente aplicações
financeiras com vencimentos de curto prazo, contas a receber e contas a
pagar. Essas transações são apresentadas no balanço pelos valores de custo,
acrescidas das respectivas apropriações de receitas e despesas que, tendo
em vista a natureza das transações e os seus períodos de vencimento, se
aproximam dos valores de mercado.

b. Risco de crédito

A Entidade restringe sua exposição a riscos de crédito que estejam
/associados à conta corrente bancária, mantendo suas transações em
instituições financeiras de primeira linha.

Com relação aos patrocínios, a Entidade restringe, substancialmente, a sua
exposição a riscos de crédito sobre os valores a receber, mediante
monitoramento e relacionamento junto à rede de patrocinadores.

c. Risco de taxas de moeda, taxas de juros e variação cambial

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros,
registrados em contas patrimoniais que se destinam a atender suas
necessidades operacionais, bem como a reduzir sua exposição a riscos
financeiros. As atividades de gerenciamento desses riscos seguem uma
política formal estabelecida que inclui sistemas de controle e determinação
de limite das posições sob gestão da Administração.


