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O Conselho Nacional de Dança Desportiva - CNDD, associação de sociedade civil, é
pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos, de
duração indeterminada, de caráter esportivo, social, cultural e da dança esportiva,
fundada em 16 de abril de 2013, goza de autonomia administrativa, quanto a sua
organização e funcionamento, sendo uma legitima entidade esportiva de
Administração Nacional da modalidade esportiva e da Dança Esportiva, para
todos os fins.
O CNDD é uma entidade de exclusiva representação no Brasil da Dança Esportiva,
e, ainda dentro e fora do movimento olímpico, tendo patrimônio e
personalidades distintas dos seus filiados e diretores, os
quais
não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações por esta
contraída, estando fora de qualquer influência política, religiosa, étnica e
econômica, sendo filiada à entidade de hierarquia superior em nível
internacional, WDSF- World DanceSport Federation, sendo reconhecida pela
entidade de hierarquia superior de nível nacional, Comitê Olímpico do Brasil COB, e parceira da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem ABCD e da Confederação Brasileira do Desporto Universitário - CBDU.
O CNDD, conforme seu plano orçamentário anual promove diversas ações
administrativas e desportivas com suas receitas em cumprimento à sua finalidade
estatutária pelo desenvolvimento da Dança Esportiva no País:

RELATÓRIO FINANCEIRO 2021
Sede: João Passalaqua 140, Apartamento 77
Bela Vista - São Paulo/SP - 01326-020
CNPJ 18.131.814/0001-20
cndd.org.br

2/3

Vinculada ao COB Filiada à WDSF

RECEITAS
As receitas para o exercício do ano de 2021 totalizaram R$18.974,11, divididas
de fontes conforme abaixo especificado:
Superávit acumulado de 2020
Anuidades de Filiados
Cursos
Outros

R$3.036,32
R$18.072,31
R$ 461,50
R$440,30

DESPESAS
As despesas para o exercício do ano de 2021 totalizaram R$11.172,58, divididas
de fontes conforme abaixo especificado:
Outras despesas e administrativas
Despesas Financeiras
Impostos

R$10.150,28
R$843,09
R$179,21

RESULTADO
Essa movimentação orçamentária levou ao superávit de R$7.801,53, fechando o ano
positivo.
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