Sob a Autoridade Espiritual de S.E. Kalu Rimpoche

Relatório Financeiro 2016
Este relatório consolida os dados financeiros do Centro Budista Tibetano Kagyu Pende Gyamtso do
período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016. Todos os registros encontram-se devidamente
contabilizados e suportados pelos respectivos documentos comprobatórios, arquivados em pastas
com o movimento de cada mês, disponíveis para consulta na sede do Centro.
As receitas do Centro no período totalizaram R$140.527,00, enquanto as despesas foram de
R$161.452,65 resultando em déficit de R$20.952,65. Os mesmos números, agrupados por
categorias de despesas, estão apresentados no Anexo I.
Tabela 1: 2015 - Receitas, Despesas e Resultados Mensais
Período
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

Receitas

Despesas

Resultado

R$15.633,35
R$18.356,65
R$11.779,93
R$12.177,29
R$19.107,92
R$11.782,83
R$8.584,14
R$8.853,54
R$8.912,12
R$9.248,10
R$6.880,39
R$9.210,74

(R$12.645,15)
(R$20.022,85)
(R$12.991,09)
(R$11.760,17)
(R$17.214,37)
(R$27.732,34)
(R$10.904,58)
(R$8.261,61)
(R$9.954,13)
(R$7.367,86)
(R$7.850,95)
(R$14.747,55)

R$2.988,20
(R$1.666,20)
(R$1.211,16)
R$417,12
R$1.893,55
(R$15.949,51)
(R$2.320,44)
R$591,93
(R$1.042,01)
R$1.880,24
(R$970,56)
(R$5.536,81)

R$ 140.527,00

(R$ 161.452,65)

(R$20.925,65)

Os principais fatores que influenciaram no déficit registrado em 2016 foram: i) a redução das
receitas totais, se comparadas com 2015, em especial as categorias Eventos, Lojinha e
Contribuições Regulares; ii) o envio de R$17.199,13 para os monastérios de Sonada e Salugara,
referente aos anos de 2015 e 20161; iii) aquisição de passagens aéreas para a participação dos
Lamas Sonam e Trinle no Shangpa Monlam, na França. O quadro a seguir apresenta o comparativo
das receitas e despesas de 2015 com 2016, por categoria, com alguns comentários sobre cada
categoria.
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A contribuição para Sonada e Salugara não foi enviada em 2015, pois a partir do 2º semestre de
2015 o dólar esteve muito alto.

Quadro 1 – Comparação das receitas de 2015 e 2016
Categoria

2015

2016

2016 – 2015

Observações

Contribuições
Regulares

R$93.212,76

R$87.004,96

(R$6.207,80)

Alguns membros interromperam ou reduziram as
contribuições regulares.

Contribuições
Eventuais

R$14.100,55

R$25.731,36

R$11.630,81

Contribuições eventuais para custear projetos como
a recuperação dos Centros de Retiro, além da
ocorrência de contribuições eventuais mais
significativas em 2016.

Eventos

R$26.953,80

R$13.032,88

(R$13.920,92)

Diminuição do número de eventos e também do
número de participantes.

Lojinha

R$21.126,22

R$10.434,62

(R$10.691,60)

A lojinha ficou grande parte do ano sem um
responsável fixo para gerenciá-la (repor os
estoques, abrir aos domingos etc.). A boa notícia é
que desde o final de dezembro o Cristian Martins
assumiu essa atribuição. Muito obrigado, Cristian!
Aproveito para incentivar os amigos da Sangha a
colaborarem com ele, no que ele precisar.

Outros

R$4.674,80

R$4.323,18

(R$351,62)

Sem variações significativas

Total

R$160.068,13

R$140.527,00

(R$19.541,13)

Sem as contribuições eventuais, o déficit seria ainda
maior.

Quadro 1 – Comparação das Despesas de 2015 e 2016
Categoria

2015

2016

2016 – 2015

Observações

Despesas
Regulares

R$94.399,42

R$97.811,44

R$3.412,02

Aumento do condomínio e do salário do caseiro do
Centro de Retiro no segundo semestre de 2016

R$28.711,12

Envio de R$17,2 mil para Sonada/Salugara, além
da aquisição de passagens aéreas para a
participação do Lama Sonam e do Lama Trinle no
Shangpa Monlam na França.

Despesas
Eventuais

R$3.899,91

R$32.611,03

Centro de
Retiro

R$5.715,79

R$9.079,41

R$3.363,62

Recuperação dos Centros de Retiro (Limpeza geral,
pintura, aquisição de camas e colchões novos,
instalação de telas etc.)

Eventos

R$15.641,14

R$7.245,42

(R$8.395,72)

Despesas menores em 2016 devido ao menor
número de eventos realizados no ano.

Lojinha

R$7.114,68

R$6.462,01

(R$652,67)

Despesas menores na lojinha devido ao menor
movimento registrado em 2016.

R$1.118,19

Além das despesas rotineiras (limpeza e
jardinagem) em 2106 foi feita a pintura dos muros
internos (com os mantras) e adequação dos
padrões da CEB e CAESB

Manutenção da
sede

R$5.315,00

R$6.433,19
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Outros

R$2.884,51

R$1.810,15

(R$1.074,36)

Redução de pequenas despesas não classificadas
nas categorias anteriores.

Disponibilidades em 31/12/2016
Em 31/12/2016, as disponibilidades financeiras do KPG totalizaram R$33.074,65, dos quais
R$10.351,59 estão disponíveis para utilização imediata. Merece deliberação do conselho a melhor
forma de destinar esses recursos, tendo em vista i) a tendência de aumento do déficit devido à
redução das contribuições regulares; ii) a notícia que talvez recebamos a visita de Kalu Rimpoche
em setembro de 2017.

Disponibilidades
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Saldo

Caixa

Conta
corrente

Poupança 51

CDB

Poupança 96

Fundo DI200

R$408,85

R$4.215,78

R$103,42

R$5.623,54

R$11.332,39

R$11.390,67

Brasília, 01 de janeiro de 2017.
Cássio Mendes
Tesoureiro
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