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continua …

Balanços Patrimoniais dos segmentos do futebol e do clube social e esportes amadores em 31 de dezembro 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outro modo)
Ativo Notas       2016       2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 1.644 752
Contas a receber 5.1 123.244 200.946
Outras contas a receber  5.693 7.461
Estoques  978 253
Despesas do exercício seguinte 6       10.895       12.220
Total do ativo circulante  142.454 221.632

Não circulante
Depósitos judiciais  4.397 4.218
Contas a receber 5.1 1.268.029 780.793
Despesas de exercícios futuros 6       2.745       10.596
     1.275.171 795.607
Imobilizado líquido 7 581.007 186.360
Intangível 8       165.408       148.101
           746.415       334.461
Total do ativo não circulante        2.021.586       1.130.068

Total do ativo        2.164.040       1.351.700

Passivo Notas       2016       2015
Circulante
Empréstimos e financiamentos 10 41.484 65.069
Fornecedores  59.319 65.842
Exploração de imagem a pagar 11 37.942 29.389
Obrigações e encargos sociais 12 28.157 22.094
Obrigações tributárias  1.752 642
Tributos parcelados 13 6.321 9.233
Receitas a realizar 5.2 94.086 200.270
Outras contas a pagar        63       667
Total do passivo circulante  269.124 393.206
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 10 11.163 18.980
Exploração de imagem a pagar 11 4.770 15.484
Tributos parcelados 13 195.925 175.589
Receitas a realizar 5.2 1.342.023 861.428
Provisão para contingências 14       20.495       5.225
Total do passivo não circulante  1.574.376 1.076.706
Patrimônio líquido (passivo a descoberto) 15
Patrimônio social  1 1
Reserva de reavaliação  81.989 84.097
Reserva de capital  31 31
Ajuste de avaliação patrimonial  407.738 –
Déficits acumulados        (169.219)      (202.341)
Total do patrimônio líquido (passivo a descoberto)        320.540       (118.212)
Total do passivo e do patrimônio líquido (passivo a descoberto)        2.164.040       1.351.700

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração dos Resultados no segmento de futebol e 
do clube social e esportes e total dos segmentos para os 
exercícios fi ndos em 31 de dezembro 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outro modo)

    Notas       2016       2015
Segmento futebol
Receita bruta no segmento futebol
Direitos de transmissão de TV  230.206 122.235
Patrocínios e publicidades  71.502 66.571
Premiações, fiel torcedor, loterias e outras        12.148       28.881
Total da receita bruta no segmento futebol  313.856 217.687
Receitas com repasses de direitos federativos        144.439       51.932
Total das receitas brutas operacionais no segmento futebol  458.295 269.619
Deduções das receitas brutas no segmento futebol
Impostos e contribuições        (24.392)      (17.215)
Total da receita operacional líquida no segmento futebol  433.903 252.404
Despesas operacionais no segmento futebol
Pessoal  (123.980) (115.675)
Serviços de terceiros  (21.310) (31.607)
Gerais e administrativas  (30.055) (9.588)
Custo com vendas e aquisições de atletas  (69.937) (34.247)
Depreciação e amortização de direitos  (38.934) (43.847)
Futebol  (4.006) (3.139)
Rateio de despesas administrativas 16       (11.292)      (12.174)
Total das despesas operacionais no segmento futebol        (299.514)      (250.277)
Superávit/Déficit operacional do futebol        134.389       2.127
Despesas financeiras líquidas 17 (47.602) (75.101)
Outras receitas (despesas)  (2.733) (108)
Resultado líquido fundo de investimento imobiliário 17.1       (24.831)      206
Superávit/(Déficit) líquido do exercício no segmento futebol        59.223       (72.876)
Segmento clube social e esportes amadores
Receita bruta no segmento clube social e esportes amadores
Receita bruta
Contribuições dos sócios  13.349 13.426
Explorações comerciais  4.733 4.210
Licenciamento e franquias  8.864 9.799
Outras receitas        226       1.376
Total das receitas brutas no segmento clube social e
 esportes amadores  27.172 28.811
Deduções da receita bruta no segmento clube social e
 esportes amadores
Impostos e contribuições        (2.363)      (473)
Receita operacional líquida no segmento
 clube social e esportes amadores  24.809 28.338
Receitas (despesas) operacionais no segmento
 clube social e esportes amadores
Pessoal  (28.160) (28.485)
Serviços de terceiros  (12.340) (11.003)
Gerais e administrativas  (15.486) (13.825)
Depreciação e amortização de direitos  (3.140) (3.115)
Esportes amadores  (1.286) (971)
Rateio das despesas administrativas 16       11.292       12.174
Total das despesas operacionais no segmento
 clube social e esportes amadores  (49.120) (45.225)
Déficit operacional do clube social e esportes amadores
 antes das despesas financeiras e resultado de
 outras receitas (despesas) operacionais               
Déficit operacional do clube social e esportes amadores        (24.311)      (16.887)
Despesas financeiras líquidas 17 (2.680) (5.129)
Outras receitas (despesas) operacionais  (1.218) (2.192)
Déficit líquido do exercício no segmento clube social e
 esportes amadores        (28.209)      (24.208)
Superávit/(Déficit) líquido do exercício        31.014       (97.084)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Mensagem do Presidente

O Corinthians têm vivido enormes desafios desde o início de nossa gestão. Depois de um ano de muito 
sucesso em 2015, o ano de 2016 foi marcado pelo processo de renovação do elenco e de toda a comissão 
técnica. Houve uma mudança muito profunda no departamento de futebol. Foi um trabalho árduo de 
reconstrução, que exigiu muito esforço e dedicação para atingirmos os objetivos. Se por um lado não houve 
o mesmo sucesso no campo esportivo, por outro pudemos administrar os recursos de forma consciente 
e, na medida do possível, separar a razão da emoção em cada passo da condução desse árduo trabalho.

Não por acaso, decisões difíceis tiveram que ser tomadas e, como essas decisões sempre envolvem pessoas, 
procuramos sempre ser corretos e transparentes com todos os envolvidos. A grandeza e importância 
do Corinthians exige isso.

Do ponto de vista financeiro tivemos mais um ano em que houve evolução relevante. Em 2016 conseguimos 
reverter o cenário de déficits de 2014 e 2015 e obtivemos um superávit de R$ 31 milhões. Embora tenha 
havido uma alta no déficit operacional do clube, por conta basicamente de aumento de alguns custos 
em função da alta taxa de inflação, esse déficit foi amplamente compensado pelo segmento futebol 
que apresentou um superávit operacional de R$ 134,4 milhões em contraponto ao superávit operacional 
de R$ 2,1 milhões em 2015. Esse excepcional desempenho se deu basicamente pela renegociação dos 

contratos de cotas de TV que proporcionou um ganho expressivo em relação aos contratos anteriores.

O valor de patrocínios também cresceu em 2016 – cerca de 7,5% – atingindo a expressiva marca de 
R$ 71,5 milhões. Ainda assim não estamos satisfeitos e continuaremos em busca de novas fontes de 
receitas para deixar o clube ainda mais forte e sólido.

O Corinthians também continua ativo nas ações de responsabilidade social. Consciente de sua influência 
e abrangência o clube tem participado de ações como Time do Povo, Outubro Rosa, Novembro Azul, 
campanhas como Sangue Corinthiano, Teleton, Fiel AACD e várias outras iniciativas nesse vasto campo 
da responsabilidade social onde cada ação é empolgante e parece pouco diante de tantas necessidades. 
Mas o Corinthians com a força de sua imensa torcida tem conseguido sucesso no objetivo de colaborar 
em tudo o que é possível.

O Clube social tem se destacado por proporcionar várias opções de lazer aos associados, com festas 
temáticas e eventos nas instalações do clube, além dos espaços já consagrados do Teatro e do Memorial.

Continuamos investindo bastante nos esportes amadores assim como nas categorias de base do futebol. 

As equipes de futebol de base sempre se destacam nas competições nacionais e temos orgulho de estar-
mos revelando jovens e bons valores para o clube, que proporcionarão com certeza muitas alegrias a Fiel 
Torcida. Nos orgulhamos especialmente de termos tido diversos atletas competindo nas Olimpíadas Rio 
2016. É uma satisfação enorme saber que temos conseguido desenvolver e aprimorar esses jovens atletas.

Como pode se notar, estamos sempre trabalhando para superar os desafios. A cada nova dificuldade 
superada nos certificamos de que estamos no caminho certo – perseverança para encontrar sempre a 
melhor solução possível e buscar o sucesso dentro e fora de campo. Consciência de que as realizações 
não vêm facilmente e por vezes não são reconhecidas, mas confiança de que o caminho escolhido é o 
que faz do Corinthians um clube enorme e admirado.

Quero fazer um agradecimento especial a todos os sócios, os diretores, colaboradores e torcedores por 
caminharem junto conosco nessa jornada de desafios para manter o Corinthians no lugar de destaque 
que sempre merece.

Roberto de Andrade
Presidente do Sport Club Corinthians Paulista

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis referentes 
aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando 
indicado de outro modo)

 1 CONTEXTO OPERACIONAL

O Sport Club Corinthians Paulista (Clube) é uma sociedade civil de fins não econômicos fundada em 01 
de setembro de 1910 e com prazo de duração indeterminado. O Clube, cuja sede social está localizada 
à Rua São Jorge, nº 777, Tatuapé, São Paulo, tem como finalidade proporcionar a prática dos esportes 
em geral, bem como promover a realização de reuniões sociais, artísticas e culturais e administrar suas 
atividades patrimoniais. Em Assembleia Geral de Sócios realizada em 7 de fevereiro de 2015, os Srs. 
Roberto de Andrade Souza, André Luiz de Oliveira e Jorge Agle Kalil foram empossados respectiva-
mente como Presidente, 1º Vice-Presidente e 2º Vice-Presidente da diretoria do Clube para o triênio 
compreendido entre 2015 a 2018, conforme resultado de eleição realizada na referida data. Conforme 
mencionado nas notas explicativas 1.1 e 9, o Clube detém cotas subordinadas Junior do Arena Fundo de 
investimento Imobiliário – FII, cujo principal ativo é a edificação do Estádio Arena Corinthians. O Fundo 
detentor do empreendimento Estádio Arena Corinthians vem apresentando rentabilidade negativa desde 
a entrada em operação do empreendimento. Devido à crise econômica que se aprofundou nos últimos 
anos, algumas premissas que foram definidas quando da constituição do Arena Fundo de Investimento 
Imobiliário FII no que se refere às receitas do Arena Corinthians não se realizaram no tempo previsto, 
afetando diretamente a rentabilidade do fundo. Tal fato fez com que novas diretrizes e ações comerciais 
fossem discutidas para serem adotadas pelo Clube e detentores das cotas seniores. A implementação 
dessas medidas se iniciou em 2016 como forma de adequação daquelas premissas. Adicionalmente, o 
Clube elaborou um plano estratégico para manutenção da continuidade operacional do empreendi-
mento e de sua capacidade financeira em continuar cumprindo o cronograma de amortização das cotas 
seniores do Fundo, assim como da liquidação dos financiamentos obtidos como fonte de recursos para 
construção do empreendimento. As principais decisões visam o incremento de receitas, o controle rígido 
e efetivo das despesas e o aprimoramento dos controles internos. 1.1 – Arena Fundo de Investimento 
Imobiliário: No ano de 2011, através de uma estrutura de “Project Finance”, o Clube deu início às 
obras da Arena Corinthians, obras estas executadas pela Construtora Norberto Odebrecht S.A.. Para 
a construção da Arena Corinthians foram tomados financiamentos bancários e auferidos benefícios 
concedidos pela Lei Municipal nº 15.413/2011, que contempla a emissão de Certificados de Incentivo 
ao Desenvolvimento – CIDs. Em novembro de 2013, foi celebrado com a Caixa Econômica Federal, na 
qualidade de instituição financeira repassadora, o contrato de financiamento de longo prazo da Arena 
Corinthians, com recursos oriundos do Programa Pró-Copa Arenas do BNDES, onde o clube deu em 
garantia à Caixa Econômica Federal dois terrenos de sua propriedade nota explicativa 18. A estrutura 
do projeto prevê o pagamento dos financiamentos bancários levantados com parte das receitas futuras 
a serem obtidas com a operação da Arena Corinthians, tais como receitas de bilheteria, de camarotes, 
de assentos VIP e receitas da venda do “naming rights” da Arena. A fim de garantir o financiamento 
do projeto, a estruturação financeira e de investimento foi constituído o Arena Fundo de Investimento 
Imobiliário – FII (“Arena FII”), com o objetivo de edificar a Arena Corinthians, tendo como cotistas o 
Sport Club Corinthians Paulista, a Odebrecht Participações e Investimentos S.A. e a Arena Itaquera S.A, 
considerando as seguintes classes de cotas: • 1.1.1. Cotas Subordinadas Juniores: foram atribuídas 
ao Sport Club Corinthians Paulista (SCCP) e estão integralizadas pelo Clube com base em conferência, 
pelo Clube ao Arena Fundo, do direito de exploração da marca Corinthians (exclusivamente no âmbito 
da Arena Corinthians), da cessão temporária do direito de uso do terreno no qual foi construída a Arena 
e do direito aos Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento (CID’s), em seu conjunto definidos como 
“Direitos Corinthians”. Conforme o regulamento do Fundo, observada a prioridade das cotas seniores e 
das cotas subordinadas mezanino, as cotas subordinadas juniores serão amortizadas e remuneradas de 
acordo com o resultado residual do Fundo. O valor da integralização/conferência ao Arena FII foi definido 
com base no potencial de fluxo de caixa futuro da Arena Corinthians trazido a valor presente, suportado 
por laudo de avaliação econômica, elaborado por empresa especializada e independente à época. Na 
integralização das cotas, foram considerados adicionalmente a conferência do direito de exploração da 
marca Corinthians e dos respectivos Certificados de Investimentos de Desenvolvimento – CID’s, os quais 
foram homologados como forma de doação/subvenção da Prefeitura Municipal de São Paulo ao Clube. 
Tais Certificados podem ser negociados no mercado secundário de títulos. • 1.1.2. Cotas Subordinadas 
Mezanino: foram atribuídas à Odebrecht Participações (OP) pelo valor de R$1,00. De acordo com o 
regulamento do Fundo, observada a prioridade da amortização e remuneração aplicáveis às cotas seniores, 
as cotas subordinadas mezanino serão amortizadas com a maior celeridade possível e farão jus a uma 
remuneração máxima (alvo) de 115% do CDI, salvo conforme previsto de outra forma nos respectivos 
compromissos de investimento das cotas seniores e subordinadas mezanino. • 1.1.3. Cotas Seniores: 
foram atribuídas à Odebrecht Participações (OP) e foram integralizadas com recursos financeiros da OP. 
São rentabilizadas de acordo com a performance do Arena Fundo de Investimento – FII, atendendo, 
entretanto, a um mínimo de rendimento esperado (Benchmark) das cotas seniores de 115% do rendi-
mento dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI) e serão amortizadas em um prazo 30 anos. As 
cotas seniores serão amortizadas de acordo com o disposto no cronograma de amortização das cotas 

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos segmentos 
do futebol e do clube social e esportes amadores para os 
exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outro modo)
      2016         2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superávit/(déficit) líquido do exercício 31.014 (97.084)
Ajustes:
Depreciação do ativo imobilizado 6.111 6.025
Amortização do ativo intangível 35.963 40.937
Encargos sobre empréstimos 26.701 33.479
Baixas de ativo imobilizado 10.834 1
Provisão para contingências 15.270 (1.395)
(Aumento) diminuição no ativo circulante e não circulante
Contas a receber (409.534) (246.510)
Outras contas a receber 1.768 2.275
Estoques (726) (135)
Despesas do exercício seguinte 9.175 3.594
Depósitos judiciais (179) (993)
Aumento (diminuição) no passivo circulante e não circulante
Fornecedores (6.523) 8.904
Impostos e tributos a recolher 1.110 180
Exploração de imagem a pagar (2.161) (11.020)
Obrigações e encargos sociais 6.063 (3.216)
Tributos parcelados 17.424 37.643
Outras contas a pagar (602) 423
Receitas a realizar   374.411         258.636
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais   116.119         31.744
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições de ativo imobilizado (3.862) (18.388)
Adições do ativo intangível   (53.270)        (9.262)
Caixa líquido (utilizado) nas atividades de investimentos   (57.132)        (27.650)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação dos empréstimos e financiamentos 75.101 78.185
Pagamentos dos empréstimos e financiamentos  (133.196)        (81.788)
Caixa líquido (utilizado) nas atividades de financiamentos     (58.095)        (3.603)
Aumento em caixa e equivalentes de caixa    892         491
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 752 261
No fim do exercício     1.644         752
Aumento em caixa e equivalentes de caixa    892         491

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração do Valor Adicionado no segmento futebol 
e no clube social e esportes amadores para os exercícios 
fi ndos em 31 de dezembro de 2016
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outro modo)
        2016         2015
Segmento futebol
Geração do valor adicionado no segmento futebol
Receitas no segmento futebol
Participação em campeonatos 230.206 122.235
Exploração e uso da marca 70.700 66.571
Repasses de direitos federativos 144.439 51.932
Premiações, fiel torcedor, loterias e outras     12.873         28.881
Total de receitas no segmento futebol   458.218         269.619
Insumos adquiridos de terceiros no segmento futebol
Serviços contratados (21.310) (34.748)
Despesas gerais e administrativas (33.041) (8.183)
Custo com vendas e aquisições de atletas (69.937) (34.247)
Rateio de despesas administrativas   (11.292)        (12.174)
Total de Insumos adquiridos de terceiros no segmento futebol (135.580)        (89.352)
Valor adicionado bruto no segmento de futebol    322.638         180.267
Depreciação e amortização   (38.934)        (43.847)
Valor adicionado líquido produzido no segmento futebol    283.704         136.420
Valor adicionado recebido em transferência no segmento futebol
Receitas financeiras 11.769 23.030
Outras receitas/despesas (2.656) (15)
Resultado líquido fundo de investimento imobiliário   (24.831)        –
Valor adicionado total a distribuir no segmento futebol    267.986         159.435
Distribuição do valor adicionado no segmento futebol
Pessoal no segmento futebol
Administrativos e atletas 123.980 115.675
Remuneração de capitais de terceiros no segmento futebol
Juros 59.371 98.018
Aluguéis 403 38
Governos no segmento futebol
Tributos (Federais, Estaduais e Municipais) 25.009 18.582
Patrimônio líquido no segmento futebol
Superávit/(Déficit)     59.223         (72.878)
Distribuição do valor adicionado no segmento futebol    267.986         159.435
Segmento clube social e esportes amadores
Geração de valor adicionado no segmento clube social e esportes amadores
Receitas no segmento clube social e esportes amadores
Exploração e uso da marca 4.733 2.388
Quadro associativo 13.349 13.426
Outras receitas   9.090         12.999
Total de receitas no segmento clube social e esportes amadores     27.172         28.813
Insumos adquiridos de terceiros no segmento
 clube social e esportes amadores
Serviços contratados (12.340) (11.974)
Despesas gerais e administrativas (16.069) (13.263)
Rateio de despesas 11.292 12.174
Outras receitas e despesas    (1.218)        (3.635)
Total de insumos adquiridos de terceiros no segmento
 clube social e esportes amadores   (18.335)        (16.698)
Valor adicionado bruto no segmento clube social e esportes amadores   8.837         12.115
Depreciação e amortização    (3.140)        (3.115)
Valor adicionado líquido produzido no segmento
 clube social e esportes amadores   5.697         9.000
Valor adicionado recebido em transferência no segmento
 clube social e esportes amadores
Receitas financeiras     560         1.483
Valor adicionado total a distribuir no segmento
 clube social e esportes amadores   6.257         10.483
Distribuição do valor adicionado no segmento
 clube social e esportes amadores
Pessoal no segmento clube social e esportes amadores
Administrativos, parque social e esportes amadores 28.160 28.485
Remuneração de capitais de terceiros no segmento
 clube social e esportes amadores
Juros 3.240 5.169
Governos no segmento clube social e esportes amadores
Tributos (federal, estadual e municipal) 3.066 1.036
Patrimônio líquido no segmento clube social e esportes amadores
Déficit   (28.209)        (24.207)
Patrimônio líquido no segmento clube social e esportes amadores   6.257         10.483

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (passivo a descoberto) dos segmentos do futebol e
do clube social e esportes amadores para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outro modo)

    Patrimônio Reserva de Reserva de Ajuste de Déficits
        Social         Reavaliação         Capital         avaliação patrimonial         Acumulados         Total
Em 31 de dezembro de 2014       1         86.205         31         –         (107.365)        (21.128)
Realização da reserva de reavaliação – (2.108) – – 2.108 –
Superávit do exercício       –         –         –         –         (97.084)        (97.084)
Em 31 de dezembro de 2015 1 84.097 31 – (202.341) (118.212)
Realização da reserva de reavaliação – (2.108) – – 2.108 –
Ajuste de avaliação patrimonial – – – 407.738 – 407.738
Superávit do exercício       –         –         –         –         31.014         31.014
Em 31 de dezembro de 2016       1         81.989         31         407.738         (169.219)        320.540

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

seniores, previsto no compromisso de investimento de cotas seniores. De acordo com o regulamento do 
Fundo, ressalvados os valores empregados na aquisição de ativos financeiros, o Fundo distribuirá a seus 
cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos, apurados segundo o regime 
de caixa com base em balanço semestral encerrado 31 de dezembro de cada ano.

 2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1. Elaboração das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis brasileiras, que compreendem a legis-
lação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas 
entidades em assuntos não regulados, desde que atendam ao pronunciamento “Estrutura Conceitual” 
para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, emitido pelo CPC e, por conseguinte, 
estejam em consonância com as normas contábeis internacionais. Adicionalmente, para os critérios e 
procedimentos específicos de avaliação, de registros contábeis e de estruturação das demonstrações 
contábeis em entidades de futebol profissional, o Clube adota o definido pela Resolução do Conselho 
Federal de Contabilidade nº 1.429/13, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2003 Entidade Desportiva 
Profissional a qual revogou a Resolução nº 1.005/2004 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) que 
havia aprovado a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica NBC T 10.13 dos aspectos contábeis específicos 
em entidades desportivas profissionais. Conforme previsto na referida resolução, os registros contábeis 
do Clube evidenciam as contas de receitas, custos e despesas, segregando o desporto profissional das 
demais atividades esportivas, recreativas ou sociais.
2.2. Demonstração do valor adicionado – DVA: Apesar de não requerido pela legislação societária 
brasileira, o Clube elabora e apresenta a demonstração do valor adicionado – DVA como parte integrante 
de suas demonstrações contábeis. Destaca-se que a mesma é somente exigida para as companhias de 
capital aberto. Prepara-se o DVA segregando-se o desporto profissional das demais atividades esportivas, 
recreativas ou sociais, proporcionando aos usuários das demonstrações contábeis informações relativas à 
riqueza criada pelo Clube no respectivo exercício, bem como a forma pela qual essas riquezas foram distri-
buídas. A distribuição da riqueza criada é detalhada da seguinte forma: (a) pessoal e encargos: (b) impostos, 
taxas e contribuições; (c) remuneração de capitais de terceiros e (d) remuneração de capitais próprios.
2.3. Demonstração do resultado abrangente: Resultado abrangente é a mutação que ocorre no 
patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos não derivados de 
transações com os sócios na sua qualidade de proprietários. O Clube não possui itens de receitas e despesas 
com natureza que afete a demonstração do resultado abrangente e, dessa forma, a demonstração do 
resultado abrangente está sendo apresentada dentro das mutações do patrimônio líquido.
2.4. Principais estimativas e julgamentos contábeis críticos: A elaboração das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de 
julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. A liquidação das transações envolvendo 
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados devido a imprecisões inerentes ao 

processo de sua determinação. O Clube revisa suas estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.
2.4.1. Contratos de curto e de longo prazo aprovados e autorizados de mídia televisiva, de rádio 
e patrocínios em geral: O Clube registra tais direitos no seu ativo circulante e ativo não circulante à 
medida da fruição do tempo em até 12 meses ou mais do que 12 meses respectivamente. Sua contra-
partida na rubrica de receitas a apropriar é reconhecida por regime de competência à conta de resultado 
operacional quando da sua realização. Destaca-se que historicamente as mesmas têm sido efetuadas nos 
termos contratuais por ambas as partes, não gerando, consequentemente, qualquer dúvida quanto à 
concretização e apropriação da receita tempestivamente e que não tem havido multas por descumprimento 
contratual que recomende ao Clube a adoção de política contábil diferente da presentemente adotada.
2.4.2. Valor recuperável de ativos: O Clube analisa periodicamente se existem evidências de que o 
valor contábil de um ativo não será recuperado. O valor recuperável de um ativo é o maior valor entre: 
(a) seu valor justo menos custos que seriam incorridos para vendê-lo e (b) seu valor de uso. O valor de 
uso é equivalente ao fluxo de caixa descontado (antes dos impostos) derivado do uso contínuo do ativo 
até o final da sua vida útil.
2.4.3. Avaliação de risco de crédito de contas a receber (Provisão para perdas com créditos de 
liquidação duvidosa): A provisão para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa é funda-
mentada em análise individual dos créditos pela administração, que leva em consideração o histórico e 
os riscos envolvidos em cada operação. Considerando a natureza das operações do Clube, a adminis-
tração é requerida a estimar a possibilidade/probabilidade de recebimentos de suas contas a receber, 
especialmente junto a outras entidades esportivas. A realização desses ativos, cujos valores estão descritos 
na nota explicativa n° 5.1, em alguns casos, requer negociações complementares por parte do Clube.
2.4.4. Ajustes a valor presente: Para as contas de ativos e passivos monetários circulantes e não circu-
lantes, o Clube avalia os impactos do ajuste a valor presente, conforme requerido pelo CPC 12. Em 31 
de dezembro de 2016, não foram efetuados ajustes nas contas a receber, considerando que os valores 
classificados nessa rubrica no ativo circulante e não circulante possuem sua contrapartida no grupo de 
receitas a realizar no passivo circulante e não circulante.
2.4.5. Apresentação de ativos e passivos circulantes: Para a maioria das atividades do Clube, a 
segregação entre circulante e não circulante é baseada no período esperado em que os ativos serão 
realizados e os passivos liquidados. Quando a expectativa de realização dos ativos e passivos é em um 
período de até 12 meses após a data de apresentação das demonstrações contábeis, eles são classificados 
como circulantes. Caso contrário, são classificados como não circulantes.
2.4.6. Provisões: As provisões são registradas considerando as expectativas de provável saída de recursos 
que incorporam benefícios econômicos necessários para liquidar a obrigação. A melhor estimativa do 
desembolso exigido para liquidar a obrigação presente é o valor que o Clube racionalmente paga para 
liquidar a obrigação na data do balanço ou para transferi-la para terceiros nesse momento. As provisões 
para contingências referem-se a processos trabalhistas, tributárias e cíveis e está registrada de acordo com 
avaliação de risco efetuada pela administração, suportada por seus consultores jurídicos.
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