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

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do Sport Club Corinthians Paulista, no exercício de suas atribuições estatutárias, reu-
nidos em sua Sede Social, durante o tempo indispensável e, examinando o conjunto das demonstrações 
contábeis em 31 de Dezembro de 2016, é de parecer que as mesmas sejam aprovadas pelo Egrégio 
Conselho Deliberativo.

São Paulo, 26 de abril de 2017.

Paulo Roberto Almeida Souza Antonio Jurado Luque Marcos Ribeiro Caldeirinha
 Membro  Membro  Membro

Parecer do Conselho de Orientação – CORI

O Conselho de Orientação – Cori do Sport Club Corinthians Paulista, no exercício de suas atribuições 
estatutárias, reunidos na sala de Reunião da Diretoria no 5º Andar da Sede Social, nesta data, examinando 
as demonstrações financeiras no exercício findo de 31 de dezembro de 2016, considerando, inclusive, o 
parecer favorável do Conselho Fiscal, por UNANIMIDADE DE VOTOS, é de parecer que as mesmas sejam 
aprovadas pelo Egrégio Conselho Deliberativo.

São Paulo, 25 de abril de 2017.

 Osmar Basílio Dr. Fabio Augusto Pinto
  Presidente  Secretário

Decisão do Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo do Sport Club Corinthians Paulista, no gozo de seus direitos sociais e no 
desempenho de suas funções estatutárias, em reunião realizada nesta data, aprovou por maioria, as 
demonstrações contábeis do Sport Club Corinthians Paulista, referente ao exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2016.

São Paulo, 27 de abril de 2017.

 Guilherme Gonçalves Strenger Antonio Carlos Cedenho
 Presidente 1º Secretário
 Sergio Eduardo Mendonça Alvarenga José Antonio Avenia Neri
 Vice-Presidente 2º Secretário

 15 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio social é constituído pela dotação inicial, acrescido dos superávits e subtraído os déficits 
acumulados desde a fundação do Clube. Conforme mencionado nota explicativa nº 7, a administração 
do Clube optou por considerar o laudo de levantamento patrimonial com a data de dezembro de 2016 
para realização dos lançamentos de ajustes no ativo imobilizado no mês de dezembro de 2016 e decidiu 
não retroagir para a data de transição quando da adoção inicial da ITG 2003, aprovada pelo Conselho 
Federal de Contabilidade por meio da Resolução 1.429/2013 que previa os registros desses valores a 
partir de 1º de janeiro de 2013, por entender que os esforços e custos envolvidos nesse trabalho excedem 
os benefícios proporcionados pelas novas informações para o ano de 2015. Por essa razão, não houve 
a reapresentação dos saldos do imobilizado em 2015, o que gerou o registro na conta de Ajustes de 
Avaliação Patrimonial.
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 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ENTRE O FUTEBOL E O CLUBE

  SOCIAL E ESPORTES AMADORES

Com objetivo de aprimorar a segregação das despesas entre o futebol e o clube social e esportes 
amadores, foram definidos critérios de rateio das despesas com pessoal e gerais e administrativas, para 
correta alocação por atividade.

 17 DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS

As receitas financeiras abrangem receitas de juros auferidos em aplicações financeiras, ganhos com 
acréscimos moratórios incidentes sobre valores a receber, que são reconhecidos no resultado. As despesas 
financeiras abrangem despesas com juros, variação cambial passiva e variações monetárias sobre emprés-
timos e financiamentos, os quais são reconhecidos no resultado. As transações em moeda estrangeira 
são reconhecidas contabilmente, no momento inicial, pela moeda funcional (Reais), mediante a aplicação 
da taxa de câmbio à vista entre a moeda funcional e a moeda estrangeira, na data da transação, sobre 
o montante em moeda estrangeira. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas 

transações e da conversão de ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são 
reconhecidos no resultado do exercício.
      2016      2015
Receitas financeiras 12.329 22.957
Despesas Financeiras
Juros sobre empréstimos (26.254) (33.479)
Atualização de impostos (26.162) (41.023)
Variação cambial passiva (6.847) (26.917)
Despesas com IOF (825) (343)
Outros   (2.523)    (1.425)
Total geral líquido de todo o Clube (50.282)    (80.230)
Despesas financeiras – Clube social e esportes amadores (2.680) (5.129)
Despesas financeiras – valor líquido alocada ao Futebol (47.602) (75.101)
17.1. Resultado liquido Fundo de Investimento Imobiliário: Os valores apresentados como resul-
tado liquido fundo de investimento imobiliário representam os pagamentos realizados de acordo com 
a Cláusula 2.2 e o anexo 2.2.1.1 do Contrato de Operação de Equipamento Esportivo assinado entre o 
Arena FII e o Clube para a operação e manutenção da Arena Corinthians.

 18 GARANTIAS DADAS PELO CLUBE

No dia 03 de junho de 2013, através da ata da assembleia geral ordinária do conselho deliberativo do 
Clube, foram aprovadas todas as diretrizes e seus respectivos detalhamentos sobre a operação finan-
ceira entre o Clube, Caixa Econômica Federal, BNDES e a construtora Odebrecht, autorizando a dar em 
garantia parte do terreno do Clube.
Em 07 de fevereiro de 2014, foram formalizadas tais garantias, conforme averbações registradas nas 
matrículas 162.200 e 241.016, para a conclusão da obra de construção do estádio de futebol no bairro 
de Itaquera-SP, atual Arena Corinthians.
As mencionadas garantias se limitam ao valor das matriculas mencionadas, conforme destacado na nota 
7 (R$ 139.197 para a matrícula 162.200 e R$ 164.025 para a matrícula 241.016) e representam a respon-

sabilidade atual do Clube em relação a estrutura financeira envolvida na construção da Arena Corinthians.

 19 SEGUROS (NÃO AUDITADO)

O Clube mantém seguro para cobertura dos atletas profissionais, que é considerado suficiente pela 
Administração para cobrir eventuais riscos sobre suas responsabilidades.
A importância segurada deve garantir ao atleta profissional ou ao beneficiário por ele indicado no contrato 
de seguro o direito a indenização mínima correspondente ao valor anual da remuneração pactuada.
Os valores contratados pelo Clube abrangem os atletas profissionais e da base que foram profissionali-
zados, tendo como valor de cobertura R$ 96.145.
Em determinados contratos de cessão temporária, estão estabelecidas cláusulas que impõem ao Clube 
a responsabilidade de contratação de apólice de seguro. No caso da não aquisição desta apólice, estes 
contratos definem outras formas de indenização ao beneficiário.
As premissas de riscos adotadas, dadas sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de 
demonstrações contábeis. Consequentemente, não foram examinadas por nossos auditores indepen-
dentes.

 20 EVENTOS SUBSEQUENTES

No dia 10 de março de 2017, o Clube assinou o contrato de patrocínio com a TCT Mobille – Telefones 
Ltda. (Alcatel), com sua vigência até a data de 12 de janeiro de 2018.
No dia 01 de abril de 2017, o Clube assinou o contrato de patrocínio com a Foxlux Ltda. com sua vigência 
até a data de 31 de janeiro de 2018.
No dia 13 de abril 2017 a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. emitiu comunicado 
de Fato Relevante, informando que distribuiu aos cotistas do Arena Fundo de Investimento Imobiliário – FII 
“Termo de Renúncia a atividade de Administração Fiduciária e Gestão da Carteira do Fundo”, bem como 
convocou, via convocação extraordinária, Assembleia Extraordinária de Cotistas para tratar o tema da 
substituição da função de administrador do fundo. Na referida assembleia, marcada para 03 de maio de 
2017, serão então tomadas as decisões e ações pertinentes ao assunto”.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Aos Administradores, Conselheiros e Associados
Sport Club Corinthians Paulista
São Paulo-SP
Opinião com ressalva
Examinamos as demonstrações contábeis do Sport Club Corinthians Paulista (Clube), que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para 
opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Sport Club Corinthians Paulista 
em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como aquelas aplicáveis 
às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 – R1), normas aplicáveis a entidades sem fins lucrativos 
(ITG 2002 – R1) e entidades desportivas profissionais (ITG 2003).
Base para opinião com ressalva
1. Adoção de prática contábil de reavaliação de bens do ativo imobilizado
Conforme mencionado nas notas explicativas nº 07 e nº 15 às demonstrações contábeis em 31 de 
dezembro de 2016, o Clube contabilizou a reavaliação de determinados bens do ativo imobilizado ao seu 
valor justo, no montante de R$ 407.738 mil, tendo como contrapartida a rubrica “Ajuste de avaliação 
patrimonial” no patrimônio líquido. A contabilização dessa reavaliação está em desacordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil (Pronunciamento Técnico CPC 27 – “Ativo Imobilizado”). Consequentemente, 
em 31 de dezembro de 2016, o saldo do imobilizado e do patrimônio líquido (rubrica de “Ajuste de 
avaliação patrimonial”) estão apresentados a maior em R$ 407.738 mil cada.
2. Confirmação de saldos
Ausência de confirmação direta dos saldos de determinados assessores jurídicos: Conforme 
mencionado na nota explicativa nº 14, em 31 de dezembro de 2016, o Clube possui registrado no 
exigível contingencial o montante de R$ 20.495 mil. Todavia, não obtivemos resposta à totalidade das 
solicitações de confirmação direta das informações dos seguintes assessores jurídicos externos: Braga 
e Braga Associados (Cível); João Zanforlin Schablatura (Justiça Desportiva); Moraes e Silva Advogados 
Associados (Cível); e Pires Abrão, Leite e Rosa Advogados (Direito do Trabalho e Sindical).
Procedimento de confirmação de saldos ativos e passivos: Em nossos procedimentos de auditoria, 
solicitamos cartas de confirmações externas. Até a conclusão dos nossos exames, não recebemos res-
postas que consideramos essenciais. As respostas não obtidas são referentes a: (I) depósitos bancários 
e empréstimos das instituições financeiras e empresas: Caixa Econômica Federal, Polo Clubes Fundo de 
Investimento, Horizonte Conteúdos Ltda. e Bradesco S.A., com saldos no montante de R$ 1.351 mil 
(ativo) e de R$ 30.989 mil (passivo); (II) valores a receber de patrocinadores: Rede Globo S.A., Federação 
Paulista de Futebol, Caixa Econômica Federal, Apollo Sports Solutions S.A., Estrella de Galícia Importadora 
e Comércio de Bebidas Ltda., AMC Assessoria em Negócios Ltda., Club Atlético Boca Juniors e Nike do 
Brasil Comércio e Participações Ltda. no montante de R$ 1.353.331 (mil); e (III) valores a pagar relativos 
a diversos fornecedores no montante de R$ 64.579 mil.
Por consequência e pelo fato dos procedimentos de auditoria alternativos não serem suficientes para 
concluirmos sobre a necessidade de ajustes nas demonstrações financeiras, não foi possível concluir 
sobre a adequação do saldo representativo do exigível contingencial, bem como sobre a existência de 
possíveis passivos das naturezas apresentadas neste item, não registrados em 31 de dezembro de 2016.
3. Incerteza significativa relacionada a continuidade operacional do Investimento – Arena Fundo 
de Investimento Imobiliário – FII
Conforme mencionado nas notas explicativas nº 1.1 e nº 09, o Clube detém cotas subordinadas júnior do 
Arena Fundo de Investimento Imobiliário – FII, que tem como principal ativo a edificação do Estádio Arena 
Corinthians. A continuidade operacional do empreendimento depende da geração de receitas para fazer 
face à manutenção de sua estrutura operacional, assim como para o cumprimento do cronograma de 
liquidação de passivos relacionados à construção do empreendimento e demais fontes de financiamento. 
A administração do Clube, em conjunto com os detentores das cotas seniores do Fundo, elaborou plano 
estratégico para continuidade operacional do empreendimento. O Clube mantém o registro contábil do 
investimento em cotas do Arena Fundo de Investimento Imobiliário – FII, considerando a continuidade 
operacional do empreendimento Estádio Arena Corinthians. Conforme nota explicativa nº 20, em 13 
de abril de 2017 o administrador do Fundo renunciou à gestão e convocou Assembleia de Cotistas para 
deliberação da indicação de novo administrador. Solicitamos representação formal dos consultores jurídicos 

do Clube para avaliação dos potenciais riscos contingenciais daquela decisão do gestor do Fundo. Até a 
emissão desse relatório não havia sido apresentada tal resposta de seus assessores jurídicos.
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em 
relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.
Ênfases
1. Adesão ao Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol 
Brasileiro (PROFUT).
Conforme mencionado na Nota 13.1, o Clube aderiu ao Programa de Modernização da Gestão e de 
Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (PROFUT). Como resultado, o Clube atualizou o valor de seus 
débitos e tem recolhido, desde então, os tributos e contribuições incluídos no Programa de acordo com as 
condições estabelecidas na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.340. Até a data de emissão desse relatório, os 
órgãos competentes não homologaram a consolidação dos débitos que ratificasse os cálculos apresentados 
quando da adesão, protocolada em novembro de 2015, podendo, até a homologação, solicitar-se que o 
Clube apresente outros esclarecimentos. Nossa opinião não contem ressalva em relação a esse assunto.
2. Arena Fundo de Investimento Imobiliário – FII – Relatório de outros auditores independentes
Chamamos atenção para a nota explicativa nº 09 sobre o relatório de outros auditores independentes 
referente às demonstrações contábeis do Arena Fundo de Investimento Imobiliário – FII do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2016, datado de 28 de março de 2017, os quais expressaram “Opinião 
com Ressalva”, por (i) Não atualização das premissas e cálculos utilizados para avaliação a valor justo da 
edificação Estádio Arena Corinthians, no montante de R$ 862.001 mil em 31 de dezembro de 2016, 
pelo método conhecido como Capitalização de Renda, conforme laudo de avaliação elaborado por 
empresa de avaliação independente; (II) Impossibilidade de conclusão sobre o valor justo de realização 
do investimento em Certificado de Incentivo ao Desenvolvimento – CID, registrado pelo montante de 
R$ 311.450 mil. Expressaram também incerteza significativa, sem no entanto ressalvar o assunto, sobre 
a continuidade operacional do Fundo, que depende da realização de receitas futuras para amortização 
de cotas seniores. O referido relatório contém ainda parágrafos de “Ênfases” sobre: (I) A não obtenção, 
até a data do relatório dos auditores independentes, de resposta à consulta a Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM sobre o registro contábil das cotas seniores como patrimônio líquido do Fundo; (II) A 
assinatura entre o Fundo e o Clube de Contrato de Operação de Equipamento Esportivo, Agenciamento 
e Outras Avenças para a prestação de serviços de agenciamento dos negócios relacionados à exploração 
pelo Clube do Estádio Arena Corinthians.
Com relação ao relatório emitido por outros auditores independente do Fundo, nossa opinião sobre 
as demonstrações contábeis do Clube não está ressalvada pelos assuntos mencionados acima, exceto 
quanto à incerteza significativa sobre a continuidade operacional do Fundo, conforme descrito em “Base 
para Opinião com Ressalva”.
Outros assuntos – Demonstração do Valor Adicionado – DVA
Examinamos também a Demonstração do Valor Adicionado – DVA no segmento futebol e no clube 
social e esportes amadores referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, cuja apresentação 
é requerida pela legislação societária brasileira somente para companhias abertas. Entretanto, opcional e 
historicamente, vem sendo apresentada como parte integrante das demonstrações contábeis do Clube. 
Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, 
em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação 
às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração do Clube é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração, requer-se que comuniquemos este fato. Não temos 

nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como aquelas aplicáveis às pequenas e 
médias empresas (NBC TG 1000 – R1), normas aplicáveis a entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 – 
R1), entidades desportivas profissionais (ITG 2003) e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
do Clube continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
administração pretenda liquidar o Clube ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança o Clube são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•  Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, indepen-

dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião, exceto pelo mencionado no item 2 em “Base para opinião com ressalva”. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais.

•  Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos do Clube.

•  Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração.

•  Concluímos sobre a adequação do uso pela administração da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
do Clube. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar o Clube a não mais se manter em continuidade operacional.

•  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 20 de abril de 2017.

 Antonio Cocurullo Francisco Eduardo Abreu Ferreira
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Cotas de TVPatrocínio e Publicidade BilheteriaClube Social
2010 2011 20142012 2013 20162015

35,0

59,7

33,8

69,1

41,1
51,9

144,4

47,3 44,4
64,6 60,1 63,7 66,6 71,5

29,4 27,2 35,1

32,1 43,1

– –

39,0 32,0
47,6

36,9 28,5 28,8 27,2

55,0

112,5

153,8

102,5 108,7
122,2

230,2

2010

Evolução da Receita Total x Custos do Futebol 
(Em R$ milhões)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

72%
68%

65%

79%

92%
84%

62%

Custos Futebol Receitas Total Custos sobre Receita

153,4

212,6 197,4

290,5

233,3

358,5

248,2

316,0

238,5
258,2 250,3

298,4 299,5

485,5

2010

212,6

290,5

358,5
316,0

258,2
298,4

Evolução da Receita Total 
(Em R$ milhões)

2011 2012 2013 2014 2015

485,5

2016
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