ESPORTE CLUBE JUVENTUDE
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
31 de dezembro de 2018 e 2017

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Conselheiros do
ESPORTE CLUBE JUVENTUDE
Opinião com ressalva
Examinamos as demonstrações financeiras do ESPORTE CLUBE JUVENTUDE, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo um
resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base
para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas representam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do
ESPORTE CLUBE JUVENTUDE em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas
operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos.
Base para opinião com ressalva
(a) Conforme mencionado na nota explicativa no.5, a Entidade não possui controle físico da
totalidade dos itens componentes do seu ativo imobilizado, bem como adota a prática de
apresentar os bens do ativo imobilizado pelos valores históricos os quais não são, na sua
totalidade, depreciados pela sua utilização ou amortizados pelo prazo contratado. Não foi
possível assegurar a adequabilidade do custo histórico contabilizado e nem quantificar o
efeito da depreciação e/ou amortização não reconhecida.
(b) A Entidade não aplicou os procedimentos exigidos pela Resolução 1.292/10 do Conselho
Federal de Contabilidade quanto ao valor recuperável da totalidade dos ativos não
monetários (Imobilizado), não sendo possível mensurar se a aplicação desta avaliação
resultaria em uma provisão para perdas destes ativos.
(c) Conforme mencionado na nota explicativa no.6, a entidade, como base nas avaliações de
empresa especializada independente efetuadas em 1996 mantém reconhecido
contabilmente em contrapartida do Patrimônio Social, o valor avaliado da marca
JUVENTUDE no montante de R$ 6.000.000,00. O reconhecimento contábil de reavaliação
de marcas próprias não é prática contábil aceita no Brasil.
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 “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação ao ESPORTE CLUBE JUVENTUDE, 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.
Enfâse
.
(a) Nos anos de 2009 e 2010 a Entidade foi rebaixada, respectivamente, à série “C” e “D” do
Campeonato Brasileiro retornando a Série ‘C” e “B” nos anos de 2014 e 2016
respectivamente. Em 2018, a Entidade foi novamente rebaixada a série “C” do Campeonato

Brasileiro Os rebaixamentos trouxeram como conseqüência imediata, a perda dos recursos
financeiros advindos do televisonamento e os subsídios para fazer frente às despesas de
viagem e estadia. Tal fato, aliado a enorme dificuldade financeira dos anos de 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 que culminaram inclusive, com o não recolhimento de
impostos e contribuições sociais dos anos de 2009 à 2015, evidenciam a necessidade
imediata de uma reestruturação administrativa com ações voltadas a racionalização da
utilização dos recursos provenientes da participação do clube e das despesas e custos,
inclusive na contratação de atletas, bem como na busca de parcerias e patrocínios afim de
adequar o fluxo de caixa da Entidade e permitir a continuidade das suas atividades sem
risco de insolvência.
(b)

Conforme divulgado na nota explicativa no 10, em 26 de novembro de 2015 a Entidade, nos
moldes da Lei nº 13.155/2015 - PROFUT (Programa de Modernização da Gestão e de
Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro), parcelou o saldo atualizado das obrigações
sociais e tributárias a recolher relativamente aos exercícios de 2009, 2011, 2012, 2013,
2014 e 2015 (até novembro) sujeitando a Entidade e seus administradores, as regras e as
penalidade estipuladas na referida Lei.

(c)

As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018 foram elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a entidades de regime normal de
operações. Conforme mencionado na nota explicativa nº 17, o Esporte Clube Juventude
apresenta passivo à descoberto no montante de R$ 1.527.805,39 referente basicamente
aos ajustes das obrigações aderidas ao PROFUT, adequação das provisões de
contingência e aos prejuízos acumulados de exercícios anteriores.

Outros Assuntos
Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior
As demonstrações financeiras do ESPORTE CLUBE JUVENTUDE para o exercício findo em 31
de dezembro de 2017 foram por nós examinadas conforme relatório emitido em 26 de março de
2018 contendo a mesma ressalva mencionada no item (a) e (b) do parágrafo “Base para opinião
com ressalva” e mesma ênfase mencionada no item (a), (b) e (c) deste parágrafo.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem
fins lucrativos, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade do Esporte Clube Juventude continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar o
Esporte Clube Juventude ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Esporte Clube Juventude são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras.
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 financeiras,
independentemente 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. 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
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Esporte Clube Juventude.
• 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 Esporte Clube Juventude. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 Esporte Clube Juventude a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 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.
Porto Alegre, 27 de Maio de 2019.

CRC/RS 3993 – CVM 9091

Jose Albino Filomena
Contador – CRC/RS 43.798

ESPORTE CLUBE JUVENTUDE
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO de 2018 e 2017
(Em reais)
ATIVO

2018
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Valores a receber
Estoques
Outras contas a receber
Total Circulante
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Valores a receber
Depósitos judiciais
Investimentos
Imobilizado
Administrativo
Departamento de Futebol
Intangível

2017

17.495,28
6.414.451,46
82.931,05
84.788,71

12.350,18
3.963.578,90
82.979,27
224.445,02

6.599.666,50

4.283.353,37

13.831,36
13.965,36
134.630,85
119.992,79
10.623,74
24.004,33
35.246.826,06 35.969.530,95
189.894,15
656.041,22
35.056.931,91 35.313.489,73
6.008.824,00
6.000.000,00

Total Não Circulante

41.414.736,01 42.127.493,43

Total Ativo

48.014.402,51 46.410.846,80

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

ESPORTE CLUBE JUVENTUDE
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO de 2018 e 2017
(Em reais)
PASSIVO

2018
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações Trabalhistas a Pagar
Encargos Sociais a Recolher
Obrigações Tributárias a Pagar
Obrigações Fiscais e Sociais a Recolher
– Parcelamento
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
Títulos a Pagar
Outras Contas a Pagar
Antecipações Recebidas
Total Circulante
NÃO CIRCULANTE
Obrigações Fiscais e Sociais a Recolher
– Parcelamento
Provisão para contingências
Total Não Circulante

2017

1.972.687,14
1.964.531,38
608.911,56
603.892,06

1.686.010,24
1.299.327,97
500.139,31
531.794,80

2.332.957,06

2.577.129,83

1.535.092,43
2.437.369,69
11.952.306,92
25.233,36

4.413.505,77
4.363.377,23
2.392.335,05
74.871,02

23.432.981,60 17.838.491,22

18.832.634,70 19.369.717,77
7.276.591,60

9.628.175,92

26.109.226,30 28.997.893,69

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social
Ajuste de Exercícios Anteriores
Defict acumulado

8.363.155,98
-1.307.461,60
-8.583.499,77

8.808.331,10
-558.342,82
-8.675.526,39

Total Patrimônio Líquido

-1.527.805,39

-425.538,11

Total Passivo

48.014.402,51 46.410.846,80

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

ESPORTE CLUBE JUVENTUDE
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICT/SUPERÁVIT PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em reais)

2018
Receita Operacional Bruta Atividade do Desporto
Custo da Atividade do Desporto
Superavit/Défict Bruto
Outras Receitas/Despesas Operacionais
Despesas Gerais e administrativas
Receita/Despesas financeiras líquidas
Receita de Royalties
Receitas Diversas
Défict Operacional
Superavit do exercício

23.468.742,86
-19.128.636,48
--------------------4.340.106,38

2017
28.877.883,97
-21.299.208,32
--------------------7.578.675,65

-3.636.308,09
-3.718.253,06
-1.540.466,04
-3.755.733,69
8.743,03
8.478,80
1.033.119,04
0,00
-------------------------------------4.134.912,06
-7.465.507,95
---------------------- ---------------------205.194,32
113.167,70
============== ==============

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

ESPORTE CLUBE JUVENTUDE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em reais)

DESCRIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldos em 31/12/2016

Transferencia do Deficit do exercício
Ajuste de exercício anterior

PATRIMONIO
SOCIAL

SUPERAVIT
DEFICITG
PERÍODO

TOTAL
PATRIMÔNIO
Social

8.808.331,10
===========

(8.788.694,09)
============

19.637,01
============

8.788.694,09
(558.342,82)

(558.342,82)

113.167,70
---------------------(445.175,12)
============

113.167,70
---------------------(425.538,11)
============

445.175,12
(1.307.461,60)

(1.307.461,60)

205.194,32
---------------------(1.102.267,28)
============

205.194,32
---------------------(1.527.805,39)
============

(8.788.694,09)

Superavit do exercício
Saldos em 31/12/2017

Transferencia do Deficit do exercício
Ajuste de exercício anterior

---------------------19.637,01
===========
(445.175,12)

Superavit do exercício
Saldos em 31/12/2018

---------------------(425.538,11)
===========

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

ESPORTE CLUBE JUVENTUDE
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2018 E 2017
(Em reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superavit/Déficit do exercício
Ajustes por:
Ajuste de exercícios anteriores
Variação de ativos e passivos
Aumento/Diminuição de contas a receber
Aumento/Dimunuição nos estoques
Aumento/Diminuição de outros ativos
Aumento/Diminuição fornecedores
Aumento/Diminuição de títulos a pagar
Aumento/Dimuição de impostos a recolher
Aumento obrig. fiscais, sociais e ordenados
Aumento/Diminuição outros passivos
Caixa líquido proveniente das atividades 0peracionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições/baixa de investimento
Baixa de imobilizado
Aquisições de imobilizado/Intangível
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
Aumento/diminuição de empréstimos e financiamentos
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento
Aumento/Diminuição líquida do caixa e equivalente de caixa
Caixa e equivalente de caixa de Inicio do período
Caixa e equivalente de caixa ao fim do período

2018

2017

205.194,32

113.167,70

-1.307.461,60

-558.342,82

-2.450.738,56
48,22
125.018,25
286.676,90
-1.926.007,54
-709.158,58
773.975,66
7.158.749,89
------------------2.156.296,96

-2.187.687,84
151.099,48
787.527,56
524.511,55
-1.795.072,03
108.232,94
1.040.190,37
-4.164.793,75
-------------------5.981.166,84

13.380,59
1.428.978,29
-715.097,40
-------------------727.261,48

5.745,45
6.238.575,34
-------------------6.244.320,79

-2.878.413,34
------------------2.878.413,34

-278.075,56
------------------278.075,56

5.145,10
==========
12.350,18
17.495,28

-14.921,61
==========
27.271,79
12.350,18

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

ESPORTE CLUBE JUVENTUDE
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em reais)
1) CONTEXTO OPERACIONAL
O ESPORTE CLUBE JUVENTUDE é uma Entidade civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, de caráter esportivo e recreativo, com o objetivo de desenvolver e estimular a educação física
em todas as modalidades, em particular, o futebol profissional.
2) APRESENTAÇÃO
CONTÁBEIS:

DAS

DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS

E

PRINCIPAIS

PRÁTICAS

2.1) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações.
Na elaboração das demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos
ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Entidade incluem, portanto,
provisões necessárias para passivos contingentes, determinações de provisões para impostos e
contribuições sociais e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às
estimativas.
2.2) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração
das demonstrações contábeis são as seguintes:
a) Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos
bancários e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez avaliadas pelo valor de custo
acrescido dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício até a data das
demonstrações financeiras.
b) Valores a Receber: Os valores a receber estão demonstrados pelos seus valores de realização na
data do balanço nos termos dos instrumentos jurídicos firmados.
c) Estoques - Os estoques referem-se a materiais de almoxarifado e de promoção e estão demonstrados
pelo preço médio de aquisição.
.
d) Intangível – Refere-se ao valor da marca Juventude capitalizada ao Patrimônio Social e não é
amortizada.
e) Passivo Circulante e Não Circulante: Composto pelos débitos decorrentes das atividades
operacionais do Clube e por receitas antecipadas, avaliadas pelos seus valores de exigibilidade nas
datas de seus vencimentos e pelos montantes a serem apropriados ao resultado de exercícios seguintes
em virtude de decorrência de prazos.
f) Apuração do Resultado: As receitas e as despesas foram reconhecidas no resultado do exercício com
a observância do regime de competência dos exercícios.

3) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
Descrição
Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações Financeiras
Total

2018

2017

10.941,27
1.884,10
6.554,01
10.466,08
------------------ -----------------17.495,28
12.350,18
========= =========

4) VALORES A RECEBER:
Descrição
SC Internacional
Gremio Futebol Club
Banrisul
Direitos Creditórios
Futebol Club do Porto
Guartingueta Futebol Eireli
Clube de Regatas do Flamengo
Associação Chapecoense de Futebol
Outros
Total

2018
672.000,00
90.000,00
104.500,00
5.500.000,00
47.951,46
-----------------6.414.451,46
=========

2017
1.549.100,00
90.000,00
389.003,13
119.418,00
400.000,00
1.250.000,00
166.057,77
-----------------3.963.578,90
=========

5) ATIVO IMOBILIZADO:
A composição deste grupo de contas é a seguinte:
Descrição
Imobilizações Administrativas
Móveis, Instalações e Máquinas
Departamento de Futebol
Equipamentos de Esportes
Estádio de Futebol
Terrenos do Estádio
Atestados Liberatórios
Móveis, Equip., Máq. E Ferramentas
Veículos Motorizados
Atletas em Formação
Custo de Atletas formados
Terreno - Centro de Formação
Construção em Andamento – CFA
Maquinas e Equipamentos – CFA
Total

2018

2017

189.894,15
656.041,22
189.894,15
656.041,22
35.056.931,91 35.313.489,73
105.453,50
217.994,15
7.631.417,04
7.631.417,04
7.319.642,80
7.319.642,80
10.600.729,35 10.600.729,35
125.091,56
967.527,31
422.631,11
430.485,93
1.741.394,36
1.741.394,36
812.458,18
812.458,18
1.833.982,44
1.175.767,13
4.364.127,35
4.361.327,35
100.004,22
54.746,13
--------------------- --------------------35.246.826,06 35.969.530,95
=========== ===========

A entidade não possui controle físico da totalidade dos itens componentes do seu ativo permanente e
adota, na apuração dos mesmos, os seguintes critérios:
Bens Móveis e Imóveis - Estão demonstrados pelos valores de aquisição e/ou avaliação por laudos
técnicos e não estão deduzidos de depreciação.
Atletas Profissionais/Atestado liberatório: Estão registrados pelo custo de aquisição, formação ou
avaliação e não estão deduzidos da respectiva amortização acumulada com base no prazo dos
contratos.
Atletas em Formação: Estão registrados pelos custos incorridos com a formação dos atletas das
categorias de base até dezembro de 2009, compreendendo as categorias Infantil, Juvenil e Junior.
Esses custos são transferidos para a conta “Atletas Profissionais” na medida em que os atletas são
promovidos a essa categoria.
6) ATIVO INTANGÍVEL
Refere-se basicamente ao valor atribuído a marca JUVENTUDE (R$ 6.000.000,00) definido como base
nas avaliações de empresa especializada independente efetuadas em 1996.
7) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR
Descrição
Ordenados, Salários e Rescisões
Provisão de férias
Outros
Total

2018

2017

1.515.382,20
559.005,46
449.149,18
716.494,30
0,00
23.828,21
------------------- ------------------1.964.531,38 1.299.327,97
========== ==========

8) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR
Refere-se, basicamente, as retenções e IPTU a recolher, conforme segue:
Descrição
IRRF a Recolher - S/Salários
Contribuições Sindicais
INSS a recolher sobre Notas fiscais
IPTU a pagar
ISSQN a pagar - S/Notas Fiscais
COFINS/PIS/CSLL LEI 10.833
IRF a Recolher - S/Notas Fiscais
Total Obrigações Tributárias a Pagar

2018
421.696,92
109.859,37
0,00
72.335,77
----------------603.892,06
==========

2017
275.017,10
119.897,03
11.885,08
104.031,37
19.450,70
1.173,44
340,08
----------------531.794,80
==========

9) ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
Refere-se basicamente as obrigações sociais a recolher relativamente a competência de 2018,
conforme segue:

Descrição

2018

PIS A PAGAR
FGTS A PAGAR
INSS A PAGAR
FGTS S/RESCISÂO DE CONTRATO
INSS S/RECIBO DE FÉRIAS
PENSÃO JUDICIAL

2017

6.885,26
35.343,62
317.752,50
248.930,18
0,00
0,00
------------------608.911,56
==========

Total Encargos Sociais a Recolher

15.643,96
60.103,20
278.582,30
141.643,33
1.775,74
2.390,78
------------------500.139,31
==========

10) OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER - PARCELAMENTO
Refere-se ao saldo atualizado das obrigações sociais e tributárias a recolher relativamente aos
exercícios de 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 (até novembro), bem como saldo do parcelamento
Timemania aderido em 2007 relativamente as contribuições até julho de 2007 (autuadas ou apuradas)
devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) que foram reparceladas nos moldes da Lei nº 13.155/2015 - PROFUT (Programa de
Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro) de acordo com a adesão
ocorrida em 26 de novembro de 2015 conforme segue:
2018

2017

Descrição

Circulante

Não
Circulante

FGTS
INSS
IRFF

408.120,16
754.410,89
1.170.426,01

2.929.407,13
403.256,24
7.780.522,38
761.778,35
8.122.705,19 1.412.095,24

Obrigações Fiscais e Sociais a
Recolher

2.332.957,06 18.832.634,70 2.577.129,83 19.369.717,77

Circulante

Não
Circulante
2.712.414,01
7.988.616,44
8.668.687,32

11) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:
Os empréstimos e financiamentos contraídos a taxas de mercado, destinam-se basicamente a capital de
giro e aquisição de imobilizado e estão atualizados até a data do balanço.
Descrição
Mútuo Conselheiros
Instituições financeiras
Total

12) TÍTULOS A PAGAR:
Descrição
Credores Diversos – CT
Total

2018
1.465.092,43
70.000,00
----------------1.535.092,43
===========

2018
2.437.369,69
------------------2.437.369,69

2017
4.343.505,76
70.000,01
----------------4.413.505,77
===========

2017
4.363.377,23
------------------4.363.377,23

13) OUTRAS CONTA A PAGAR
Descrição

2018

Dem Fomento Mercantil
Corretagem a Pagar
DBM Fomento Mercantil
ELIAS MARTELLO CURZEL
FS SPORTS E ASSESSORIA DESPORT
CRM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS
FABIANO CARPEGIANI GESTAO ESPO
Outros

2017

454.913,89
9.774.439,72
640.000,00
384.000,00
698.953,31
------------------11.952.306,92
===========

Total

454.913,89
337.500,00
640.000,00
384.000,00
200.000,00
375.921,16
------------------2.392.335,05
===========

14) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
O montante das contingências em 31 de dezembro de 2018, de acordo com as estimativas dos
assessores jurídicos, está a seguir resumido:
Probabilidade
De Perda
Perda Provável
Perda Possível
Perda Remota
Total Geral

Cível

2018
Trabalhista

5.111.591,60
-

2.165.000,00
-

------------------- ------------------5.111.591,60 2.165.000,00
=========== ===========

Total

2017
Total

7.276.591,60 9.628.175,92
240.141,16
------------------- ------------------7.276.591,60 9.868.317,08
=========== ===========

A Administração, com base na análise individual das contingências e estimativas dos assessores
jurídicos possuí, em 31 de dezembro de 2018, provisões para fazer frente as perdas julgadas prováveis
no montante de R$ 7.276.591,60 (R$ 9.628.175,92 em 2017).
15) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:
Descrição
Ajuste inventário imobilizações
Outros ajustes (líquido)
Total

2018
-1.443.624,16
136.162,56
-------------------1.307.461,60
===========

2017
-480.478,94
-------------------480.478,94
===========

16) PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial,
acrescido dos valores dos superávits e das reavaliações da Marca, do Capital Humano, Terrenos, Prédios e
Benfeitorias do Estádio, diminuído dos déficits incorridos e dos Ajustes de exercícios anteriores.

17) PASSIVO A DESCOBERTO
As demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2018 foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades de regime normal de operações. Conforme
apresentado nas demonstrações financeiras, as mesmas indicam a existência de passivo a descoberto em 31
de dezembro de 2018 no montante de R$ -1.527.805,39 (Hum milhão quinhentos e vinte e sete mil,
oitocentos e cinco reais e trinta e nove centavos) referente basicamente aos ajustes das obrigações aderidas
ao PROFUT, adequação das provisões de contingência e aos prejuízos acumulados de exercícios anteriores.
18) RECEITA OPERACIONAL BRUTA DA ATIVIDADE DO DESPORTO:
A Receita Operacional Bruta da atividade do desporto está composta conforme segue:
Descrição
Venda/Empréstimo de Atletas
Receitas Patrimoniais
Receita de transmissão
Receita jogos de Futebol
Receitas Publicitária
Receita Loteria Esportiva
Outras Receitas
Total Receita Oper. Bruta da Atividade do Desporto

2018
5.840.844,07
2.689.184,24
7.787.937,60
419.285,00
5.884.990,80
784.212,95
62.288,20
23.468.742,86
===========

2017
12.460.461,87
3.158.522,16
5.254.672,17
839.428,38
5.864.166,78
1.173.639,11
126.993,30
------------------28.877.883,77
===========

19) CUSTO DA ATIVIDADE DO DESPORTO:
O custo da atividade do desporto está composto conforme segue:
Descrição
Remuneração, Benefícios e Encargos
Federação, viagem, imagem, serviços, material esportivo e outras
Total Custo da atividade do desporto

2018
15.610.148,01
3.518.488,47
-----------------19.128.636,48
==========

2017
11.778.303,44
9.520.904,88
-----------------21.299.208,32
==========

PARECER DO CONSELHO FISCAL DO ESPORTE CLUBE JUVENTUDE

Os membros do Conselho Fiscal, no exercício de suas funções e com base na
determinação do estatuto social, após examinar as demonstrações contábeis e
financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 e o parecer dos
auditores independentes, faz as seguintes considerações:
- As demonstrações contábeis e financeiras apresentaram um déficit em relação ao
orçamento aprovado no inicio do exercício, em razão da não observância do
mesmo pelo departamento de futebol.

- Os controles internos do Clube foram modificados e alguns implementados.
Observamos que já no curto prazo mostraram resultados positivos, como o controle
sobre compras e despesas de cada departamento. Entretanto, é necessária a busca
constante pela eficiência da gestão em todos os processos do clube.
- Recomendamos que as ressalvas do parecer dos auditores independentes sejam
colocadas em prática ainda no decorrer do exercício 2019, principalmente no que
tange a busca do equilíbrio financeiro.
Sendo assim, depois de feitas as considerações acima, os membros do Conselho
Fiscal recomendam a sua aprovação em Assembléia Geral.
Caxias do Sul, 29 de Abril de 2019.
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