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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE ÀS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 

 
Aos 
Conselheiros e administradores do 
Club de Regatas Vasco da Gama 
Rio de Janeiro - RJ 

 
Opinião sobre as demonstrações contábeis 

 
Examinamos as demonstrações contábeis do Club de Regatas Vaco da Gama, que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto) 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, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Club Vasco da Gama, em 31 de dezembro 
de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidades de 
lucro - Interpretações Técnicas Gerais - ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros e ITG 2003 
(R1) – Entidades desportivas, aprovadas, respectivamente, pelas Resoluções 1.409/12 e 1.429/13 do 
Conselho Federal de Contabilidade. 

 
Base para opinião sobre as demonstrações contábeis 

 
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 contábeis”. Somos 
independentes em relação ao Clube, 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 (“CFC”) 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. 

 
Incerteza relevante relacionada à continuidade operacional 

Situação econômica-financeira do Clube 

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 1, o clube possuía patrimônio líquido negativo de R$ 
626.871 (R$ 561.565 em 31 de dezembro de 2019), excesso de passivos sobre ativos circulantes no 
montante de R$ 316.803 (R$ 254.884 em 2019). Adicionalmente, déficit do exercício no montante de 
R$ 64.418 (déficit de R$ 24.609 em 31 de dezembro de 2019), evidenciando a necessidade de aporte 
de recursos financeiros. A Administração está envidando esforços com o objetivo de minimizar os 
impactos em seu fluxo de caixa. Nossa opinião não contém ressalva em relação a esse assunto. 

 
Ênfase 

 
Parcelamento da Lei nº 13.155/2015 – Profut (Programa de Modernização da gestão e de 
responsabilidade fiscal do futebol brasileiro). 

 
Chamamos a atenção para a Nota 16 às demonstrações contábeis, que descreve que O PROFUT - 
Programa de modernização da gestão e de responsabilidade fiscal do futebol brasileiro, foi assinado 
pelo Clube em 31 de agosto de 2015 envolvendo as seguintes modalidades: PGFN, Previdenciária, 
Receita Federal, BACEN e FGTS. A homologação formal e definitiva do parcelamento, encontra-se em 
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processo de aprovação pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e, desde então, vem 

atualizando os débitos dos tributos e contribuições incluídos no referido Programa de acordo com as 

condições estabelecidas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.340. Em 2019, o Clube recebeu 

notificações da Secretaria da Receita Federal - SRF referente aos pagamentos não efetuados da 

Previdência e Receita Federal de 01 de janeiro de 2019 até a presente data. Conforme Nota Explicativa 

n°16, o Clube, provisionou esses valores e está avaliando as ações futuras em relação aos fatos 

narrados na referida notificação. Nossa opinião não contém ressalva em relação a esse assunto. 

 

Outros assuntos 
 

Auditoria dos valores correspondentes 
 

Os valores correspondentes às demonstrações contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2019, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós, cujo relatório 
em 30 de abril de 2020, foi emitido sem modificações. Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 
3, em decorrência da retificação de erro de reconhecimento de processos antigos prováveis de perdas 
em que o Club figura no polo passivo, os valores correspondentes relativos ao balanço patrimonial 
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e as informações contábeis correspondentes 
relativas às demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido, dos fluxos de caixa, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentados 
para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto no CPC 23 - 
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro e CPC 26(R1) - Apresentação das 
Demonstrações Contábeis. 

 

Responsabilidade da Administração pela auditoria das demonstrações contábeis 
 

A Administração do Clube é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 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 com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a Administração pretenda cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

 
Os responsáveis pela governança do Clube são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

 
 

Responsabilidade 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 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 contábeis. 
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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, 

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 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. 
 

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021. 

BDO RCS Auditores Independentes SS 
CRC 2 SP 013846/F 

 
 
CARLOS ARAGAKI 
CONTADOR CRC 1 SP 132091/O-1-S-RJ 
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Balanços Patrimoniais 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de Reais)  

 

Ativo 
 
 

Nota 

explicativa 31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019 

Passivo e passivo a descoberto 
 
 

Nota 

explicativa 31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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Circulante 

    (Reapresentado)  

Fornecedores 11  21.942  10.496  9.813 

Obrigações trabalhistas 12  78.523  56.244  48.391 

Tributos e contribuições a recolher 13  2.760  1.862  1.110 

Imagem e Comissões a Pagar 14  5.762  9.986  6.375 

Acordos Cíveis e Trabalhistas 15  97.389  56.565  43.661 

Parcelamentos 16  57.937  41.882  27.769 

Obrigações com Entidades Esportivas 17  10.438  6.060  2.881 

Empréstimos e adiantamentos 18  37.463  82.339  26.598 

Receitas Diferidas 19  38.434  23.232  10.000 

 
Não circulante 

  350.648  288.666  176.598 

Acordos Cíveis e Trabalhistas 15  119.818  13.007  25.082 

Parcelamentos 16  226.910  239.848  245.934 

Obrigações com Entidades Esportivas 17  3.406  8.006  11.339 

Empréstimos e adiantamentos 18  63.254  40.606  47.447 

Receitas Diferidas 19  40.000  40.000  50.000 

Contingências 20  108.060  181.724  86.074 

 
Passivo a descoberto 

  561.448  523.191  465.876 

Patrimônio social 21  (691.465)  (666.856)  (584.589) 

Avaliação patrimonial   129.012  129.900  131.367 

Déficit do exercício   (64.418)  (24.609)  - 

 

 
Circulante 

    (Reapresentado)  

Caixa e equivalentes de caixa 4  1.193  876  276 

Contas a receber 5  31.398  32.392  16.395 

Estoques 6  1.149  498  479 

Despesas Antecipadas 7  105  15  - 

   33.845  33.781  17.150 

Não circulante        

Contas a receber 5  16.890  7.990  - 

 Depósitos Judiciais 8 7.713  7.120  460 

Bloqueios Judiciais 8 23.000  21.748  2.307 

Imobilizado 9 159.862  155.641  154.361 

Intangível 10 43.915  24.012  14.974 

  251.380  216.511  172.102 

Total do ativo  285.225  250.292  189.252 

 

 (626.871)  (561.565)  (453.222) 

Total do passivo e do passivo a descoberto 285.225  250.292  189.252 

 



Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de Reais) 
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20 Contingências 

 

O Clube é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis, tributários e outros em andamento, e está 

discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, sendo essas discussões, 

quando aplicável, amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas 

decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela Administração, amparada pela opinião 

de seus consultores legais e advogados internos e externos. 

 

20.1 Composição do saldo 

 
 

 

Natureza 

  2020    2019  

(Reapresentado) 

Cíveis 34.051 38.168 

Trabalhistas 61.061 136.492 

CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) da CBF   12.948    7.064  

   108.060   181.724 

 

Passivo decorrente da avaliação jurídica do risco e perda financeira futura para o Clube decorrente dos 

processos judiciais em andamento em que o Clube de Regatas Vasco da Gama é parte passiva. Essa 

avaliação foi realizada pelos escritórios de advocacia contratados e contemplam as ações judiciais 

avaliadas como representando provável risco de perda financeira futura para o Clube. 

 

As ações judiciais (Cíveis e CNRD) avaliadas como possíveis riscos de perda financeira futura para o 

Clube não foram provisionadas, conforme preconizado pelo CPC 25, e totalizam R$ 40.842 em 31 de 

dezembro de 2020. 

 

A variação observada em contingência trabalhista, está explicada na nota explicativa 15. 

 

21 Passivo a descoberto 

 

O Patrimônio Social é constituído pelas contribuições totalmente integralizadas, acrescido ou 

diminuído, respectivamente, do superávit ou déficit inerente às atividades do clube apurado até o 

término de cada exercício social. 


