BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

1. Contexto operacional
O Botafogo Futebol Clube é uma entidade civil fundada em 12 de outubro de 1918, com sede
e foro na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, sem fins lucrativos e constituída por
tempo indeterminado, o clube cedeu como investimento em terceiras os direitos desportivos e uso da
marca e patentes, passando seu objetivo principal manter a associação difundida na comunidade.
2. Apresentação das demonstrações financeiras
2.1. Declaração de conformidade com relação as normas e base de elaboração.
As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aplicáveis às pequenas e médias
empresas, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Consideram, as
peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 – Entidades
sem Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC).
Essas demonstrações financeiras estão expressas em reais, que é a moeda funcional da
Entidade, elas consideram o custo histórico como base de valor, salvo quando indicado de
forma diferente.
As demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da
Administração da Entidade, cuja autorização para sua conclusão foi dada por esta em 18 de fevereiro de
2021.
Depois de concluídas, as demonstrações financeiras serão submetidas a apreciação do Conselho.
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras
estão definidas abaixo.
Principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis utilizadas na elaboração e apresentação das Demonstrações
Financeiras estão descritas abaixo e foram aplicadas de modo consistente no exercício

apresentado, salvo se indicado de outra forma:
a) Apuração do resultado
As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. As receitas representam
o valor justo recebido ou a receber pelo curso normal das atividades da
Entidade. As receitas de bilheteria, mensalidades, são registradas em contas específicas do resultado
operacional. As receitas de cessão do uso de solo recebidas em decorrência da cessão dos direitos do
Clube são reconhecidas em conformidade com a substância do contrato. De forma geral, o
reconhecimento ocorre linearmente, durante o prazo contratual.
b) Caixa e equivalentes de caixa
Representado por numerários em caixa, saldos em banco conta movimento e aplicações
financeiras resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas de transações e com risco
insignificante de mudança de seu valor de mercado, sendo o ganho ou perda registrado no
resultado do exercício respeitando a competência.
c) Contas a receber
Os créditos, quando aplicáveis, estão atualizados até 31 de dezembro de 2019. Uma provisão
para créditos de liquidação duvidosa é constituída quando existe uma evidência objetiva de
que a Entidade não receberá todos os valores devidos de acordo com as condições originais
das contas a receber.
d) Investimentos
Representado por participações societárias em empresa controlada, avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, e deduzidos de provisão para fazer face às eventuais perdas, quando
aplicável, e por propriedades para investimentos (estádio) registrado pelo valor justo, em
períodos anteriores, com base em laudo técnico emitido por peritos independentes.
e) Imobilizado
Demonstrado pelo custo histórico de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. O custo
histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso
pretendido pela administração. A Entidade inclui no valor contábil de um item do imobilizado
o custo de peças de reposição somente quando for provável que este custo proporcionará
futuros benefícios econômico. O valor contábil das peças substituídas é baixado. Todos os
outros reparos e manutenções são contabilizados como despesas do exercício, quando
incorridos. A depreciação está calculada e contabilizada pelo método linear, com base nas

taxas fiscais. Os ganhos e as perdas em alienações são determinados pela comparação do
valor de venda com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas (despesas)
operacionais” na demonstração do resultado. A Entidade não possui bens do ativo imobilizado
que espera abandonar ou alienar e que exigiriam a constituição de provisão para obrigações
por descontinuação de ativos.
f) Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de
juros efetiva, caso seja aplicável.
g) Empréstimos com terceiros
Reconhecidos pelo valor justo, no momento do recebimento dos recursos.
h) Demais ativos e passivos
Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos
futuros serão gerados em favor da Entidade e se seu custo ou valor puder ser mensurado com
segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Entidade possui uma obrigação
legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso
econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas do risco envolvido. Estão demonstrados por seus valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos,
encargos e atualizações monetárias incorridas até a data do balanço e, no caso dos ativos,
retificados por provisão para perdas quando necessário.
i) Segregação entre circulante e não circulante
Os ativos e passivos são classificados como circulante quando sua realização ou liquidação é
provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não
circulantes.
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