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Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Contábeis do Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015
1. Contexto Operacional
•
O ESPORTE CLUBE NOVO HAMBURGO é uma Associação Privada, com prazo de duração indeterminado, fundada em
1911 e que tem por finalidade: desenvolver e estimular a educação física e a prática dos desportos em geral, principalmente o
futebol de campo nas suas diversas categorias; e participar e promover competições oficialmente patrocinadas pelas entidades a
que estiverem filiadas. O patrimônio do Clube é constituído por todos os bens móveis e imóveis. Em caso de extinção ou fusão da
sociedade, o patrimônio líquido do Clube terá a destinação que a Assembléia Geral especialmente convocada para tal fim deliberar.
Com suporte do conselho, a atual administração redefiniu sua estratégia global com a finalidade de tentar reverter à situação
econômica deficitária recorrente, envolvendo planos específicos para as áreas de Marketing, Comercial, Administrativa e Financeira
e a Gestão Esportiva, compreendendo ações como: Parcerias e patrocínios; Administração das cotas da Copa do Brasil e cotas do
Campeonato Gaucho; Permanência na Copa do Brasil e permanência no campeonato Gaucho, como forma de aumentar a
receita; Projeção de negociação de atletas; Aumento do quadro de sócios; Renegociação de dívidas a implantação de uma
nova campanha aos principais credores; Redução de custos através da revisão de processos;
2. Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis são elaboradas de acordo com a Resolução CFC n.° 1005 do Conselho Federal de Contabilidade, de
17/09/2004, que aprovou as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas — NBC T — 10.13, para serem adotadas pelas
entidades desportivas profissionais a partir de janeiro de 2005. A Direção do Clube vem analisando; e está considerando em parte,
as inovações segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil, as diretrizes contábeis emanadas da Lei Societária, alterada pela
Lei n° 11.638/07 e Medida Provisória n°. 449/08.
Novas Práticas Contábeis vigentes a partir de 01/01/2013
A Resolução CFC n° 1429 de 25/01/2013, aprova a “ITG 2003 - Entidade Desportiva Profissional”, que regulamenta a contabilidade
em entidades ligadas a exploração da atividade desportiva no país, revogando a Resolução CFC n° 1.005/2004. Esta Resolução
entrou em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1° de janeiro de 2013. O principal
efeito desta Resolução estabelece que a composição do intangível passará a incluir os valores relativos aos direitos de imagem dos
atletas.
3.

Principais Práticas Contábeis

a)
Caixa e equivalentes de caixa - São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em espécie, depósitos
bancários disponíveis e aplicações financeiras onde a empresa tem intenção de utilização imediata. As aplicações financeiras
mantidas até o vencimento são avaliadas ao custo de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a
data do balanço.
b)
Apuração do déficit/superávit - O clube adota o regime de competência para escrituração dos fatos contábeis que alteram
qualitativa ou quantitativamente seu patrimônio.
c)
Ativo e passivo circulante e não circulante - Os ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados pelos seus valores
de aquisição e, quando aplicável, são deduzidos, mediante provisão aos seus valores prováveis de realização. As obrigações
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registradas nos passivos circulantes e não circulantes estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes juros e variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial.
d)

Imobilizado - São demonstrados ao custo de aquisição, construção e reavaliação
3. Ativo Circulante
Registra as disponibilidades com vencimentos previstos para até o término do exercício seguinte e está representado
pelas obrigações que se seguem:
a) Crédito Clientes Nacionais
ECX GLOBAL LOGISTICS LTDA
Receitas de Publicidade_ Mat Esportivo
Mensalidades Sócios Conselheiros
BELL VALLEY COM DE CALÇ.
SINOSCAR S/A
PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS DIST

7.000,00
540,00
20,00
32.046,00
500,00
6.000,00
6.000,00

b) Adiantamento a Terceiro R$ 79.194,67
c) Impostos e Contribuições a Recuperar R$ 38.900,45
d) Despesas do Exercício Seguinte: Encargos FGTS Exercício Anterior valor R$ 73.142,25

4. Ativo Não circulante:
a) Registra as disponibilidades com vencimentos previstos após o término do exercício seguinte, portanto, a partir de
2017, e representa os depósitos judiciais trabalhistas das ações movidas contra a entidade, ainda em andamento,
sem posição definitiva.
b) A composição do imobilizado está a seguir representada:
Descrição
Total
Computadores e Periféricos
Gramado Sintético
Máquinas e Acessórios
Terrenos
Equipamentos de Telefonia

Saldo em
31/12/2014
5.546.521,73

Aquisições

Baixas

Saldo em 31/12/2015

1.852,50

0,00

3.225,45

0,00

0,00

5.548.374,23
3.225,45

70.084,44

0,00

0,00

70.084,44

23.965,00

1.852,50

0,00

25.817,50

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

4.436,00

0,00

0,00

4.436,00

Máquinas e Equipamentos Elétricos

16.426,00

0,00

0,00

16.426,00

Móveis e Utensílios

57.597,92

0,00

0,00

57.597,92

Equipamentos de Informática

2.839,00

0,00

0,00

2.839,00

Instalações

3.666,27

0,00

0,00

3.666,27

35.995,25

0,00

0,00

35.995,25

95,22

0,00

0,00

95,22

4.328.191,18

0,00

0,00

4.328.191,18

Prédios e Arquibancadas
Instalações Elétricas
Estádio em Construção
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Passivo Circulante

Registra as exigibilidades com vencimentos previstos para até o término do exercício seguinte e está representado pelas
obrigações que se seguem:
a) Financiamentos a curto Prazo: são obrigações referente as despesas e custos necessários para atender as demandas do
objeto da instituição. Saldo R$ 1.229.996,87
a.1) O empréstimo tomado em 22/06/2015, junto a UNICRED refere-se a antecipação de recebíveis da Federação
Gaúcha de Futebol, por ela garantido e os encargos financeiros gerados pela movimentação , também serão por ela
suportados.
b)
Obrigações Trabalhistas R$ 1.037.198,40
b.1) Há provisão de contingência relativamente a processos cíveis e trabalhistas ainda em tramitação.
c)
Impostos e Contribuições R$ 131.222,28
d)
Partes Relacionadas: as obrigações com partes relacionadas referem-se a contratos de mútuos firmados com pessoas
físicas e jurídicas ligadas ao clube, sem cobrança de juros, cuja exigibilidade vem sendo flexibilizada nos vencimentos por parte dos
credores somando R$ 456.874,70
6.

Passivo Não Circulante

Registra as exigibilidades com vencimentos previstos para após o término do exercício seguinte, portanto, a partir de 2016, e está
representado pelas obrigações que se seguem:
a)
Financiamentos a longo Prazo R$ 532.466,47
b)
Parcelamentos tributários: referem-se a obrigações com tributos de FGTS vencidos junto a Caixa Econômica Federal, o
saldo devedor na data de fechamento somava R$ 60.489,70 e Saldo REFIS R$ 303.600,49
c)
Acordos Trabalhistas: refere-se a contingenciamento de natureza trabalhista conforme acordos firmados entre o clube e
os reclamantes somando o valor de R$ 43.822,52 em 31/12/2015.
7.

Patrimônio Social:
Em 31 de dezembro de 2015 o patrimônio social do Clube representava o valor de R$ 2.139.447,54.

8.
Trabalho Voluntário: Em cumprimento ao disposto no item 19 Res.CFC 1.409/2012 e observando ao disposto no item
Res.CFC 1255/2009, atuam na associação de forma gratuita e voluntaria , não recebendo remuneração pelo seu trabalho as
pessoas que exercem atividades no conselho fiscal, conselho consultivo, conselho técnico do Esporte Clube Novo Hamburgo
Novo Hamburgo,31 de dezembro de 2015.
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