
O ano de 2008 apresentou especial singularidade, já que, no mês de junho, ocorreram eleições para a Presidência do
clube, ocasião em que foi eleito para Presidente o Sr. Roberto Dinamite. Portanto, o clube teve administrações distintas,
respectivamente, no 1º e no 2º semestres, uma vez que a posse da nova Diretoria deu-se em 1º de julho de 2008. A
ênfase da nova administração tem sido a busca de um maior grau de profissionalização na condução das atividades do
clube em geral, tendo em vista as exigências e os problemas, com os quais o Clube de Regatas Vasco da Gama se
defronta. Nos seis primeiros meses de administração, tiveram destaque os seguintes aspectos: - controle rigoroso do
fluxo de caixa face ao descasamento de receitas e despesas, agravado pela realização de operações de antecipação de
receita; - busca de novas fontes de recursos e de patrocínios, diante do discreto perfil das receitas regulares existentes;
- renegociação permanente com credores, fornecedores e prestadores de serviço de modo a melhor conciliar as obriga-
ções com a situação financeira do clube; - expressivo número de demandas judiciais e administrativas, enfrentadas pelo

CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA
CNPJ 33.617.465/0001-45

BALANÇO PATRIMONIAL - Em R$ Mil
ATIVO 30/6/2008 01/7/2008 31/12/2008 31/12/2007
CIRCULANTE
Caixa e Bco. Movimento ......  26  26  56  127
Contas a Receber ................. 13.981  8.972  3.719  4.287
Créditos Financeiros ............ 35.871  313  313  35.871
Estoques ............................... 1.533  1.533  2.125  661
Aplicações Financeiras ........  373  704  509  373
Outras Contas ...................... 7.184  4.301  5.194  6.923
Direito de uso e imagem ...... 14.100  14.100  21.206  24.600
TOTAL DO CIRCULANTE .... 73.068  29.949  33.122  72.842
NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
Bens Imóveis ...................... 101.332  88.675  89.761  101.106
Bens Móveis .......................  3.163  3.043  3.069  2.911
Diferido
Despesas Diferidas ............  52.670  –  –  40.330

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE  157.165  91.718  92.830  144.347
TOTAL DO ATIVO ................ 230.233  121.667  125.952  217.189
PASSIVO 30/6/2008 01/7/2008 31/12/2008 31/12/2007
 CIRCULANTE
Fornecedores ..........................  1.496  1.496  1.643  1.244
Credores Diversos .................. 23.826  24.969  46.739  33.577
Sal. Ind. Ferias Gratif.
Transp. Alim. ......................... 2.766  2.766  4.387  3.276

Encargos Soc. e Tributários ... 3.221  3.221  6.790  26.963
Empréstimo de Terceiros ....... 20.935  27.605  17.287  –
Outras Contas à Pagar ........... 3.472  38  156  3.483
Receita de Uso e Imagem
a Realizar .............................. 14.100  14.100  21.206  24.600

TOTAL DO CIRCULANTE ......  69.816  74.195  98.208  93.143
NÃO CIRCULANTE
Banco cta. empréstimo ..........  –  –  –  20.365
Empréstimo de Terceiros ....... 92.982  93.281  80.498  70.726
Enc. Sociais e Tributários ....... 35.795  89.192  88.080  7.043
Indenizações à Pagar .............  7.669  7.669  7.287  1.000
Provisão de Contingências .....  –  103.882  103.781  –
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE  136.446  294.024  279.646  99.134
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio ..............................  24.505  24.914  24.914  47.209
Ajuste do Exercício Anterior ... 9.659  9.659  –  9.659
Ajustes em 01/07/2008 ..........  –  (270.523)
Reserva de Reavaliação ........  –  74.257  74.257  –
Superavit / Deficit Exercício
Anterior .................................  (9.252)  (83.918)  (74.260)  (22.704)

 Déficit do Período ..................  (941)  (941)  (276.813)  (9.252)
TOTAL DO PATRIM. LÍQUIDO  23.971  (246.552)  (251.902)  24.912
TOTAL DO PASSIVO .............  230.233  121.667  125.952  217.189

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DE RESULTADO - Em R$ Mil
Balanço

de
Abertura

30/6/2008 01/7/2008 31/12/2008 31/12/2007
RECEITAS
 Rendas com Desporto
 Futebol Profissional .............  34.660  34.660  49.667  37.017
 Outros Desportos ................  140  140  309  81
Sub Total (A) ........................ 34.800  34.800  49.976 37.098
OUTRAS RECEITAS
 Quadro Social ......................  444  444  739  888
 Renda Patrimonial ...............  152  152  283  128
 Receita Financeira ...............  21  21  67  12.380
 Receita de Publicidades ......  104  104  288  292
 Outras Receitas ...................  404  404  670  293
Sub Total (B) ........................  1.125  1.125  2.047  13.981
(1) Total Geral (A+B) ........... 35.925  35.925  52.023  51.079
DESPESAS
Despesas com Desportos
Futebol Profissional ..............  22.404  22.404  31.808  32.002
Outros Desportos .................  5.239  5.239  9.921  5.531
Sub Total (A) ........................  27.643  27.643  41.729  37.533
Despesas Departamentais
Depto. Comunicação ............  99  99  256  192
Depto. de Divulgação e
Rel. Públicas .......................  171  171  388  514

Depto. de Patrimônio ............ 1.932  1.932  4.067  4.777
Depto. de Financas ..............  353  353  1.104  892
Depto. Jurídico .....................  809  809  1.523  1.546
Depto. Médico ......................  624  624  1.173  1.100
Depto. Rel. Especializada ....  16  16  32  67
Depto. Social ........................  67  67  171  147
Sub Total (B) ........................ 4.071  4.071  8.714  9.235
OUTRAS DESPESAS
Despesas Administrativas ....  498,00  498  849  1.083
Despesas c/ Veículos ........... 101  101  181  225
Despesas Financeiras .......... 2.558  2.558  3.166  8.816
Encargos Tributários ............ 1.418  1.418  24.091  2.201
Despesas Gerais ..................  577  577  1.778  1.238
Ajuste de Exercícios
Anteriores ............................ –  166.641  144.427  –

Provisão para Contingências –  103.882  103.902  –
Sub Total (C) ........................  5.152  275.675  278.394  13.563
(2) Total Geral das
Despesas (A+B+C) ............ 36.866  307.389  328.837  60.331

(3) Resultado do
Exercício (1–2) .................. (941) (271.464)  (276.814)  (9.252)

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
31/12/2008 31/12/2007

ORIGENS DOS RECURSOS
(–) Deficit do Exercício ...........................................  (276.814)  (9.252)
(+) Aumento do Result. Exerc. Futuro ...................  –  3.600
(+) Aumento do Passivo Exígivel L/Prazo ..............  180.511  2.147
(+) Diminuição Despesas Diferidas .......................  40.330  1.868
(+) Ajuste do Exercício Anterior ..............................  –  9.659
Total das Origens dos Recursos ............................ (55.973)  8.022
(+) Aquisição em Bens Móveis ...............................  157  212
(+) Aquisição em Ativo Fixo ..................................  (11.345)  548
Total das Aplicações ............................................... (11.188)  760
Demonstração do Capital Circulante Líquido ...  (44.785)  7.262

Componentes Início do  Final do
 Exercício 06 Exercício 07 Variação

Ativo Circulante .............................  45.456  72.842  27.386
Passivo Circulante .........................  48.419  68.543  (20.124)
Capital Circulante ..........................  (2.963)  4.299  7.262
Componentes Início do  Final do

 Exercício 07 Exercício 08 Variação
Ativo Circulante .............................  72.842  33.122  (39.720)
Passivo Circulante .........................  93.143  98.209  (5.066)
Capital Circulante ..........................  (20.301)  (65.087)  (44.785)

RELATÓRIO DA DIRETORIA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007

(Expresso em milhares)

 Reserva  Superávit/
Patri- de Rea- Déficit

mônio valiação  Acumulados      Total
Saldos em 31/12/2007 ...........  24.914  74.257  (74.259)  24.912
Ajustes de Exercícios anteriores – – (248.327)  (248.327)
Superávit/Déficit do exercício ..  –  –  (28.486)  (28.486)
Saldos em 31/12/2008 ...........  24.914  74.257  (351.072)  (251.901)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

INTRODUÇÃO: Ao assumir a gestão do clube no dia 01/07/2008, a atual
administração do clube recebeu ainda que só no mês de dezembro, o balan-
ço levantado em 30/06/2008, assinado pela antiga diretoria interina. A fim de
que pudesse identificar a real situação patrimonial do clube, a atual diretoria
contratou a empresa de auditoria KPMG Transaction and Forensic Services
Ltda., para que procedesse uma diligência financeira em relação às demons-
trações financeiras apresentadas em 30/06/2008. Diante das situações
verificadas a referida empresa apresentou relatório das distorções encontra-
das, quanto a aspectos contábeis e financeiros, o que resultou em ajustes
contábeis no balanço apresentado em 30/06 e que provocaram alteração sig-
nificativa do valor do patrimônio do clube. Procedeu-se então o balanço de
abertura em 01/07/2008, com os referidos ajustes. Apresentamos abaixo as
notas explicativas para os ajustes realizados no balanço de abertura: Nota 1:
Contas a Receber: Ajuste de R$ 5.008 (MIL), sem perspectiva de recebi-
mento, tais como “diversas contas do exercício de 2000, adiantamentos con-
cedidos a jogadores e funcionários que já não fazem mais parte do clube.
Nota 2: Créditos Financeiros: Ajuste de R$ 35.558 (MIL), a valor de merca-
do das debêntures da companhia Vale do Rio do Doce, com base em cotação
de mercado obtida no SND/CETIP. Nota 3: Aplicações Financeiras: Ajuste
líquido de R$ 331 (MIL), conforme resposta à carta de circularização recebida
do Bic Banco, objeto da diligência financeira. Nota 4: Outras Contas: Ajuste
de R$ 247 (MIL), referente a depósitos a regularizar e cheques a regularizar,

Contexto Operacional: O Clube de Regatas Vasco da Gama, fundado no
então Distrito Federal, em 21 de agosto de 1898 e considerado de Utilidade
Pública pela Lei nº 949, de 2 de junho de 1966, é uma Sociedade Civil sem
fins lucrativos, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, caracterizando-
se como entidade desportiva, recreativa, assistencial, educacional e filantró-
pica. Para o integral cumprimento de seus objetivos sociais, o Clube promo-
verá, através da realização de espetáculos: a) A prática de atividades
desportivas em forma recreativa ou competitiva, participando de torneios e
campeonatos promovidos pelas entidades desportivas a que estiver mediata
ou imediatamente filiado; b) A prática da assistência social, educacional, cívi-
ca e filantrópica, promovendo espetáculos e torneios ou cedendo suas sedes
para tais objetivos. Sumário dos Princípios Contábeis Adotados: Base de
Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demons-
trações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2008, foram
elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
em atendimento a Lei nº 11.638, de 28.12.2007, Medida Provisória nº 449/08
e Pronunciamentos Técnicos do CPC, aprovados por Deliberações da CVM.
a) Regime de Escrituração das Transações: É adotado o Regime de Com-
petência para registro das MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (Apropriação das Des-
pesas e Receitas), cujos fatos geradores ocorreram no Exercício / 2008. b)
Depreciação do Imobilizado Técnico: O Clube tem como prática não pro-
ceder a Depreciação do Ativo Imobilizado. Nota 01 - Disponibilidade: O sal-
do desta rubrica apresentado em 31 de dezembro de 2008 é de R$ 56 (MIL)
e está composto das seguintes contas:

(Mil)
Caixa ................................................................................................ 40
Banco c/movimento ....................................................................... 16
TOTAL ............................................................................................... 56
Nota 02 - Contas a Receber: O Saldo desta conta representa créditos que o
Clube mantém provenientes da liberação de direitos federativos de atletas,
Patrocínios e adiantamentos a funcionários, conforme relação abaixo:

(Mil)
Vulcabrás ......................................................................................... 75
F.C.Internazionale Milano .............................................................. 3.205
M.R.V ................................................................................................ 300
Adiantamentos ................................................................................ 139
TOTAL ............................................................................................... 3.719
Nota 03 - Créditos Financeiros: O saldo nesta conta no valor de R$312 (MIL),
correspondem a compra de debêntures da CIA VALE DO RIO DOCE.
A variação obtida em 01.07.2008, foi decorrente do ajuste a valor de mercado
das debêntures , com base em cotação de mercado no SND/Cetip, oriundo do
levantamento da auditoria financeira (Due Dilligence) contratada pelo clube.

31.12.2008 31.12.2007
R$312 (MIL) R$35.870 (MIL)

Nota 04 - Estoque: Refere-se a compra de mercadorias, adquiridas para uso
e consumo próprio das divisões cujo o montante é de R$ 2.125 (MIL). Nota 05
- Aplicações Financeiras: O saldo verificado nesta conta é de R$ 509 (MIL)
e corresponde a aplicações a curto prazo no mercado financeiro, assim
discriminados.

(Mil)
Bradesco ......................................................................................... 232
Bic Banco ........................................................................................ 134
Outros Bancos ................................................................................ 143
TOTAL ............................................................................................... 509
Nota 06 - Outras Contas: O saldo apresentado nesta rubrica de R$ 5.193
(MIL) no Ativo Circulante e está composto das seguintes contas:

(Mil)
Adiantamentos concedidos ........................................................... 29
IR a compensar ............................................................................... 4
Depósitos Judiciais ........................................................................ 5.065
Adiantamentos à Fornecedor ........................................................ 95
 TOTAL .............................................................................................. 5.193
Nota 07 - Direito de Uso e Imagem: O saldo de R$ 21.206 (MIL) existente
nesta rubrica representa o somatório das parcelas a serem pagas pela Rede
Globo mensalmente no exercício de 2009. Nota 08 - Total do não Circulante:
Este grupo de conta é representado pelas contas de Bens Imóveis , Bens
Móveis com seus custos históricos conforme demonstração.

(Mil)
Bens Imóveis .................................................................................. 89.761
Bens Móveis .................................................................................... 3.069
TOTAL ............................................................................................... 92.830
Nota 09 - Fornecedores: O Saldo desta conta no valor de R$ 1.643 (MIL)
corresponde a aquisições efetuadas na compra de material de expediente a
serem consumidos pelas Divisões no desempenho de suas funções e
conservação das sedes. Nota 10 - Credores Diversos: O saldo desta conta
no valor de R$ 46.739 (MIL) representa compromissos assumidos com atletas
na renovação de seus contratos, débitos provenientes das obras e conservação
do patrimônio e aquisições de imóveis, conforme relação abaixo:

(Mil)
Romario Sport e Marketing S/C Ltda ............................................ 866
União Bandeirantes Futebol Clube .............................................. 375
Jorge José de Azevedo .................................................................. 700
Clube dos Treze .............................................................................. 12.681
Edmundo A. de Souza Neto ........................................................... 125
Osmar Donizete Candido ............................................................... 203
Feder, de Futebol do Est, do RJ ................................................... 3.903
J.Santana Eventos e Assess ......................................................... 534
TV Globo Ltda ................................................................................. 7.441
Nélio Braga Chambarelli ................................................................ 405
Braga e Albuquerque Adv. ............................................................. 330
Futebol Cons Esportiva Ltda. ....................................................... 1.145
Play Partic. E Comunicações Ltda. .............................................. 402
Antonio Lopes dos Santos ............................................................ 289
Espolio de Dener - Srª Luciana ..................................................... 3.300
Giovane Gavio Promoções Ltda. .................................................. 600
Football Club Saturn ...................................................................... 200
Globo Comunic. Partic. S.A. ......................................................... 5.356
Haz Sport Agency Esportivo Lt. .................................................... 1.004
Walfran Menezes Lima ................................................................... 465
RC Cons. E Ass. Esportiva Ltda. .................................................. 1.100
Outros Credores ............................................................................. 5.315
TOTAL ............................................................................................... 46.739
Nota 11 - Salários, Férias , Indenização,13º Sal., Gratificação, Transporte
e Alimentação: Estas contas estão representadas de acordo com o saldo
existente em 31.12.08 cujos os valores foram apropriados conforme o regime
de competência e totalizaram R$ 4.387 (MIL). Nota 12 - Encargos Soc. e
Tributários: O saldo apresentado neste grupo no valor de R$ 6.790 (MIL),
esta composto pelas obrigações assim discriminadas:

(Mil)
INSS a recolher ............................................................................... 1.616
FGTS a recolher .............................................................................. 1.191
IRRF a recolher ............................................................................... 3.065
Outras Obrigações ......................................................................... 918
TOTAL ............................................................................................... 6.790

sendo valores antigos sem perspectiva de realização. Baixa de R$ 2.636 (MIL)
de depósitos judiciais com base na diferença líquida informada como saldo.
Nota 5: Imobilizado: Ajuste de R$ 12.656 (MIL), referente a baixa de obras
em andamento e obras no campo, que foram objeto de reavaliação e não
foram ajustadas quando do registro dos saldos reavaliados. Ajuste de R$ 120
(MIL), relativo a bens móveis contabilizados indevidamente no Ativo Imobili-
zado, quando deveriam ser contabilizados como despesas do clube. Nota 6:
Despesas Diferidas: Ajuste de R$ 52.669 (MIL), referente a despesas
diferidas, quando deveriam ser contabilizadas como despesas no resultado
dos anos em que foram realizadas, distorcendo desta forma, o resultado da-
queles exercícios, tais como: (Mil)
TV Globo - despesas financeiras a vencer: ..................................  R$ 27.966
FGTS - Encargos a vencer - Timemania: .....................................  R$ 10.707
Indenizações a pagar: ...................................................................  R$ 9.590
Outras despesas: ..........................................................................  R$ 4.406
Nota 7: Credores Diversos: Ajuste de R$ 1.143 (MIL), referente a baixa do
passivo constituída em nome do jogador Fhilliphe Coutinho,  assim como
acordos trabalhistas e honorários advocatícios não contabilizados. Nota 8:
Banco Conta Empréstimo: Ajuste de R$ 6.669 (MIL), referente a passivo
não registrado concernente a operações de crédito junto ao BIC Banco, con-
forme resposta à carta de circularização, objeto da diligência financeira. Nota
9: Outras Contas a Pagar: Ajuste de R$ 3.433 (MIL), referente a baixa de

pendências bancárias antigas, sem  reconciliação, contabilizados
indevidamente. Nota 10: Empréstimo de Terceiros: Ajuste de R$ 298 (MIL),
referente a atualização dos juros semestrais da dívida com a Rede Globo.
Nota 11: Encargos Sociais e Tributários: Ajuste de R$ 53.397 (MIL), refe-
rente a provisão de impostos Timemania, conforme levantamento efetuado
pelo escritório jurídico contratado para tal mister, a saber:

(Mil)
INSS: .............................................................................................. R$ 12.672
PFN - Dívida Ativa: ......................................................................... R$ 8.472
GFIP (divergência Inss): ................................................................. R$ 662
I.RENDA E PIS: .............................................................................. R$ 11.667
Débitos confessados: ..................................................................... R$ 21.257
FGTS: ........................................................................................ (–) R$ 1.333
Nota 12: Provisão de Contingências: Provisão para contingências no valor
de R$ 103.882 (MIL), não contabilizadas em exercícios anteriores, conforme
levantamento do departamento jurídico do clube e considerando o seguinte
critério de expectativa de perda sobre os valores para cada avaliação:

(Mil)
Trânsito em julgado: 100% .......................................................... R$  33.058
Provável perda: 80% .......................................................... R$  22.910
Possível perda: 50% .......................................................... R$  46.626
Remota perda: 20% .......................................................... R$    1.288

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE AJUSTES DO BALANÇO DE ABERTURA EM 01/07/2008

Nota 13 - Empréstimo de Terceiros: O saldo desta conta no valor de R$
17.287 (MIL) representa obrigações a pagar, assim discriminadas:

(Mil)
Bic Banco ........................................................................................ 8.098
Federação RJ .................................................................................. 6.770
Clube dos Treze .............................................................................. 2.000
Outros Empréstimos ......................................................................  419
Total .................................................................................................. 17.287
Nota 14 - Outras Contas a Pagar: O saldo desta conta no valor de R$ 156
(MIL), representa apropriação pelo regime de competência, relativo as
obrigações com Honorários, Encargos Sindicais, Pensão Alimentícia, Luz e
Força, Divs. Desps. Fut. Amador, Divs. Desps. Fut. Prof. e Etc., Ocorridas
mensalmente. Nota 15 - Receita de Uso e Imagem a Realizar: O saldo
apresentado na conta receita de uso e imagem à realizar no valor de R$
21.206 (MIL) corresponde a parcelas a serem pagas no exercício de 2009
pela Rede Globo de Televisão. Nota 16 - Empréstimos de Terceiros: O saldo
apresentado de R$ 80.497 (MIL), refere-se a empréstimos de longo prazo,
conforme discriminação abaixo:

(Mil)
Rede Globo de Televisão Ltda .................................................... R$ 55.419
Romário Sports e Mark Ltda ....................................................... R$ 13.935
Clube dos Treze .......................................................................... R$   9.473
Outros .......................................................................................... R$   1.670
Nota 17 - Enc. Sociais e Tributários: Provisão de R$ 88.079 (MIL), referente
a provisão de impostos, incluindo Timemania, conforme levantamento efetuado
pelos escritórios jurídicos, a saber:

(Mil)
Timemania: ..................................................................................... R$ 75.363
I.Renda e PIS: ................................................................................ R$ 11.667
Outros: ............................................................................................ R$ 1.049
Nota 18 - Indenizações a Pagar: Acordos judiciais, conforme discriminado
abaixo:

(Mil)
Espólio de Dener L Gabino ............................................................ R$  1.000
Edmundo Alves de Souza Neto ..................................................... R$ 5.100
Siano e Martins Advs Assoc. .......................................................... R$  900
J.Santana Eventos e Assessoria ................................................... R$  287
Total ................................................................................................ R$ 7.287
Nota 19 - Provisão de Contigências: Provisão para contingências no valor
de R$ 103.782 (MIL), não contabilizadas em exercícios anteriores, conforme
levantamento do departamento jurídico do clube e considerando o seguinte
critério de expectativa de perda sobre os valores para cada avaliação:

(Mil)
Trânsito em julgado: 100%.............................................................R$ 33.058
Provável perda: 80% ............................................................... R$ 22.910
Possível perda: 50% ............................................................... R$ 46.626
Remota perda: 20% ............................................................... R$ 1.288
Baixa de prov. trabalhista após 01.07.08 (–) ................................. R$ 100
Nota 20 - Patrimônio Líquido: O Patrimônio líquido negativo, apresentado
neste exercício, obteve uma redução em virtude dos ajustes efetuados em
01/07/2008, refletindo assim a real situação patrimonial do clube. Os ajustes
ocorreram em função da contratação de Due Dilligence, da empresa KPMG
Transaction and Forensic Services Ltda, para verificação da situação
patrimonial do Clube, em relação as demonstrações financeiras elaboradas
em 30 de junho de 2008. Nesse contexto, cabe destacar que após a entrega
dos relatórios da KPMG, o CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA, através
de sua diretoria , tomou a decisão de autorizar, os ajustes na contabilidade,
na data proposta de 01/07/2008.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2008

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Departamento Jurídico; sendo cerca de 400, a quantidade de processos cíveis e trabalhistas; - inúmeros pequenos e
médios reparos/melhorias realizados nas instalações de São Januário, Calabouço, Lagoa, Barra e Caxias; - reestruturação
do futebol  amador, restabelecendo-se condições básicas, para que o clube volte a ser formador de atletas; - reformulação
completa da estrutura do futebol profissional, de forma a adequá-la às condições exigidas pelas competições das quais
o clube participa; - conquista pelo remo dos principais torneios que participou, sobressaindo-se o Trófeu Brasil e o
Campeonato Carioca; - aperfeiçoamento da estrutura do Departamento Médico, com ampla reformulação do mesmo; -
introdução no clube, em caráter permanente, de estrutura voltada às iniciativas no campo da Responsabilidade Social.
Por fim, ratifica-se aqui o compromisso da atual administração com os princípios básicos da ética e da transparência, de
modo que, juntos, possamos conduzir a grande nau cruzmaltina às vitórias, à grandeza.
                                                                    Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2008

CARLOS ROBERTO DINAMITE DE OLIVEIRA - Presidente
LUSO SOARES DA COSTA - 1º Vice-Presidente; JOSÉ HAMILTON MANDARINO DE MELLO - 2º Vice-Presidente; JOSÉ CARLOS NEVES TORRES OSÓRIO - Presidente Conselho Deliberativo;

NELSON MONTEIRO DA ROCHA - Vice Presidente de Finanças; JOSÉ PINTO MONTEIRO - Vice-Presidente do Departamento de Esportes Olímpicos e Responsabilidade Social.
LUIZ CLAUDIO DA SILVA CABRAL - Contador - CRC/RJ nº 063.841/O-4

DIRETORIA

Ilmos. Srs. Presidente e Membros do CONSELHO DELIBERATIVO: Para os fins previstos no Art. 76 do Estatuto do
Clube, os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal, apresentam o seu PARECER referente as contas atinentes
ao período de 01 de Julho à 31 de Dezembro de 2008 e ao Balanço Patrimonial de 2008. Sobre as contas referentes ao
período de 01 de Janeiro a 30 de Junho de 2008, essas foram fruto de PARECER, com data de 05 de Dezembro de
2008, do Conselho Fiscal anterior , assinado pelos Srs. Geraldo Teixeira da Silva, Presidente e Antonio Dias de Sá,
Membro. Examinando os documentos contábeis, seus lançamentos e respectivos comprovantes referentes ao período
de 01 de Julho à 31 de Dezembro de 2008 e à luz do PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES, PS Contax &
Associados Auditores Independentes SS, emitido em 24 de Abril de 2009, com relação ao Balanço Patrimonial de 2008,
o Conselho Fiscal recomenda que as contas do referido período, bem como, o seu Balanço Patrimonial devam ser
aprovados pelo Egrégio Conselho Deliberativo, com as ressalvas abaixo: I. O clube em 2007 realizou reavaliação dos
seus bens imóveis, e ao longo dos anos deixou de contabilizar a depreciação correspondente. Como decorrência desse
procedimento, em 31 de dezembro de 2008, o Ativo Imobilizado está registrado a maior, pela parcela referente à depre-
ciação não contabilizada. Os efeitos no resultado do exercício e nos resultados acumulados de anos anteriores não
foram calculados. O clube não mantém controle patrimonial de seus bens. II. O clube não efetuou as avaliações neces-
sárias ao atendimento do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 01 (Resolução CFC Nº.

1.110/07), que determina a redução dos ativos ao “valor recuperável” (Valor recuperável de um ativo ou de uma unidade
geradora de caixa é o maior valor entre o valor líquido de venda de um ativo e seu valor em uso), caso esse valor seja
inferior aos saldos registrados nas demonstrações contábeis. III. O clube deixou de contabilizar, no Ativo Imobilizado, as
despesas com formação de atleta, conforme Comunicado do Ibracon nº 01/04, de 19/02/2004. IV. O Clube não tem
procedimentos estabelecidos para a realização de inventários periódicos, e não os vem realizando. V. A proposta orça-
mentária referente ao exercício de 2008 teve a seguinte execução:

· Receita orçada: R$ 63.818 mil
· Receita realizada: R$ 52.023 mil (81,5%)
· Despesa orçada: R$ 48.616 mil
· Despesa realizada: R$ 80.508 mil (165,6%)

Recomendamos que a Diretoria Administrativa execute rigorosamente, na forma do art. 122 do Estatuto Social, os
valores estabelecidos na proposta orçamentária,aprovada em cada exercício, pelo Conselho Deliberativo do clube.

Rio de Janeiro, 25 de Abril de 2009
HERCULES FIGUEIREDO SANT’ANA - Presidente

HELIO CEZAR DONIN - Membro Efetivo
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À Presidência da Diretoria Administrativa - Clube de Regatas Vasco da Gama - Rio de Janeiro - RJ
1. Examinamos o balanço patrimonial do Clube de Regatas Vasco da Gama, levantado em 31 de dezembro de 2008,
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de
recursos correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração.
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. 2. Nossos exames
foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, con-
siderando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da entidade;
(b) constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações
contábeis divulgadas; c) avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela
administração da entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 3. A
Entidade em 2007 realizou reavaliação dos seus bens imóveis, e ao longo dos anos deixou de contabilizar a depreci-
ação correspondente. Como decorrência desse procedimento, em 31 de dezembro de 2008 o Ativo Imobilizado está
registrado a maior, pela parcela referente à depreciação não contabilizada. Os efeitos no resultado do exercício e nos
resultados acumulados de anos anteriores não foram calculados. A entidade não mantém controle patrimonial de
seus Bens. 4. A Entidade não efetuou as avaliações necessárias ao atendimento do Pronunciamento Técnico do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 01 (Resolução CFC Nº. 1.110/07), que determina a redução dos ativos ao
“valor recuperável” (Valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa é o maior valor entre o valor
líquido de venda de um ativo e seu valor em uso), caso esse valor seja inferior aos saldos registrados nas demonstra-
ções contábeis. 5. A Entidade deixou de contabilizar no Ativo Imobilizado as despesas com formação do atleta,
conforme Comunicado do Ibracon nº 01/04, de 19/02/2004. 6. Não foi possível confirmar, através de procedimentos
de auditoria alternativos, o saldo da conta Estoque, no montante de R$ 2.125 mil (dois milhões cento e vinte e cinco
mil reais). O Clube não tem procedimentos estabelecidos para a realização de inventários periódicos, e não os vem
realizando. 7. Não foi possível confirmar, através de procedimentos de auditoria alternativos, a validade do saldo da
conta de Direito de Imagem (ativo) e Receitas Futuras (passivo), no valor de R$ 3.600 mil (três milhões e seiscentos
mil reais), referente à provisão realizada no exercício de 2007. 8. Exceto pelos assuntos comentados nos parágrafos
3º, 4º, 5º, 6º e 7º acima, em nossa opinião as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1° representam
adequadamente à posição patrimonial e financeira, o resultado das operações, as mutações do patrimônio e as

origens e aplicações de recursos do Clube de Regatas Vasco da Gama em 31 de dezembro de 2008, de acordo com
as Principais Práticas Contábeis e as Normas Brasileiras de Contabilidade. 9. O Clube contratou consultores externos
para a realização de trabalhos de “due diligence”. Os ajustes apresentados por esses auditores independentes, na
data base de 30/06/2008, impactaram negativamente no resultado do exercício corrente da entidade em R$ 248
milhões (duzentos e quarenta e oito milhões de reais). 10. Por decisão da Administração, o critério para provisões de
contingências para perdas, apontadas por seus Advogados externos, para as ações judiciais em curso, foi estabele-
cido em: (i) trânsito em julgamento - 100%; (ii) perda provável - 80%; (iii) perda possível - 50%. 11. (iv) e perda remota
- 20%. Essas provisões no montante de R$ 104 milhões (cento e quatro milhões de reais) estão refletidas no resultado
do exercício corrente. 12. As demonstrações contábeis foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos
negócios. A partir do exercício de 2007 o Club de Regatas Vasco da Gama passou apurar prejuízos e apresentar um
quadro de deficiência de capital de giro. Além disso, em 31 de dezembro de 2008 o Club de Regatas Vasco da Gama
apresenta patrimônio líquido negativo de R$ 252 (duzentos e cinqüenta e dois milhões de reais), (passivo a descober-
to). Esses fatores indicam que a continuidade de suas operações depende da imprescindível complementação de sua
reestruturação financeira. 13. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2008 foram
elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em atendimento à Lei no 11.638, de
28.12.2008, Medida Provisória no 449/08 e Pronunciamentos Técnicos do CPC, aprovados por Deliberações da CVM.
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2007, apresentadas de forma conjunta com as
demonstrações contábeis de 2008, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil vigen-
tes até 31/12/2007 e, como permitido pelo Pronunciamento Técnico CPC 13 - Adoção Inicial da Lei nº 11.638/07 e da
Medida Provisória nº 449/08, não estão sendo representadas com os ajustes para fins de comparação entre os
exercícios. 14. As demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, apresentadas para
fins comparativos, foram auditadas por outros auditores independentes, que emitiram parecer datado de 28 de abril
de 2008 com ressalvas.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2009.
PS Contax & Associados Nelson Fernando Marques Pfaltzgraff

Auditores Independentes SS CRC/RJ 028.998/O
CRC - RJ 003206/O - CVM 7692 Sócio responsável

CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA
CNPJ 33.617.465/0001-45

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

BALANÇO SOCIAL 2008
Club de Regatas Vasco da Gama
Balanço Social - 2008
Vice-Presidente: José Pinto Monteiro
Documento em que as empresas apresentam seus investimentos e ações
voltadas para o cumprimento da sua função social. Ferramenta que auxilia
a instituição a avaliar seu desempenho junto aos diversos grupos com que
se relaciona.

Balanço Social 2008 – Números do CR Vasco da Gama
Indicadores Sociais Internos - Funcionários (em R$ mil)

Balanço Social 2008 – Idade

Balanço Social 2008 – Colégio Vasco da Gama

Balanço Social 2008 – Admissões e Demissões

Club de Regatas Vasco da Gama
Vice-Presidência de Esportes Olímpicos, Infanto-Juvenil e Responsabili-

dade Social

Fontes: Departamento de Pessoal e Almoxarifado
Clube não fez investimentos em Previdência Privada, Saúde, Segurança e
Saúde no Trabalho, Capacitação, Auxílio-Creche e Programas Ambientais
Externos

Balanço Social 2008 – Números do CR Vasco da Gama
Indicadores Sociais Externos e Ambientais

O clube não realizou investimentos junto às comunidades vizinhas em ne-
nhum dos itens relacionados no modelo de balanço social do IBASE, como:

• Educação
• Cultura
• Esporte
• Programas ambientais externos

Balanço Social 2008 – Números do CR Vasco da Gama
Indicadores do Corpo Funcional

Nº de empregados .................................................................... 530
Nº de admissões ....................................................................... 130 (24,5%)
Nº de empregados terceirizados .............................................. 0 (0,0%)
Nº de estagiários ....................................................................... 5 (0,9%)
Nº de empregados acima de 45 anos ..................................... 190 (35,8%)
Nº de mulheres que trabalham na empresa ............................ 134 (25,3%)
Nº de cargos de chefia ocupados por mulheres ..................... 0 (0,0%)
Nº de negros que trabalham no clube ..................................... 115 (21,7%)
Nº de cargos de chefia ocupados por negros ......................... 0 (0,0%)
Nº de pessoas com deficiência física ...................................... 2 (0,4%)

Balanço Social 2008 – Escolaridade
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