
RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO EXERCÍCIO 2010

Se nho res Asso ci a dos:
Cum prin do as dis po si ções es ta tu tá ri as, apre sen ta mos o Re la tó rio da Di re to ria
Admi nis tra ti va cor res pon den te ao exer cí cio de 2010, con ten do as ope ra ções re a li -
za das até 31 de de zem bro, in clu in do as pe ças con tá be is de ter mi na das pela Le gis -
la ção em vi gor e pelo Esta tu to So ci al.
Dan do con ti nu i da de ao tra ba lho de re es tru tu ra ção do clu be, foi ado ta do du ran te o
exer cí cio de 2010, um pla no de re cu pe ra ção das re ce i tas, cujo re fle xo será per ce bi -
do com ma i or in ten si da de no exer cí cio de 2011, em face dos con tra tos de pa tro cí nio 
as si na dos pela Di re to ria Admi nis tra ti va no se gun do se mes tre de 2010. As re ce i tas
com pu bli ci da de, com con tra tos as si na dos, cres ce ram des de 2008 até a o fim do
ano de 2010, com re fle xos em 2011 o per cen tu al ex pres si vo de 501%, ten do, como
exem plo mais ex pres si vo, o pa tro cí nio da pro pri e da de da man ga da ca mi sa da equi -
pe de fu te bol que cres ceu 1.733 %.

Ou tro in di ca dor im por tan te diz res pe i to às par ce ri as com em pre sas que atra vés de
per mu tas na or dem de R$ 2,7 MM nos pro por ci o na ram re a li zar in ves ti men tos e re -
du zir cus tos ope ra ci o na is.
O re sul ta do já pode ser per ce bi do pe los só ci os do nos so clu be e por to dos os tor ce -
do res nas de pen dên ci as de São Ja nuá rio. Os re fle xos do tra ba lho que se ini ci ou em 
2010, co me çam a dar os fru tos no iní cio de 2011, como a re for ma efe ti va do Está dio
de São Ja nuá rio, com um novo Lay-out e com a re cu pe ra ção es tru tu ral da mar qui se 
da so ci al,

 com o novo e mais mo der no ves tiá rio do Bra sil, 

com a cons tru ção da mega loja de 1.000 m2 "Gi gan te da Co li na" que está sen do
cons tru í da e será pro pul so ra do pro je to de 100 lo jas (fran qui as) em 5 anos. 

O Cen tro de Me mó ria que será cons tru í do no an dar de cima da loja e que abri ga rá a
nos sa rica his tó ria, que hoje já con ta com a di gi ta li za ção de pra ti ca men te todo seu
acer vo, que cul mi nou com o gran de re co nhe ci men to por par te de nos sos as so ci a -
dos, mas tam bém com o da so ci e da de em ge ral, do even to do lan ça men to da ter ce i -
ra ca mi sa do fu te bol que sim bo li za as tra di ções de mo crá ti cas do nos so clu be.
Não po de mos nos es que cer da re for ma dos gi ná si os, da pin tu ra ex ter na de São Ja -
nuá rio, da re for ma do Ca la bou ço, que es ta va des tru í do, da re for ma dos re fe i tó ri os,
da nova sala de im pren sa, en tre ou tras re a li za ções, da re cu pe ra ção do par que
aquá ti co que co me ça rá ain da no pri me i ro se mes tre de 2011. Mas há algo mais sig -
ni fi ca ti vo que co me çou em 2010 e que teve o ápi ce no iní cio de 2011, qual seja, o
Cen tro de Tre i na men to da Base, san ci o na do pelo Pre fe i to de Ma ri cá - 150 mil m2,
para que pos sa mos ter as con di ções ide a is para a for ma ção do fu tu ro do fu te bol do
Vas co. Não há clu be com bom elen co, que não te nha uma base só li da.

O pro je to di gi tal do clu be vem
cres cen do ex po nen ci al men te
com mais de 60 mil se gui do res
no Twit ter, 90 mil no fa ce bo ok e
o site do clu be com mais de 350
mil vi si tas por mês. Esse pro je to
visa am pli ar a ex po si ção da mar -
ca a fim de ge rar ma i or va lor
agre ga do nas ne go ci a ções do
clu be re fle ti do já em 2010 no ní -
vel de li cen ci a men to nas De mons tra ções Fi nan ce i ras que ora são apre sen ta das.

O ano de 2010 foi o ano do es for ço para pre pa rar o Vas co para o fu tu ro, que to dos
nós que re mos, e como não há re ce i ta sem es for ço de des pe sa e in ves ti men to, nós
al can ça mos ní ve is ma i o res de des pe sas, so bre tu do, a par tir do se gun do se mes tre
para cons tru ção de um elen co de jo ga do res com ma i or va lor de re mu ne ra ção, a fim
de atin gir mos nos sos ob je ti vos, como ter uma equi pe com pe ti ti va, bem como ser -
mos cam peões. 
A des pe sa com o de par ta men to ju rí di co tam bém foi ele va da, para fa zer face aos
acor dos ju di ci a is que ti ve mos que fa zer, em vir tu de das inú me ras ações que nos tem
con su mi do. 
Na es te i ra, ain da da re cu pe ra ção e re or ga ni za ção da dí vi da do clu be, o De par ta men -

to Ju rí di co teve atu a ção fo ca da nas ações cí ve is e tra ba lhis tas, em sin to nia com o De -
par ta men to Fi nan ce i ro, para re du ção do con ten ci o so do clu be, no que lo grou êxi to
em di ver sas ações, como por exem plo, a re ne go ci a ção da nos sa dí vi da com a
Empre sa União Ban de i ran te e as di ver sas ações que são pa gas com o blo que io de
nos sos re cur sos na fon te pa ga do ra, en tre ou tras, além de 20% de nos sa re ce i ta para
pa gar o Ato do TRT - Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho de ações tra ba lhis tas . 
Por ou tro lado, con se gui mos re du zir o vo lu me do cus to fi nan ce i ro que ti ve mos no ano 
an te ri or, mes mo que mu i to ele va da, em con se qüên cia dos mes mos mo ti vos que ori -
gi na ram os pro ble mas nas de ma is áre as do clu be, ou seja, a dí vi da, pú bli ca e no tó ria,
do clu be, que aos pou cos, com de ter mi na ção e per se ve ran ça, es ta mos so lu ci o nan -
do, seja alon gan do o seu per fil, ou pa gan do a dí vi da.
Os avan ços sig ni fi ca ti vos do pon to de vis ta dos tra ba lhos re a li za dos em 2010, que
te rão re sul ta dos em 2011, so bre tu do no que tan ge à evo lu ção das re ce i tas, ain da
não fo ram su fi ci en tes para ali vi ar as di fi cul da des de ca i xa, como dito aci ma, em vir -
tu de das dí vi das que nos as so lam.
No fu te bol o re tor no à Sé rie A do cam pe o na to bra si le i ro, a par tir do apo io ir res tri to
da tor ci da com o Sen ti men to que nun ca pa rou, con so li dou a pro pos ta de pro fis si o -
na li za ção que ado ta mos no clu be. Ain da há mu i to o que fa zer, mas te mos a con vic -
ção de que es ta mos no ca mi nho cer to, pois o ali cer ce de qual quer cons tru ção não
se faz com pi la res frá ge is, mas com co lu nas rí gi das e for tes, ti jo lo so bre ti jo lo, es ta -
mos re cons tru in do uma his tó ria de vi tó ri as e tí tu los. O pri me i ro si nal foi dado com o
tí tu lo de cam peão de ju ni o res, que não con quis tá va mos há nove anos
Des de 2009, vem sen do im ple men ta da uma nova po lí ti ca com o Pla no de Tra ba lho
para as ca te go ri as de base do clu be, o que per mi tiu a ins ti tu i ção de um novo pro ces -
so de se le ção de atle tas atra vés de um ban co de da dos que acom pa nha todo o de -
sen vol vi men to fí si co e téc ni co dos atle tas, re pre sen ta do nas De mons tra ções
Fi nan ce i ras des te exer cí cio pela men su ra ção eco nô mi ca des ses mes mos atle tas. 
Nos Espor tes Olím pi cos, o pro je to tem fo ca do seus es for ços na base, den tro da res -
pon sa bi li da de so ci al que o clu be tem, o que tem con tri bu í do para que me ni nos e
me ni nas pos sam exer cer a prá ti ca des por ti va. 
Esse es for ço olím pi co não foi em vão, pois 2010 con sa grou o Vas co e o nos so Está -
dio como fu tu ra sede olím pi ca do Rugby para 2016, o que nos pro por ci o na rá a opor -
tu ni da de de mo der ni za ção de nos so pal co ma i or e me lho ra men to do en tor no de
São Ja nuá rio, trans for man do-o numa are na mul ti u so, con tri bu in do para a ala van ca -
gem de nos so clu be ao pa ta mar das gran des agre mi a ções eu ro péi as. Nes sa ques -
tão, que ría mos agra de cer es pe ci al men te ao Con se lho De li be ra ti vo pela
sen si bi li da de na apro va ção do Pro je to e par ti cu lar men te ao COI e ao COB e a to dos 
que de uma for ma ou ou tra con tri bu í ram para esse so nho bra si le i ro/vas ca í no e por
acre di ta rem no po ten ci al do Club de Re ga tas Vas co da Gama.
Por suas tra di ções so ci a is, não pas sou ao lar go, as di ver sas con tri bu i ções da das ao 
pro je to Ci da da nia Vas ca í na, con ce bi do para be ne fi ci ar as co mu ni da des de ba i xa
ren da que ha bi tam no en tor no do es tá dio de São Ja nuá rio, em São Cris tó vão: a
Bar re i ra do Vas co e Tu i u ti. O ob je ti vo é apro xi mar os mo ra do res des sas duas lo ca li -
da des dos ser vi ços pú bli cos, e da ini ci a ti va pri va da; de modo a di mi nu ir e até eli mi -
nar fa to res de ex clu são so ci al, além das ações vol ta das para o qua dro so ci al do
clu be, como a Copa Cruz mal ti na de Asso ci a dos.
Agra de cen do a to dos que de al gu ma for ma vêm con tri bu in do para o en gran de ci -
men to do CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA: Asso ci a dos, Con se lhe i ros, Be -
ne mé ri tos, Gran des Be ne mé ri tos, Tor ce do res, Pa tro ci na do res, Insti tu i ções
Fi nan ce i ras, Co la bo ra do res e, em es pe ci al, aos nos sos fun ci o ná ri os, sem os qua is
não te ría mos atin gi do os re sul ta dos aqui apre sen ta dos.

CARLOS ROBERTO DINAMITE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2010 E 31.12.2009 (Em Re a is)

Patrimônio Reserva de Superávit/Déficit
Social Reavaliação Acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2008 24.914.444 74.257.105 (351.073.511) (251.901.962)
Ajustes de Exercícios anteriores (23.621.602) (23.621.602)
Déficit do exercício (1.745.035) (1.745.035)
Saldos em 31 de dezembro de 2009 24.914.444 74.257.105 (329.196.944) (230.025.396)
Ajustes de Exercícios anteriores (16.714.530) (16.714.530)
Déficit do exercício (17.759.946) (17.759.946)
Saldos em 31 de dezembro de 2010 24.914.444 74.257.105 (363.671.420) (264.499.872)

As No tas Expli ca ti vas são par te in te gran te das De mons tra ções Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010 e 2009 (Em Re a is)

I) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31.Dez.2010   31.Dez.2009 
Prejuízo Líquido do Exercício (17.759.946) (1.745.035)
Ajustes para conciliar o resultado as
disponibilidade Geradas pelas 
Atividades Operacionais 3.186.097 
Amortização 3.186.097 - 
Prejuízo Operacional Bruto antes das
Mudanças no Capital de Giro (14.573.849) (1.745.035)
Variações no Ativo (Aumento) Redução: 10.774.654 (90.140.259)
Contas a Receber (3.788.851) (27.023.806)
Estoques 2.976.766 (1.250.439)
Provisão do Contas a Receber 10.112.791 (54.274.269)
Outros Ativos 1.473.948 (7.591.744)
Variações no Passivo Aumento (Redução): 29.347.025 76.919.721 
Fornecedores (248.448) 123.224 
Credores Diversos 17.727.363 11.118.651 
Imposto e Contribuições Sociais e Obrigações 
Fiscais a Pagar 13.411.709 12.587.063 
Créditos a Receber 4.945.191 58.378.834 
Outros Passivos (6.488.790) (5.288.050)
II) Caixa Provenientes das Atividades
   Operacionais 25.547.830 (14.965.573)
Ajustes de Exercícios Anteriores (16.714.530) 23.621.602 
III) Caixa Líquido Provenientes das 
     Atividades Operacionais 8.833.300 8.656.029 
Compras de Imobilizado (386.174) (19.247)
Atletas Profissionais Contratados – Custo (13.247.600) (4.557.750)
Baixas 2.869.100 - 
Atletas em formação – Custo (3.614.128)
IV) Caixa Líquido Usado nas Atividades
    de Financiamento (5.545.502) 4.079.032 
Empréstimos Tomados 6.826.981 (3.606.250)
Aumento nas Disponibilidades 1.281.479 472.782 
No início do Período 1.038.133 565.351 
No final do Período 2.319.612 1.038.133 
Aumento das Disponibilidades no Período 1.281.479 472.782 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 e 2009 (Em Re a is)

Receitas 31.Dez.2010 31.Dez.2009
Rendas com Desportos 73.974.199 78.995.050
Futebol Profissional 72.362.049 78.284.738
Outros Desportos 1.612.150 710.312
Outras Receitas 9.584.289 5.822.249
Quadro Social 3.684.595 2.908.975
Renda Patrimonial 633.322 425.081
Receita Financeira 226.627 167.345
Receita de Publicidades 3.861.031 2.035.550
Outras Receitas 1.178.713 285.298
Total das Receitas 83.558.488 84.817.299
Despesas
Despesas Com Desportos 73.280.225 65.714.955
Futebol Profissional 68.353.542 57.681.075
Outros Desportos 4.926.683 8.033.881
Despesas Departamentais 16.659.901 10.495.385
Departamento de Comunicação 410.966 466.829
Departamento de Divulgação e Rel. Públicas 545.299 409.189
Departamento de Patrimônio 5.929.409 4.730.405
Departamento de Finanças 1.500.049 1.743.546
Departamento Jurídico 5.605.862 1.524.664
Departamento Médico 1.648.609 1.289.238
Departamento Rel. Especializada 70.950 245.617
Departamento Social 948.757 85.900
Outras Despesas 11.378.307 10.351.992
Despesas Administrativas 1.345.499 943.292
Despesas c/Veículos 332.952 271.358
Despesas Financeiras 4.566.110 5.350.085
Encargos Tributários 2.876.543 2.136.154
Despesas Gerais 2.257.203 1.163.221
Ajuste de Exercícios Anteriores - 487.882
Total das Despesas 101.318.433 86.562.333
Déficit do Exercício (17.759.946) (1.745.035)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009
(Em Re a is)

Ativo Notas 31.Dez.2010 31.Dez.2009
Circulante
Caixa e Banco Movimento 1 900.626 297.242
Aplicações Financeiras 2 1.418.987 740.890
Contas a Receber 3 34.532.151 30.743.300
Créditos Financeiros 4 - 437.500
Estoques 5 399.070 3.375.837
Outras Contas 6 11.442.035 12.478.483
Direito de Uso de Imagem 7 33.820.500 33.148.500
Total do Circulante 82.513.369 81.221.752
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Créditos a Receber 8 31.546.978 42.331.769
Imobilizado 9 108.781.783 97.589.078
Total do não Circulante 140.328.761 139.920.847
Total do Ativo 222.842.130 221.142.599

Passivo Notas 31.Dez.2010 31.Dez.2009
Circulante
Fornecedores 10 1.518.347 1.766.795
Credores Diversos 11 75.585.229 57.857.866
Sal. Ind. Férias Gratif. Transp. Alim. 12 6.641.380 3.140.794
Encargos Sociais e Tributários 13 30.930.991 19.273.292
Empréstimo de Terceiros 14 21.038.378 17.404.455
Outras Contas a Pagar 15 1.679.951 1.506.209
Receita de Uso e Imagem a Realizar 16 33.820.500 33.148.500
Total do Circulante 171.214.776 134.097.911
Não Circulante
Empréstimos de Terceiros 17 75.725.979 76.773.672
Encargos Sociais e Tributários 18 85.637.816 85.884.394
Indenizações a Pagar 19 2.786.688 4.286.688
Provisão de Contingências 20 85.083.965 91.746.497
Contratos de Patrocínios 21 62.652.025 58.378.834
Contrato de Mútuo 22 4.240.752 -
Total do Não Circulante 316.127.226 317.070.085
Passivo a Descoberto
Patrimônio Social 24.914.444 24.914.444
Ajuste do Exercício Anterior 23 16.565.947 33.280.477
Reserva de Reavaliação 74.257.105 74.257.105
Déficit Exercício Anterior (362.477.421) (360.732.386)
Déficit do Exercício (17.759.946) (1.745.035)
Total do Patrimônio Líquido (264.499.872) (230.025.396)
Total do Passivo 222.842.130 221.142.599

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Con tex to Ope ra ci o nal
O Club de Re ga tas Vas co da Gama, fun da do no en tão Dis tri to Fe de ral, em 21 de
agos to de 1898 e con si de ra do de Uti li da de Pú bli ca pela Lei nº 949, de 2 de ju nho
de1966, é uma So ci e da de Ci vil sem fins lu cra ti vos, com sede e foro na ci da de do Rio
de Ja ne i ro, ca rac te ri za-se como en ti da de des por ti va, re cre a ti va, as sis ten ci al,
edu ca ci o nal e fi lan tró pi ca.
Para o in te gral cum pri men to de seus ob je ti vos so ci a is, o Clu be pro mo ve rá atra vés
da re a li za ção de es pe tá cu los:
a) A prá ti ca de ati vi da des des por ti vas em for ma re cre a ti va ou com pe ti ti va, par ti ci -
pan do de tor ne i os e cam pe o na tos pro mo vi dos pe las en ti da des des por ti vas a que
es ti ver me di a ta ou ime di a ta men te fi li a do.
b) A prá ti ca da as sis tên cia so ci al, edu ca ci o nal, cí vi ca e fi lan tró pi ca, pro mo ven do es -
pe tá cu los e tor ne i os ou ce den do suas se des para tais ob je ti vos.
Su má rio das Prin ci pa is Prá ti cas Con tá be is
Base de Pre pa ra ção e Apre sen ta ção das De mons tra ções Fi nan ce i ras. As de mons -
tra ções fi nan ce i ras do exer cí cio fin do em 31 de de zem bro de 2010 fo ram ela bo ra -
das em con for mi da de com as prá ti cas con tá be is ado ta das no Bra sil, em
aten di men to a Lei nº 11.638 de 28.12.2008, Me di da Pro vi só ria nº 449/08 e Pro nun -
ci a men tos Téc ni cos do CPC, apro va dos por De li be ra ções da CVM.
a) Re gi me de Escri tu ra ção das Tran sa ções
É ado ta do o Re gi me de Com pe tên cia para re gis tro das Mu ta ções Pa tri mo ni a is
(apro pri a ção das Des pe sas e Re ce i tas), cu jos fa tos ge ral men te ocor re ram no
Exer cí cio de 2010.
b) De pre ci a ção do Imo bi li za do Téc ni co
O Clu be não pro ce deu á de pre ci a ção do ati vo imo bi li za do, em vir tu de de ain da não
ter re a li za do o le van ta men to to tal dos seus bens imó ve is e mó ve is.
c) Atle tas Pro fis si o na is - Ati vo Imo bi li za do
O Clu be no exer cí cio de 2009, em aten di men to a Re so lu ção do CFC n° 1.005 de
17/09/2004 e NBT C 10.13 - dos as pec tos con tá be is es pe cí fi cos em en ti da des
des por ti vas pro fis si o na is. Os re gis tros con tá be is com os gas tos com a con tra ta ção
ou a re no va ção de con tra to de atle tas pro fis si o na is fo ram re gis tra dos no ati vo
imo bi li za do, em con ta es pe cí fi ca, pelo va lor efe ti va men te pago ou in cor ri do.
Os di re i tos con tra tu a is re gis tra dos no ati vo imo bi li za do fo ram amor ti za dos de acor -
do com os pra zos dos con tra tos.

d) Atle tas em for ma ção - Cus to
No exer cí cio de 2010 o Clu be pro ce deu à apu ra ção dos cus tos dos Atle tas em
for ma ção - ju ni o res, ju ve nil, in fan til e mi rim.
Ati vo
Cir cu lan te
Nota 01 - Dis po ni bi li da de
O sal do des ta ru bri ca apre sen ta do em 31 de de zem bro de 2010, está com pos to das 
se guin tes con tas em mi lha res de re a is:
Contas 2010 2009
Caixa 36 27
Bancos Conta Corrente 864 270
Total 900 297
Nota 02 - Apli ca ções Fi nan ce i ras
O sal do ve ri fi ca do nes ta con ta é de R$ 1.419 (Mil) e cor res pon de a apli ca ções á cur -
to pra zo no mer ca do fi nan ce i ro, as sim dis cri mi na dos.
Contas 2010 2009
C. E. F. 31 30
Bradesco 88 88
HSBC - 623
B M G 1.300 -
Total 1.419 741
Nota 03 - Con tas a Re ce ber
O sal do des ta con ta re pre sen ta cré di tos que o Clu be man tém pro ve ni en tes da
Li be ra ção de di re i tos fe de ra ti vos de atle tas e Pa tro cí ni os, con for me re la ção, a
sa ber, em mi lha res de re a is:
Contas 2010 2009
Eletrobrás 17.111 14.000
Cambuci/Cavalera 3.371 2.166
AMBEV 1.760 -
ALESAT 3.556 -
B M G 5.500 -
SPR Ind. Confecções 1.556 -
Coritiba 750 -
Outros 928 1.710
Total 34.532 30.743

Nota 04 - Cré di tos Fi nan ce i ros
No mês de agos to o clu be pro ce deu à ven da das 125.000 de bên tu res da Cia Vale
do Rio Doce.
Conta 2010 2009
Ações - 437
Total - 437

No tas 05 - Esto ques

Re fe re-se á com pra de mer ca do ri as, ad qui ri das para uso e con su mo pró prio das di -
vi sões cujo, o mon tan te é de R$ 399.(Mil), em 31 de ou tu bro de 2010 foi re a li za do o
in ven tá rio fí si co das mer ca do ri as, que ori gi nou um ajus te/ba i xa.

Contas 2010 2009

Mercadorias 399 3.376

Total 399 3.376

Nota 06 - Ou tras Con tas

O sal do apre sen ta do nes ta ru bri ca está com pos to das se guin tes con tas em mi lha -
res de re a is:

Contas 2010 2009
Adiantamentos Concedidos 995 629
Adiantamentos Fornecedores 855 95
Depósitos Judiciais 9.532 11.754
Outras 60 -
Total 11.442 12.478

Nota 07 - Di re i to de Uso e Ima gem

O sal do de R$ 33.820(MIL) exis ten tes nes ta ru bri ca re pre sen ta o so ma tó rio das par -
ce las a se rem pa gas pela Rede Glo bo men sal men te no exer cí cio de 2011.

Contas 2010 2009

Direito de Uso e Imagem 33.820 33.148

Total 33.820 33.148

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (Em mi lha res de re a is)

CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMACLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA
CNPJ n° 33.617.465/0001-45



NÃO CIRCULANTE

Nota 08 - Cré di tos a Re ce ber
Va lo res re fe ren tes aos con tra tos da ELETROBRÁS, CAMBUCI (Pe nalty) E
OUTROS, con for me dis cri mi na do aba i xo:
Contas 2010 2009
Eletrobrás 21.000 35.000
Cambuci 5.236 7.332
Futebol Club Porto (a) 5.310 -
Total 31.546 42.332

(a) Pro vi são de 25% dos Di re i tos Eco nô mi cos do Atle ta Jo sef de Sou za Dias, ven cí -
ve is em 30/06/2013, con for me con tra to de 17/06/2010.
Nota 09 - Imo bi li za do
Esta ru bri ca está re pre sen ta da pe las con tas de Co mo da to, Bens Imó ve is e Bens Mó ve -
is com seus cus tos his tó ri cos, bem como os Atle tas pro fis si o na is con tra ta dos no va lor
da aqui si ção dos di re i tos eco nô mi cos e Atle tas em for ma ção cus to, con for me dis cri mi -
na do aba i xo.
Contas 2010 (Mil) 2009 (Mil)
Comodato - "Ônibus VW". 181 181 
Bens Imóveis 90.112 89.764 
Bens Móveis 3.121 3.085 
Atletas profissionais contratados - custo 14.938 4.558 
(Amortização Atletas) (3.186) - 
Atletas em formação-Custo 3.614 - 
Total 108.782 97.407 

PASSIVO
CIRCULANTE
Nota 10 - For ne ce do res
O sal do des ta con ta no va lor de R$ 1.518(Mil) cor res pon de aos for ne ce do res e pres ta -
do res de ser vi ços para as di vi sões no de sem pe nho de suas fun ções e con ser va ção
das se des.
Contas 2010 2009
Fornecedores 1.518 1.767
Total 1.518 1.767
Nota 11 - Cre do res Di ver sos
O sal do des ta con ta no va lor de R$ 75.585 (Mil) re pre sen ta com pro mis sos as su mi dos
com co mis são téc ni ca e atle tas na re no va ção de seus con tra tos, dé bi tos pro ve ni en tes
das obras e con ser va ção do pa tri mô nio, bem como di ver sos acor dos, con for me re la -
ção aba i xo:
Contas 2010 2009
Clube dos Treze 18.581 19.777
Patty Center Serv. (Vasco Barra) 12.004 -
Two Star Mak (Carlos Alberto) 4.590 -
Globo Comunicação Participação 4.088 3.267
FFERJ 3.174 3.430
Espolio do Denner 2.875 3.130
Felipe Eventos Esportivos 2.727 -
Cambuci - Acordo Contratual 2.721 -
Alsaraiva C E Imob Partc. Habbi´s 2.052 -
Edmundo A Souza Neto Provisão de R$1.320 para 2011. 1.430 1.430
TV Globo Ltda. 1.235 3.706
Futebol Cons. Esportiva 1.144 1.144
Dorival Junior 1.200 1.200
RP4 Eventos e Promoções 351 2.762
Euroffobal Gestão de C & A. - 2.227
União Bandeirantes Futebol - 500
Jorge José de Azevedo - 700
Osmar Donizete Candido 175 175
J.Santana Eventos e Assessoria 534 534
Nélio Braga Chambarelli 405 405
Braga e Albuquerque Advogados 330 330
Play Partc e Comunicação 402 402
Antonio Lopes dos Santos 79 262
Giovane Gavio Promoções 570 570
Footbal Club Saturn 200 200
Walfran Menezes Lima 265 415
Wagner Nascimento Advogados 355 246
Siano & Martins Advogados Provisão de R$180 p/2011. 195 195
Hélio Rubens G. Filho 104 195
Miguel Antonio Vaz 396 528
Avaí Futebol Clube 600 900
Bueno e Torres Jacob Advogados 35 350
Outros Credores 12.768 8.878
Total 75.585 57.858

Nota 12 - Sa lá ri os, Fé ri as, Inde ni za ção, 13º Sa la rio, Gra ti fi ca ção, Trans por te e
Ali men ta ção
Estas con tas es tão re pre sen ta das de acor do com o sal do exis ten te em 31.12. 10 cu jos
va lo res fo ram apro pri a dos con for me o re gi me de com pe tên cia e to ta li za ram R$
6.641(MIL).

Contas 2010 2009
Salários 5.039 1.644
Férias 1.590 1.473
Prêmios e Gratificações 12 17
Outras - 7
Total 6.641 3.141

Nota 13 - Encar gos So ci e tá ri os e Tri bu tá ri os
Contas 2010 2009
INSS a Recolher 9.568 6.031
FGTS a Recolher 2.467 2.358
IRRF a Recolher 16.570 9.996
Outros 2.325 888
Total 30.930 19.273

Nota 14 - Emprés ti mos de Ter ce i ros
O sal do des ta con ta no va lor de R$ 21.038 (Mil), re pre sen ta obri ga ções a pa gar, as -
sim dis cri mi na das:
Contas 2010 2009
HSBC Investimento 561 675
BicBanco Mútuo 330 6.457
FFERJ 1.163 5.962
Bicbanco SPR IND CONFC. 1.184 -
GLOBOSAT Programadora 4.000 -
BMG (20.61.75949) 4.500 -
BMG (20.98.70864) 1.300 -
CBF 8.000 -
Ingresso Fácil - 1.310
Outros Empréstimos - 3.000
Total 21.038 17.404

Nota 15 - Ou tras Con tas a Pa gar
O sal do des ta con ta no va lor de R$ 1.679 (Mil), re pre sen ta apro pri a ção pelo re gi me
de com pe tên cia, re la ti vo às obri ga ções com Ho no rá ri os, Encar gos Sin di ca is, Inde -
ni za ções, e Ou tras con tas a pa gar, ocor ri das men sal men te.
Contas 2010 2009
Encargos Sindicais 141 81
Honorários Recolher 98 194
Conta a Pagar 496 312
Indenizações 929 919
Outras 15 -
Total 1.679 1.506

Nota 16 - Re ce i ta de Uso e Ima gens a Re a li zar
O sal do apre sen ta do na con ta re ce i ta de uso e ima gem a re a li zar no va lor de R$
33.820(MIL) cor res pon den tes as par ce las a se rem pa gas no exer cí cio de 2011 pela
Rede Glo bo de Te le vi são e FERJ.
Contas 2010 2009
Receita de Uso e Imagem 33.820 33.148
Total 33.820 33.148
NÃO CIRCULANTE
Nota 17 - Emprés ti mos de Ter ce i ros
O sal do apre sen ta do de R$ 75.726 (MIL), re fe re-se a em prés ti mos de lon go pra zo,
con for me dis cri mi na ção aba i xo:
Contas 2010 2009
Rede Globo de Televisão 55.420 55.420
Clube dos Treze 5.000 13.324
Cambucy 4.535 6.359
FFERJ. 6.500 -
B M G 2.600 -
Outros Empréstimos 1.671 1.671
Total 75.726 76.774

Nota 18 - Encar gos So ci a is e Tri bu tá ri os
Pro vi são de R$ 85.637 (MIL) re fe ren te á pro vi são de im pos tos, in clu in do Ti me ma -
nia, con for me le van ta men to efe tu a do pe los es cri tó ri os ju rí di cos, a sa ber:
Contas 2010 2009
Timemania 73.398 73.398
IRRF / PIS 11.667 11.667
Outros 572 819
Total 85.637 85.884

Nota 19 - Inde ni za ções a Pa gar
Acor dos ju di ci a is, con for me dis cri mi na do aba i xo em mi lha res de re a is:
Contas 2010 2009
Espólio de Denner 1.000 1.000
Edmundo A. de S.Neto 1.140 2.460
Siano Advogados 360 540
J. Santana Eventos 287 287
Total 2.787 4.287

Carlos Roberto Dinamite de Oliveira
Presidente

Nelson Monteiro da Rocha
Vice-Presidente de Finanças

Cezar Augusto Melim
Contador

CRC/RJ nº 053.423/O-0

No tas 20 - Pro vi são de Con tin gên ci as
Pro vi são para con tin gên ci as no va lor de R$ 85.084 (MIL), con for me le van ta men to
do de par ta men to ju rí di co do clu be e con si de ran do o se guin te cri té rio de ex pec ta ti va
de per da so bre os va lo res para cada ava li a ção:
Contas 2010 2009
I S S 25.478 25.478
Cíveis 36.744 42.335
Trabalhistas 22.862 23.933
Total 85.084 91.746

Nota 21 - Cré di tos a Re ce ber - Con tra tos de Pa tro cí ni os
O sal do de R$ 62.652 (MIL), está re pre sen ta do por va lo res a com pen sar ori un dos
de cré di tos re fe ren tes a con tra tos de pa tro cí ni os jun to ao clu be. O va lor re gis tra do
como com pen sa ção re pre sen ta a to ta li da de das par ce las a se rem pa gas ao Clu be
até o fi nal dos con tra tos, con for me re la ção, a sa ber:
Contas 2010 2009
Eletrobrás 35.000 49.000
Cambucy 7.887 9.379
Futebol Club Porto 5.310 -
Alesat Combustíveis 3.555 -
AMBEV 3.750 -
BMG 5.500 -
SPR Ind.Conf.Tecelagem 1.650 -
Total 62.652 58.379

Nota 22 - Con tra to de Mú tuo
O sal do apre sen ta do de R$4.241(MIL) re pre sen ta dos pe los Mu tuá ri os:
Contas 2010 2009
José Rodrigues Pinto 662 -
Olavo Egydio M. Carvalho 658 -
José Hamilton Mandarino 330 -
José Carlos da c, Pereira 327 -
Antônio Frutuosa Peralta 327 -
José Antônio Mourão 327 -
Jorge Nuno Odone de V. da Silva 325 -
Joaquim Pedro de V. da Silva 325 -
Mario Aurélio da Cunha Pinto 319 -
NFS. Srvs. Publ.Prop. MKT Ltda. 320 -
Fábio Fernandes 321 -
Total 4.241 -

Nota 23 - Ajus te do Exer cí cio Ante ri or
O sal do apre sen ta do de R$ 16.566 (MIL), cor res pon de aos va lo res re fe ren tes à re -
gu la ri za ção dos lan ça men tos dos exer cí ci os an te ri o res.
Data Descrição Débito Crédito
01/02/10 Variação Cambial Fellipe Coutinho 1.042.470 -
01/02/10 C.Receber Fellipe Coutinho - 2.952.965
28/02/10 Variação Cambial Alex Teixeira 483.870 -
01/04/10 Valor pagto. Informidia período de julho/05

a dez/06 e mar/junho/09 302.571 -
25/06/10 Valor da intermediação de

Rafael Coelho de 07/09 150.000 -
10/07/10 Valor da parcela de Uso e Imagem de

Carlos Alberto de Jesus 390.000 -
01/08/10 Termo de Conciliação de Honorários de

Negreiros Adv. 538.408 -
31/10/10 Ajuste Inventário do Almoxarifado 3.102.850 -
04/11/10 Auto de Penhora Vasco Barra 6.314.738 -
01/12/10 Juros não apropriados no exercício de 2009. 1.154.683 -
27/12/10 Premiação Campeonato

Brasileiro de 2009 - Série B 1.000.000
30/12 Provisão do Proc.1653-2002.018.01.09

do exeqüente Paulo Sergio Rosa 4.000.773
30/12 Provisão do Proc.1120-63-2002.01.0019

do exeqüente Jamir Adriano Paz Gomes 553.123
30/12 Provisão do Proc.1478-2003.063.01.00-5

do exeqüente Horia Constantinescu 519.407

Nota: Para uma me lhor de mons tra ção do sal do com pa ra ti vo en tre 2009 e 2010, que
es ta va pelo va lor lí qui do en tre os anos de 2008 e 2009, com pos to pe los sal dos aba i xo:

Com po si ção:

2010 2009 Variação 2009 2008 Variação
16.566 33.280 16.715 33.281 9.659 23.622

BALANÇO SOCIAL 2010 (em mi lha res de re a is)

1 - BASE DE CALCULO 2010 2009
Receita Liquida (RL) 0 0
Resultado Operacional (RO) 0 0
Folha de Pagamento Bruta 47.005 50.128

2 – INDICADORES SOCIAIS INTERNOS 2010 2009
Alimentação 501 293
Encargos Sociais Compulsórios 4.412 3.924
Previdência Privada 0 0
Saúde 0 0
Segurança e Saúde no Trabalho 0 0
Educação 0 59
Cultura 0 0
Capacitação e desenvolvimento profissional 0 0
Creche ou auxílio-creche 0 0
Participação nos lucros ou resultados 0 0
Outros 0
Total – Indicadores sociais internos 4.276

3 – INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS 2010 2009
Educação 0 0
Cultura 0 0
Saúde e saneamento 0 0
Esporte 0 0
Combate a fome e segurança alimentar 0 0
Outros 0 0
Total das contribuições para a sociedade 0 0
Tributos (excluídos encargos sociais) 0 0
Total – Indicadores  sociais externos 0

4 – INDICADORES AMBIENTAIS 2010 2009
Investimentos relacionados com a produção/operação do Clube 0 0
Investimentos em programas e/ou projetos externos 0 0
Total de investimentos em meio ambiente 0 0
Quanto ao estabelecimento de metas anuais para minimizar resíduos, o consumo em geral na
produção/operação e aumento da eficácia na utilização de recursos, a empresa 0 0

5 – INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL 2010  2009  
N° de empregados(as) ao final do período 527  487
Nº de admissões durante o período 98  98
Nº de empregados(as) terceirizados(as) 0  8
Nº de estagiários 12  7
Nº de empregados(as) acima de 45 anos 207  129
Nº de mulheres que trabalham no Clube 95  97
% de cargos de chefia ocupados por mulheres 0  0%
Nº de negros(as) que trabalham no Clube 130  125
% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 0  0%
Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais 2  0

6 –  INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO AO EXERCÍCIO DA 
        CIDADANIA EMPRESARIAL

2010  2009  

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 332,85  374,9
Número total de acidentes de trabalho 3  0

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa
foram definidos por: (  ) direção (  ) direção

(X) direção e
gerencias

(X) direção e
gerencias

(  ) todos os
empregados

(  ) todos os
empregados

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de
trabalho foram definidos por:

(  ) direção (  ) direção

(X) direção e
gerencias

(X) direção e
gerencias

(  ) todos os
empregados

(  ) todos os
empregados

(  ) todos +CIPA (   )todos +CIPA

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

À 
Pre si dên cia da Di re to ria Admi nis tra ti va
Club de Re ga tas Vas co da Gama
Rio de Ja ne i ro - RJ
1. Exa mi na mos os ba lan ços pa tri mo ni a is do Club de Re ga tas Vas co da Gama, le -
van ta dos em 31 de de zem bro de 2010 e 2009, e as res pec ti vas de mons tra ções do
re sul ta do, das mu ta ções do pa tri mô nio lí qui do e dos flu xos de ca i xa cor res pon den -
tes aos exer cí ci os fin dos na que las da tas, ela bo ra dos sob a res pon sa bi li da de de
sua ad mi nis tra ção. Nos sa res pon sa bi li da de é a de ex pres sar uma opi nião so bre
es sas de mons tra ções con tá be is.
2. Nos sos exa mes fo ram con du zi dos de acor do com as nor mas de au di to ria e com -
pre en de ram: (a) o pla ne ja men to dos tra ba lhos, con si de ran do a re le vân cia dos sal -
dos, o vo lu me de tran sa ções e o sis te ma con tá bil e de con tro les in ter nos da
en ti da de; (b) cons ta ta ção, com base em tes tes, das evi dên ci as e dos re gis tros que
su por tam os va lo res e as in for ma ções con tá be is di vul ga das; c) ava li a ção das prá ti -
cas e das es ti ma ti vas con tá be is mais re pre sen ta ti vas ado ta das pela ad mi nis tra ção
do Club de Re ga tas Vas co da Gama, bem como da apre sen ta ção das de mons tra -
ções con tá be is to ma das em con jun to. 
3. A en ti da de em 2007 re a li zou re a va li a ção dos seus bens imó ve is, e ao lon go dos
anos de i xou de con ta bi li zar a de pre ci a ção cor res pon den te. Como de cor rên cia des -
se pro ce di men to, em 31 de de zem bro de 2010 e 2009 o Ati vo Imo bi li za do está re -
gis tra do a ma i or, pela par ce la re fe ren te à de pre ci a ção não con ta bi li za da. Os efe i tos 
no re sul ta do do exer cí cio e nos re sul ta dos acu mu la dos de anos an te ri o res não fo -

ram cal cu la dos. O Clu be não man tém con tro le pa tri mo ni al de seus Bens. 
4. A en ti da de não efe tu ou as ava li a ções ne ces sá ri as ao aten di men to do Pro nun ci a -
men to Téc ni co do Co mi tê de Pro nun ci a men tos Con tá be is nº 01 (Re so lu ção CFC
Nº. 1.110/07), que de ter mi na a re du ção dos ati vos ao "va lor re cu pe rá vel" (Va lor re -
cu pe rá vel de um ati vo ou de uma uni da de ge ra do ra de ca i xa é o ma i or va lor en tre o
va lor lí qui do de ven da de um ati vo e seu va lor em uso), caso esse va lor seja in fe ri or
aos sal dos re gis tra dos nas de mons tra ções con tá be is. 
5. A con ta es to ques apre sen ta o sal do em 31/12/2010 de R$ 399.070, (tre zen tos e
no ven ta e nove mil e se ten ta re a is). Foi re a li za do in ven tá rio fí si co dos ma te ri a is
com data base em 31 de ou tu bro de 2010 e o Clu be está im plan tan do, po rém ain da
não os têm, pro ce di men tos es ta be le ci dos para a re a li za ção de in ven tá ri os pe rió di -
cos. Não foi pos sí vel con fir mar, atra vés de pro ce di men tos de au di to ria al ter na ti vos,
o sal do da con ta es to ques, no mon tan te aci ma es pe ci fi ca do.  
6. Por de ci são da Admi nis tra ção, o cri té rio para pro vi sões de con tin gên ci as para per -
das, apon ta das por seus Advo ga dos ex ter nos, para as ações ju di ci a is em cur so, foi es -
ta be le ci do em: (i) trân si to em jul ga men to - 100%; (ii) per da pro vá vel - 80%; (iii) per da
pos sí vel - 50%; (iv) e per da re mo ta - 20%. O sal do apre sen ta do nas de mons tra ções
con tá be is de 31 de de zem bro de 2010, en vol ven do con tin gên ci as fis ca is, cí ve is e tra -
ba lhis tas, é de R$ 85.mi lhões (oi ten ta e cin co mi lhões de re a is). Como pro ce di men to
de au di to ria cir cu la ri za mos, com data base em 31.12.2010, os 03 con sul to res ju rí di cos
da em pre sa, com a fi na li da de de atu a li za ção dos va lo res dos pro ces sos sob suas res -
pon sa bi li da des, bem como a in for ma ção de no vos pro ces sos in clu í dos no exer cí cio de
2010 dos qua is não re ce be mos res pos ta até a data de emis são des te pa re cer. 

7. Exce to pe los as sun tos co men ta dos nos pa rá gra fos 3º, 4º, 5º e 6º aci ma, em nos -
sa opi nião as de mons tra ções con tá be is re fe ri das no pa rá gra fo 1° re pre sen tam ade -
qua da men te à po si ção pa tri mo ni al e fi nan ce i ra, o re sul ta do das ope ra ções, as
mu ta ções do pa tri mô nio e os flu xos de ca i xa do Club de Re ga tas Vas co da Gama
em 31 de de zem bro de 2010 e 2009, de acor do com as Prin ci pa is Prá ti cas Con tá -
be is e as Nor mas Bra si le i ras de Con ta bi li da de. 
8. As de mons tra ções con tá be is fo ram pre pa ra das no pres su pos to da con ti nu i da de
nor mal dos ne gó ci os. A par tir de exer cí ci os an te ri o res o Club de Re ga tas Vas co da
Gama, pas sou a apu rar pre ju í zos e apre sen tar um qua dro de de fi ciên cia de ca pi tal
de giro. Além dis so, em 31 de de zem bro de 2010 e 31 de de zem bro de 2009, o Clu -
be apre sen ta pa tri mô ni os lí qui dos ne ga ti vos (pas si vo a des co ber to) de R$ 264.499
MIL, (du zen tos e ses sen ta e qua tro mi lhões, qua tro cen tos e no ven ta e nove mil) e
R$ 230.025 MIL (du zen tos e trin ta mi lhões e vin te e cin co mil), res pec ti va men te.
Esses fa to res in di cam que a con ti nu i da de de suas ope ra ções de pen de da im pres -
cin dí vel com ple men ta ção de sua re es tru tu ra ção fi nan ce i ra.

Rio de Ja ne i ro, 15 de abril de 2011.
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