
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS
APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO - Expresso em Reais

Centavos Omitidos 2010 2009 
Receitas operacionais 52.699.420 44.136.515 
Receitas bilheteria e cotas de participação 5.025.199 5.079.573 
Receitas direitos ecônomicos e de formação 6.547.764 2.793.733 
Receitas de transmissão televisivas 24.761.487 24.269.480 
Receitas com manutenção e mensalidade
de sócios 1.294.518 646.865 
Receitas com mensalidades das escolas de
esportes 921.903 991.673 
Receitas com mensalidades sócio torcedor 957.534 - 
Receita com premiações 2.120.000 1.340.000 
Receita com contribuições e doações - 69.150 
Receita com publicidade e patrocínio 4.930.784 2.884.525 
Receita com aluguéis e Licenciamentos 5.116.715 4.962.269 
Loteria esportiva 891.023 853.925 
Outras receitas 132.493 245.322 
Total das receitas operacionais 52.699.420 44.136.515 
Deduções das receitas (3.454.828) (2.746.329)
COFINS (181.103) (195.256)
INSS (1.501.813) (1.292.598)
DIREITO ARENA (1.085.312) (1.258.475)
FERJ (437.400) - 
SAFERJ (249.200) - 
Despesas departamento de futebol (42.323.110) (30.321.489)
Profissional
Despesas com pessoal (24.120.833) (15.704.038)
Despesas gerais (2.021.823) (4.043.601)
Amortizações de atletas profissionais (6.415.492) - 
Despesas entidades esportivas (795.245) (758.143)
Despesas direito de imagem (4.095.823) (5.754.695)
Despesas serviços profissionais (2.909.547) (789.865)
Despesas de jogos (156.953) (1.248.072)
Amador
Despesas com pessoal (332.554) (983.485)
Despesas gerais (1.125.109) (521.520)
Despesas serviços profissionais (349.731) (518.070)
Superávit Bruto 6.921.482 11.068.697 
Despesas administrativas e clube social (36.352.051) (23.859.755)
Despesas com pessoal (4.804.287) (4.440.027)
Despesas gerais (3.842.711) (2.569.839)
Despesas financeiras (10.754.080) (3.611.322)
Despesas tributárias (799.292) (1.463.647)
Despesas serviços profissionais (2.245.093) (2.837.529)
Despesas com depreciação e amortização (258.013) - 
Atualizações monetárias (13.648.575) (8.937.391)
Resultados não operacionais
Resultado positivo/negativo - 1.732.600 
Superávit/(Déficit) do Exercício (29.430.569) (11.058.458)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
Em Reais - Centavos Omitidos

Fluxo de Caixa - Atividades Operacionais 2010 2009 
Resultado do Exercício
Ajuste do Resultado: valores que não geram
caixa (29.430.569) (11.058.458)
(-) Depreciação/Amortização 6.909.465 854.570 
(-) Prejuízos acumulados (10.714.126) (60.678.086)
Resultado Ajustado (33.235.231) (70.881.974)
Variações dos Ativos e Passivos
(Aumento) Redução Ativos (7.048.696) (6.140.768)
Contas a Receber (4.319.418) (35.636)
Adiantamentos (521.006) 15.929 
Despesas Antecipadas 1.848.060 (1.848.060)
Conta corrente (701.726) (118.852)
Estoques Mat. Esportivo - 1.737.106 
Contas a Receber (1.025.000) (4.825.000)
Direitos Federativos - 65.000 
Despesas Antecipadas (3.233.960) (4.388.416)
Depósitos Judiciais 904.354 (1.869.499)
Outras contas a Receber - 5.126.660 
Aumento (Redução) Passivos 36.087.234 58.095.423 
Fornecedores 284.723 (1.093.723)
Contas a Pagar 207.622 36.430 
Obrigações Trabalhistas 9.086.588 6.884.979 
Impostos e Contribuições 5.423.727 2.938.546 
Uso de Imagem a Pagar (1.791.526) 1.976.819 
Parcelamentos (172.705) 765.568 
Contas Correntes (4.495.819) 10.835.077 
Acordos a Pagar (2.292.774) 5.850.685 
Direitos Economicos 9.592.711 - 
Outras Obrigações - (20.918.079)
Provisões para Contingências 10.937.327 42.256.424 
Contingências (8.557.325) 9.540.253 
Credores Diversos - (11.459.998)
Acordos a Pagar 10.822.857 4.266.748 
Direitos Economicos 3.080.000 - 
Uso de Imagem 3.233.960 4.388.416 
Timemania 3.287.120 9.299.095 
Receitas Diferida (1.459.252) (7.471.817)
Receitas a realizar (1.100.000) - 
Disponibilidades Líquidas Geradas por
 Atividade Operacionais (4.196.692) (18.927.319)
Fluxo de Caixa - Atividade Investimento
(-) Investimento
(-) Variação do Imobilizado 8.640.094 2.240.659 
(-) Intangível (36.131.077) (400.000)
Variação de Caixa Atividade Investimento (27.490.983) 1.840.659 
Fluxo de Caixa - Atividade Financiamento
Empréstimos a curto prazo 870.079 12.759.403 
Empréstimos a longo prazo 30.607.462 4.226.281 
Variação de Caixa da Atividade de
Financiamento 31.477.540 16.985.684 
Geração de Caixa no Exercício (210.135) (100.976)
Demonstração da Variação das
disponibilidades
Disponível no início do Exercício 385.897 486.873 
Disponível no final do Exercício 175.762 385.897 
Aumento(redução) da Disponibilidade no
Exercício (210.135) (100.976)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Em Reais - Centavos Omitidos 

Patrimô- Reserva de Déficits
nio social reavaliação acumulados Total

Saldos 31/12/08 1 39.889.318 (242.857.658) (202.968.339)
Ajus tes de exer cí -
ci os an te ri o res - - (60.678.086) (60.678.086)
Ajuste avaliação
patrimonial 39.889.318 (39.889.318) - - 
Déficit exercício - - (11.058.458) (11.058.458)
Saldos 31/12/09 39.889.319 - (314.594.202) (274.704.883)
Ajustes exercícios
anteriores - - (10.714.127) (10.714.127)
Déficit exercício - -  (29.430.569) (29.430.569)
Saldos 31/12/10 39.889.319 - (354.738.898) (314.849.579)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS,  EM 31 DE DEZEMBRO

1) Ati vi da des Ope ra ci o na is: O Bo ta fo go de Fu te bol e Re ga tas, en ti da -
de de di re i to pri va do, sem fins lu cra ti vos, tem por ob je ti vo pro mo ver re u -
niões e di ver sões de ca rá ter des por ti vo, so ci al, cul tu ral, cí vi co e re cre a ti -
vo, cuja ma nu ten ção ocor re ex clu si va men te por con ta das con tri bu i ções
so ci a is (men sa li da des), pa tro cí ni os, co tas de te le vi são e ren da de jo gos. 
2) Re su mo das Prin ci pa is Po lí ti cas Con tá be is: As prin ci pa is po lí ti cas
con tá be is apli ca das na pre pa ra ção des tas de mons tra ções con tá be is es -
tão de fi ni das a se guir. Essas po lí ti cas vêm sen do apli ca das de modo
con sis ten te em to dos os exer cí ci os apre sen ta dos, sal vo dis po si ção em
con trá rio. As de mons tra ções con tá be is fo ram pre pa ra das con si de ran do
o cus to his tó ri co como base de va lor. A pre pa ra ção de de mons tra ções
con tá be is re quer o uso de cer tas es ti ma ti vas con tá be is crí ti cas e tam -
bém o exer cí cio de jul ga men to por par te da ad mi nis tra ção do clu be no
pro ces so de apli ca ção das po lí ti cas con tá be is. Adi ci o nal men te o clu be
ado ta a Res. do Con se lho Fe de ral de Con ta bi li da de nº 1.005, de
17/09/2004, e de ma is prá ti cas con tá be is ema na das pelo Co mi tê de Pro -
nun ci a men tos Con tá be is e Con se lho Fe de ral de Con ta bi li da de. 2.1. Ca i -
xa e Equi va len tes de Ca i xa: Con tem plam nu me rá ri os em ca i xa, sal do de
ban cos, fun do fixo e in ves ti men tos de li qui dez ime di a ta. 2.2. Con tas a
Re ce ber: Cor res pon dem aos di re i tos a re ce ber ori un dos de ne go ci a ções 
de atle tas, pa tro cí ni os, men sa li da des de as so ci a dos e con tra tos de lo ca -
ção. As con tas a re ce ber são ini ci al men te, re co nhe ci das pelo seu va lor
jus to e sub se qüen te men te, men su ra das pelo cus to me nos a pro vi são
para cré di tos de li qui da ção du vi do sa (im pa ir ment). Na prá ti ca são nor -
mal men te re co nhe ci das ao va lor dos con tra tos ajus ta do pela pro vi são
para im pa ir ment, se ne ces sá rio. 2.3. Adi an ta men tos a Ter ce i ros: Re gis -
tra adi an ta men tos con ce di dos aos di ver sos se to res do clu be (fu te bol
pro fis si o nal, fu te bol ama dor, ad mi nis tra ção, es por te olím pi cos) para
aten der as des pe sas di ver sas com for ne ce do res para pos te ri or pres ta -
ção de con tas, bem como adi an ta men tos de sa lá ri os, fé ri as, con ce di dos
a em pre ga dos a se rem des con ta dos em fo lha. 2.4. Des pe sas Ante ci pa -
das: Re pre sen tam pa ga men tos an te ci pa dos a se rem apro pri a dos ao re -
sul ta do de acor do com o re gi me de com pe tên cia. 2.5. De ma is Ati vos Cir -
cu lan te e Não Cir cu lan te: São apre sen ta dos pelo va lor de re a li za ção, in -
clu in do, quan do apli cá vel, as va ri a ções mo ne tá ri as, cam bi a is e os cor -
res pon den tes ren di men tos au fe ri dos, sen do clas si fi ca dos como ati vos
cir cu lan tes se o pa ga men to for de vi do no pe río do de até um ano Caso
con trá rio, as con tas a re ce ber são apre sen ta das como ati vo não cir cu -
lan te. 2.6. Con tas Ju di ci a is: São re pre sen ta dos pe los va lo res re fe ren tes
a de pó si tos re cur sa is e va lo res pe nho ra dos di re ta men te da fon te pa ga -
do ra dos re cur sos (Glo bo - CBF - FERJ - Clu be dos Tre ze) e pe nho ras e
blo que i os ban cá ri as, de acor do com Man da dos de Pe nho ra e Exe cu ção. 
2.7. Imo bi li za do: Men su ra do pelo cus to his tó ri co, me nos a de pre ci a ção
acu mu la da. Os ter re nos não são de pre ci a dos. 2.8. Intan gí vel: Nes sa ru -
bri ca fo ram re gis tra dos os cus tos di re ta men te re la ci o na dos com a con -
tra ta ção e re no va ção de atle tas pro fis si o na is e o cus to de atle tas em for -
ma ção. A amor ti za ção dos va lo res dos con tra tos de atle tas pro fis si o na is
é re a li za da de acor do com o pra zo de cada con tra to e so bre o cus to de
for ma ção dos atle tas é con si de ra da no en cer ra men to do exer cí cio a pos -
si bi li da de de re cu pe ra ção eco nô mi co-fi nan ce i ra (im pa ir ment) do va lor lí -
qui do con tá bil de cada atle ta em for ma ção. Cons ta ta da que tal re cu pe ra -
ção, to tal ou par ci al, não se re a li za rá, é cons ti tu í da pro vi são para per da
ou ba i xa do ati vo. 2.9. De ma is Pas si vos Cir cu lan te e Não Cir cu lan te: Os
pas si vos cir cu lan tes são de mons tra dos pe los va lo res co nhe ci dos ou cal -
cu lá ve is, acres ci dos, quan do apli cá vel, dos cor res pon des en car gos e
va ri a ções mo ne tá ri as, até a data do ba lan ço se o pa ga men to for de vi do
no pe río do de até um ano. Caso con trá rio, as con tas a pa gar são re pre -
sen ta das como pas si vo não cir cu lan te. 2.10. Pro vi são para Con tin gên ci -
as e Ou tras Pro vi sões: As pro vi sões são re co nhe ci das quan do o clu be
tem uma obri ga ção pre sen te ou não for ma li za da re sul ta do de even tos

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
Em Reais - Centavos Omitidos 2010 2009
ATIVO 93.220.376 65.800.300
Circulante 7.422.308 3.938.353 
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3) 175.762 385.897 
Contas a receber (Nota 4) 5.331.760 1.012.342 
Adiantamentos (Nota 5) 1.094.208 573.202 
Despesas antecipadas - 1.848.060 
Conta corrente (Nota 6) 820.578 118.852 
Não Circulante 85.798.068 61.861.947 
Realizável a Longo Prazo 22.451.949 19.097.343 
Contas a receber (Nota 7) 5.850.000 4.825.000 
Despesas antecipadas (Nota 8) 11.900.100 8.666.140 
Contas judiciais (Nota 9) 4.701.849 5.606.203 
Investimento 61.200 61.200 
Imobilizado (Nota 10) 40.695.625 42.303.404 
Intangível (Nota 10) 22.589.294 400.000 

2010 2009

PASSIVO 93.220.376 65.800.300 
Circulante 86.873.224 70.160.597 
Fornecedores 546.174 261.452 
Contas a pagar 244.053 36.430 
Obrigações trabalhistas (Nota 11) 31.806.090 22.719.501 
Impostos e contribuições (Nota 12) 17.094.456 11.670.729 
Uso de imagem a pagar 185.293 1.976.819 
Parcelamentos 592.864 765.568 
Contas correntes 6.339.258 10.835.077 
Empréstimos a pagar (Nota 13) 16.914.414 16.044.336 
Acordos a pagar 3.557.912 5.850.685 
Direitos Econômicos (Nota 14) 9.592.711 - 
Não Circulante 321.196.731 270.344.586 
Exigível a longo prazo  
Provisões para contingências (Nota 15) 119.975.449 109.038.123 
Contingências 982.928 9.540.253 
Acordos a pagar 15.089.605 4.266.748 
Empréstimos a pagar (Nota 16) 34.833.742 4.226.281 
Direitos Econômicos 3.080.000 - 
Uso de imagem a pagar 11.900.100 8.666.140 
Timemania (Nota 17) 120.843.534 117.556.416 
Receitas diferidas 10.891.373 12.350.625 
Receitas diferidas a realizar 3.600.000 4.700.000 
Patrimônio Social (314.849.579) (274.704.883)
Patrimônio Social 39.889.319 39.889.319 
Déficit acumulado (Nota 18) (325.308.329) (303.535.744)
Déficit do exercício (29.430.569) (11.058.458)

pas sa dos; é pro vá vel que uma sa í da de re cur sos seja ne ces sá ria para li -
qui dar a obri ga ção; e o va lor ti ver sido es ti ma do com se gu ran ça. 2.11.
Base Para Con ver são de Mo e das - Tran sa ções e Sal dos: As tran sa ções
em mo e das es tran ge i ras são con ver ti das para a mo e da fun ci o nal (Re a -
is) uti li zan do as ta xas de con ver são vi gen tes nas da tas das tran sa ções.
Os ga nhos e per das ori un dos des sas tran sa ções são re co nhe ci dos no
re sul ta do do exer cí cio. 2.12. Re co nhe ci men to da Rece i ta: A re ce i ta
com pre en de o va lor jus to da con tra pres ta ção a re ce ber pela ne go ci a ção
de atle tas, li cen ci a men to de pro du tos, pa tro cí ni os en tre ou tros. O clu be
re co nhe ce a re ce i ta quan do o va lor des ta pode ser men su ra do com se -
gu ran ça, é pro vá vel que be ne fí ci os eco nô mi cos flu i rão para en ti da de. 
3. Ca i xa e Equi va len tes de Ca i xa: 
Movimentos 2010 2009 
Caixa 100.185 74.361 
Fundo Fixo 16.500 17.500 
Bancos 59.077 294.036 
Total 175.762 385.897 
4. Con tas a Re ce ber 5.331.760 1.012.342 
5. Adi an ta men tos a Ter ce i ros 1.094.208 573.202 
6. Con ta Cor ren te 820.578 118.852 
7. Con tas a Re ce ber 5.850.000 4.825.000 
8. Des pe sas Ante ci pa das 11.900.100  8.666.140 
9. Con tas Ju di ci a is 4.701.849 5.606.203 
10. Imo bi li za do e Intan gí vel: Foi Re gis tra do em 1997 Re a va li a ção Pa -
tri mo ni al no Va lor de R$ 39.889.818.
Imobilizado
Máquinas e Taxa Custo

Depre-
ciação

2010
 Líquido

2009
 Líquido

 Equipamentos 10% 986.129 (705.510) 280.619 245.318
Móveis/Utensílios 10% 329.852 (237.496) 92.356 107.044
Ve í cu los Ter res -
tres e Ma rí ti mos 20% 546.526 (491.020) 55.506 55.074
Equipamentos de
Informática 20% 163.741 (111.298) 52.443 40.940
Imóveis e
Benfeitorias 4% 41.860.406 (1.664.077)40.196.329 40.317.855
Parquinho 10% 19.170 (799) 18.371 -
Atletas Profissionais - - - 630.510
Atletas Formados - - - 477.034
Atletas em Formação - - - 429.629
Total 43.905.824 (3.210.200) 40.695.624 42.303.404

Intangível
Custo

Amor-
tização

2010
 Líquido

2009
 Líquido

Atletas Profissionais 33.036.718 (13.184.015)19.852.703 400.000
Atletas formados 989.018 (757.764) 231.254 -
Categoria Junior 1.000.533 - 1.000.533 -
Categoria Juvenil 814.396 - 814.396 -
Categoria Infantil 690.409 - 690.408 -
Total 36.531.074 (13.941.779)22.589.295 400.000
11. Obri ga ções Tra ba lhis tas e So ci a is: 
Obrigações 2010 2009
Salários 2.615.969 3.964.932
Encargos sobre Folha 21.241.054 18.018.068
Provisão Férias 944.911 736.502
Atualizações (Multas e Juros) 7.004.156 -
Total 31.806.090 22.719.501
12.Impos tos,Ta xas e Con tri bu i ções
Federal 17.094.456 11.670.729
13. Emprés ti mos a Pa gar 16.914.414 16.044.336
14. Di re i tos Eco nô mi cos: São re gis tra dos os va lo res dos con tra tos de
ex plo ra ção de ima gem, os con tra tos de in ter me di a ções, os ins tru men tos
de trans fe rên cia e em prés ti mos de atle tas e os con tra tos de di re i tos
fe de ra ti vos e eco nô mi cos dos atle tas. 2010 2009
Total 9.592.711 0 

15. Pro vi sões para Con tin gên ci as:
Contingências 2010 2009
Processos Trabalhistas 69.610.642 64.673.315
Processos Cíveis 46.026.933 40.114.161
Processos Tributários 4.337.874 4.250.647
Contingências outras 982.928 9.540.253
Total 120.958.377 118.578.376
16. Emprés ti mos a Pa gar 34.833.743 4.226.281

17. Par ce la men to Ti me ma nia 120.843.534 117.556.416
Secretaria da Receita Federal (A) 75.258.287 70.829.291
FGTS (A) 16.456.389 17.269.568
INSS (A) 29.128.858 29.457.557

(A) Em de zem bro de 2007, o Clu be ade riu a Ti me ma nia em de cor rên cia da
Lei 11.345/06, re gu la men ta da pelo De cre to 6.187/07, que dis põe so bre a
par ti ci pa ção de en ti da des des por ti vas da mo da li da de de fu te bol o par ce la -
men to de dé bi tos tri bu tá ri os e para o FGTS. O par ce la men to foi efe tu a do
em 240 pres ta ções men sa is. 18. Dé fi cit Acu mu la do: São os re sul ta dos
acu mu la dos apu ra dos de re ce i tas e des pe sas de exer cí ci os an te ri o res. 
Ano 2010 2009 
Déficit acumulado 325.308.329 303.535.744 
Déficit do exercício 29.430.569 11.058.458

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos ad mi nis tra do res e as so ci a dos. Bo ta fo go de Fu te bol e Re ga tas: Exa mi na mos as de mons tra ções con tá be is da Bo ta fo go de Fu te bol e Re ga tas que com pre en dem o ba lan ço pa tri mo ni al em 31/12/2010 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 para o exer cí cio fin do nes sa data, as sim como o re su mo das prin ci pa is po lí ti cas con tá be is e as de ma is no tas ex pli ca ti vas. Res pon sa bi -
li da de da ad mi nis tra ção so bre as de mons tra ções con tá be is: A ad mi nis tra ção é res pon sá vel pela ela bo ra ção e ade qua da apre sen ta ção des sas de mons tra ções con tá be is de acor do com as prá ti cas con tá be is ado ta das
no Bra sil e pe los con tro les in ter nos que ela de ter mi nou como ne ces sá ri os para per mi tir a ela bo ra ção de de mons tra ções con tá be is li vres de dis tor ção re le van te, in de pen den te men te se ca u sa da por fra u de ou por erro. Res -
pon sa bi li da de dos au di to res in de pen den tes. 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 com base em nos sa au di to ria, con du zi da de acor do com as nor mas bra si le i ras e
in ter na ci o na is de au di to ria. Essas nor mas re que rem o cum pri men to de exi gên ci as éti cas pelo au di tor e que a au di to ria seja pla ne ja da e exe cu ta da com o ob je ti vo de ob ter se gu ran ça ra zoá vel de que as de mons tra ções con tá -
be is es tão li vres de dis tor ção re le van te. Uma au di to ria en vol ve a exe cu ção de pro ce di men tos se le ci o na dos para ob ten ção de evi dên cia a res pe i to dos va lo res e das di vul ga ções apre sen ta dos nas de mons tra ções con tá be is. Os
pro ce di men tos se le ci o na dos de pen dem do jul ga men to do au di tor, in clu in do a ava li a ção dos ris cos de dis tor ção re le van te nas de mons tra ções con tá be is, in de pen den te men te se ca u sa da por fra u de ou erro. Nes sa ava li a ção de
ris cos, o au di tor con si de ra os con tro les in ter nos re le van tes para a ela bo ra ção e ade qua da apre sen ta ção das de mons tra ções con tá be is da em pre sa para pla ne jar os pro ce di men tos de au di to ria que são apro pri a dos nas cir cuns -
tân ci as, mas não para ex pres sar uma opi nião so bre a efi cá cia des ses con tro les in ter nos da em pre sa. Uma au di to ria in clui tam bém a ava li a ção da ade qua da apre sen ta ção das prá ti cas con tá be is uti li za das e a ra zo a bi li da de das
es ti ma ti vas con tá be is fe i tas pela ad mi nis tra ção, bem como a ava li a ção da apre sen ta ção das de mons tra ções con tá be is to ma das em con jun to. Acre di ta mos que a evi dên cia de au di to ria ob ti da é su fi ci en te e apro pri a da para fun -
da men tar nos sa opi nião. Base para opi nião com res sal va. O Clu be de pre cia os bens do ati vo imo bi li za do de acor do com as ta xas fis ca is de de pre ci a ção de ter mi na das pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral - SRF. O pro nun ci a -
men to CPC 27 - ati vo imo bi li za do re quer que a de pre ci a ção seja cal cu la da com base em ta xas que levam em con ta a ex pec ta ti va de vida útil dos bens. Des sa for ma, a luz das nor mas con tá be is ado ta das no Bra sil, não nos foi
pos sí vel ob ter evi dên cia de au di to ria apro pri a da e su fi ci en te so bre o va lor con tá bil da de pre ci a ção em 31/12/2010. Em de cor rên cia, não nos foi pos sí vel for mar uma opi nião quan to à ra zo a bi li da de do va lor da des pe sa de de -
pre ci a ção re co nhe ci da no re sul ta do do exer cí cio. Opi nião com res sal va. Em nos sa opi nião, ex ce to pe los pos sí ve is efe i tos do as sun to des cri to no § base para opi nião com res sal va, as de mons tra ções con tá be is aci ma re fe -
ri das apre sen tam ade qua da men te, em to dos os as pec tos re le van tes, a po si ção pa tri mo nial e fi nan ce i ra da Bo ta fo go de Fu te bol e Re ga tas em 31/12/2010, o de sem pe nho das ope ra ções, e os seus flu xos de ca i xa para o exer cí -
cio fin do nes sa data, de acor do com as prá ti cas con tá be is ado ta das no Bra sil. Ênfa se. O Clu be apre sen ta de fi ciên cia de ca pi tal de giro de R$ 79.451 mil em 2010 (R$ 66.222 mil em 2009), evi den ci an do a ne ces si da de de apor te
de re cur sos fi nan ce i ros. A ad mi nis tra ção está en vi dan do es for ços com o ob je ti vo de mi ni mi zar os im pac tos no flu xo de ca i xa do clu be. Os va lo res cor res pon den tes ao exer cí cio fin do em 31/12/2009, apre sen ta dos para fins de
com pa ra bi li da de, fo ram an te ri or men te au di ta dos por ou tros au di to res in de pen den tes que emi ti ram re la tó rio, da ta do de 04/03/2010, com as se guin tes res sal vas: fal ta de con tro le in di vi du al de bens do ati vo imo bili za do, con tin -
gên ci as, ti me ma nia e de pó si to pelo Ato 737/2007 (TRT). Rio de Ja ne i ro, 18/02/2011. Par ker Ran dall Au di to res Inde pen den tes - SS CRC - SP 2SP026811/O-3 S RJ; Car los Ara ga ki - Só cio  - CRC 1SP132091/O-1 S RJ

Alde mir Gon çal ves Fe lis mi no - Con ta dor CRC-081495/0-1 - RJ


