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Resultado Consolidado  

A meta de redução da dıv́ida do Botafogo manteve-se como uma questão estratégica da maior 
importância, em função do seu impacto na gestão e na própria sobrevivência da instituição. 
Portanto a administração em 2017 continuou a priorizar a renegociação dos contratos em vigor.  

O gráfico a seguir permite visualizar a evolução mensal das receitas e despesas com os valores 
orçados e os realizados durante o perı́odo de janeiro a outubro de 2017.  
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E importante mencionar que durante todo este perı́odo o clube manteve a sua meta 
orçamentária. As variações ocorridas nas despesas foram amparadas pelo superávit na receita, 
resultante da campanha proporcionada pelo Futebol em 2017, tendo como destaque a 
classificação para quartas de final da Copa Libertadores da América.  

 Em setembro é possıv́el observar variações significativas na receita e na despesa por meio do 
gráfico, ou no resultado acumulado da VP Administrativa (125% na despesa) e da VP 
Administração de Estádios (83% na receita e 142% na despesa) demonstrados no quadro 
Acompanhamento orçamentário. Porém, é importante elucidar que 7,3 MM do total das 
despesas da VP Administrativa, 7,25 MM do total das receitas e 2,77 MM do total das despesas 
da VP Adm. de Estádios não são em decorrência de recursos financeiros e sim meramente 
contábeis. Tais despesas mencionadas são os valores que não integravam a base de provisão 



RESUMO  

Página 2 

registrada no balanço patrimonial e as receitas eram Contingências trabalhistas e cıv́eis de 
perda possıv́el que foram reclassificadas como perdas pouco provável. 
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PALAVRAS DO CONTADOR  

“Com a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais aceitos alguns 
conceitos enraizados no meio contábil brasileiro estão pouco a pouco sendo mudados. Uma 
destas mudanças é a nova classificação dada à provisão. Provisão é usada para classificar 
passivos de prazo ou de valores incertos, que precisam ser avaliados, mensurados. As provisões 
para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela 
administração, amparada pela opinião de seus consultores legais internos e externos.  

Como o Botafogo e a Companhia Botafogo são partes envolvidas e solidária em processos 
trabalhistas, cı́veis, tributárias e outros em andamento, em alguns casos o valor provisionado 
pode não ser o mesmo que aquele que será quitado. Pode acontecer de a provisão ter sido 
calculada a maior ou a menor. Nestes casos, o valor excedente deverá ser revertido e o a menor 
com o surgimento da despesa.  

As demonstrações financeiras estão sendo preparadas conforme as práticas contábeis adotadas 
no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC).” 


