BOïATOGO DE FUTESOt T XEGATAS

Conselho Fiscal
2Ot8l2O2O

PARECER DO CONSELHO FISCAL N.O 03/2018 SOBRE O RELATORIO DA
ADMTNTSTRAçÃO E DEMONSTRAçÕES CONTABETS DO BOTAFOGO DE
FUTEBOL E REGATAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.
DATA:21/05/18

Parte 1: DAS CONSIDERAçOES lNlClAlS

1. Considerando a atribuiçÕes do Conselho Fiscal, este Conselho recebeu as
DemonstraçÕes contábeis do BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS para
opinamento. Em 1710412018, ficou deliberada a solicitação de documentos
adicionais, a seguir: parecer opinativo do Corpo Jurídico sobre a dívida de natureza
civil, decorrente de contrato de mútuo; e o quadro anual do orçamento fixado e
previsto comparando-se mensalmente com o realizado. Ao analisar as peças pôdese verificar que a Administração do BOTAFOGO tem perseguido o controle das
contas e feito gestão das dívidas do Clube;
2. Verificou-se também uma evolução em 20'17, na Receita Bruta do BOTAFOGO,
no
referido exercício.

o que se refletiu na elevação do Resultado Operacional obtendo-se Superávit
3. Houve estabilidade da Dívida do BOTAFOGO, com leve redução.
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Parte 2: DA CONCLUSÃO
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O Conselho Fiscal do BOTAFOGO, no exercício de suas atribuições legais e
estatutárias, tendo examinado o Relatório da Administração do BOTAFOGO, o
Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado
Abrangente, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Valor Adicionado e as respectivas Notas
Explicativas da Administração às demonstrações contábeis, relativos ao exercício
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social encerrado em 31 de dezembro de 2017, e tomando como base o parecer dos
Auditores lndependentes, da BDO RCS Auditores lndependentes SS, bem como os
demais documentos elencados nas ConsideraçÕes lniciais, deliberou por
unanimidade favoravelmente de que as citadas peças, examinadas à luz da
legislação societária vigente, encontram-se em condições de serem aprovadas pelo
Conselho Deliberativo do BOTAFOGO.
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21 de maio de 2018.
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