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Relatório dos auditores independentes

Aos Administradores
Esporte Clube XV de Novembro de Jaú

Examinamos as demonstrações financeiras do Esporte Clube XV de Novembro de Jaú, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e
demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração do Esporte Clube XV de Novembro de Jaú é responsável pela elaboração e
adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras.
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação
dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se
causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles
internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras do Esporte Clube XV de Novembro de Jaú para planejar os procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião
sobre a eficácia desses controles internos do Esporte Clube XV de Novembro de Jaú. Uma
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
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Base para ressalva
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2014 não estão
sendo apresentadas para fins comparativos, conforme nota explicativa n°. 2, e não foram
auditada.
Opinião com ressalvas
Em nossa opinião, exceto pelo mencionado no parágrafo “base para ressalva”, as
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira do Esporte Clube XV de Novembro de Jaú em
31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Outras informações
Ênfases
Seguros: A entidade não possui cobertura de seguros de seu ativo imobilizado e de seus
funcionários. Caso ocorra algum sinistro envolvendo as instalações do Clube e seus
funcionários, a entidade está descoberta para quaisquer tipos de indenização ou reconstrução.
Participação em Competições: Em 2015, a diretoria do Esporte Clube XV de Novembro
de Jaú, decidiu pela não participação do campeonato paulista da 2ª divisão, por questões
financeiras e pendências de documentação junto à Federação Paulista de Futebol.
Eventos subsequentes
Contrato de Parceria: Em 21 de janeiro de 2016, foi firmado o contrato de parceria
exclusiva com a empresa Urbanizemais Loteadora e Incorporadora de Bauru por um período
de um ano, na qual passa a ser o administrador do Clube. A finalidade desta parceria é a
viabilizar a recuperação do espaço físico e estrutural da agremiação e de seu retorno nas
atividades esportivas, em especial, as participações dos campeonatos paulistas da segunda
divisão das categorias profissional e sub-20 da Federação Paulista de Futebol.

Jaú, 26 de janeiro de 2016.

Unity Auditores Independentes
CRC 2SP026236

Edison Ryu Ishikura
Sócio
CRC 1 SP 200894/O-0
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Esporte Clube XV de Novembro de Jaú
Balanço patrimonial em 31 de dezembro
Em reais

Ativo

Nota

Circulante
Caixa e bancos

Não Circulante
Imobilizado

4

2015

Passivo e patrimônio líquido

5.558
5.558

Circulante
Salários e provisões trabalhistas
Contas a pagar
Obrigações fiscais

40.000.000
40.000.000

Não Circulante
Outras contas a pagar
Processos judiciais

Patrimônio líquido
Ajuste de avaliação patrimonial
Déficits acumulados

Total do ativo

40.005.558

Total do passivo e patrimônio
líquido
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Nota

2015

185.771
89.252
3.319
278.342

5
6

333.774
7.179.394
7.513.168

40.000.000
(7.785.952)
32.214.048

40.005.558

Esporte Clube XV de Novembro de Jaú
Demonstração de resultado
Exercício findo em 31 de dezembro
Em reais

Nota

2015

Receitas Operacionais
Associados
Locação de espaço
Doações
Outras receitas

22.190
99.919
23.607
20.342
166.058

Despesas Operacionais
Com pessoal
Administrativas
Processos judiciais
Outras despesas
Despesas financeiras

(93.762)
(79.567)
6
5

(7.179.394)
(333.774)
(437)
(7.686.934)

Déficit do exercício

(7.520.876)
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Esporte Clube XV de Novembro de Jaú
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em reais

Ajuste Avaliação
Patrimonial

Déficit
Acumulados

Total

-

(265.076)

(265.076)

Em 31 de dezembro de 2014
Ajuste a valor justo

40.000.000

40.000.000

-

(7.520.876)

(7.520.876)

40.000.000

(7.785.952)

32.214.048

Déficit do exercício
Em 31 de dezembro de 2015

-
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Esporte Clube XV de Novembro de Jaú
Demonstração do fluxo de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro
Em reais

2.015
Fluxo de caixa originado de atividades operacionais
Recebimento de associados
Recebimento locação de espaço
Recebimento de doações
Outros recebimentos
Pagamentos com pessoal
Pagamentos com despesas administrativas
Pagamentos de despesas financeiras

22.190
99.919
23.607
20.342
(81.005)
(79.567)
(437)

Disponibilidades líquidas aplicadas pelas atividades operacionais

5.049

Aumento nas disponibilidades

5.049

2015
Disponibilidades no início do exercício
Disponibilidades no final do exercício

509
5.558

Aumento nas disponibilidades

5.049
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Esporte Clube XV de Novembro de Jaú
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2015
Em reais

1

Contexto operacional
O Esporte Clube XV de Novembro de Jaú, designado de clube, é uma entidade social e de
prática desportiva de direito privado com personalidade jurídica própria, fundada em 15 de
novembro de 1924, na cidade de Jaú, Estado de São Paulo. O Clube, com sede nas
dependências do Estádio Zezinho Magalhães, terá duração indeterminada e reger-se-á pelo
Estatuto, regimentos internos elaborados pela Diretoria, e nos casos omissos, pela Legislação
vigente aplicável, notadamente a Lei do Desporto Nacional.
O Clube tem por finalidade: desenvolver a educação física de todas as modalidades
esportivas, tornando-as cada vez mais, um eficiente fator de educação, mantendo em primeiro
plano e obrigatoriamente o futebol, quer na categoria profissional ou amadora; praticar,
dirigir, ou incentivar em caráter amadorista todos os esportes olímpicos, podendo inclusive
filiar-se às entidades de direção do desporto do município, estado ou da união em cada
modalidade; proporcionar aos seus associados, dentro de suas finalidades, outros
divertimentos tais como: reuniões e festas de caráter esportivo, estético, cívico e recreativo;
e, manter vivo e elevado o espírito de disciplina e camaradagem esportiva entre os sócios.
A Diretoria do Esporte Clube XV de Novembro de Jaú, resolveu não participar do
campeonato paulista da 2ª divisão de 2015, em razão de dificuldades financeiras do clube,
além da ausência de contabilidade regular e outros documentos exigidos pela Federação
Paulista de Futebol. Solicitou seu afastamento durante o ano de 2015 para uma reestruturação
geral visando seu retorno em 2016.
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Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas consoantes às práticas contábeis adotadas no
Brasil, e de acordo com as Resoluções n°. 1.329/11 (Contabilidade para Pequenas Empresas),
nº 1.429/13 (Entidades Desportivas Profissionais) e de nº 1.409/10 (Entidade sem Finalidade
de Lucros) do Conselho Federal de Contabilidade.
A administração da Entidade não está apresentando a Demonstração de Resultado
Abrangente do Exercício por não haver eventos que se façam necessários a sua apresentação.
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2014 não estão sendo
apresentadas para fins comparativos.
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Principais práticas contábeis

(a)

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos
de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais com prazo máximo de até três
meses, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão
sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor.
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Esporte Clube XV de Novembro de Jaú
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2015
Em reais

(b)

Estimativas contábeis
A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil requer que a administração da entidade use de julgamentos na determinação e no
registro de estimativas contábeis. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas
poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao
processo da sua determinação. A entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos
anualmente.

(c)

Ativo circulante
Os ativos são apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, as variações
monetárias e os correspondentes rendimentos auferidos.

(d)

Ativo imobilizado
O ativo imobilizado está demonstrado ao valor justo suportado por laudo emitido por
profissional devidamente habilitado pelo seu respectivo órgão de classe, conforme nota
explicativa n°. 4.

(e)

Passivo circulante
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

(f)

Processos judiciais

Os valores referentes a passivos judicias de diversas naturezas constituídos em anos
anteriores foram devidamente levantados pelos assessores jurídicos contratados pela
diretoria do Clube, conforme mencionado em nota explicativa n°. 6.
(g)

Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência.
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Imobilizado
2015
Terrenos
Edificações

30.649.950
9.350.050
40.000.000

Vida útil
remanescente
25 anos

A entidade promoveu a avaliação a valor justo de terrenos e instalações conforme laudo
emitido por engenheiro devidamente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado de São Paulo.
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Esporte Clube XV de Novembro de Jaú
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2015
Em reais

5

Outras contas a pagar
Refere-se a valores relacionados à confissão de dívidas oriundos de aportes de recursos
financeiros de diretorias anteriores.
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Processos judiciais
De acordo com o levantamento dos assessores jurídicos do Clube, os valores relacionados
aos processos judiciais em diversas esferas estão resumidos no quadro a seguir:
2015

7

Trabalhista
Cíveis
PGFN
Justiça Federal - INSS
Justiça Federal - FGTS

1.148.186
2.353.063
2.179.088
432.509
1.066.548

Total

7.179.394

Seguros
A entidade não possui apólices de seguros vigentes de seus ativos imobilizados.
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Instrumentos financeiros
O valor contábil dos instrumentos financeiros ativos e passivos equivale, aproximadamente,
ao seu valor de mercado. A entidade não mantém instrumentos financeiros não registrados
contabilmente em 31 de dezembro de 2015.
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Esporte Clube XV de Novembro de Jaú
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2015
Em reais

Laércio Pereira Carneiro
Presidente

Jose Ernesto de Pieri Benedito
TC CRC 1SP096992/O-5

*

*

*

11

