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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTESSOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores
GEO - Grêmio Esportivo Osasco Ltda.

Examinamos as demonstrações financeiras do GEO - Grêmio Esportivo Osasco Ltda., que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações
de 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 GEO - Grêmio Esportivo Osasco Ltda. 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 GEO - Grêmio Esportivo
Osasco Ltda. 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 GEO Grêmio Esportivo Osasco Ltda.. 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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Bases para ressalvas
A administração da empresa não apresentou de forma segregada as receitas e as despesas da
atividade desportiva profissional das demais atividades da Companhia, conforme previsto na
Resolução nº 1.429/13 – Contabilidade para entidades desportivas profissionais.
A administração não apresentou a relação dos direitos econômicos de cada um dos atletas na qual
a companhia detinha em 31 de dezembro de 2014.
Opinião com ressalvas
Em nossa opinião, excetos pelos possíveis efeitos mencionados nos parágrafos “Bases para
Ressalvas”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do GEO - Grêmio Esportivo Osasco
Ltda. em 31 de dezembro de 2014, 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
A Companhia vem apresentando prejuízos sucessivos, passivo a descoberto em R$ 5.592.523 em
31 de dezembro de 2014 (R$ 2.596.120 em 2013). A administração deve elaborar planos a curto
prazo para reverter essa situação.
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2013 foram por nós
auditadas e emitimos o relatório com ressalvas quanto a não segregação das contas relacionadas
ao futebol profissionais das demais contas; os gastos de formação de atletas não estavam sendo
registradas por categoria e por atletas; e pela não divulgação da relação por atletas dos direitos
econômicos na qual a Companhia possuía, em conformidade com a Resolução nº 1.429/13 –
Contabilidade para entidades desportivas profissionais do Conselho Federal de Contabilidade.

Osasco, 26 de abril de 2015.

Unity Auditores Independentes
CRC 2SP026236

Edison Ryu Ishikura
Sócio
CRC 1 SP 200894/O-0
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GEO - Grêmio Esportivo Osasco Ltda.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 e 2013
Em reais

Ativo
Circulante
Caixa e bancos
Títulos a receber
Adiantamento a fornecedores
Outros créditos

Não circulante
Imobilizado
Depreciação acumulada

Total do ativo

2014

5
6

85.072
52.508
924.004
8.443
1.070.027

2013

Passivo e patrimônio líquido

10.196
63.936
74.132

17.568
(5.398)
12.170

17.568
(3.361)
14.207

1.082.197

88.339

2013

87.745
591.069
678.814

Circulante
Salários e encargos sociais
Impostos a recolher

7

121.970
619.105
741.075

Não circulante
Partes relacionadas
Provisão para contingências

8
9

5.933.645
456.960

2.005.645
-

6.390.605

2.005.645

100.000
(6.149.483)
(6.049.483)

100.000
(2.696.120)
(2.596.120)

1.082.197

88.339

Patrimônio líquido
Capital social
Déficits acumulados

Total do passivo e patrimônio líquido

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2014

GEO - Grêmio Esportivo Osasco Ltda.
Demonstração de resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
Em reais

2014

2013

216.240

2.026.745

31.207

60.033

Cessão definitiva de atletas

-

725.207

Receitas financeiras

-

415

247.447

2.812.400

(1.556.989)

(1.808.984)

Refeição

(193.135)

(209.407)

Viagens e estadias

(238.253)

(182.435)

Serviços de terceiros

(304.870)

(253.801)

Material de escritório e limpeza

(51.353)

(47.406)

Transporte

(42.888)

(99.255)

Despesas com jogos

(58.081)

-

Materiais esportivos

(148.478)

-

Outras

(611.106)

(473.283)

Contingências

(456.960)

Receitas
Patrocínio
Quota Federação Paulista de Futebol

Total das receitas
Despesas
Com pessoal

Financeiras

(10.661)

(3.323 )

Tributárias

(28.036)

(388.988)

Total de despesas

(3.700.810)

(3.466.882)

Prejuízo do exercício

(3.453.363)

(654.482)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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GEO - Grêmio Esportivo Osasco Ltda.
Demonstração das mutações no patrimônio líquido
Exercício findo em 31 de dezembro de 2014
Em reais

Em 31 de dezembro de 2012

Capital social

Prejuízos
acumulados

Total

100.000

(2.041.638)

(1.941.638)

-

(654.482)

(654.482)

100.000

(2.696.120)

(2.596.120)

-

(3.453.363)

(3.453.363)

100.000

(6.149.483)

(5.092.523)

Prejuízo do exercício
Em 31 de dezembro de 2013
Prejuízo do exercício
Em 31 de dezembro de 2014

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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GEO - Grêmio Esportivo Osasco Ltda.
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
Em reais

2014

2013

(3.453.363)

(654.482)

2.037
456.960

2.036

11.428
34.225
(924.004)
(8.443)
28.036

(23.541)
(77.160)
379.148

(3.396.164)

(373.999)

Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado

-

(1.636)

Disponibilidades líquidas aplicadas pelas
atividades de investimentos

-

(1.636)

Atividades de Financiamento
Aumento de partes relacionadas

3.928.000

356.984

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades
de financiamentos

3.928.000

356.984

Redução nas disponibilidades

74.876

(18.651)

Disponibilidades no início do período
Disponibilidades no final do período

10.196
85.072

28.847
10.196

Redução nas disponibilidades

74.876

(18.651)

Atividades operacionais
Prejuízo do exercício
Itens que não afetam o caixa
Depreciação
Contingências
Variação das contas patrimoniais
Aumento/redução de títulos a receber
Aumento de salários e encargos sociais
Aumento adiantamento a fornecedores
Aumento em outros ativos
Aumento de impostos a recolher
Disponibilidades líquidas aplicadas pelas
atividades operacionais

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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GEO - Grêmio Esportivo Osasco Ltda.
Notas explicativas da administração às demonstrações
contábeis em 31 de dezembro de 2014
Em reais

1. Contexto operacional
GEO - Grêmio Esportivo Osasco Ltda. (Companhia), com sede na rua José Telles da
Conceição, Jardim Cipava, cidade de Osasco, foi fundado no dia 17 de dezembro de 2007 é
uma sociedade empresária limitada, com fins lucrativos com os seguintes objetos sociais nos
termos do art. 27 e seguintes da Lei nº 9.615 de 24 março de 1998:
a) Gerir a atividade de manifestação formal da pratica desportiva do futebol, de modo
profissional e não profissional, como permitido na legislação vigente, com todos os
benefícios legais inerentes às atividades de uma entidade de pratica desportiva;
b) Administrar as atividades relativas á formação de atletas para a prática profissional
da modalidade de futebol, inclusive com capacitação para receber recursos da
renúncia fiscal, incentivos fiscais, convênios, parcerias e contribuições de terceiros;
c) Administrar nos termos do previstos nos artigos 42 e 87, da Lei 9.615, de 24 de Março
de 1998, a exploração do nome, da marca dos símbolos, da sede e das imagens da
SOCIEDADE, inclusive as decorrentes do espetáculo desportivos;
d) Licenciar os produtos derivados da exploração do nome, marcas e símbolos da
entidade de prática desportiva;
e) Requer a filiação direta em qualquer entidade de administração do desporto ou Liga,
pertencente ao Sistema Nacional do Desporto, bem como participar de campeonatos,
torneios, copas, competições ou partidas por elas organizadas, na modalidade de
futebol de prática profissional e não profissional;
f) Contratar, ceder, doar, receber por cessão, dissolver e resilir contratos de toda
natureza com atletas e demais profissional integrantes da comissão técnica e afins, de
qualquer modalidade de prática do desporto de rendimento, inclusive com
estrangeiros;
g) Administrar e exploração do nome, apelido desportivo, voz e imagem dos atletas e
demais profissionais integrantes da comissão técnica e afins, contratados, quando
devidamente autorizados;
h) Licenciar na forma como acima prevista, os produtos derivados da exploração do
nome, marca e símbolo da SOCIEDADE;
i) Firmar convênios de toda espécie com entidades de direito público ou privado
visando à consecução dos objetivos sociais, desportivos e educacionais;
j) Adquirir, construir, arrendar ou locar imóveis com finalidades desportivas e
administrativas;
k) Gerenciamento de carreira e demais atos inerentes à assessoria prestada a terceiros.
l) Demais atos de administração desportiva, bem como aqueles de prestação de
serviços, gerenciamento, licenciamento e representação, inerentes aos objetivos
acima elencados;
m) Administrar centros de formação de atletas nos termos da legislação vigente, com
captação de recursos dos programas de renúncia fiscal, incentivo fiscal, bolsa escola,
bolsa aprendizagem, bem como firmar convênio com os entes públicos.
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GEO - Grêmio Esportivo Osasco Ltda.
Notas explicativas da administração às demonstrações
contábeis em 31 de dezembro de 2014
Em reais

2. Base de elaboração
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) e de nº 1.429/13 (Contabilidade para Entidades Desportivas Profissionais).
A administração da empresa não está apresentando a Demonstração de Resultado
Abrangente do Exercício por não haver eventos que se façam necessários a sua apresentação.

3. Principais políticas contábeis
(a) Caixa e equivalentes de caixa
Compreendem o caixa, as contas bancárias e as aplicações de curto prazo, de alta liquidez,
imediatamente conversíveis em valores em dinheiro conhecidos e sujeitos a um risco
insignificante de alteração de valor, com intenção e possibilidade de serem registrados no
curto prazo.
(b) Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método linear.
(c) Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência.
(d) Instrumentos financeiros
A empresa não atua no mercado de derivativos e nem de renda variável. Os Ativos e passivos
tratados como instrumentos financeiros tais como caixa e equivalentes de caixa, contas a
receber não possuem valor de mercado diferente daqueles apresentados nesta demonstração
financeira.
(e) Ativos e passivos circulantes e não circulantes
Os ativos circulantes e não circulantes, quando aplicável, são reduzidos, mediante provisão,
dos seus valores prováveis de realização. Os passivos circulantes e não circulantes, quando
aplicável, incluem os encargos incorridos.
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GEO - Grêmio Esportivo Osasco Ltda.
Notas explicativas da administração às demonstrações
contábeis em 31 de dezembro de 2014
Em reais

4. Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas
A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil requer que a administração da empresa use de julgamentos na determinação e no
registro de estimativas contábeis. As demonstrações financeiras incluem, portanto, várias
estimativas referentes à seleção de vidas úteis dos bens do ativo imobilizado e provisões
julgadas necessárias para passivos. 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 administração da empresa revisa as estimativas e as
premissas pelo menos anualmente.

(a) Provisão para contingências
De acordo com a Resolução nº 1.255/09, a entidade adotou os conceitos estabelecidos na
seção 21 sobre Provisões, Passivos, Contingências Passivas na constituição das provisões e
divulgações sobre assuntos envolvendo contingências. Não foi constituída a provisão para
contingências, por não possuir ações ou autuações de qualquer natureza contra o mesmo
considerado como provável de perda.

5. Títulos a receber
Referem-se às transações com partes relacionadas e são realizadas em condições estritamente
comutativas, como segue abaixo:

Grêmio Osasco Audax Rio
Osasco Futebol Clube

2014

2013

52.508

19.029
44.907

52.508

63.936

6. Adiantamento a fornecedores
Referem-se a desembolsos efetuados a diversos fornecedores de serviços e produtos.
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GEO - Grêmio Esportivo Osasco Ltda.
Notas explicativas da administração às demonstrações
contábeis em 31 de dezembro de 2014
Em reais

7. Impostos a recolher

IRPJ
CSLL
PIS
COFINS

2014

2013

316.739
133.356
30.098
138.912

304.862
126.229
28.489
131.489

619.105

591.069

2014

2013

149.027
5.784.618

2.005.645

5.933.645

2.005.645

8. Partes relacionadas

Grêmio Osasco Audax Rio
Cotistas

9. Provisão para contingências
A administração, suportada por seus assessores jurídicos constituiu provisão para
contingências trabalhistas no montante de R$ 456.960 consideradas de probabilidade de
perda provável e possível. As ações contra a Entidade classificadas como possível de perda
montam R$ 30.000.

10. Seguros
Em 31 de dezembro de 2014, a empresa possuía cobertura de seguro de responsabilidade
civil e de vida em grupo de seu plantel de atletas e da comissão técnica, por valor considerado
suficiente pela administração para cobrir eventuais sinistros.
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GEO - Grêmio Esportivo Osasco Ltda.
Notas explicativas da administração às demonstrações
contábeis em 31 de dezembro de 2014
Em reais

Ismael Ferraz
Diretor Presidente

Wilson Barletta Filho
Contador
CRC 1SP127334/O-0
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