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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E DE 2008
(Valores expressos em milhares de reais)

1. BREVE HISTÓRICO DO CLUBE
O São Paulo Futebol Clube, fundado na cidade de São Paulo, onde tem foro e sede, em 16
de dezembro de 1935, preservador das glórias e tradições do São Paulo Futebol Clube, da
Floresta, o qual foi fundado em 25 de janeiro de 1930 e extinto em 14 de maio de 1935, é
uma Entidade de Prática Desportiva, constituída na forma de associação civil sem fins
econômicos com prazo de duração indeterminado e que tem total autonomia de organização
e funcionamento, de conformidade com o inciso I do artigo 217 da Constituição Federal da
República Federativa do Brasil de 05/10/1988.
O São Paulo Futebol Clube tem por objetivo promover, desenvolver, difundir e aprimorar o
desporto em todas as suas modalidades, em particular o futebol, formando atletas em todas
as suas categorias, visando à participação em competições profissionais ou não profissionais,
nos níveis municipal, estadual, nacional e internacional.
O São Paulo Futebol Clube também tem por objetivo promover, desenvolver, difundir e aprimorar
a cultura nas suas mais diferentes modalidades.
O São Paulo Futebol Clube possui personalidade jurídica distinta da de seus associados, que
não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações por ele assumidas.
O dia 25 de janeiro é considerado data magna do São Paulo Futebol Clube, em homenagem
à primeira partida oficial de futebol do Clube.
A desprofissionalização do futebol ou a interrupção de sua prática pelo Clube dependerá
da manifestação favorável do Conselho Consultivo e aprovação do Conselho Deliberativo,
por 75% (setenta e cinco por cento) dos seus membros em exercício.
O patrimônio do Clube é constituído pelo Estádio de Futebol "Cícero Pompeu de Toledo", pelo
Parque Social, pelo Centro de Formação de Atletas "Presidente Laudo Natel", em Cotia- SP,
e por todos os demais bens móveis, títulos, valores, troféus e direitos pertencentes ao Clube,
inclusive benfeitorias nos Centros de Treinamento "Barra Funda" e "Guarapiranga", em São
Paulo-SP. '
Em caso de dissolução do Clube, o seu Patrimônio Social depois de satisfeitas as obrigações
legais, será destinado a uma ou mais entidades beneficentes, indicadas pela Assembléia
Geral.

O São Paulo Futebol Clube é regido por seu Estatuto Social, por seus Regulamentos e
legislação aplicável, tendo como poderes:

a)  a Assembléia Geral;
b)  o Conselho Deliberativo
c)  o Conselho Consultivo;
d)  o Conselho Fiscal;
e)  a Diretoria.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações,
as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e as Normas Brasileiras
de Contabilidade Técnica- NBCT 10.13 e 19 emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
estando em conformidade com as disposições da Lei n°11.638, aprovada em 28 de dezembro
de 2007 com as respectivas modificações introduzidas pela Medida Provisória n°449 de 03
de dezembro de 2008, posteriormente convertida pela Lei n°11.941.

3. MUDANÇAS NAS PRÁTICAS CONTÁBEIS E DIVULGAÇÕES REQUERIDAS
Em decorrência da Lei n°11.638/07, que atualizou a legislação societária brasileira, o Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), para possibilitar o processo de convergência das
práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de
contabilidade ("International Financial Reporting Standards - IFRS"), vem expedindo novas
normas e pronunciamentos técnicos contábeis. Até a data da preparação dessas
demonstrações financeiras, 43 novos pronunciamentos técnicos e 12 interpretações técnicas
haviam sido emitidos pelo CPC, entrando em vigor a partir de 1° de janeiro de 2010. A
administração da entidade está analisando os efeitos que os novos pronunciamentos deverão
ter em suas demonstrações contábeis e nos superávits dos exercícios seguintes. No caso de

ajustes decorrentes da adoção de novas práticas contábeis a partir de 1° de janeiro de 2010,
a entidade avaliará a necessidade de calcular os efeitos que seriam produzidos em suas
demonstrações contábeis de 2009, para fins de comparação.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas adotadas na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Apuração do superávit
As receitas e despesas são apuradas em conformidade com o regime contábil de competência
de exercício.
b) Ativos e passivos circulantes e não circulantes
Os ativos circulantes e não circulantes são registrados pelos seus valores de aquisição e,
quando aplicável, são reduzidos, mediante provisão, aos seus valores prováveis de realização.
Os passivos circulantes e não circulantes são registrados pelos seus valores conhecidos
ou calculáveis e, quando aplicável, incluem os encargos incorridos.
c) Provisão para devedores duvidosos
A provisão para devedores duvidosos foi constituída pelo valor estimado para cobrir eventuais
perdas na realização das contas a receber e outros créditos.
d) Direito de uso de imagem
A partir do exercício de 2004 o Clube passou a registrar os valores correspondentes aos seus
direitos de uso de exploração de imagem, cedidos por seus atletas profissionais e da comissão
técnica.Passou, também, a destacar os compromissos decorrentes desta aquisição, de acordo
com a vigência dos contratos.
e) Ativo imobilizado 
Os bens do ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, construção e reavaliação,
conforme nota explicativa 12.A depreciação é calculada pelo método linear, a taxas que levam
em consideração a vida útil remanescente dos bens, mencionada na nota explicativa nº 8.
Em 31 de dezembro de 2009 e de 2008, não foi necessário registro de provisão para redução
ao valor recuperável do imobilizado.
f) Intangível 
Custo de atletas em formação e de atletas formados
Sob esse título são registrados todos os gastos com a formação de atletas nas categorias de
base do Clube. Quando da dispensa do atleta o valor de seu custo é lançado no resultado do
exercício na rubrica "Baixa de custo de atletas em formação". Quando da profissionalização
do atleta o valor acumulado de seu custo é transferido para a conta "Custo de atletas formados"
(ativo imobilizado), amortizado de acordo com o prazo de vigência do contrato de trabalho,
com registro na rubrica "Amortização do custo de atletas formados".
Contratos de atletas profissionais
Todos os gastos na contratação de atletas profissionais são registrados sob esse título. A
amortização é calculada de acordo com o prazo de vigência do contrato de trabalho e é
registrada na rubrica "Amortização/Baixa de contratos de atletas profissionais" (demonstração
do superávit do exercício).
g) Diferido
Refere-se aos gastos pré-operacionais, deduzidas as amortizações efetuadas, na construção
do Centro de Formação de Atletas "Presidente Laudo Natel", na Cidade de Cotia - SP.
h) Avaliação do valor recuperável de ativos
O Clube revisa o valor contábil dos ativos utilizados em suas operações, com o objetivo de
determinar e avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias que possam indicar deterioração
ou perda de seus valores recuperáveis.
Os ativos são agrupados de acordo com a unidade de negócio que pertençam e são avaliados
segundo a possível deterioração, com base em seus fluxos futuros de caixa projetados
descontados durante a vida remanescente estimada dos ativos.
Caso haja, a perda será provisionada com base no montante pelo qual o valor contábil exceder
o valor presente esperado dos fluxos de caixa futuros de cada unidade de negócio.
i) Provisão para contingências
Registrada com base na opinião da administração e dos seus advogados no montante das
perdas prováveis em relação aos processos existentes nas datas dos balanços.

5. CONTAS A RECEBER

2009 (R$ mil)_____________________________________________
Circulante Não Circulante Total_____________ _______________ __________

Entidades Esportivas 22.677 6.443 29.120 
Patrocínios 6.460 -   6.460 
Contratos de locação 9.878 6.336 16.214 
Vulcabrás do Nordeste S/A 4.553 8.600 13.153 
Receitas Timemania 1.586 21.836 23.422 
Contratos de cessão de espaço 5.385 1.219 6.604 
Contratos de licenciamento de marca 315 200 515 
Cheques em custódia 702 -   702 
Diversos 833 -   833 
Provisão para devedores duvidosos (1.126) (3.956) (5.082)_____________ _______________ __________

51.263 40.678 91.941_____________ _______________ _______________________ _______________ __________

2008 (R$ mil)_____________________________________________
Circulante Não Circulante Total_____________ _______________ __________

Entidades Esportivas 17.332 5.928 23.260 
Patrocínios 7.972 -   7.972 
Contratos de locação 5.015 2.510 7.525 
Vulcabrás do Nordeste S/A 6.081 5.500 11.581 
Receitas Timemania 1.272 23.108 24.380 
Contratos de cessão de espaço 2.835 2.059 4.894 
Contratos de licenciamento de marca 1.195 874 2.069 
Cheques em custódia 299 -   299 
Diversos 441 -   441 
Provisão para devedores duvidosos (201) (3.437) (3.638)_____________ _______________ __________

42.241 36.542 78.783_____________ _______________ _______________________ _______________ __________

6. RECEITAS A APROPRIAR
Em 31/12/2009 havia o saldo de R$ 64.185 mil, referente aos seguintes contratos de patrocínio,
publicidade e eventos. Esse montante será apropriado ao resultado do exercício de acordo
com o prazo de vigência dos respectivos contratos.

2009 (R$ mil)_____________________________________________
Circulante Não Circulante Total_____________ _______________ __________

Entidades Esportivas 7.500 - 7.500 
Contratos de locação 9.001 6.336 15.337 
Vulcabrás do Nordeste S/A 4.300 8.600 12.900 
Receitas Timemania 1.498 21.836 23.334 
Contratos de cessão de espaço 3.514 1.219 4.733 
Contratos de licenciamento de marca 181 200 381_____________ _______________ __________

25.994 38.191 64.185_____________ _______________ _______________________ _______________ __________

2008 (R$ mil)_____________________________________________
Circulante Não Circulante Total_____________ _______________ __________

Entidades Esportivas 7.500 -   7.500 
Contratos de locação 4.623 2.510 7.133 
Vulcabrás do Nordeste S/A 5.500 5.500 11.000 
Receitas Timemania 1.272 23.108 24.380
Contratos de cessão de espaço 2.643 2.059 4.702 
Contratos de licenciamento de marca 1.120 874 1.994_____________ _______________ __________

22.658 34.051 56.709_____________ _______________ _______________________ _______________ __________

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT  DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 E DEZEMBRO DE 2009 E 2008

(Valores expressos em milhares de reais)

Reservas________________________________________________________________

Patrimônio Reserva Social Ajustes de Avaliação Patrimonial Superávit Total____________________________ __________________________________

Social Fundo de Reserva Superávit Reavaliação Acumulado__________ ________________ _______________ ____________
Associativa Acumulado__________ ______________________________ ________________ ______________ ____________

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 4.842 10.915 0 201.577 5.138 222.472 __________ ______________________________ ________________ ______________ ______________________ ______________________________ ________________ ______________ ____________

Integralização de títulos sociais 1.000 1.000
Realização da Reavaliação 3.854 (3.854) -
Transferência Doações Lei de Incentivo ao Desporto (319) 319 -
Transferência do superávit acumulado 5.138 (5.138) -
Resultado do exercício 2.244 2.244
Transferência do resultado do exercício 1.122 1.122 (2.244) -
Estorno de ativo imobilizado descontinuado NPC 24/CVM 183/95 (213) (213)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 5.842 11.718 10.433 197.510 - 225.503__________ ______________________________ ________________ ______________ ______________________ ______________________________ ________________ ______________ ____________

Integralização de títulos sociais 2.151 2.151 
Realização da Reavaliação 3.622 (3.622) -
Resultado do exercício 426 426 
Transferência do resultado do exercício 213 213 (426) -

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 7.993 11.931 14.268 193.888 - 228.080__________ ______________________________ ________________ ______________ ____________

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008

(Valores expressos em milhares de reais)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008  (Valores expressos em milhares de reais)

PASSIVO 2009 2008______________ ______________
CIRCULANTE 84.891 84.666 ______________ ______________
Fornecedores 3.070 1.722 
Instituições financeiras 50.576 42.764 
Obrigações trabalhistas 8.249 7.395 
Obrigações tributárias parceladas 1.956 2.275 
Obrigações tributárias 1.437 1.476 
Direito de imagem a pagar 11.381 13.820 
Entidades esportivas e federações -   2.655 
Adiantamento de contratos 4.523 7.985 
Empréstimos de terceiros 2.124 2.124 
Contas a pagar 1.575 2.450

NÃO CIRCULANTE 59.185 63.714______________ ______________

Exigível a Longo Prazo 59.185 63.714 ______________ ______________
Instituições financeiras 4.359 2.845 
Obrigações tributárias parceladas 42.985 42.605 
Entidades esportivas e federações -   210 
Adiantamento de contratos -   1.909 
Provisão para contingências trabalhistas 2.449 2.478 
Direito de imagem a pagar 9.392 13.667 

PATRIMÔNIO SOCIAL 228.080 225.503______________ ______________
Patrimônio social 7.993 5.842 
Reserva Social 26.199 22.151 
Ajustes de avaliação patrimonial 193.888 197.510 

______________ ______________
TOTAL DO PASSIVO 372.156 373.883______________ ____________________________ ______________

Atividades Operacionais 2009 2008____________ _____________
Ajustes para conciliar o resultado 24.353 25.836____________ _____________
Superávit do Exercício 426 2.244 
Depreciações e amortizações 6.321 5.832 
Baixa do custo de atletas em formação 5.309 2.921 
Amortização de contratos de atletas formados 2.424 2.144 
Amortização/Baixa de contratos de atletas profissionais 9.813 13.354 
Obrigações tributárias e previdenciárias parceladas 60 (659)

(Acréscimo) decréscimo de ativos 3.234 20.513 ____________ _____________
Em contas a receber (5.669) 18.126 
Em direitos sobre imagem 6.672 3.633 
Em estoques (326) (802)
Em outros créditos 2.557 (444)

Acréscimo (decréscimo) de passivos (8.320) (12.393)____________ _____________
Em fornecedores e contas a pagar 473 (1.213)
Em obrigações trabalhistas 854 1.952 
Em obrigações tributárias e previdenciárias (39) (1.006)
Em direito sobre imagem a pagar (6.714) (3.476)
Provisões (29) (606)
Entidades esportivas e federações (2.865) (8.044)____________ _____________
(A) Fluxo de caixa das atividades operacionais 19.267 33.956 ____________ _________________________ _____________

Atividades de Investimentos
Adições para o imobilizado (bens) (15.493) (11.400)
Adiantamento de Contratos (5.371) (2.668)
Adiantamentos e despesas antecipadas 2.121 (4.025)
Baixas do Imobilizado 18 218 
Custo de atletas em formação (12.779) (11.293)
Contratos de atletas profissionais (5.861) (12.064)____________ _____________
(B) Fluxo de caixa das atividades de investimento (37.365) (41.232)____________ _________________________ _____________

Atividades de Financiamentos
Integralização de títulos sociais 2.151 1.000 
Ingressos de Empréstimos 33.521 36.395 
Pagamento de Empréstimos (24.194) (20.787)____________ _____________
(C ) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 11.478 16.608 ____________ _________________________ _____________

Geração de caixa do exercício (A+B+C) (6.620) 9.332____________ _________________________ _____________

Saldo inicial de caixa 22.684 13.352 
Saldo final de caixa 16.064 22.684____________ _____________
Variação (6.620) 9.332____________ _________________________ _____________

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO NOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
((Valores expressos em milhares de reais)

2009 2008___________ ___________

RECEITA OPERACIONAL 179.413 169.596___________ ___________
Receitas do futebol profissional e de base 116.489 112.792 
Receitas sociais e esportes amadores 17.496 19.284 
Receitas do estádio 27.559 14.658 
Provisões (772) (329)
Contratos de atletas profissionais 5.861 12.064 
Custo de atletas em formação 12.779 11.293 
Outras Receitas 1 (166)

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (70.140) (79.632)___________ ___________
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (70.140) (79.632)___________ ___________

VALOR ADICIONADO BRUTO 109.273 89.964___________ ___________

RETENÇÕES (23.867) (24.251)___________ ___________
Depreciações e amortizações (6.321) (5.832)
Amortização/Baixa de contratos de atletas profissionais (9.813) (13.354)
Amortização do custo de atletas formados (2.424) (2.144)
Baixa do custo de atletas em formação (5.309) (2.921)___________ ___________

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELO CLUBE 85.406 65.713___________ ___________

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANFERÊNCIA 13.292 13.841___________ ___________
Receitas financeiras 1.952 2.604 
Aluguéis 4.397 5.236 
Licenciamento de Marca 6.943 6.001___________ ___________

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 98.698 79.554___________ ______________________ ___________

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Salários 64.650 65,5% 51.252 64,4%
Prêmios 7.870 8,0% 7.224 9,1%
Benefícios 3.617 3,7% 3.564 4,5%
Governo 11.445 11,6% 9.407 11,8%
Juros/Atualizações de Parcelamentos 10.690 10,8% 5.863 7,4%
Superávit do Exercício 426 0,4% 2.244 2,8%__________________________________________

98.698 100% 79.554 100%____________________________________________________________________________________

ATIVO 2009 2008______________ ______________
CIRCULANTE 60.819 65.958______________ ______________
Disponibilidade 2.495 3.799 
Aplicações financeiras 13.569 18.885 
Contas a receber 51.263 42.241 
Receitas a apropriar (25.994) (22.658)
Direito de uso de imagem 10.348 12.745 
Contribuições de sócios a receber 192 205 
Estoques 2.232 1.906 
Adiantamentos 3.073 2.993 
Despesas antecipadas 3.641 5.842 

NÃO CIRCULANTE 311.337 307.925______________ ______________

Realizável a Longo Prazo 16.959 23.795 ______________ ______________
Depósitos judiciais 4.315 6.946 
Contas a receber 40.678 36.542 
Receitas a apropriar (38.191) (34.051)
Direito de uso de imagem 9.392 13.667 
Outros créditos 765 691 

Imobilizado 249.442 240.200 
Intangível 44.272 43.154 
Diferido 664 776 

______________ ______________
TOTAL DO ATIVO 372.156 373.883 ______________ ____________________________ ______________

RECEITAS 2009 2008___________ ______________ ______________

FUTEBOL PROFISSIONAL E DE BASE 123.432 118.793 ______________ ______________

Negociação de atestados liberatórios de atletas 14.431 30.562 
Direitos de transmissão de TV 37.074 27.320 
Premiações em campeonatos 2.930 1.966 
Publicidade e patrocínio 31.344 18.283 
Projeto Sócio Torcedor 5.314 3.920 
Arrecadação de jogos 21.411 16.760 
Licenciamentos da marca 6.943 6.001 
Patrocínio- Lei de Incentivo ao Desporto -   9.138 
Outras receitas 3.985 4.843 
SOCIAIS E ESPORTES AMADORES 18.188 19.935______________ ______________

Contribuições e taxas 13.281 12.518 
Departamentos e esportes amadores 3.873 3.284 
Festas e eventos sociais 342 405 
Patrocínio- Lei de Incentivo ao Desporto -   3.077 
Aluguéis 692 651 
ESTÁDIO 31.264 19.243______________ ______________

Camarotes e cadeiras cativas 18.799 8.883 
Publicidade 3.251 2.643 
Aluguéis 3.705 4.585 
Patrocínio- Lei de Incentivo ao Desporto -   1.563 
Outras receitas 5.509 1.569 ______________ ____________________________ ______________
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 172.884 157.971______________ ____________________________ ______________

DESPESAS 2009 2008___________ ______________ ______________

FUTEBOL PROFISSIONAL E DE BASE (113.962) (104.917)______________ ______________
Pessoal (44.590) (32.789)
Encargos trabalhistas (5.969) (4.924)
Benefícios (1.943) (1.691)
Prêmios (7.870) (7.224)
Direito de arena (1.979) (1.426)
Direito de uso de imagem (16.406) (19.478)
Baixa do custo de atletas em formação (5.309) (2.921)
Amortização de custo de atletas formados (2.424) (2.144)
Amortização/Baixa de contratos de atletas profissionais (9.813) (13.354)
Empréstimos de atletas (2.633) (4.667)
Arbitragens, federações, confederações (2.074) (1.925)
Despesas com jogos (7.737) (8.023)
Participação de atletas em direitos econômicos (2.750) (2.827)
Água/Luz/Telefone (2.101) (1.878)
Manutenções (521) (468)
Materiais (4.568) (4.645)
Serviços (4.629) (3.345)
Depreciação (1.191) (1.085)
Gerais (1.462) (1.396)
Provisões para devedores duvidosos (772) -
Custo de Formação de Atletas 12.779 11.293 

SOCIAIS E ESPORTES AMADORES (15.910) (16.316)______________ ______________
Pessoal (4.342) (4.046)
Encargos trabalhistas (530) (489)
Benefícios (559) (542)
Arbitragens, federações, confederações (227) (204)
Despesas com jogos (597) (446)
Depreciação (997) (865)
Manutenções (505) (696)
Materiais (2.048) (2.472)
Serviços/Limpeza/lavanderia/medicina/Div (2.470) (2.914)
Rateio Segurança (1.027) (1.303)
Água/Luz/Telefone (2.182) (1.881)
Gerais (426) (458)

ESTÁDIO (9.147) (8.112)______________ ______________
Pessoal (410) (411)
Encargos trabalhistas (47) (44)
Benefícios (92) (100)
Despesas com jogos (666) (374)
Depreciação (3.669) (3.338)
Água/Luz/Telefone (334) (251)
Manutenções (283) (265)
Materiais (706) (391)
Serviços/Limpeza/lavanderia/medicina/Div (1.551) (1.162)
Rateio Segurança (1.109) (1.337)
Gerais (280) (439)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (12.350) (11.751)______________ ______________
Pessoal (7.760) (7.599)
Encargos trabalhistas (1.002) (950)
Benefícios (1.023) (1.231)
Depreciação (464) (544)
Água/Luz/Telefone (1.051) (976)
Serviços (1.354) (359)
Manutenções (187) (196)
Materiais (1.613) (1.809)
Gerais (475) (561)
Resultado com a baixa de bens 1 (166)
Rateios 2.578 2.640 
ENCARGOS FINANCEIROS (9.644) (5.224)______________ ______________
Receitas financeiras 1.952 2.604 
Despesas financeiras (11.596) (7.828)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS (11.445) (9.407)______________ ____________________________ ______________
TOTAL DAS DESPESAS (172.458) (155.727)______________ ____________________________ ______________
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 426 2.244______________ ______________

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


