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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Ilmos. Srs.
Diretores, Conselheiros e Administradores da
Liga Sul/Minas/Rio de Futebol Profissional
Examinamos as demonstrações financeiras da Liga Sul/Minas/Rio de Futebol Profissional, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações de resultado do exercício, das
mutações do patrimônio social e do fluxo 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 da Associação 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 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 da Associação
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 da Associação. 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.
Opinião
Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Liga Sul/Minas/Rio de Futebol Profissional 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.
Ênfase
Conforme mencionado em Nota 1, a Associação foi fundada em 10 de setembro de 2015 e teve seu registro
efetuado em 26 de novembro de 2015. O exercício findo em 31 de dezembro de 2015 é o primeiro exercício social
da Associação, não existindo exercício comparativo a ser divulgado.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016
Mazars Auditores Independentes
CRC 2 SPO23701/O-8

Dominique Joseph Marcel Nezan
Contador CRC 1SP220825/O-0
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Liga Sul/Minas/Rio de Futebol Profissional
Balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2015
(Valores expressos em reais)

Ativo

2015

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)

125.932

Total do ativo circulante

125.932

Total do ativo

125.932

Passivo
Circulante
Fornecedores (Nota 4)
Obrigações fiscais (Nota 5)
Contas a pagar (Nota 6)
Total do passivo circulante
Patrimônio líquido
Patrimônio social
Déficit/superávit acumulado
Superávit (déficit) do exercício

2015
396.192
16.725
2.372
415.290
(289.358)
(289.358)

Total do passivo

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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125.932

Liga Sul/Minas/Rio de Futebol Profissional
Demonstração dos resultados
Exercício findo em 31 de dezembro de 2015
(Valores expressos em reais)

2015
(A partir de
26/11/2015

Receitas operacionais
Contribuição de associados (Nota 7)

260.000
260.000

Despesas de custeio
Viagens
Despesas legais e judiciais
Consultoria e assessoria
Honorários - Diretoria Executiva
Honorários advocatícios
Honorários contábeis

(57.392)
(3.259)
(150.000)
(210.000)
(120.000)
(8.800)
(549.451)

Superávit (déficit) antes das despesas e receitas financeiras

Despesas / receitas financeiras
Receitas
Despesas

(289.451)

254
(160)
94

Déficit do exercício

(289.358)

Em 31 de dezembro de 2015, não há componentes do resultado abrangente além do déficit do exercício, motivo
pelo qual não estão sendo apresentadas as demonstrações do resultado abrangente.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Liga Sul/Minas/Rio de Futebol Profissional
Demonstração das mutações do patrimônio social
(Valores expressos em reais)

Saldo em 26/11/2015
Resultado do exercício
Saldo em 31/12/2015

Capital

Reservas

Superávits/
(déficits)
acumulados

-

-

(289.358)
(289.358)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Totais
(289.358)
(289.358)

Liga Sul/Minas/Rio de Futebol Profissional
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2015
(Valores expressos em reais)

2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Déficit do exercício
Resultado líquido ajustado
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Variação de fornecedores
Variação do contas a pagar
Variação obrigações fiscais
Variação com provisão de férias e encargos
Variação com outras obrigações
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Saldo inicial do período

(289.358)
(289.358
396.192
2.372
16.725
415.290
-

Saldo final do período

125.932

Aumento líquido de caixa e equivalente caixa

125.932

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Liga Sul/Minas/Rio de Futebol Profissional
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2015 e de 2014
(Valores expressos em reais)

1

Contexto operacional
A Liga de Clubes de Futebol Profissional do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro – sob a denominação de
“LIGA SUL/MINAS/RIO DE FUTEBOL PROFISSIONAL” ou simplesmente “LIGA” é uma associação, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada na cidade do Rio de Janeiro/RJ em 10 de
setembro de 2015. O registro foi efetuado em 26 de novembro de 2015 em Curitiba/PR.
A LIGA é composta exclusivamente por entidades de prática desportiva da modalidade futebol, que
disputem competições na categoria profissional (independentemente de disputarem em outras
categorias) sediadas nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio de
Janeiro, nos termos de filiação descritos no estatuto social com patrimônio e autonomia administrativa,
financeira e jurídica própria, distinta de seus filiados.
A LIGA não responde solidária ou subsidiariamente pelas obrigações de seus filiados.
A LIGA está amparada no Inciso I, Art.217 da Constituição Federal e nos termos da legislação desportiva
federal, goza de peculiar autonomia quanto à sua organização e funcionamento e não está sujeita à
ingerência ou interferência estadual.
A LIGA tem como objetivo:
a)

Promoção e defesa dos interesses comuns de seus filiados e a gestão dos assuntos inerentes à
organização e realização de competições regionais de futebol profissional a serem disputadas
entre os clubes filiados;

b) A regulamentação técnica e disciplinar de competições de futebol por ela organizadas;
c)
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A exploração comercial das competições por ela organizadas, sempre buscando a maior
rentabilidade econômica.

Apresentação das demonstrações e principais práticas contábeis
As demonstrações financeiras da entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e em conformidade com as normas técnicas de contabilidade para entidades sem fins
lucrativos (NBC ITG 2002, aprovada pela Resolução CFC n°1.409/2012) do Conselho Federal de
Contabilidade.
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
requer que a administração, baseada em estimativas, efetue o registro de certas transações que afetam
ativos e passivos, receitas, custos e despesas, bem como divulgação de informações sobre dados das
suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua
efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 29 de abril de 2016.
As práticas contábeis significativas aplicadas na preparação das demonstrações financeiras são as
seguintes:
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Liga Sul/Minas/Rio de Futebol Profissional
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2015 e de 2014
(Valores expressos em reais)

(a)

Caixa e equivalentes de caixa
Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de curto prazo.
Essas aplicações financeiras possuem liquidez imediata, são prontamente conversíveis em um montante
conhecido de caixa, não estão sujeitas a risco de mudança relevante de valor e estão demonstradas pelo
valor justo que equivale ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do
exercício, com base no regime de competência.

(b)

Passivo circulante
Está demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e das variações monetárias.

(c)

Provisões
As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos
passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável.

(d)

Receitas e despesas
As receitas de contribuições para as atividades da Liga e as correspondentes despesas são incluídas na
apuração do superávit ou déficit no período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se
correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

(e)

Demonstração do resultado abrangente
Não houve resultado abrangente no período divulgado, portanto a "Demonstração do resultado
abrangente" não está sendo apresentada.

(f)

Demonstrações de fluxo de caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de
acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 03.
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Disponibilidades

Banco Mercantil Brasil 2014811-1
CDI Banco Mercantil Brasil

2015
829
125.103

Total

125.932

As aplicações financeiras referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários, com
remuneração à variação do Certificado de Depósitos Interbancários (CDI).
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Liga Sul/Minas/Rio de Futebol Profissional
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2015 e de 2014
(Valores expressos em reais)

4

Fornecedores
2015

5

Carlezzo Advogados e Assoc.
Decisão Ass. Contabilidade
Honorários - Diretoria Executiva
Unitour Turismo Universal Ltda

120.000
8.800
210.000
57.392

Total

396.192

Obrigações fiscais

I.R.R.F a recolher
I.S.S retido a pagar
PIS/COFINS/CSLL retido a recolher
Total

6

2015
2.250
7.500
6.975
16.725

Contas a pagar

Decisão Assessoria-C/Corrente
Despesas legais a pagar

2015
998
1.374

Total

2.372
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Liga Sul/Minas/Rio de Futebol Profissional
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2015 e de 2014
(Valores expressos em reais)

7

Contribuição de associados
2015
20.000
60.000
60.000
60.000
60.000
260.000

América Futebol Club
Clube Atlético Paraense
Criciúma Esporte Clube
Grêmio Foot Ball Porto Alegre
Sport Club Nacional

Segundo ata de constituição da Liga, cada um dos 15 times integrantes que efetivamente disputaram a
competição, deveriam contribuir mensalmente com um valor de R$ 20.000,00, porém essa contribuição
não seria compulsória. Até 31.12.2015 os 5 times demonstrados acima contribuíram para a Liga.
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Eventos subsequentes
A Direção da Liga anunciou, no dia 28 de dezembro de 2015, a venda dos direitos de transmissão da 1ª
edição do torneio realizada em 2016, pelo valor de R$ 5 milhões. A verba será destinada aos clubes
participantes da competição conforme a classificação obtida na LIGA como forma de premiação.
Em 01 de março de 2016, a Liga fechou um contrato de patrocínio com a cervejaria Heineken no
montante de R$ 280.000,00 referente a edição em 2016.
Em 04 de fevereiro de 2016, o Clube Atlético Mineiro efetuou contribuição no montante de R$ 150.000,00
para manutenção das operações da Liga.

*
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