
Conquistas no Morumbi 
2012 foi um ano de conquistas, inovações e crescimento
econômico para o São Paulo FC

São Paulo Futebol Clube RELATÓRIO DA DIRETORIA

SKY, dentre outras, redundaram 
já no começo do ano de 2013 em 
H\TLU[V�ZPNUPÄJH[P]V��LT�THPZ�
do que o dobro, de adesões ao 
Projeto Sócio Torcedor do São 
Paulo FC, colocando na primeira 
posição dentre os clubes que mais 
JYLZJLYHT�LT�UV]VZ�Z}JPVZ�H�
partir do lançamento do Projeto.
A somatória dos contratos e ações mencionadas, com a manutenção 
dos projetos já existentes, deu e dará ao São Paulo Futebol Clube 
JVUKPs�LZ�KL�PU]LZ[PY�MVY[LTLU[L�UH�MVYTHsqV�KL�\TH�LX\PWL�KL�M\[LIVS�
]LUJLKVYH��*VTV�L_LTWSV��K\YHU[L�V�L_LYJxJPV�KL������PU]LZ[PTVZ�
9�������TPSO�LZ�UH�JVU[YH[HsqV�KL�H[SL[HZ�WYVÄZZPVUHPZ��KLU[YL�LSLZ�
1HKZVU�9VKYPN\LZ�KL�6SP]LPYH��6Z^HSKV�3V\YLUsV�-PSOV��9HMHLS�;VSVP�L�
7H\SV�/LUYPX\L�*OHNHZ�KL�3PTH��(�JVU[YH[HsqV�KVZ�YLMVYsVZ��ZVTHKH�H�
manutensqV�KVZ�IVUZ�]HSVYLZ�Qm�WYLZLU[LZ�UV�LSLUJV�WYVÄZZPVUHS��
YLK\UKV\�UH�JVUX\PZ[H�KH�]HNH�UH�*VWH�3PILY[HKVYLZ�KH�(TtYPJH�

equiparam o anel a um completo 
JLU[YV�KL�ZLY]PsVZ�X\L�M\UJPVUH�
não só nos dias de jogos e 
L]LU[VZ��THZ�K\YHU[L�[VKH�H�
ZLTHUH��KHUKV�]PKH�L�TV]PTLU[V�
ao Estádio do Morumbi.
5V�*VTWSL_V�:VJPHS�MVYHT�
YLHSPaHKHZ�]mYPHZ�YLMVYTHZ�L�
modernizações. Foi realizada 
YLMVYTH�L�HTWSPHsqV�KH�4\ZJ\SH-
ção, com a construção de dois 
UV]VZ�TLaHUPUVZ��(�:H\UH�
4HZJ\SPUH�MVP�[V[HSTLU[L�YLMVYTHKH� 
Todos os corredores e passeios 
KV�*VTWSL_V�:VJPHS�[P]LYHT
o piso trocado. Foram iniciadas 
HZ�VIYHZ�L�YLMVYTHZ�KVZ�NPUmZPVZ��
5V�7HYX\L�(X\m[PJV��MVP�MLP[H�[YVJH�
do toboágua e a modernização
da piscina de biribol. Foi JVUZ[Y\xKV 
\T�UV]V�ZL[VY�KL�ÄZPV[LYHWPH�
de 225 m², com a instalação de 
equipamentos eletrônicos de 
�S[PTH�NLYHsqV��-VP�JVUZ[Y\xKH�
sala de jogos e cyber de 180m², 
modernamente equipada. 

,T�J\TWYPTLU[V�HV�KPZWVZ[V�UV�,Z[H[\[V�:VJPHS�KV�*S\IL��HWYLZLU[HTVZ�YLSH[}YPV�KHZ�H[P]PKHKLZ
YLHSPaHKHZ�UV�HUV�KL�������PUJS\PUKV�ZL�VZ�+LTVUZ[YH[P]VZ�-PUHUJLPYVZ�YLMLYLU[LZ�HV�L_LYJxJPV
encerrado em 31 de dezembro de 2012, comparado àquele que se encerrou em 2011.
   O ano de 2012 destacou-se 
JVTV�V�HUV�KL�UV]HZ�WHYJLYPHZ��
iniciando-se pelo Contrato de 
7\ISPJPKHKL�4mZ[LY�ÄYTHKV�JVT�H�
Semp Toshiba, Contrato de 
3PJLUJPTLU[V�KL�Material�,ZWVY[P]V�
ÄYTHKV�JVT�H�*HTI\JP�:�(�
“Penalty” e Contrato de Parceria 
ÄYTHKV�JVT�H�AMBEV, os quais 
durante seu transcorrer irão 
H\TLU[HY�JVUZPKLYH]LSTLU[L�H�
capacidade de manutenção e 
PU]LZ[PTLU[V�KV�*S\IL��Ao longo 
KV�HUV�KL�������MVP�YLHSPaHKV�
[YHIHSOV�KL�YL]PZqV�L�YLVYNHUPaHsqV�
do Projeto Sócio Torcedor do São 
Paulo Futebol Clube. Iniciado em 
1999, sendo pioneiro nesse tipo 
KL�ZLY]PsV�LU[YL�VZ�JS\ILZ�KL�
M\[LIVS�KV�)YHZPS��V�7YVQL[V�:}JPV�
Torcedor chegou a receber prêmios 
pela excelência no atendimento 
HVZ�[VYJLKVYLZ��7VYtT��UVZ��S[PTVZ�
HUVZ�MVP�]LYPÄJHKH�H�ULJLZZPKHKL�
KL�TVKPÄJHsqV�KL�HSN\UZ�JVUJLP-
tos e organização interna do 
7YVQL[V��LZWLJPHSTLU[L�]PZHUKV�
aumentar o número de torcedores 
ÄSPHKVZ��*VUQ\U[HTLU[L�JVT�
H�YL]PZqV�KV�WSHUV�L�YLVYNHUPaHsqV�
PU[LYUH��MVP�YLHSPaHKV�PU]LZ[PTLU[V�
ZPNUPÄJH[P]V�LT�PUMYHLZ[Y\[\YH��
contratação de pessoal e 
[YLPUHTLU[V��ZVM[^HYL�L�promoções, 
JVT�]PZ[H�H�ILULÄJPHY�L�WYVWVYJPV-
UHY�L_WLYPvUJPHZ�L_JS\ZP]HZ�HVZ�
nossos torcedores. As ações de 
reorganização interna do Projeto 
Sócio Torcedor, conjuntamente 
com a participação do São Paulo 
Futebol Clube no Projeto “Por um 
Futebol Melhor” capitaneado pela 
AMBEV, com a participação de 
KP]LYZHZ�V\[YHZ�LTWYLZHZ�
YLSL]HU[LZ�UV�TLYJHKV�UHJPVUHS��
JVTV�)9(+,:*6��<503,=,9�L�

KL�������X\L�]LPV�tanto com a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro 
KL�������[LUKV�]LUJPKV�V�ZLN\UKV�[\YUV�KH�JVTWL[PsqV���JVTV�JVT
H�JVUX\PZ[H�KV�;x[\SV�KH�*VWH�:\S�HTLYPJHUH�KL�������[x[\SV�PUtKP[V�WHYH�
o São Paulo Futebol Clube. O torcedor reconheceu a qualidade do elenco 
MVYTHKV�WLSV�:qV�7H\SV�-\[LIVS�*S\IL�LT�������WYVWVYJPVUHUKV�HV�
Clube o maior público da história da competição e a maior renda do 
M\[LIVS�IYHZPSLPYV�KV�HUV�KL��������;HTItT�UV�*HTWLVUH[V�)YHZPSLPYV�V�
*S\IL�VI[L]L�V�THPVY�W�ISPJV�KH�JVTWL[PsqV�UV�QVNV�YLHSPaHKV�JVU[YH�V�
5m\[PJV�UH���¢�YVKHKH��HStT�KL�LZ[HY�WYLZLU[L�LT�[YvZ�KVZ�X\H[YV�THPVYLZ�
públicos do Campeonato. Nas categorias de base, o São Paulo Futebol 
*S\IL�THU[L]L�H�L]VS\sqV�KV�[YHIHSOV�YLHSPaHKV�UV�*LU[YV�KL�-VYTHsqV�
KL�([SL[HZ�¸7YLZPKLU[L�3H\KV�5H[LS¹��YLZWVUZm]LS�WLSH�MVYTHção de 
grandes atletas, não só para o Clube, mas para a Seleção Brasileira 

Somos o clube que mais 
recebeu adesões de novos 
sócios, todas, através do
Projeto SócioTorcedor

,T�������MVP�]LYPÄJHKV�H\TLU[V�KL�����KH�YLJLP[H�IY\[H�[V[HS�KV�*S\IL��
HW\YHUKV�ZL�\T�:<7,9Í=0;�KL�9��������������VP[VJLU[VZ�L�]PU[L�L�ZLPZ 

mil reais���(�<UPKHKL�-\[LIVS�7YVÄZZPVUHS�[L]L�H\TLU[V�KL�� �����KH�
YLJLP[H�JVT�HYYLJHKHs�LZ�LT�QVNVZ��MY\[V�KV�PU]LZ[PTLU[V�YLHSPaHKV
e do melhor desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro e Copa 
Sul-americana. (�<UPKHKL�,Z[mKPV�KV�4VY\TIP�]LYPÄJV\�YLK\sqV�KH�
YLJLP[H�WVY�KLJVYYvUJPH�KL�LZ[YH[tNPH�KL�KLZVJ\WHsqV�KVZ�JHTHYV[LZ�
ZP[\HKVZ�UV�:L[VY�(THYLSV�0U[LYTLKPmYPV�L�;tYYLV��X\L�ZLYqV�JLKPKVZ�
WHYH�PUZ[HSHsqV�KH�(YLUH�KL��������S\NHYLZ��X\L�MHa�WHY[L�KV�WYVQL[V�
de construção da Cobertura do Estádio do Morumbi. 
Apesar da redução em 2012, a Unidade Estádio do Morumbi apresenta 
]HYPHsqV�WVZP[P]H�KL������UV�[V[HS�KL�YLJLP[HZ�UVZ��S[PTVZ����HUVZ��
A Unidade Social continua apresentando crescimento em suas receitas 
WYVQL[HUKV�V�LX\PSxIYPV�LT�Z\HZ�JVU[HZ�WHYH�VZ�WY}_PTVZ�L_LYJxJPVZ� 
+LZ[HJH�ZL�X\L�V�*S\IL�]LT�I\ZJHUKV�HS[LYUH[P]HZ�WHYH�ZL�THU[LY
ZLT�H�ULJLZZPKHKL�KL�ULNVJPHY�JVU[YH[VZ�KL�([SL[HZ��OHQH�]PZ[H�X\L
HV�SVUNV�KV�WLYxVKV�H�YLJLP[H�JVYYLZWVUKLU[L�KPTPU\P\�����

(WYPUJPWHS��VSxTWPJH�L�KHZ categorias KL�IHZL��L�NYHUKLZ�JS\ILZ�KV�L_[LYPVY��
6�HUV�KL������MVP�THYJHKV�WLSH�JVU[PU\PKHKL�UH�TVKLYUPaHsqV�KVZ�
WYVJLZZVZ�KL�H]HSPHsqV�e treinamento de atletas em MVYTHsqV��JVU[YH[H-
sqV�KL�UV]VZ�WYVÄZZPVUHPZ��HX\PZPsqV�KL�LX\PWHTLU[VZ�L�HKVsqV�KL�
UV]HZ�KPYL[YPaLZ��6�*LU[YV�KL�-VYTHsqVKL�([SL[HZ�¸7YLZPKLU[L�3H\KV�
5H[LS¹�ZLN\P\�YLJLILUKV�PU]LZ[PTLU[VZ�JVT�]PZ[H�H�JVU[PU\HY�H�ZLY�

YLMLYvUJPH�UV�[YLPUHTLU[V�KL�
QV]LUZ�H[SL[HZ��5V�LZ[mKPV
¸*xJLYV�7VTWL\�KL�;VSLKV¹��
MVYHT�[YVJHKVZ����TPS�HZZLU[VZ�
das arquibancadas superiores, 
KHUKV�\T�UV]V�WHKYqV�LZ[t[PJV�
ao Estádio do Morumbi, com 
grande repercussão e destaque 
n�\UPMVYTPaHsqV�KL�[VKV�V�
Estádio em uma só cor, o 
=,94,3/6��X\L�Q\U[HTLU[L�
com o PRETO e o BRANCO, 
compõem as cores da NOSSA 
)(5+,09(��6Z�HUtPZ�PU[LYUVZ�
NHUOHYHT�UV]H�L�TVKLYUH�
JVUMVYTHsqV��JVT�YLMVYTH�
do teto, paredes, iluminação 
L�UV]V�WPZV�KL�WVSP\YL[HUV��
que equiparam as áreas de 
circulação do Estádio do 
Morumbi ao padrão de quali- 
dade dos melhores shoppings 
centers, sem parâmetro de 
comparação com a maioria 
dos estádios brasileiros e com 
grande parte daqueles localiza-
dos no exterior. Os banheiros 
MVYHT�YLMVYTHKVZ��[HTItT�
adotando o melhor padrão para 
JLU[YVZ�JVTLYJPHPZ�L�MVP�
JVUZ[Y\xKV�\T�ZL[VY�UV]V�L�
moderno para VZ�KLÄJPLU[LZ��
No Concept Hall, localizado no 
anel de circulaçãV�KV�:L[VY�;tYYLV��
MVP�PUH\N\YHKV�V�:OV^�9VVT�
“Semp Toshiba” e “São Paulo 
Seguros”, que juntamente com 
os estabelecimentos já existentes, 

Vista área do estádio Cícero Pompeu de ToledoVista área do estádio Cícero Pompeu de Toledo

Novos assentos das cadeiras cativasNovos assentos das cadeiras cativas

Finalizando, agradecemos a todos 
X\L��KL�HSN\TH�MVYTH��JVU[YPI\LT�
para o engrandecimento do São 
Paulo Futebol Clube: Associados, 
Conselheiros, Torcedores, 
Patrocinadores, Instituições 
Financeiras e, em especial, aos 
nossos colaboradores, sem os 
X\HPZ�UqV�[LYxHTVZ�JVUZLN\PKV
os resultados aqui apresentados.

Equipe Campeã da Copa Sul - Americana 2012Equipe Campeã da Copa Sul - Americana 2012

Atendimento Sócio TorcedorAtendimento Sócio Torcedor

Setor administrativo Sócio TorcedorSetor administrativo Sócio Torcedor
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Receitas por Unidade de Negócio
2002 - 2012

1\]LUHS�1\]vUJPV
Presidente

PARTIC IPAÇÃO 2012

PARCEIROS COMERCIAIS 5%

SÓCIOS DO CLUBE 9%

ESTÁDIO 13%

TORCEDORES 15%

ATLETAS 16%

TELEVISÃO 42%

*Receitas excluindo-se negociação 
  de atletas profissionais

2002
32.211
6.074
9.275

2003
38.825
4.424
11.151

2004
42.647
6.780

10.347

2005
66.161
7.930
10.347

2006
75.979
10.462
14.072

2009
109.001
31.264
18.188

2010
109.174
34.650
21.132

2011
134.281
41.398
23.982

2012
174.880
36.213
26.007

2008
88.231
19.243
19.935

2007
82.760
14.203
15.940

EVOLUÇÃO               2002     2012      V%

SÓCIOS CLUBE

TORCEDORES

PARC. COMERCIAIS

ESTÁDIO

ATLETAS

TELEVISÃO

TOTAL

16.728

17.249

14.878

10.955

53.156

25.968

138.934

26.007

41.832

14.975

36.213

46.293

117.573

282.893

55%

143%

1%

231%

-13%

353%

104%

Vista área do Complexo SocialVista área do Complexo Social

Concept HallConcept Hall

Novos banheiros anel superiorNovos banheiros anel superior

* Para efeito de comparação, as receitas 
do exercício de 2002 foram corrigidas 
pela variação do INPC (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor), correspon-
dente ao período compreendido entre 
dezembro de 2002 a dezembro de 2012



Ativo 2012 2011___________ ___________

CIRCULANTE 93.881 70.461___________ ___________
Caixa e equivalente de caixa (nota 4) 23.677 15.993 
Contas a receber (nota 5) 272.967 124.535 
Receitas a apropriar (nota 6) (246.996) (103.867)
Direito de uso de imagem (nota 11) 25.806 17.885 
Contribuições de sócios a receber 354 312 
Estoques 4.582 3.294 
Adiantamentos 2.066 2.298 
Despesas antecipadas (nota 7) 11.425 10.011 

NÃO CIRCULANTE 470.813 418.835___________ ___________

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 47.863 38.580___________ ___________
Depósitos judiciais 9.279 8.385 
Contas a receber (nota 5) 458.879 220.076 
Receitas a apropriar (nota 6) (457.923) (218.210)
Direito de uso de imagem (nota 11) 35.776 25.504 
Outros créditos 1.852 2.825 

PERMANENTE 422.950 380.255___________ ___________
Imobilizado líquido (nota 8) 286.065 280.143 
Intangível líquido (nota 9) 136.885 100.112 

TOTAL DO ATIVO 564.694 489.296 ___________ ______________________ ___________

Passivo 2012 2011___________ ___________

CIRCULANTE 215.625 122.622___________ ___________
Fornecedores 7.385 2.733 
Instituições financeiras (nota 12) 132.133 52.488 
Obrigações trabalhistas (nota 14) 10.567 9.710 
Obrigações tributárias parceladas (nota 15) 6.102 3.068 
Obrigações tributárias 2.259 1.041 
Direito de imagem a pagar (nota 11) 27.650 19.250 
Entidades esportivas e federações (nota 16) 15.142 19.360   
Adiantamento de contratos (nota 17) 6.897 9.566 
Contas a pagar 7.490 5.406 

NÃO CIRCULANTE 125.832 144.905___________ ___________

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 125.832 144.905___________ ___________
Instituições financeiras (nota 12) 23.930 50.392 
Obrigações tributárias parceladas (nota 15) 56.697 57.764 
Entidades esportivas e federações (nota 16) 2.438 7.507 
Provisão para contingências (nota 18) 6.991 3.738 
Direito de imagem a pagar (nota 11) 35.776 25.504

PATRIMÔNIO SOCIAL 223.237 221.769___________ ___________
Patrimônio social 11.423 10.781 
Reserva Social 28.693 24.397 
Ajustes de avaliação patrimonial 183.121 186.591 

TOTAL DO PASSIVO 564.694 489.296___________ ______________________ ___________

RECEITAS 2012 2011___________ ___________

FUTEBOL PROFISSIONAL E DA BASE 220.673 159.251___________ ___________
Negociação de atestados liberatórios de atletas 46.293 24.970 
Direitos de transmissão de TV 112.393 67.134 
Premiações em campeonatos 5.180 100 
Publicidade e patrocínio 11.131 30.602 
Projeto Sócio Torcedor 3.675 3.267 
Arrecadação de jogos 25.361 18.172 
Licenciamentos da marca 12.796 10.845 
Outras receitas 3.844 4.161 

SOCIAIS E ESPORTES AMADORES 26.007 23.982 ___________ ___________
Contribuições e taxas 18.984 17.588 
Departamentos e esportes amadores 5.372 4.990 
Festas e eventos sociais 835 466 
Aluguéis 816 938 

ESTÁDIO 36.213 41.398___________ ___________
Camarotes e cadeiras cativas 18.898 20.635 
Publicidade 6.098 3.579 
Aluguéis 8.465 11.844 
Outras receitas 2.752 5.340 

___________ ___________
TOTAL DAS RECEITAS 282.893 224.631 ___________ ______________________ ___________
DESPESAS

FUTEBOL PROFISSIONAL E DE BASE (189.645) (145.883)___________ ___________
Pessoal (52.554) (51.835)
Encargos trabalhistas (6.855) (7.219)
Benefícios (4.236) (3.468)
Prêmios (10.522) (9.751)
Direito de arena (5.654) (2.312)
Direito de uso de imagem (26.403) (21.233)
Baixa do custo de atletas em formação (18.794) (11.554)
Amortização de custo de atletas formados (3.590) (1.818)
Amortização/Baixa de contratos de atletas profissionais (33.584) (19.501)
Empréstimos de atletas (2.781) (2.486)
Arbitragens, federações, confederações (2.875) (2.444)
Despesas com jogos (11.177) (8.468)
Participação de atletas em direitos econômicos (3.666) (660)
Água/Luz/Telefone (2.850) (2.056)
Manutenções (1.065) (712)
Depreciação (3.274) (1.633)
Gerais (337) (279)
Materiais (5.580) (5.690)
Serviços (9.276) (6.881)
Contingências trabalhistas (2.850) (1.555)   
Despesas Legais e Judiciais (239) (919)   
Perdas estimadas (5.507) (2.728)
Custo de Formação de Atletas 24.024 19.319 

SOCIAIS E ESPORTES AMADORES (22.379) (19.997)___________ ___________
Pessoal (5.652) (4.957)
Encargos trabalhistas (684) (614)
Benefícios (980) (808)
Arbitragens, federações, confederações (638) (520)
Despesas com jogos (1.117) (1.002)
Depreciação (1.535) (1.262)
Manutenções (546) (555)
Materiais (3.035) (2.755)
Serviços/Limpeza/Lavanderia/Medicina (3.344) (3.182)
Rateio Segurança (941) (972)
Água/Luz/Telefone (2.729) (2.774)
Gerais (1.178) (596)

ESTÁDIO (12.568) (11.894)___________ ___________
Pessoal (631) (677)
Encargos trabalhistas (103) (171)
Benefícios (137) (118)
Despesas com jogos (252) (576)
Depreciação (5.571) (4.970)
Água/Luz/Telefone (440) (406)
Manutenções (489) (571)
Materiais (1.047) (721)
Serviços/Limpeza/Lavanderia/Medicina (2.496) (2.349)
Rateio Segurança (856) (987)
Gerais (546) (348)

ADMINISTRATIVAS (15.684) (13.502)___________ ___________
Pessoal (8.003) (7.132)
Encargos trabalhistas (1.238) (1.046)
Benefícios (1.661) (1.482)
Depreciação (646) (533)
Água/Luz/Telefone (1.217) (1.154)
Serviços (2.762) (2.671)
Manutenções (225) (263)
Materiais (2.287) (1.933)
Resultado com a baixa de bens (37) (113) 
Rateios 3.016 3.371
Gerais (624) (546)

ENCARGOS FINANCEIROS (22.769) (16.725)___________ ___________
Receitas financeiras 1.204 1.432
Despesas financeiras (23.973) (18.157)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS (19.022) (16.410)___________ ___________

TOTAL DAS DESPESAS (282.067) (224.411)___________ ______________________ ___________

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 826 220___________ ______________________ ___________

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração do resultado nos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Valores expressos em milhares de reais)

Reservas_______________________________________________________

Reserva Social
______________________________

Ajuste de
Patrimônio Fundo de Superávit Avaliação Patrimonial Superávit Total

Social Reserva Acumulado (Reavaliação) Acumulado____________ ____________ __________________ ____________________ ______________ __________
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 10.421 12.158 8.287 190.323 - 221.189____________ ____________ __________________ ____________________ ______________ ______________________ ____________ __________________ ____________________ ______________ __________ 

Integralização de títulos sociais 360 - - - - 360 
Realização da reserva de reavaliação - - 3.732 (3.732) - - 
Resultado do exercício - - - - 220 220 
Transferência do resultado do exercício - 110 110 - (220) - 

____________ ____________ __________________ ____________________ ______________ __________
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 10.781 12.268 12.129 186.591 - 221.769____________ ____________ __________________ ____________________ ______________ ______________________ ____________ __________________ ____________________ ______________ __________ 

Integralização de títulos sociais 642 - - - - 642 
Realização da reserva de reavaliação - - 3.470 (3.470) - - 
Resultado do exercício - - - - 826 826
Transferência do resultado do exercício - 413 413 - (826) - ____________ ____________ __________________ ____________________ ______________ __________

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 11.423 12..681 16.012 183.121 - 223.237____________ ______________________________ ____________________ ______________ ______________________ ______________________________ ____________________ ______________ __________ 

Demonstrações das mutações do patrimônio social nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Valores expressos em milhares de reais)

Atividades Operacionais 2012 2011___________ ___________
Ajustes para conciliar o resultado 69.787 47.733___________ ___________
Superávit do Exercício 826 220 
Depreciações e amortizações 11.026 8.398 
Baixa do custo de formação de atletas 18.794 11.554 
Amortização de contrato de atletas formados 3.590 1.818
Amortização/Baixa de contratos de atletas profissionais 33.584 19.501 
Obrigações tributárias e previdenciárias parceladas 1.967 6.242 

(Acréscimo) decréscimo de ativos (23.837) (31.540)___________ ___________
Em contas a receber (4.435) 778
Em direitos sobre imagem (18.193) (24.351) 
Em estoques (1.288) (593)
Em outros créditos 79 (7.374) 

Acréscimo (decréscimo) de passivos 21.449 49.138___________ ___________
Em fornecedores e contas a pagar 6.736 1.132 
Em obrigações e provisões trabalhistas 857 325 
Em obrigações tributárias e previdenciárias 1.218 206
Em direito sobre imagem a pagar 18.672 24.625
Em entidades esportivas e federações (9.287) 21.698
Em provisões 3.253 1.152___________ ___________
(A) Fluxo de caixa das atividades operacionais 67.399 65.331___________ ______________________ ___________

Atividades de Investimentos
Adições para o imobilizado (bens) (16.759) (18.931)
Adições para imobilizado (intangível) (274) -
Adiantamentos e despesas antecipadas (3.851) 2.680 
Baixas do Imobilizado 47 380 
Custo de atletas em formação (24.024) (19.319)
Contratos de atletas profissionais (68.680) (57.740)___________ ___________
(B) Fluxo de caixa das atividades de investimentos (113.541) (92.930)___________ ______________________ ___________

Atividades de Financiamentos
Integralização de títulos sociais 642 360 
Ingressos de empréstimos 142.690 86.387 
Pagamento de empréstimo (89.506) (53.228)___________ ___________
(C ) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 53.826 33.519___________ ______________________ ___________

___________ ___________
Geração de caixa do exercício (A+B+C) 7.684 5.920___________ ___________

Saldo inicial de caixa 15.993 10.073 
Saldo final de caixa 23.677 15.993___________ ___________
Variação 7.684 5.920___________ ______________________ ___________

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O São Paulo Futebol Clube, fundado na cidade de São Paulo, onde tem foro e sede, em 25 de janeiro de 1930
tendo interrompido suas atividades em 14 de maio de 1935 e as retomado em 16 de dezembro 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.
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 FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Interpretações
e as Orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e homologados pelos órgãos reguladores,
e as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica- NBCT 10.13 e 19 aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade
por meio da Resolução 1005/2004, que abordam aspectos contábeis específicos de entidades desportivas profissionais,
e Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) com vistas à padronização das práticas contábeis
brasileiras para Clubes de futebol profissional.
As demonstrações financeiras foram elaboradas abrangendo diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis.
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando a aplicação de estimativas contábeis que abrangeram o
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado. Itens significativos sujeitos a essas
estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, análise
do risco de crédito para determinação de provisões para perdas, assim como da análise dos demais riscos para determinação
de outras provisões, inclusive para contingências, quando necessário.A liquidação das transações envolvendo essas estimativas
poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento
probabilístico inerente ao processo de estimativa.A administração do Clube revisa suas estimativas e premissas periodicamente,
não superior a um ano.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas na preparação destas demonstrações financeiras estão descritas a seguir.Essas políticas
foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.
a) Moeda funcional e moeda de apresentação 
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando moeda do principal ambiente econômico
no qual o Clube atua, o Real (moeda funcional), e são apresentadas em milhares de reais.

b) Caixa e equivalentes de caixa
Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante
de mudança de valor.Essas aplicações estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço e possui
liquidez imediata.

c) Contas a receber e receitas a apropriar
As contas a receber são registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal representativos desses créditos. A
provisão para perdas é constituída, quando necessária, em montante considerado suficiente pela Administração do
Clube para cobrir as prováveis perdas na realização desses créditos. As receitas a apropriar são registradas a valores
nominais originados dos contratos firmados com terceiros e serão apropriadas ao resultado de acordo com o prazo
de vigência dos respectivos contratos.

d) Direito de uso de imagem
São registrados a valores nominais constantes nos contratos de cessão de direito de imagem celebrados com os
atletas profissionais e comissão técnica. As amortizações são realizadas de acordo com o prazo contratual para a
parcela ativa e os pagamentos são realizados de acordo com os cronogramas financeiros previstos nos contratos.

e) Ativo imobilizado 
Os bens do ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, construção e reavaliação. 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 2012 e de 2011, não foi necessário registro de perdas para redução ao
valor recuperável do imobilizado "impairment" conforme previsto no CPC 01.

f) Intangível 
Os atletas contratados, formados e em formação são registrados pelo custo de aquisição ou formação e amortizados pelo
prazo previsto no contrato firmado entre o Clube e o atleta. No final de cada exercício o Clube avalia a possibilidade de
recuperação econômica financeira do valor líquido contábil do custo de cada atleta registrado nesta conta, e, caso existam
evidências de irrecuperabilidade do custo, o valor é baixado em conta específica do resultado.

g) Empréstimos
Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação,
quando relevante.Em seguida, os empréstimos tomados são apresentados pelo custo amortizado, ou seja, acrescidos de
encargos e juros proporcionais ao período incorrido (pró rata temporis), utilizando o método de taxa de juros efetiva.

h) Apuração do resultado, ativos e passivos circulantes e não circulantes 
As receitas e despesas são apuradas pelo regime de competência de exercícios. As receitas de bilheteria, direito de
transmissão e de imagem, patrocínio, publicidade são registradas em contas específicas do resultado operacional. As
receitas de licenciamentos recebidas em decorrência da cessão dos direitos de uso da marca do Clube são reconhecidas
em conformidade com a substância do contrato.De forma geral, o reconhecimento ocorre linearmente, durante o prazo
contratual.
Os ativos circulantes e não circulantes, quando aplicável, são reduzidos, mediante provisão, aos seus valores prováveis de
realização.Os passivos circulantes e não circulantes, quando aplicável, incluem os encargos incorridos.

i) Demonstração do resultado abrangente
Não foi apresentada a Demonstração do Resultado Abrangente por não haver operações enquadradas a essa
demonstração.

j) Moeda estrangeira 
As transações em moeda estrangeiras são registradas utilizando a taxa de câmbio da data da transação e os
correspondentes saldos são atualizados até a data do balanço, sendo a variação cambial registrada no resultado.

k) 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.

l) Instrumentos financeiros
O Clube não atua no mercado de derivativos e nem de renda variável. Os ativos e passivos tratados como instrumentos
financeiros tais como caixa e equivalestes de caixa, créditos a receber e empréstimos não possuem valor de mercado diferente
daqueles apresentados pelos saldos contábeis no balanço patrimonial e foram atualizados de acordo com os contratos inerentes
às respectivas transações e práticas contábeis vigentes.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Descrição 2012 2011___________ ___________

Caixa 134 32
Bancos 2.621 1.379 
Aplicações Financeiras 20.922 14.582___________ ___________
Total 23.677 15.993___________ ______________________ ___________

5. CONTAS A RECEBER
2012_____________________________________________________

Contas a Receber Circulante Não Circulante Total__________ ______________ ____________

Entidades Esportivas e Federações 208.902 382.355 591.257 
Patrocínios 24.526 22.551  47.077 
Contratos de locação 10.030 1.250 11.280 
Contratos de Publicidade 15.860 31.640 47.500 

Receitas Timemania 1.497 17.364 18.861 
Contratos de cessão de espaço 7.641 9.388 17.029
Contratos de licenciamento de marca 6.045 6.551 12.596 
Cheques em custódia 564 -   564 
Diversos 738 -   738 
Perdas Estimadas (2.836) (12.220) (15.056)__________ ______________ ____________
Total 272.967 458.879 731.846__________ ______________ ______________________ ______________ ____________

2011______________________________________________________
Contas a Receber Circulante Não Circulante Total__________ ______________ ____________

Entidades Esportivas e Federações 82.146 186.208 268.354 
Patrocínios 4.860 2.166   7.026 
Contratos de locação 13.676 8.130 21.806 
Vulcabrás do Nordeste S/A 4.422 - 4.422 
Receitas Timemania 1.847 19.164 21.011 
Contratos de cessão de espaço 12.518 7.694 20.212 
Contratos de licenciamento de marca 4.669 4.664 9.333 
Cheques em custódia 629 -   629 
Diversos 1.968 -  1.968 
Perdas Estimadas (2.200) (7.950) (10.150)__________ ______________ ____________
Total 124.535 220.076 344.611__________ ______________ ______________________ ______________ ____________

6. RECEITAS A APROPRIAR

Refere-se, substancialmente, aos contratos de patrocínio, publicidade, cessão de direitos e espaços, licenciamento de marca e locação.
Cujo montante será apropriado ao resultado do exercício de acordo com o prazo de vigência dos respectivos contratos, conforme
composição abaixo:

2012_______________________________________________________
Receitas a Apropriar Circulante Não Circulante Total__________ ______________ ____________

Entidades Esportivas e Federações* 185.964 369.179   555.143 
Contratos de Patrocínio 23.885 22.551   46.436 
Contratos de locação 7.957 1.250 9.207 
Contratos de Publicidade 15.860 31.640 47.500 
Receitas Timemania 1.497 17.364 18.861 
Contratos de cessão de espaço 6.362 9.388 15.750 
Contratos de licenciamento de marca 5.471 6.551 12.022__________ ______________ ____________
Total 246.996 457.923 704.919__________ ______________ ______________________ ______________ ____________

2011_______________________________________________________
Receitas a Apropriar Circulante Não Circulante Total__________ ______________ ____________

Entidades Esportivas e Federações 68.798 176.392  245.190 
Contratos de Patrocínio 3.250 2.166 5.416 
Contratos de locação 11.669 8.130 19.799 
Vulcabrás Nordeste S/A 4.300 - 4.300 
Receitas Timemania 1.847 19.164 21.011
Contratos  de cessão de espaço 10.277 7.694 17.971
Contratos de licencimanto de marca 3.726 4.664 8.390__________ ______________ ____________
Total 103.867 218.210 322.077 __________ ______________ ______________________ ______________ ____________

*Entidades Esportivas e Federações (Curto Prazo)

Campeonato Brasileiro 2012 e 2013 58.797 
Campeonato Paulista 2013 10.500 
SSCN Napoli                                                Bruno Uvini Bortolança 808
Paris Saint-German Lucas Rodrigues Moura da Silva 115.859___________________________________________________________________________________________________________
Total 185.964___________________________________________________________________________________________________________

Em 07 de agosto de 2012, o São Paulo Futebol Clube firmou Instrumento Particular de Contrato de Transferência
Definitiva dos Direitos Federativos do atleta Lucas Rodrigues de Moura da Silva, junto ao Paris Saint-Germain Football
Club.Conforme cláusula 5.1 o contrato somente entraria em vigor se as seguintes precondições estivessem concluídas:

2012 2011___________ ___________
RECEITA BRUTA E OUTRAS RECEITAS 276.446 215.927___________ ___________

Receitas do Futebol profissional e de base 207.877 148.406
Receitas Sociais e esportes amadores 25.191 23.044
Receitas do Estádio 27.748 29.554
Perdas estimadas/Provisões para contingências (8.357) (4.283)
Investimento em atletas em formação 24.024 19.319
Outras Receitas (37) (113)

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (95.764) (75.771)___________ ___________
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (95.764) (75.771)___________ ___________

VALOR ADICIONADO BRUTO 180.682 140.156___________ ______________________ ___________

RETENÇÕES (66.994) (41.271)___________ ___________
Depreciações e amortizações (11.026) (8.398)
Amortização/Baixa de contrato de atletas profissionais (33.584) (19.501)
Amortização do custo de atletas formados (3.590) (1.818)
Baixa do custo de atletas em formação (18.794) (11.554)

___________ ___________
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELO CLUBE 113.688 98.885___________ ______________________ ___________

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 23.281 25.059___________ ___________
Receitas financeiras 1.204 1.432
Aluguéis 9.281 12.782
Licenciamento de Marca 12.796 10.845

___________ ___________
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 136.969 123.944___________ ______________________ ___________

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Salários 75.720 55,3% 73.651 59,4%
Prêmios 10.522 7,7% 9.751 7,9%
Benefícios 7.014 5,1% 5.876 4,7%
Governo 19.022 13,9% 16.410 13,2%
Juros/Atualizações de Parcelamentos 23.865 17,4% 18.036 14,6%
Superávit do Exercício 826 0,6% 220 0,2%_______________ _______________

136.969 100% 123.944 100%_______________ _______________

Demonstração dos fluxos de caixa nos execícios
findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração do valor adicionado nos execícios
findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Valores expressos em milhares de reais)
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Aos 
Administradores, Conselheiros e Associados 
do São Paulo Futebol Clube

Examinamos as demonstrações financeiras do São Paulo Futebol Clube - SPFC ("Clube"),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício findo naquela data, assim como as principais práticas contábeis e demais
notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A Administração do Clube 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 Clube 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 Clube.
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 do
São Paulo Futebol Clube em 31 de dezembro de 2012, 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.

Outros assuntos
Examinamos, também, as demonstrações do valor adicionado (DVA), referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2012, cuja apresentação é requerida pela legislação
societária brasileira para companhias abertas, portanto não obrigatória ao São Paulo
Futebol Clube.
Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria
descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em
todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas
em conjunto.

São Paulo, 12 de março de 2013.

Oswaldo dos Santos Fonseca
Contador
CRC 1SP207386/O-2

GF AUDITORES INDEPENDENTES
GRUPO GORIOUX FARO
CRC 2SP 025248/O-6

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Que o atleta assine não antes de 1 de janeiro e no mais tarde até 15 de janeiro de 2013 contrato de trabalho junto
ao Paris Saint German.
b. Que ocorra a emissão do ITC pela Federação Brasileira de Futebol para o benefício do PSG de acordo com o Artigo
9 e Anexo 3 das Regulamentações da FIFA o mais tardar em 11 de fevereiro de 2013.
O São Paulo Futebol Clube registrou os direitos do referido contrato na rubrica "Entidades Esportivas e Federações"
no grupo do ativo circulante "Contas a Receber" em contrapartida à rubrica "Receitas a Apropriar de Direitos Federativos"
também no ativo circulante, não afetando o patrimônio e resultado do exercício.

7. DESPESAS ANTECIPADAS

Refere-se, substancialmente, a adiantamento de contratos de cessão de direito de imagem, empréstimo de atletas,
seguros e benefícios a funcionários pagos antecipadamente. Esse montante será apropriado ao resultado do exercício
de acordo com o prazo de vigência dos respectivos contratos.

2012 2011___________ ___________
Direito de imagem 7.164 4.618
Empréstimo de atletas 1.393 2.662 
Seguros/Benefícios a funcionários 2.074 1.403
Outras Despesas Antecipadas 794 1.328___________ ___________
Total 11.425 10.011___________ ______________________ ___________

8. ATIVO IMOBILIZADO 

Taxa anual de Custo
depreciação corrigido Depreciação Líquido Líquido__________ __________

% e ajustado acumulada 2012 2011____________ _________ ____________ __________ __________

Terrenos 90.795 -   90.795 90.795
Edificações 2 a 3 136.098 (16.393) 119.705 122.869
Instalações e benfeitorias 2 a 3 59.368 (11.409) 47.959 45.185 
Máquinas e equipamentos 7 a 10 9.895 (3.891) 6.004 5.566 
Móveis e utensílios 7 a 10 12.062 (3.399) 8.663 8.180 
Veículos 20 3.433 (1.880) 1.553 1.815 
Obras em andamento - - 11.386 5.733_________ ____________ __________ __________
Total 311.651 (36.972) 286.065 280.143_________ ____________ __________ ___________________ ____________ __________ __________

9. ATIVO INTANGÍVEL

Taxa anual de
amortização Custo Amortização Líquido Líquido__________ __________

% acumulada 2012 2011____________ _________ ____________ __________ __________

Softwares 20 1.341 (524) 817 774 
Marcas e patentes 10 238 (40) 198 204
Custo de atletas
em formação (Nota 10) 38.409 - 38.409 35.263
Custo de atletas
formados (Nota 10) 22.744 (17.266) 5.478 6.984 
Contratos de atletas
profissionais (Nota 10) 218.625 (126.642) 91.983 56.887_________ ____________ __________ __________
Total 281.357 (144.472) 136.885 100.112_________ ____________ __________ ___________________ ____________ __________ __________

As amortizações são efetuadas de acordo com a vigência dos contratos dos atletas, conforme citado na nota explicativa 3f.

10. CONTRATOS DE ATLETAS PROFISSIONAIS

O saldo de contratos de atletas profissionais, apresentado na Nota Explicativa 9, está composto da seguinte forma:

Custo das Amortização Saldo a
contratações Acumulada Amortização Amortização Amortização apropriar

Acumulado (A) (B) 2010(C) 2011 (D) 2012(E) (A-B-C-D-E)__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________
até 2009 74.107 (56.506) (12.229) (3.973) (1.399) -
2010 18.098 - (4.822) (7.048) (4.740) 1.488
2011 57.740 - - (8.480) (14.807) 34.453
2012 68.680 - - - (12.638) 56.042__________ __________ __________ __________ __________ __________
Total 218.625 (56.506) (17.051) (19.501) (33.584) 91.983__________ __________ __________ __________ __________ ____________________ __________ __________ __________ __________ __________

O saldo de R$ 91.983, apresentado em 31/12/2012, representa o valor líquido referente ao custo de contratação de
28 atletas. O prazo médio de amortização é de 32 meses.

CUSTO DE ATLETAS EM FORMAÇÃO E DE ATLETAS FORMADOS

Em 2012, os gastos relacionados à formação de atletas somaram R$ 24.024 (R$ 19.319 em 2011), e foram ativados em conta
específica "Custo de Atletas em Formação".Em decorrência da dispensa de 196 atletas (143 em 2011), foi registrado como
despesa do exercício o valor de R$ 18.794 (R$ 11.554 em 2011) correspondente a baixa dos seus respectivos custos de
formação.Permaneciam em 31 de dezembro de 2012, 235 atletas (356 em 2011) no plantel das categorias de base.
Foram profissionalizados 07 atletas (14 em 2011), e foi transferido o valor de R$ 2.084 
(R$ 2.880 em 2011) da conta "Custo de Atletas em Formação" para a conta "Custo de Atletas Formados". É de 22
meses o prazo médio de amortização dos contratos dos atletas profissionalizados.
A) Custo de atletas em formação 

Acréscimo
Custo de Profissionali- Patrimonial no

Formação (A) zações (B) Dispensas (C) Exercício (A-B-C)______________ ______________ ______________ ______________
Acumulado até 2007 32.382 (8.730) (11.917) 11.735
2008 11.293 (2.935) (2.921) 5.437
2009 12.779 (2.611) (5.309) 4.859 
2010 16.286 (3.504) (4.435) 8.347 
2011 19.319 (2.880) (11.554) 4.885 
2012 24.024 (2.084) (18.794) 3.146 ______________ ______________ ______________ ______________
Total 116.083 (22.744) (54.930) 38.409______________ ______________ ______________ ____________________________ ______________ ______________ ______________

B) Custo de atletas formados
Amortizações Acumuladas

Saldo
Custo (A) Até 2009 (B) 2010 (C) 2011 (D) 2012(E) a apropriar

(A-B-C-D-E)________ ____________ _______ _______ _______ ___________
Acumulado até 2009 14.276 (9.760) (1.543) (858) (1.076) 1.039
2010 3.504 -   (555) (550) (979) 1.420 
2011 2.880 -   -   (410) (1.103) 1.367 
2012 2.084 - - - (432) 1.652________ ____________ _______ _______ _______ ___________
Total 22.744 (9.760) (2.098) (1.818) (3.590) 5.478________ ____________ _______ _______ _______ ___________________ ____________ _______ _______ _______ ___________

11. CONTRATOS DE LICENÇA DE DIREITO DE USO DE NOME, APELIDO DESPORTIVO,VOZ E IMAGEM.

Com base em contratos firmados, o Clube registra em seu ativo o direito de uso de nome, apelido desportivo, voz e imagem
de seus atletas profissionais e comissão técnica e no seu passivo as obrigações decorrentes dessa aquisição.A utilização do
direito de imagem dos atletas é apropriada mensalmente ao resultado do exercício na rubrica "Direito de Uso de Imagem".
Em 2012, os gastos decorrentes da utilização dos contratos de imagem de atletas profissionais e comissão técnica totalizaram
R$ 26.403 (R$ 21.233 em 2011).Os valores dos contratos firmados com atletas e membros da comissão técnica a serem
realizados durante o período de 2013 a 2017 estão assim registrados:

Competência Ativos Passivos
Vencimento dez/12 - 1.844 
Vencimento jan/13 2.345 2.345 
Vencimento fev/13 2.345 2.345 
Vencimento mar/13 2.355 2.355 
Vencimento abr/13 2.370 2.370 
Vencimento mai/13 2.370 2.370 
Vencimento jun/13 2.370 2.370 
Vencimento jul/13 2.002 2.002 
Vencimento ago/13 1.925 1.925 
Vencimento set/13 1.931 1.931 
Vencimento out/13 1.931 1.931 
Vencimento nov/13 1.931 1.931 
Vencimento dez/13 1.931 1.931

_________ _________
Curto Prazo 25.806 27.650_________ _________

Vencimentos 2014 18.689 18.689 
Vencimentos 2015 9.278 9.278
Vencimentos 2016 e 2017 7.809 7.809

_________ _________
Longo Prazo 35.776 35.776_________ _________

_________ _________
Total 61.582 63.426_________ __________________ _________

12. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
2012________________________________________________

Circulante Não Circulante Total__________ ____________ __________
Conta Corrente Garantida
Banco Bradesco S/A 10.348 - 10.348
Banco Itaú S/A 12.133 - 12.133 
Banco Rendimento S/A 10.000 - 10.000
Banco Insdustrial e Comercial S/A 5.037 - 5.037__________ ____________ __________
Total 37.518 - 37.518__________ ____________ ____________________ ____________ __________

Empréstimo Capital de Giro Contrato Vencimento Circulante Não Circulante Total__________ ____________ __________
Banco BMG S/A 21.51.44277 mai-15 12.881 16.325 29.206
Banco BMG S/A 21.43.33840 jan-14 2.202 182 2.384
Banco BMG S/A 21.46.71196 mar-14 10.343 2.568 12.911
Banco BMG S/A 22.60.24143 mar-14 6.953 1.722 8.675
Banco Industrial e Comercial S/A 11.99.985 jan-13 20.044 - 20.044
Banco ABC Brasil S/A 23.42.212 fev-14 10.208 1.857 12.065
Banco Tricury S/A 242 mar-14 3.768 1.276 5.044
Banco Bradesco S/A 5.403.306 mar-13 2.005 - 2.005
Banco Bradesco S/A 5.847.429 abr-13 5.022 - 5.022
Banco Bradesco S/A 6.283.075 fev-13 6.123 - 6.123
Banco Bradesco S/A 6.456.103 mar-13 15.066 - 15.066__________ ____________ __________
Total 94.615 23.930 118.545__________ ____________ __________

Total 132.133 23.930 156.063__________ ____________ ____________________ ____________ __________

2011________________________________________________
Circulante Não Circulante Total__________ ____________ __________

Conta Corrente Garantida
Banco Bradesco S/A 7.627 - 7.627
Banco Itaú S/A 10.492 -   10.492
Banco Rendimento S/A 6.883 - 6.883
Banco Insdustrial e Comercial S/A 3.972 - 3.972__________ ____________ __________
Total 28.974 - 28.974__________ ____________ ____________________ ____________ __________

Empréstimo Capital de Giro Contrato Vencimento Circulante Não Circulante Total__________ ____________ __________

Banco BMG S/A 21.51.44277 mai-15 6.617 33.175 39.792
Banco BMG S/A 21.43.33840 jan-14 2.172 2.054 4.226 
Banco BMG S/A 21.46.71196 mar-14 6.359 15.163 21.522 
Banco Bradesco S/A 5.165.618 jan-12 8.172 - 8.172__________ ____________ __________

Total 23.320 50.392 73.712__________ ____________ ____________________ ____________ __________

Contatos de Leasing
Diversos 194 - 194__________ ____________ __________

Total 52.488 50.392 102.880__________ ____________ ____________________ ____________ __________

Os empréstimos contratados foram destinados substancialmente para capital de giro. Os contratos estão sujeitos a
atualização monetária pela variação do CDI e encargos financeiros a uma taxa média de 6,0% ao ano (6,0% em 2011).
Tendo como garantia o domicílio dos contratos de televisão, cessão de direitos econômicos, locação de camarotes e
cessão de espaços firmados com terceiros.

13. REAVALIAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO

Baseado em laudo de avaliação elaborado por peritos independentes, o Clube registrou em dezembro de 2007
reavaliação de bens do ativo imobilizado. A mais-valia de R$ 86.425 foi acrescida aos saldos do imobilizado em
contrapartida da conta de Reserva de Reavaliação, no patrimônio social. Com o advento da lei 11.638/07, a partir de
1º de janeiro de 2008, conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, não são mais permitidas reavaliações
espontâneas de bens. A administração do clube optou por manter registrada a reavaliação constituída em 31 de
dezembro de 2007 até sua realização por alienação ou depreciação, incorporando os valores reavaliados naquela
data ao novo custo corrigido dos bens.

14. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

2012 2011________ ________
Salários e ordenados 2.672 2.176
Provisão para férias 3.680 3.637
Encargos sociais a recolher 4.215 3.897________ ________
Total 10.567 9.710________ ________________ ________

15. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARCELADAS

Em setembro de 2006 o Clube parcelou seus débitos Federais e Municipais, com base na Medida Provisória nº 303
e Programa de Parcelamento Incentivado da Prefeitura do Município de São Paulo, incluindo-se a renegociação do
saldo existente no Programa de Parcelamento Especial - PAES, de 2003. Quanto aos débitos Federais, em setembro
de 2007, com a adesão do Clube à Lei nº 11.345, que instituiu a "Timemania", foi feita a consolidação da dívida,
somando-se a ela os valores outrora em discussão e que foram confessados. Como resultado da adesão, o Clube
obteve uma redução de R$ 4.194 no valor da dívida em virtude dos descontos propiciados pela Lei, e passou a
estar em dia com suas obrigações junto a Receita Federal do Brasil. A dívida Federal, foi dividida em 240 parcelas
mensais.
Em junho de 2012 o Clube parcelou em 24 meses o débito apresentado na Procuradoria Geral do Estado de São
Paulo, referente ao auto de infração nº 2131 lavrado em março de 1995, por deixar de recolher a TFSD- Taxa de
Fiscalização e Serviços Diversos pela confecção e utilização de cartelas para jogo de bingo.O referido auto de infração
foi objeto de recurso especial em 2004, obtendo-se êxito em 97% de redução no valor da causa, perante o Tribunal
de Impostos e Taxas de São Paulo. Os valores dos parcelamentos consolidados, na data do balanço, estão assim
demonstrados:

Número de Parcelas            
Tributo Período parcelas restantes 2012 2011___________ ___________ ___________ ___________ ___________

ISS 1994-2003 120 55 1.856 1.650
ISS 1994-1996 120 110 4.827 5.496
TFSD 1994-1995 24 16 2.353 -
PIS 1994-1998 120 56 478 577
Timemania (COFINS/INSS/IR) 1995- 2007 240 194 53.285 53.109___________ ___________
Total 62.799 60.832___________ ______________________ ___________

___________ ___________
Parcelas do circulante 6.102 3.068___________ ___________
Parcelas do não circulante 56.697 57.764___________ ______________________ ___________

16. ENTIDADES ESPORTIVAS E FEDERAÇÕES

2012 2011________ ________Direitos econômicos de atletas profissionais

Sevilla F.C.S.A.D 5.936 11.811
Club Atlético Boca Jr. 969 2.733
Tombense Futebol Clube 2.708 2.684
Brazil Soccer Sports Management Ltda - 800
Pão de Açúcar Esporte Clube - 450
Villa Rio Esporte Clube - 1.600
Figueirense Futebol Clube - 1.500
Botafogo F. Regatas - 1.900
Nova Iguaçu Futebol Clube - 1.300
Club Atlético Madrid S.A.D 900 1.218
FC Shakhtar Donetsk 4.769 -
Arsenal Football Club 572 -
Outras Entidades 1.726 871

________ ________
Total 17.580 26.867________ ________________ ________

Circulante 15.142 19.360________ ________

Não circulante 2.438 7.507________ ________

17. ADIANTAMENTO DE CONTRATOS
Refere-se a valores de contratos de patrocínio, direitos de transmissão de televisão, locação de camarotes, licenciamento
de marca. Os valores serão apropriados de acordo com o prazo de vigência dos respectivos contratos.

Contratos
2012 2011___________ ___________

Contratos de Televicionamento 2.305 3.590
Contratos de locação 774 1.200 
Contratos de cessão de espaço 3.305 3.770
Contratos de licenciamento de marca 513 1.006___________ ___________
Total 6.897 9.566___________ ______________________ ___________

18. CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS

As provisões foram constituídas considerando a estimativa feita para os processos de natureza trabalhistas cuja
probabilidade de perda foi avaliada por nossos consultores jurídicos como provável.

2012 2011___________ ___________

Trabalhistas 6.991 3.738___________ ___________
Total 6.991 3.738___________ ______________________ ___________

Não foram constituídas provisões para as causas em que é possível o ganho pelo Clube.Também não foram constituídas
provisões para as causas em que as possibilidades de perda sejam remotas ou possíveis, e para as que não
tenham ainda valor estimável.

19. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO POR DIRETORIA

Esportes Futebol
RECEITAS 2012 Social Amadores Tênis Social Total__________________________________________________________________________________________________________________
SOCIAIS E ESPORTES AMADORES 13.942 8.245 1.855 1.965 26.007__________________________________________________________________________________________________________________
Contribuições e taxas (rateio) 9.492 7.088 1.050 1.354 18.984  
Departamento e esportes amadores 3.206 953 779 434 5.372
Festas e eventos sociais 683 152 - - 835
Alugueis 561 52 26 177 816

Esportes Futebol
DESPESAS 2012 Social Amadores Tênis Social Total__________________________________________________________________________________________________________________
SOCIAIS E ESPORTES AMADORES (11.420) (7.981) (1.266) (1.712) (22.379)__________________________________________________________________________________________________________________
Pessoal (2.461) (2.472) (525) (194) (5.652)
Encargos trabalhistas (309) (294) (57) (24) (684)
Benefícios (498) (324) (98) (60) (980)
Arbitragens, federações,
confederações (135) (243) (18) (242) (638)
Despesas com jogos (11) (1.094) - (12) (1.117)
Depreciação (1.190) (283) (31) (31) (1.535)
Manutenções (364) (81) (49) (52) (546)
Materiais (1.663) (950) (86) (336) (3.035)
Serviços/ Limpeza/lavanderia/
medicina/Div (2.137) (671) (109) (427) (3.344)
Rateio Segurança (541) (294) (46) (60) (941)
Água/Luz/Telefone (1.401) (953) (168) (207) (2.729)
Gerais (710) (322) (79) (67) (1.178)
__________________________________________________________________________________________________________________
Resultado 2.522 264 589 253 3.628__________________________________________________________________________________________________________________

Futebol Futebol
RECEITAS 2012 Profissional de Base Total__________________________________________________________________________________________________________________
FUTEBOL PROFISSIONAL E DE BASE 220.673 - 220.673__________________________________________________________________________________________________________________
Negociação de atestados liberatórios de atletas 46.293 - 46.293
Direitos de transmissão de TV 112.393 - 112.393
Premiações em campeonatos 5.180 - 5.180
Publicidade e patrocínio 11.131 - 11.131
Projeto Sócio Torcedor 3.675 - 3.675
Arrecadação de jogos 25.361 - 25.361
Licenciamento da marca 12.796 - 12.796
Outras receitas 3.844 - 3.844

Futebol Futebol
DESPESAS  2012 Profissional de Base Total__________________________________________________________________________________________________________________
FUTEBOL PROFISSIONAL E DE BASE (170.851) (18.794) (189.645)__________________________________________________________________________________________________________________
Pessoal (45.201) (7.353) (52.554)
Encargos trabalhistas (5.978) (877) (6.855)
Benefícios (719) (3.517) (4.236)
Prêmios (10.522) - (10.522)
Direito de arena (5.654) - (5.654)
Direito de uso de imagem (26.045) (358) (26.403)
Baixa do custo de atletas em formação - (18.794) (18.794)
Amortização de custo de atletas formados (3.590) - (3.590)
Amortização/Baixa de contratos de atletas profissionais (33.584) - (33.584)
Empréstimos de atletas (2.781) - (2.781)
Arbitragens, federações, confederações (2.803) (72) (2.875)
Despesas com jogos (10.395) (782) (11.177)
Participação de terceiros em direitos econômicos (3.666) - (3.666)
Água/Luz/Telefone (1.681) (1.169) (2.850)
Manutenções (696) (369) (1.065)
Materiais (2.644) (2.936) (5.580)
Serviços (5.505) (3.771) (9.276)
Depreciação (1.021) (2.253) (3.274)
Gerais (183) (154) (337)
Provisão para contingências trabalhistas (2.850) - (2.850)
Despesas Legais e Judiciais (235) (4) (239)
Perdas Estimadas (5.098) (409) (5.507)
Custo de Formação de Atletas - 24.024 24.024
__________________________________________________________________________________________________________________
Resultado 49.822 (18.794) 31.028__________________________________________________________________________________________________________________

20. PATRIMÔNIO SOCIAL

1) Patrimônio social

Corresponde ao valor dos títulos sociais do Clube.

2) Reserva social

2.1) Fundo de Reserva Associativa
O saldo corresponde a 50% dos superávits apurados em exercícios anteriores, conforme determina o
artigo 118 do Estatuto Social.

2.2) Superávit Acumulado
O saldo corresponde à destinação do restante dos superávits apurados em exercícios anteriores
somados com a transferência da realização da reserva de reavaliação patrimonial.

3) Ajuste de avaliação patrimonial

O saldo corresponde ao valor das reavaliações realizadas nos anos de 1998, 2002 e 2007, descontadas suas
realizações.

21. SEGUROS

O Clube mantém cobertura de seguros, cujos valores contratados são estipulados em bases técnicas, que se estimam
adequadas para cobrir eventuais sinistros envolvendo seus ativos.Também são contratados seguros relativos a atletas
profissionais, conforme determina a lei nº 9.615/98.

22. EVENTOS SUBSEQUENTES

Em janeiro de 2013 ocorreu enchente nas dependências do clube social ocasionando gastos adicionais em 2013 de
R$ 700 mil que serão reembolsados por seguros contratados.

* * *

São Paulo Futebol Clube BALANÇO PATRIMONIAL  2012 

... continuação

Em reunião realizada no último dia 26 de março de 2013, conforme determina o artigo 54
letra "e" do Estatuto Social do Clube, foram APROVADAS, pelo Egrégio Conselho
Deliberativo, as Demonstrações Financeiras do São Paulo Futebol Clube, referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2012.

São Paulo, 27 de março de 2013

JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
Presidente do Conselho Deliberativo

O Conselho Fiscal do São Paulo Futebol Clube, havendo procedido ao exame do Balanço
Patrimonial da Demonstração do Resultado do Exercício da Demonstração das Mutações
do Patrimônio Social, da Demonstração dos Fluxos de Caixa e das Notas Explicativas às
Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2012, com fundamento nos exames efetuados e no parecer dos auditores independentes,
é de opinião que as referidas Demonstrações Financeiras, encontram-se em condições de
serem submetidas e aprovadas pelo Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube.

São Paulo, 20 de março de 2013.

JOÃO HERCÍLIO B. DE PAULA EDUARDO
Presidente

JOSÉ ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
Membro Efetivo

KAZUHIRO YANO
Membro Efetivo

MARIO JORGE R. QUEZADA PAREDES
Membro Efetivo

Parecer do conselho fiscal

Aprovação do conselho deliberativo

Contador

Sergio Augusto Fonseca Pimenta
Contador
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Diretoria

Juvenal Juvêncio Carlos Augusto de Barros e Silva Osvaldo Vieira de Abreu 
Presidente Diretor de Orçamento e Controle Diretor Financeiro


