
GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE
CNJP 92.797.901/0001-74

Senhores Conselheiros, Associados e Torcedores, em cumprimento as determinações legais e estatutárias apresentamos a V.Sas. o balanço
patrimonial e demais demonstrações financeiras do GRÊMIO FBPA, relativas ao exercício findo em 31.12.2015, devidamente aprovado
pela Assembleia Geral do Conselho Deliberativo realizada em 29.03.2016, juntamente com os pareceres do Conselho Fiscal e Auditores
independentes.

RELATÓRIO DA DIRETORIA

DEMONSTRAÇÕES DO DÉFICIT PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2015 E 2014
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO 2015 E 2014
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO 2015 E 2014
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARAOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2015 E 2014

(Valores expressos emmilhares de reais)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014 (Valores expressos em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARAOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

ATIVO 2015 2014
Repre-
sentado

CIRCULANTE .................................................... 29.079 34.845
Caixa e equivalentes de caixa............................ 451 808
Valores a receber - Outros Clubes (nota 4)........ 9.027 16.994
Valores a receber - Cartões de crédito............... 3.782 2.487
Valores a receber - Créditos diversos (nota 5) ... 9.513 6.893
Estoques............................................................. 2.528 2.483
Outros créditos a receber ................................... 2.157 2.749
Despesas antecipadas ....................................... 1.622 2.430

NÃO CIRCULANTE ........................................... 298.462 298.453
REALIZÁVEL DE LONGO PRAZO .................... 9.372 12.200
Valores a receber - Créditos diversos (nota 5) ... 2.103 1.667
Despesas antecipadas ....................................... 1.540 3.219
Depósitos judiciais.............................................. 4.480 6.349
Investimentos (nota 6) ........................................ 1.249 965
Imobilizado (nota 7) ............................................ 221.689 203.105
Intangível (nota 8)............................................... 67.401 83.148

TOTAL ................................................................ 327.541 333.298————— ————

PASSIVO 2015 2014
Repre-
sentado

CIRCULANTE .................................................... 176.711 181.635
Fornecedores ..................................................... 3.166 4.657
Instituições Financeiras (nota 9)........................ 68.951 52.633
Obrigações trabalhistas...................................... 8.017 12.379
Obrigações fiscais e sociais - Correntes (nota 10) 4.687 20.591
Obrigações fiscais e sociais - Parcelamentos
(nota 11) ............................................................ 3.319 6.976
Obrigações fiscais e sociais - Outras ................ 870 1.384
Contas a pagar por compra ou empréstimo
de atletas (nota 12)............................................ 29.024 18.117
Outras obrigações (nota 13)............................... 51.083 56.188
Antecipações diversas (nota 14) ........................ 7.594 8.710
NÃO CIRCULANTE ........................................... 284.271 247.550
Instituições Financeiras (nota 9)........................ 15.985 5.715
Obrigações fiscais e sociais - Parcelamentos
(nota 11) ............................................................ 79.039 88.245
Contas a pagar por compra ou empréstimo
de atletas (nota 12)............................................ 3.413 2.139
Outras obrigações (nota 13).............................. 157.091 115.757
Provisão para contingências judiciais (nota 15) . 28.467 29.954
Antecipações diversas (nota 14) ........................ 277 5.739
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 16) ..................... (133.441) (95.887)
Patrimônio social ................................................ 1.292 1.292
Reserva de reavaliação...................................... 103.349 104.493
Déficits acumulados .......................................... (238.082) (201.672)
TOTAL ................................................................ 327.541 333.298————— ————

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

2015 2014
RECEITA DA ATIVIDADE DE
DESPORTO (nota 17) ...................................... 177.083 191.182
CUSTO DAATIVIDADE DE
DESPORTO (nota 18) ....................................... (193.354) (153.975)
DÉFICIT/SUPERÁVIT BRUTO.......................... (16.271) 37.207
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS)
OPERACIONAIS
Gerais e administrativas ..................................... (31.761) (53.638)
Receita de royalties ............................................ 10.204 13.635
Receitas comerciais Grêmio Mania.................... 3.031 1.483
Outros superávits operacionais (nota 19)........... 42.565 5.824

24.039 (32.696)
(DÉFICIT) FINANCEIRO
Receitas financeiras (nota 20)............................ 10.193 4.282
Despesas financeiras (nota 20).......................... (55.516) (40.404)

(45.323) (36.122)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO (37.555) (31.611)————— ————
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2015 2014
Déficit do exercício........................................... (37.555) (31.611)
Ajuste para reconciliar o resultado líquido ao
fluxo de caixa das atividades operacionais
Depreciação...................................................... 2.236 2.044
Juros da dívida provisionados líquido dos pagos 11.682 17.961
Juros sobre empréstimos e financiamentos ..... 24.980 10.627
Amortização baixa de direitos sobre atletas ..... 45.244 35.144
Provisão para contingências ............................ 14.315 10.937
Variações nos Ativos e Passivos
Redução/(Aumento) das contas a receber
por venda de atletas ........................................ 7.966 12.156
(Aumento)/Redução de outras contas a receber (4.350) (3.188)
(Aumento)/Redução de estoques ..................... (44) (671)
Redução/(Aumento) de depósitos judiciais ...... 1.869 3.988
Redução/(Aumento) de despesas antecipadas 2.487 603
Redução/(Aumento) de Outros créditos ........... 592 2.277
(Redução)/Aumento contas a pagar por
compra de atletas ............................................ 11.274 5.042
Aumento⁄(Redução) de outras contas a pagar . 47.343 (7.486)
(Redução)/(Aumento) de contingências judiciais (15.802) (4.902)
(Redução)/Aumento de antecipações diversas (6.578) (3.358)
(Redução)/Aumento de obrigações fiscais
sociais e trabalhistas ....................................... (33.128) 21.140
(Redução)/Aumento de fornecedores............... (1.491) (1.678)
Caixa líquido gerado pelas atividades operac. 71.040 69.025
(Aumento)/Redução de investimentos.............. 284 298
(Aumento)/Redução de ativos imobilizado ....... (20.820) (10.784)
(Aumento)/Redução de ativos intangíveis ........ (29.498) (67.683)
Caixa líquido gerado nas atividades de invest. (50.034) (78.169)
Captação - Liquidação de empréstimos
e financiamentos.............................................. (21.363) 4.468

Caixa líquido gerado pelas atividades financ. (21.363) 4.468
Redução de Caixa e equivalentes no exerc. .. (357) (4.676)
Saldo de caixa e equivalentes no início do exerc. 808 5.484
Saldo de caixa e equivalentes no final do exerc. 451 808
Variação de caixa e equivalentes no final
do exercício...................................................... (357) (4.676)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Patrim. Reserva de Déficits
social reaval. acum. Total

Saldos em 31/12/2013
Representado ................ 1.292 105.637 (171.204) (64.276)———— ——————— ————— ————
Realização da Reserva
de Reavaliação.............. - (1.144) 1.144 -
Déficit do Exercício......... - - (31.611) (31.611)
Saldos em 31/12/2014
Representado ................. 1.292 104.493 (201.671) (95.887)———— ——————— ————— ————
Realização da Reserva
de Reavaliação.............. - (1.144) 1.144 -
Déficit do Exercício......... - - (37.555) (37.555)
Saldos em 31/12/2015.... 1.292 103.349 (238.081) (133.441)———— ——————— ————— ————
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

continua

2015 2014
(Déficit) do Exercício........................................ (37.555) (31.611)
Outros resultados abrangentes .......................... - -
Resultado Abrangente Total ............................ (37.555) (31.611)

1. CONTEXTO OPERACIONAL: O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
foi fundado em 15 de setembro de 1903, está constituído sob a forma
de sociedade civil de prática desportiva sem finalidade econômica,
com o objetivo incentivar e exercer atividades de caráter desportivo,
desenvolvendo e estimulando todas as modalidades, principalmente
a prática de futebol profissional e em categorias de base. É filiado
à Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Confederação Brasileira de
Futebol (CBF), Confederação Sul americana de Futebol (CONMEBOL)
e FIFA, participando em 2015 das mais importantes competições de
futebol organizadas por essas entidades.
Dados Econômicos e Financeiros de 2015 x 2014
Receita Líquida:Desconsiderando-se a receita obtida com a adesão ao
Profut no valor de R$ 40.5MM, houve uma redução nas receitas líquidas
de 9,32%, (R$ 192,34MM) em2015, para (R$ 212,12MM) em2014. Esta
redução fundamentalmente está baseada na rubrica Venda de atletas
que em 2014 atingiu (R$ 38.28MM) em 2015 apenas (R$ 12,72MM).
Despesas com Atividade de Desporto e Gerais/administrativas:
Aumento de 8,43%, (R$ 225,11MM) em 2015 para (R$ 207,61MM)
em 2014. Mesmo com a redução com gastos no futebol profissional,
nas Categorias de base e nas despesas administrativas em geral, a
despesa total não reflete essa redução em função dos efeitos contábeis
das rescisões de contratos de diversos atletas, como também pelos
efeitos contábeis das baixas dos investimentos originais pela venda de
outros atletas.Resultado Operacional:Desconsiderando-se a receita
obtida com a adesão ao Profut no valor de R$ 40.5MM, o exercício de
2015 apresenta um Déficit de (R$ 32,7MM), em 2014 apresentávamos
em Superávit de (R$ 4,5MM). Resultado Financeiro: (R$ 45,32MM)
em 2015 e (R$ 36.12MM) em 2014.Resultado Líquido:(R$ 37,55MM)
em 2015 e (R$ 31,61MM) em 2014. EBITDA: Redução de 87,67%,
(R$ 4,42MM) em 2015 e (R$ 35.874MM) em 2014. Perspectivas para
2016:Estamos utilizando o SAP, desde 01/01/2016, o que irá trazer
ganhos de controles e agilidade nos processos decisórios. Faremos a
revisão do Planejamento Estratégico do clube, comandada pelo Con-
selho deAdministração e com participação de 03 integrantes indicados
pela Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Deliberativo.
Iniciaremos investimentos na estrutura das categorias de base, para
proporcionar aos nossos atletas condições cada vez mais adequadas
para desenvolvimento dos futuros craques tricolores. Seguiremos com
a política de austeridade da Gestão 2015/2016, sempre com busca de
ótimos resultados em campo, aplicando asmelhores práticas de Gover-
nança Corporativa, busca por novos mercados que elevem a receita,
para conquistarmos cada vez mais o nosso torcedor, e proporcionar ao
Grêmio uma nova fase de resultados no campo e também financeiro.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:As
demonstrações contábeis do Clube foram aprovadas pelo Conselho
de Administração em 11 de março de 2016 e estão apresentadas em
conformidade comas práticas contábeis adotadas no Brasil, em especial
as normas específicas ITG 2002 (Entidades sem Fins Lucrativos), e ITG
2003 (Entidade Desportiva Profissional) emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade – CFC. Para fins de apresentação e comparabilidade,
o balanço patrimonial e a demonstração das mutações do patrimônio
líquido estão sendo reapresentados, em função das alterações de
marcas, conforme citado na nota explicativa n.º 8.
3. PRINCIPAIS PRÁTICASCONTÁBEIS: As principais práticas contá-
beis adotadas pelo Clube no registro de suas operações e na preparação
das demonstrações contábeis são as seguintes:
a. Caixa e equivalentes de caixa - Compreende o saldo de caixa, os
depósitos bancários à vista e as aplicações financeiras de liquidez
imediata com baixo risco de variação no valor de mercado, registradas
ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. b.
Contas a receber - Valores a receber são reconhecidos pelo regime de
competência.Aprovisão para perdas com créditos é fundamentada em
análise dos créditos pela Administração, que leva em consideração o
histórico e os riscos envolvidos em cada operação, e quando cabível é
constituída emmontante considerado suficiente para cobrir as prováveis
perdas na realização das contas a receber. c. Estoques - Os estoques
são avaliados pelo customédio de aquisição não excedendo o seu valor
líquido de realização. As provisões para estoques de baixa rotativida-
de ou obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias
pela Administração. d. Demais ativos e passivos(circulantes e não
circulantes) - Um ativo é considerado no balanço patrimonial quando
for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados
em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com
segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando
a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado
de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico
seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais
incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores
estimativas do risco envolvido. Os ativos e os passivos são classificados
como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável nos
próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não
circulantes. e. Valor recuperável de ativos - Foi efetuada análise sobre
a capacidade de recuperação dos valores registrados no imobilizado
e no intangível, com o objetivo de verificar a existência de indicação
de que um ativo possa ter sofrido desvalorização significativa. Como
resultado da referida análise, não foram identificadas situações que
indiquem que os ativos estejam registrados contabilmente por um
valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou por venda.
f. Ajustes a valor presente - Foi efetuada análise específica, quanto a
efeitos em ajuste a valor presente das contas do ativo e do passivo
decorrentes de operações de curto e longo prazo, não sendo apurado
efeito significativo ou relevante. g. Depósitos Judiciais - Estão classi-
ficados na conta de depósitos judiciais os depósitos feitos em juízo
relativo a reclamatórias cíveis e trabalhistas. Os depósitos estão ao

seu valor líquido de realização. h. Imobilizado - Demonstrado ao custo
corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, combinado
com os seguintes aspectos: Depreciação dos bens do ativo imobili-
zado, calculada pelo método linear, que leva em consideração a vida
útil econômica dos bens conforme demonstrado na nota explicativa nº
7. Reavaliação de bens tangíveis, efetuada nos exercícios de 1997,
2003, 2004 e 2010, com base em laudos de avaliação elaborados por
peritos avaliadores independentes. i. Intangível - Direitos sobre atletas.
- Estão avaliados pelo custo de formação/aquisição, deduzido pela
amortização acumulada calculada pelo método linear com base nos
prazos dos contratos, conforme demonstrado na nota explicativa nº 8. j.
Empréstimos e financiamentos - São registrados pelos valores originais
de captação, atualizadosmonetariamente pelos indexadores pactuados
contratualmente com os credores, acrescidos de juros apropriados até
as datas dos balanços. Os empréstimos são reconhecidos inicialmente
pelo valor justo, no recebimento dos recursos líquidos dos custos de
transação. Em seguida, os empréstimos tomados são apresentados pelo
custo amortizado, isto é, acrescido de encargos e juros proporcionais ao
período incorrido (pro-rata-temporis), os demais custos de empréstimos
são reconhecidos como despesas, de acordo com o regime contábil de
competência. k. Provisões para contingências - Constituídas levando-se
em consideração a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das
ações, a complexidade e o posicionamento de Tribunais, sempre que
a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável
saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. l.
Reconhecimento das receitas -As receitas e despesas são registradas
obedecendo ao regime de competência, destacando-se: • Direitos de
transmissão deTV: reconhecidamensalmente, pelo período de vigência
do contrato. • Patrocínios e publicidade: reconhecidamensalmente, pelo
período de vigência do contrato. • Arrecadação dos jogos de nosso
mando fora daArena: reconhecida com base nos valores auferidos nas
bilheterias do Clube. • Licenciamentos e franquias: receita de direito do
uso de símbolos e Marcas do Grêmio Foot-Ball PortoAlegrense, sendo
reconhecida com base no período contratual. m.Transações emmoeda
estrangeira - Transações em moeda estrangeira são contabilizadas
pela taxa de câmbio do dia da transação. Ativos ou passivos denomi-
nados em moedas estrangeiras são convertidos utilizando-se a taxa
de câmbio na data do balanço patrimonial. As variações cambiais são
reconhecidas nas demonstrações do déficit à medida que ocorrem. n.
Uso de estimativas - Na elaboração de demonstrações contábeis, é
necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos
e outras transações. As demonstrações contábeis incluem, portanto,
várias estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobi-
lizado, provisões para créditos de liquidação duvidosa, provisões para
passivos contingentes, entre outras, as quais, apesar de refletirem a
melhor estimativa possível, determinada pela Administração do Clube,
podem apresentar variações em relação aos dados e valores reais.
o. Tributos - Imposto de Renda Pessoa jurídica e Contribuição Social
sobre o Lucro: Em virtude de ser um Clube sem fins lucrativos, goza
do benefício de isenção do pagamento dos tributos federais incidentes
sobre o resultado, de acordo com os artigos 167 a 174 do Regulamento
de Imposto de Renda aprovado pelo Decreto nº 3.000, de 26/03/99,
e o artigo 195 da Constituição Federal. - Programa para Integração
Social (PIS). Em virtude de ser um Clube sem fins lucrativos, está
sujeito ao pagamento da contribuição para o PIS calculada sobre a
folha de salários à alíquota de 1% de acordo com a Lei nº 9.532/97. p.
Demonstrações dos fluxos de caixa - As demonstrações dos fluxos de
caixa refletem as modificações no caixa e equivalentes de caixa que
ocorreram nos exercícios apresentados utilizando o método indireto.
q. Demonstração do resultado abrangente - Resultado abrangente é
a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que
resulta de transações e outros eventos que são derivados de transações
com os sócios na sua qualidade de proprietários.O Clube não possui
itens de receitas e despesas com natureza que afete a demonstração
do resultado abrangente.
4. VALORESARECEBER – OUTROS CLUBES: Referem-se a crédi-
tos a receber de outros clubes de futebol pela venda, empréstimo ou
mecanismo de solidariedade de atletas.
Contas a receber de clubes de futebol 2015 2014
- Em moeda estrangeira................................... 2.655 -
- Em moeda nacional........................................ 6.372 16.994
Total a receber.................................................. 9.027 16.994———— ————
Circulante ......................................................... 9.027 16.994
Não circulante................................................... - -
5. VALORES A RECEBER – CRÉDITOS DIVERSOS: Referem-se a
valores oriundos das operações comerciais com clientes e parceiros
em negócios.
Outras contas a receber 2015 2014
- Créditos de Televisão - Pay Per View ............ 8.251 -
- OAS Empreendimentos / Arena Poa.............. 963 963
- Clientes comerciais ........................................ 2.401 7.597
Total outras contas a receber........................ 11.616 8.560———— ————
Circulante ......................................................... 9.513 6.893
Não circulante................................................... 2.103 1.667
6. INVESTIMENTOS:O saldo da conta Investimentos R$ 1.248 mil em
2015 (R$ 965 em 2014), representa aquisição de títulos de capitalização
de longo prazo.
7. IMOBILIZADO: O Clube está em fase de ajustes operacionais para
conclusão das operações necessárias para a troca de ativos entre
Grêmio eArena POA, foram contabilizados os reflexos das negociações
realizadas até o final do exercício, que constam em “Imobilizações
em andamento”.

31.12.2015 31.12.2014
Taxas Saldo Baixas e Valor Valor

anuais de inicial Aquisições Transferências Depreciações líquido líquido
depreciação % R$ mil R$ mil R$ mil R$ mil R$ mil R$ mil

Terrenos...................................... - 94.380 - - - 94.380 94.380
Edificações ................................. 4 21.989 385 - (1.363) 21.011 21.989
Imobilizações em andamento..... 0 82.898 17.713 - 0 100.611 82.898
Móveis e utensílios .................... 10 1.144 40 (20) (148) 1.016 1.144
Máquinas e equipamentos ......... 10 992 840 (649) (212) 971 992
Veículos ..................................... 20 461 95 - (164) 392 461
Equip. de informática.................. 20 1.132 482 236 (347) 1.503 1.132
Outras imobilizações .................. - 109 1.834 (137) 0 1.807 109——————— ———— —————— ———————— ——————————— ————— ——————
Totais ......................................... 203.105 21.389 (570) (2.234) 221.689 203.105
OClube optou por manter o saldo da reserva de reavaliação sobre prédios e terrenos, constituída em exercício anteriores nosmontantes abaixo:

2015 2014
Saldo reavaliação Edificações............................................................................................................................ 10.536 11.776
Saldo reavaliação terrenos................................................................................................................................. 92.813 92.813
O Ativo imobilizado da Entidade ainda não reflete os valores relativos à finalização da negociação de aquisição da nova Arena, reflete apenas
os valores aplicados até o encerramento do exercício.
8. INTANGÍVEL: O Ativo Intangível do Grêmio FBPA apresenta a seguinte composição

Baixas e
2014 Aquisições Transferências amortizações 2015

Direitos sobre atletas profissionais.................................. 60.046 12.227 5.647 (35.962) 41.958
Direitos sobre atletas em formação................................. 23.102 17.271 (5.705) (9.282) 25.387
Outras participações em atletas...................................... 0 - 58 0 58———— —————— ——————— ——————— ————
Totais ............................................................................... 83.148 29.498 0 (45.244) 67.401

8.1. DIREITOS SOBRE ATLETAS PROFISSIONAIS: Os direitos eco-
nômicos baseados nos vínculos de atletas profissionais adquiridos e/
ou formados pelo clube têm a seguinte composição:

2014 31.12.2015
Saldo Inicial Aquisições Transferências Baixas Amortizações Líquido

R$ mil R$ mil R$ mil
Atletas adquiridos ......................................... 52.907 7.576 - (14.361) (15.865) 30.257
Atletas formados........................................... 7.139 4.651 5.647 (2.028) (3.708) 11.701—————— —————— ——————— —————— ——————— ——————
Totais....................................................... 60.046 12.227 5.647 (16.389) (19.573) 41.958

Em 31 de dezembro de 2015, os vencimentos dos contratos com os atletas eram os seguintes:
2016 2017 2018 2019 2020 Total

Término dos contratos R$ mil R$ mil R$ mil R$ mil R$ mil R$ mil
Atletas adquiridos ............................................................................ 125 8.990 13.910 7.232 0 30.257
Atletas formados.............................................................................. 3.769 3.374 3.498 0 1.060 11.701
Totais.......................................................................................... 3.894 12.364 17.408 7.232 1.060 41.958

Os percentuais pertencentes ao Clube, dos direitos econômicos sobre atletas acima, são:
Nome do Atleta Percentual Saldos 31.12.2015 Nome do Atleta Percentual Saldos 31.12.2015

Grêmio Adquiridos Formados Grêmio Adquiridos Formados
Marcelo Grohe............................. 100% - 1.060 Felipe de Figueiredo Ferreira.... 60% - 32
Tiago Machowski ......................... 70% - 94 Marcos Paulo Carvalho Inez..... 50% - 52
Rafael Thyere de Albuquerque.... 50% - 212 Pedro Rocha Neves.................. 70% - 517
Toni Everton Ramos da Silva ...... 70% 19 - Jeverson Carvalho dos Santos . 20% - 94
Rondinelly de Andrade de Silva... 20% 388 - Leandro Porto Torma ................ 80% - 140
Matheus Simonete Bressanelli .... 20% 110 - Lucas Gonçalves Reis Santos .. 20% - 223
Ramiro Moschen Beneti .............. 10% 50 - Teodoro Junior Barbosa de Araújos 70% - 184
Maximiliano Rodrigues Maeso .... 35% 2.616 - Erick Roberto do Nacimento (jr.) 70% - 911
Moisés Francisco Dallazen.......... 100% 56 - Kairon Rodrigo Santos Assump. (jr) 60% - 644
Lucas Heinz Coelho .................... 58% - 504 Marcelo Hermes........................ 70% - 584
Yuri Souza Almeida ..................... 50% - 227 Matheus dos Santos Batista ..... 60% - 509
Luan Guilherme de Jesus Vieira . 70% - 1.082 Maicon Tiago Pereira de Souza 85% 6.825 -
Guilherme da Silva A. Marcondes 65% - 70 Denilson dos Santos Souza...... 20% - 499
Everton Luis F. de Oliveira Jr....... 70% - 180 Felipe Tontini da Silveira ........... 50% - 557
Everton Souza Soares................. 30% - 35 Guilherme Augusto Vieira dos Santos 70% - 256
Breno Lorran da S. Talvares........ 50% - 54 Iago Sampaio da Silva .............. 0% - 444
Mateus André Magro ................... 50% - 11 Jailson Marques Siqueira.......... 60% - 326
Giuliano Victor de Paula .............. 20% 12.203 - Kaio Silva Mendes .................... 60% - 475
Luis Fernando Pereira da Silva ... 100% 5.849 - Leonardo Costa Silva................ 50% - 619
Walace Souza Silva..................... 60% 1.707 - Tyroane Joe Sandows .............. 60% - 217
Gabriel Rybar Blos ...................... 50% 407 - Wesley Craudio Campos .......... 0% - 476
Carlos Eugenio Junior Tavares.... 60% - 412 Bruno Medeiros Grassi ............. 70% 27 -

30.257 11.701
O Clube possui contrato de seguro para acidentes pessoais e invalidez de todos os atletas que compõem o grupo de profissionais.
8.2. DIREITOS SOBREATLETAS EM FORMAÇÃO -Acomposição da conta “Direitos sobreAtletas em Formação” apresenta os valores abaixo:

31.12.2014 31.12.2015
Saldo Quantidade Transferências Saldo Quantidade

Categorias Inicial de atletas Investimento (+) Transferências Baixas Final de atletas
Júnior.................... 10.462 61 8.636 4.459 (5.647) (3.778) 14.131 58
Juvenil .................. 7.718 57 5.181 1.223 (4.459) (3.604) 6.059 49
Infantil ................... 4.922 123 3.454 - (1.280) (1.900) 5.196 70———— —————— —————— ——————— ——————— ———— ———— ——————
Totais............... 23.102 - 17.271 5.682 (11.387) (9.282) 25.386 -

O valor levado a resultado em 2015 foi de R$ 9.282 mil, em 2014 foi de R$ 10.763 mil. O Clube entende que atleta em formação é todo aquele
que está sob orientação nas categorias de base do Clube e que atleta profissional é todo aquele que presta serviço à categoria profissional,
devidamente inscrito e registrado na CBF, e apto a disputar as competições oficiais pelo Clube. 8.3. MARCAS - Estavam contabilizados os
valores das diferentes marcas “Grêmio” registradas e protegidas, pelo valor líquido de R$ 36.554, em 2015 a Administração da Entidade, em
atendimento as normas contábeis vigentes no Brasil, reverteu o registro contábil dessas “Marcas” como ajuste retrospectivo ao saldo anterior ao
exercício de 2013. O efeito da reversão da marca teve reflexo direto nas contas doAtivo Intangível e na Reserva de Reavaliação no Patrimônio
Líquido, tendo em vista que a contabilização da Marca ocorreu no exercício de 1997, o ajuste está sendo apresentado nas demonstrações
contábeis de forma retrospectiva. Em dezembro de 2012, por compromisso contratual com a desoneração das matrículas do Estádio Olímpico
para a perfectibilização do contrato com a OAS em função da ARENA, o Clube substituiu as garantias apresentadas nos parcelamentos de
débitos junto a RFB (Timemania), fundadas nos bens imóveis (terrenos e edificações) pela marca “Grêmio”. Mesmo com a desistência do
parcelamento (Timemania) as garantias continuam validas para o novo programa de parcelamentos denominado PROFUT.
9. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: Na data do encerramento do exercício a Entidade possuía contratos de empréstimos e financiamentos a
seguir descritos.

em R$ mil
Saldo Juros Vencimentos

Banco Principal 31.12.15 Emissão Vencimento (%am) Garantias 2016 2017
BANRISUL S.A. ......... 650 297 29/10/2014 10/11/2016 0,95% + CDI Créditos Banricompras 297 -
BANRISUL S.A. ......... 11.500 5.401 07/11/2014 10/11/2016 0,65% + CDI Créditos Visa/Master 5.401 -
BANRISUL S.A. ......... 5.000 5.065 21/01/2015 10/03/2016 0,89% + CDI RBS/FGF - TV 2016 5.065 -
BANRISUL S.A. ......... 6.500 6.591 21/09/2015 08/12/2016 0,65% + CDI Patrocínio Camiseta 6.591 -
BANRISUL S.A. ......... 5.000 5.202 23/10/2015 08/09/2017 0,65% + CDI Patrocínio Camiseta - 16 2.601 2.601
BANRISUL S.A. ......... - 119 Consórcio 79 40
BANRISUL S.A. ......... - 17 Consignado 17 -
BANRISUL S.A. ......... - 79 Leasing 56 23
BANRISUL S.A. ......... - 296 Conta Devedora 296 -
BANRISUL S.A. ......... 5.000 5.017 28/12/2015 08/08/2017 0,65% + CDI Patrocínio Banrisul 16/ 3.422 1.595
BANRISUL S.A. ......... 1.000 1.015 07/12/2015 11/01/2016 0,65% + CDI Premiação Banrisul 201 1.015 -
BCV S.A. ................... 17.992 13.305 28/11/2014 05/12/2016 1,80% GLOBO/CBF - TV 12-17 13.305 -
BCV S.A. ................... 10.105 9.558 01/03/2015 01/12/2017 1,90% GLOBO/Horizonte 16/18 4.779 4.779
BCV S.A. ................... 5.082 5.514 20/04/2015 05/12/2017 1,90% GLOBO/Horizonte 16/18 2.757 2.757
BCV S.A. ................... 3.064 3.335 05/06/2015 05/12/2017 1,89% GLOBO/Horizonte 16/18 1.667 1.667
BCV S.A. ................... 5.288 5.921 03/07/2015 12/12/2017 1,89% Contrato DASS 5.921 -
BCV S.A. ................... 4.622 5.043 27/08/2015 05/12/2017 1,89% GLOBO/Horizonte 16/18 2.522 2.522
BCV S.A. ................... 4.718 4.935 20/10/2015 20/12/2016 1,89% GLOBO/Horizonte 16/18 4.935 -
BCV S.A. ................... 8.000 8.192 23/11/2015 01/04/2016 1,89% GLOBO/Horizonte 16/18 8.192 -
BANCO SICREDI ...... - 29 Conta Devedora 29 -
BANCO ITAÚ............. - 4 Conta Devedora 4 -
Total ..................... 84.935 68.951 15.984

2015 2014
Circulante .......................................................................................................................................................... R$ 68.951 R$ 52.633
Não Circulante................................................................................................................................................... R$ 15.984 R$ 5.715
Totais ................................................................................................................................................................. R$ 84.935 R$58.348
10. OBRIGAÇÕESFISCAIS ESOCIAIS –CORRENTES:Os valores na data do encerramento do exercício apresentavama seguinte configuração:

2015 2014
IRRF ................................................................................................................................................................. 2.737 13.602
PIS..................................................................................................................................................................... 106 573
COFINS ............................................................................................................................................................. 159 1.050
ICMS ................................................................................................................................................................. 140 105
ISSQN ............................................................................................................................................................... 179 147
FGTS ................................................................................................................................................................. 836 867
INSS ................................................................................................................................................................. 530 4.247———— ————

4.687 20.591
Os valores acima demonstrados representavam em 2014 os tributos e as contribuições relativos a competências vencidas a partir de maio
de 2014, e aos saldos apresentados estavam agregados dos encargos moratórios pertinentes. Em 31.12.2015 os tributos e contribuições
estavam com seus recolhimentos todos em dia.
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