
PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE 

 

 

Ao Presidente, Administradores, Coordenadores e Sócios do  

SPORT CLUB DO RECIFE  

 

 

Prezados Senhores: 

 

Examinei as demonstrações contábeis do  SPORT CLUB DO RECIFE, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas 
explicativas.  

 

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis 

A administração do SPORT CLUB DO RECIFE é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. 

 

Responsabilidade dos auditores independentes 

Minha responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis 
com base na auditoria, conduzida de acordo com 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 contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução 
de procedimentos selecionados para obtenção de evidências a respeito dos valores e 
divulgações apresentadas nas demonstrações contábeis. 

Uma auditoria inclui, também, a avalição da adequação das práticas contábeis utilizadas e  a 
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avalição da 
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acredito que a evidencia de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar a aminha opinião. 

 

 

 



RELATÓRIO DE AUDITORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Opinião 

 

a) Os demonstrativos representam, adequadamente, a posição financeira e patrimonial da 
entidade SPORT CLUB DO RECIFE sendo elaborada em obediência e de acordo com as 
Normas Brasileiras de Contabilidade em especial a NBC – ITG – 2003 aprovada pela 
Resolução da CFC nº 1.429/2013: 

b) O resultado de suas operações e as aplicações dos recursos correspondentes a Entidade, 
estão devidamente demonstradas e de acordo com as práticas contábeis; 

c) A documentação comprobatória da despesa foi emitida conforme legislação vigente; 
d) A movimentação bancária está demonstrada através dos extratos bancários; 
e) Os recursos geridos foram movimentados em contas bancárias específicas da Entidade; 
f) A documentação comprobatória da receita e da despesa encontra-se arquivada em 

ordem cronológica e numerada sequencialmente. 
 

Em minha opinião, as demonstrações contábeis analisadas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do SPORT CLUB DO RECIFE, em 
31 de dezembro de 2019, 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. 

 

Recife-PE, 27 de abril de 2020. 

 

 

 

JOSÉ GERALDO LINS DE QUEIRÓS 

AUDITOR – CRC -PE – 005279/04 
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