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Sorocaba, 20 de Maio de 2.022 
 
 
 
Ao 
ESPORTE CLUBE SÃO BENTO 
Sorocaba – SP 
 
 
 
A/C Sr. Almir Laurindo - Presidente 
 
 
 
Estamos encaminhando a V.Sas. 03 (três) vias de nosso relatório contendo as 
Demonstrações Financeiras do ESPORTE CLUBE SÃO BENTO para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório dos Auditores 
Independentes 
 
 
Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional necessário, 
subscrevendo-nos. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Antonio Carlos Rubinato 
Contador – CRC1SP111745/O-5 
Reg. IBRACON n° 5.092 
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as  
demonstrações financeiras 

 
 
 
 
Diretores e Conselheiros do  
ESPORTE CLUBE SÃO BENTO 
Sorocaba - SP 
 
 
 
Opinião com ressalva 
 
Examinamos as demonstrações financeiras do ESPORTE CLUBE SÃO BENTO (“Clube”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos e possíveis efeitos dos assuntos descritos na seção a 
seguir intitulada “Base da Opinião com Ressalva” as demonstrações financeiras acima 
referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira do ESPORTE CLUBE SÃO BENTO em 31 de dezembro de 2021, o 
desempenho de suas operações, as mutações no seu patrimônio líquido e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às entidades desportivas profissionais (ITG2003) e entidades sem 
finalidades de lucros (ITG 2002 e NBC TG 1000). 
 
 
Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras 
 
 
1-) Ativo imobilizado 
 
Conforme mencionado na nota explicativa nº 9, o Clube incorporou no exercício de 2017, ao 
seu ativo permanente, valor correspondente de R$ 3.901 Mil referente a um imóvel onde 
localiza-se a sede do mesmo, em contrapartida do Patrimônio Líquido (ajuste de exercícios 
anteriores), sendo que o referido imóvel é cedido em regime de comodato, portanto, sem 
escritura definitiva em favor do Clube, consequentemente, essa operação elevou o Ativo Não 
Circulante (imobilizado), e consequentemente o Patrimônio Líquido Negativo (passivo a 
descoberto) teve redução no mesmo valor. 
 
Os demais bens que compõe o ativo imobilizado e descritos na nota explicativa n° 9, estão 
demonstrados pelos seus valores históricos. O Pronunciamento Técnico CPC 27 – “Ativo 
Imobilizado” requer que a depreciação seja calculada com base em taxas que levam em conta 
a expectativa de vida útil dos bens. Adicionalmente, o Clube não tem controle individual sobre 
os bens registrados no ativo imobilizado. Consequentemente, não nos foi possível obter 
evidência de auditoria apropriada e suficiente em relação aos saldos do ativo imobilizado em 
31 de dezembro de 2021. 
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Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional 
 
Sem ressalvar nossa opinião, o Clube apresenta em 31 de dezembro de 2021, passivo 
circulante e não circulante no montante de R$ 7.829 Mil, em contraposição ao ativo circulante 
e realizável a longo prazo no montante de R$ 385 Mil, gerando passivos superiores em R$ 
7.444 Mil, bem como apresenta Passivo a Descoberto (Patrimônio Líquido Negativo) de R$ 
2.497 Mil, sendo necessário para continuidade normal de suas operações, a equalização da 
situação patrimonial e financeira. As demonstrações financeiras foram preparadas no 
pressuposto da continuidade das operações. 
 
 
Ênfase – Adesão ao Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade 
Fiscal do Futebol Brasileiro (PROFUT) 
 
Chamamos a atenção para a nota explicativa n° 15 às demonstrações financeiras, onde 
transcreve que o Esporte Clube São Bento aderiu ao Programa de Modernização da Gestão 
e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (PROFUT) em agosto de 2016. O Clube 
reconheceu os débitos levantados pelas autoridades tributárias, atualizando o valor de seus 
débitos. O Clube vem recolhendo as parcelas estabelecidas pelo Programa desde 
agosto/2016.  Nossa opinião não contém ressalva em relação a esse assunto. 
 
 
Outros Assuntos 
 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 
 
As demonstrações financeiras do Clube relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2020, apresentadas como valores correspondentes nas demonstrações financeiras do 
exercício corrente, foram por nós examinadas tendo emitido relatório de auditoria com 
ressalvas, datado de 20 de abril de 2021, com modificação similar à apresentada no parágrafo 
1° da seção acima intitulada “Base para opinião com ressalva”. 
 
 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras 
 
A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com 
as práticas contábeis vigentes no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração das demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de o Clube continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. 
 
Os responsáveis pela governança do Clube são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
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Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causadas 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.  
 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas de auditoria vigentes no Brasil, sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
 
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas de auditoria vigentes no Brasil, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.  
 
Além disso: 
 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
 

• Obtermos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Clube. 
 

• Avaliarmos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
 

• Concluímos sobre a adequação de uso, pela administração, da base contábil de 

continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 

incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 

significativa em relação a capacidade de continuidade operacional do Clube Se 

concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 

relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 

ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações foram inadequadas. 

Nossas conclusões fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 

nosso relatório. 

 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 

financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam 

as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objeto de 

apresentação adequada. 
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança e respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.  
 
 
 

Sorocaba (SP), 20 de maio de 2022.- 
 
 
 
 
 

ACR AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA 
CRC2SP035035/O-0 

 
 
 
 
 

Antonio Carlos Rubinato     Jéssica C. Moreno G. Rubinato 
Contador - CRC1SP111745/O-5    Contadora-CRC1SP297849/O-9 
Registro IBRACON n° 5.092    Registro CNAI n° 6.224 

http://www.acrauditores.com.br/
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ESPORTE CLUBE SÃO BENTO 
 

Balanço Patrimonial para os exercícios findos em  
 

31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020 
 

(Em milhares de reais) 
 
 

ATIVO 
 
 

Circulante 
 

NOTA 
 

31/dez/2021 
 

31/dez/2020 
 

Caixa e equivalentes de caixa 
 

5 
 

3  8 
 

Contas a receber 
 

6 
 

-  7 
 

Adiantamentos a funcionários 
 

7 
 

-  6 
 

Depósitos e bloqueios judiciais 
 

8 
 

64  33 
 

Créditos tributários e previdenciários 
 

8 
 

292  3 
 

Despesas antecipadas 
 

8 
 

26  29 
 

Total do Circulante 
   

385  86 
 

        

Não Circulante 
   

 
 

 
 

        

Imobilizado líquido 
 

9 
 

4.943 
 

5.054 
 

        

Intangível 
 

10 
 

4 
 

6 
 

        

Total do não circulante    4.947  5.060  

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 
Total do ativo 

   
5.332  5.146  

 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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ESPORTE CLUBE SÃO BENTO 
 

Balanço Patrimonial para os exercícios findos em  
 

31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020 
 

(Em milhares de reais) 
 
 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO / (Passivo a Descoberto) 
 
 

  

Nota 

 

31/dez/2021 

 

31/dez/2020 
 

Circulante 

   
 

 

 
 

Fornecedores 

 
11  1.238  1.891 

 
Empréstimos e financiamentos  

 
12  97  996 

 
Salários e encargos sociais 

 
13  448  355 

 
Provisão férias e encargos 

 
13  68  32 

 
Obrigações fiscais e tributárias 

 
14  142  121 

 
Provisão para contingências 

 
17  6  130 

 
Total do passivo circulante 

 
  1.999  3.525 

 
        

Não circulante 

   

 

 

 
 

Obrigações fiscais e tributárias  15  5.301  5.018  

Parcelamentos Pert/Profut 

 
15  102  109 -- 

Fornecedores  11  427  416  

Total do passivo não circulante    5.830  5.543  

 
   

 

 

 
 

Patrimônio líquido 

   

 

 

 
 

Patrimônio social 

 
18 

 

(4.006) 

 

(1.408) 
 

Doações e subvenções  18  84  84  

Superávit / déficit do exercício  18  1.425  (2.598)  

Total do patrimônio líquido 

   

(2.497) 

 

(3.922) 
 

 
   

 

 

 
 

 
   

 

 

 
 

Total do passivo 

   

5.332 

 

5.146 
 

 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 
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ESPORTE CLUBE SÃO BENTO 
 

Demonstração do resultado para os exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020 

 
(Em milhares de reais) 

 

  
NOTA 

 
31/dez/2021 

 
31/dez/2020 

Receita do Futebol Profissional       

(+) Receitas de mensalidades sócio-torcedor  19  111  144 

(+) Receitas de bilheterias com jogos  19  -  80 

(+) Receitas de imagem e publicidade  19  6.239  1.331 

(+) Receitas de participações/premiações  19  -  191 

(+) Receitas de negociação de atletas  19  71  132 

    6.421  1.878 

       

Despesas operacionais       

(-) Despesas com pessoal  19  (1.747)  (1.421) 

(-) Despesas de imagem e bonificações  19  (1.745)  (979) 

(-) Despesas com capacitação  19  (5)  (19) 

(-) Despesas com serviços de terceiros  19  (1.323)  (831) 

(-) Despesas com negociações de atletas  19  (245)  (1) 

(-) Despesas com Materiais, Insumos e manutenção  19  (45)  (113) 

(-) Despesas com utilidades  19  (542)  (483) 

(-) Despesas com marketing comercial  19  (27)  (37) 

(-) Outras despesas administrativas e gerais  19  (9)  (70) 

(-) Despesas com formação de atletas  19  (8)  (95) 

(-) Despesas com jogos e competições  19  (517)  (579) 

(-) Despesas com contingências jurídicas  19  (305)  (12) 

(-) Depreciação/amortizações  19  (69)  (29) 

(-) Despesas com tributos  19  (2)  (223) 

    (6.589)  (4.892) 

       

Resultados de atividades sustentáveis  
 

 
   

(+) Doações, crowdfuding, etc.  19  15  53 

(+) Publicidades e patrocínio  19  1.863  781 

(+) Licenciamentos e royalties  19  1  10 

    1.879  844 

Outras receitas operacionais       

(+) Cotas – CBF  19  -  200 

(+) Despesas recuperada  19  -  93 

(+) Outras receitas  19  50  7 

    50  300 
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ESPORTE CLUBE SÃO BENTO 

 

Demonstração do resultado para os exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020 

 
(Em milhares de reais) 

 
Continuação..... 
 

  NOTA  31/dez/2021  31/dez/2020 

Resultado Financeiro 
 

 
 

   

(+) Receitas financeiras 
 

19 
 

-  5 

(-) Despesas financeiras 
 

19 
 

(336)  (733) 

    (336)  (728) 

       

Superávit / Déficit do Exercício    1.425  (2.598) 

       

 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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ESPORTE CLUBE SÃO BENTO 
 

 

Demonstração do resultado abrangente para os exercícios findos em  
31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020  

 
 (Em milhares de reais) 

 
 
 
 

  
 

 
31/dez/2021 

 
31/dez/2020 

  
 

 
 

 
 

Resultado do período 
 

 
 

1.425 
 

(2.598) 

       

Outros resultados abrangentes    -  - 

       

Resultado abrangente do período 
 

 
 

1.425  (2.598) 

  
 

 
   

 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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ESPORTE CLUBE SÃO BENTO 
 

Demonstração da mutação do patrimônio líquido para os exercícios findos em  
31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020  

 
 (Em milhares de reais) 

 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Descrição Patrimônio  
Social 

Superávit/Déficit 
do Exercício 

Total do 
Patrimônio Líquido 

    

Saldos iniciais em 01 de janeiro de 2018 (4.879) 3.762 (1.117) 

   Incorporação do déficit do exercício anterior 3.762 (3.762) - 

   Superávit líquido do exercício  784 784 

Saldos em 31 de dezembro de 2018 (1.117) 784 (333) 

   Incorporação do superávit do exercício anterior 784 (784) - 

   Déficit líquido do exercício - (1.075) (1.075) 

Saldos em 31 de dezembro de 2019 (333) (1.075) (1.408) 

   Incorporação do déficit do exercício anterior (1.075) 1.075 - 

   Doações e subvenções - 84 84 

   Déficit líquido do exercício - (2.598) (2.598) 

Saldos em 31 de dezembro de 2020 (1.408) (2.514) (3.922) 

    

   Incorporação do déficit do exercício anterior (2.598) 2.598 - 

   Superávit líquido do exercício - 1.425 1.425 

Saldos em 31 de dezembro de 2021 (4.006) 1.509 (2.497) 
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ESPORTE CLUBE SÃO BENTO 
 

Demonstração do fluxo de caixa para os exercícios findos em  
31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020  

 
(Em milhares de reais) 

 

Fluxo de Caixa da Atividades Operacionais 31/dez/2021   31/dez/2020 

1- Atividades operacionais     

    Superávit / Déficit do exercício 1.425   (2.598) 

    Baixa no imobilizado 84   - 

    Depreciações e amortizações  39   28 

Déficit/superávit do exercício ajustado 1.548   (2.570) 

     

Decréscimo/(acréscimo) em ativos:      

    Contas a receber  7  

 
413 

    Adiantamento a funcionários e terceiros 6   3 

    Bloqueios judiciais (31)   (11) 

    Créditos tributários e previdenciários (289)   - 

    Despesas antecipadas 3   (21) 

 (304)   384 

Acréscimo/ (decréscimo) em passivos:      

    Fornecedores (655)   315 

    Empréstimos e financiamentos (899)   910 

    Obrigações trabalhistas 131   194 

    Obrigações fiscais a pagar 21   58 

    Provisão de contingências (124)   (85) 

    Obrigações fiscais de longo prazo 287   871 

 (1.239)   2.263 

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 5   77 

     

2- Fluxo de caixa das atividades de investimento:     

      Adições no imobilizado (11)   (238) 

Caixa líquido gerado nas atividades de investimento (11)   (238) 

     

Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa  (6)  

 
(161) 

     

        Caixa e equivalentes de caixa no início do período  8  

 
169 

        Caixa e equivalentes de caixa no final do período  2  

 
8 

 Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa  (6)  

 
(161) 

    

 

   
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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ESPORTE CLUBE SÃO BENTO 

 
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis 
Levantadas em 31 de dezembro de 2021 
(Valores em milhares de reais) 
 

 
Nota 1. Informações gerais 
 
O Esporte Clube São Bento (“Clube”), cujo nome é imutável, com sede social e 
administrativa e foro jurídico na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, à Rua Cel. 
Nogueira Padilha, 657, no Bairro do Além Ponte. 
 
O Clube foi fundado em 14 de setembro de 1913. É uma entidade desportiva 
constituída na forma de associação civil, sem fins econômicos, com personalidade 
jurídica de direito privado, com organização e funcionamento autônomos. 
 
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 
foram autorizadas para emissão, pela diretoria em 20 de maio de 2022. 
 
Nota 1.1 Desempenho financeiro 
 
O Esporte Clube São Bento encerrou o seu exercício social de 2021 apresentando um 
superávit líquido de R$ 1.425 mil e um Patrimônio Líquido Negativo (Passivo a 
descoberto) de R$ 2.947 Mil. 
 
A administração neste exercício de 2021 tomou algumas medidas para reduzir a 
situação econômica deficitária que o Clube atravessava em virtude do alto 
endividamento pós rebaixamento à “D” do Campeonato Brasileiro e o rebaixamento a 
série A-2 do Campeonato Paulista, envolvendo planos para área administrativa, 
financeira e de gestão esportiva compreendendo ações como: novas parcerias e 
aumento dos valores de patrocínio; com o acesso que o Clube obteve a 1ª divisão em 
2022, para disputar o Paulistão em 2023, e ainda disputar no segundo semestre de 
2022 a Copa Paulista, aumento no quadro de associados, e redução de custos 
operacionais. 
 
Nota 2. Resumo das principais políticas contábeis 
 
As principais politicas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão definidas abaixo. 
 
2.1 Demonstrações financeiras 
 
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades desportivas profissionais (ITG 
2003 (R1)) e entidades sem finalidades de lucros (ITG 2002 e NBC TG 1000). 
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As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na 
legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico. O custo 
histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca 
de ativos. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas 
demonstrações financeiras estão definidas a seguir. Essas práticas foram aplicadas 
de modo consistente no exercício anterior, salvo disposição em contrário. 
 
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas 
contábeis críticas e, também, o exercício de julgamento por parte da administração do 
Clube no processo de aplicação de políticas contábeis. 
 
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior 
complexidade, bem como as áreas nas quais as premissas e estimativas são 
significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na nota explicativa 
“3”. 
 
 
2.2 Caixa e equivalentes de caixa 
 
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros 
investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimento originais de três meses 
ou menos, com risco insignificante de mudança de valor, e que são prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa, conforme nota explicativa “5”. 
 
 
2.3 Instrumentos financeiros 
 
2.3.1 - Classificação 
 
A classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros 
foram adquiridos ou contratados e é determinada no reconhecimento inicial os 
instrumentos financeiros. Os ativos financeiros mantidos pelo Clube são classificados 
sob as seguintes categorias: 
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a-) Empréstimos e recebíveis  
 
São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com 
recebimentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. 
 
São registrados no ativo circulante, exceto, nos casos aplicáveis, aqueles com prazo 
de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os quais são classificados 
como ativo não circulante; 
 
Em 31 de dezembro de 2021, não possui contas a receber (nota explicativa “6”), nessa 
classificação. 
 
b-) Passivos financeiros 
 
O Clube não mantém derivativos para fins especulativos, tampouco possui passivos 
detidos para negociação, nem designou quaisquer passivos financeiros. 
 
c-) Outros passivos financeiros 
 
Os outros passivos financeiros são mensurados pelo valor de custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos. Em 31 de dezembro de 2021, compreendem 
saldos a pagar a fornecedores (nota explicativa “12”) e empréstimos com terceiros. 
 
 
2.3.2 Reconhecimento e Mensuração 
 
As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de 
negociação – data na qual o Clube se compromete a comprar ou vender o ativo.  
 
Os ativos financeiros são incialmente, reconhecidos pelo custo histórico, e os custos 
da transação são debitados à demonstração do resultado. 
 
Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos 
investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde 
que o Clube tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da 
propriedade. Os ativos financeiros disponíveis para venda e os ativos financeiros são, 
subsequentemente, contabilizados pelo custo histórico.  Os empréstimos e recebíveis 
são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. 
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Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor de ativos financeiros são 
apresentados na demonstração de resultado em “Outros Ganhos/(Perdas) Líquidos” 
no período em que ocorrem. 
 
2.4 Contas á receber e créditos de liquidação duvidosa 
 
Referem-se aos valores a receber dos associados, deduzidos das respectivas 
provisões para perdas nos recebimentos de créditos, em conformidade com a 
legislação vigente. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as 
contas são classificadas no ativo circulante; 
 
Os valores a receber de patrocínios são reconhecidas pelo valor faturado, sendo que 
não há previsão de perdas na realização destes créditos, conforme demonstrado na 
nota explicativa “6”. 
 
2.5 Imobilizado 
 
Está demonstrado ao custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, 
calculadas pelo método linear, a taxa estabelecida em função do tempo de vida útil 
por espécie de bens. 
 
- Móveis e utensílios           10% a.a 
- Equipamentos, maquinas e instalações        10% a.a 
- Outras imobilizações           10% a.a 
 
2.6 Intangível 
 
Referem-se a valores registrado sobre marcas e patentes pelo custo de aquisição e 
amortizados pelo prazo previsto na legislação; 
 
 
2.7 Contas a pagar aos fornecedores 
 
As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que 
foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas 
como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou 
no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as 
contas a pagar são apresentadas no passivo não circulante. 
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2.8 – Empréstimos (Federação Paulista de Futebol) 
 
São reconhecidos, inicialmente pelo valor justo, no momento do recebimento dos 
recursos, líquidos de custos de transação nos casos aplicáveis. Em seguida, passam 
a ser mensurados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos, juros e 
variações monetárias. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do 
resultado durante o período em que o empréstimo esteja em aberto, utilizando o 
método da taxa efetiva de juros. 
 
As taxas pagas no estabelecimento do empréstimo são reconhecidas como custos da 
transação do empréstimo, uma vez que seja provável que uma parte ou todo o 
empréstimo seja sacado. Nesse caso, a taxa é diferida até que o saque ocorra. 
Quando não houver evidências da probabilidade de saque de parte ou da totalidade 
do empréstimo, a taxa é capitalizada como um pagamento antecipado de serviços de 
liquidez e amortizada durante o período do empréstimo que se relaciona. 
 
Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que o Clube 
tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço, conforme nota explicativa “12”. 
 
 
2.9 – Empréstimos (Partes relacionadas) 
 
Foram realizadas operações de captação de recursos com partes relacionadas, 
relativas a empréstimos obtidos junto a associados do Clube e a patrocinadores, cujos 
saldos estão apresentados no Passivo Circulante. 
 
Os demais ativos e passivos circulantes são demonstrados aos valores conhecidos 
ou calculáveis, quando aplicável, atualização em base “pro-rate dia”, conforme nota 
explicativa “16”. 
 
 
2.10 - Provisões 
 
As provisões de ações judiciais (trabalhista e cível) são reconhecidas quando: o clube 
tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos 
passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. 
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São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas 
prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos advogados do 
Clube. Os fundamentos e a natureza das provisões para riscos cíveis e trabalhistas, 
conforme nota explicativa “17”. 
 
 
2.11 – Apuração do resultado e reconhecimento da receita 
 
A receita e o resultado são apurados e reconhecidos em conformidade com o regime 
de competência. Todos os recursos arrecadados e disponíveis são integralmente 
aplicados no objetivo social do Clube. 
 
As mensalidades dos associados e sócio torcedor são reconhecidos pelo efetivo 
recebimento, visto que não há obrigatoriedade nesses pagamentos, apenas a perda 
dos direitos de usufruto pelos mesmos. 
 
 
Nota 3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos 
 
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-
se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, considerados críticos para as circunstâncias. 
 
3.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas 
 
Com base em premissas, o Clube faz estimativas com relação ao futuro. Por definição 
as estimativas contábeis resultantes serão iguais aos respectivos resultados reais. As 
estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de 
causar um ajuste relevante nos valores contábeis ativos e passivos para o próximo 
exercício social 
 
As premissas e estimativas significativas para as demonstrações financeiras estão 
relacionadas a seguir: 
 
Reconhecimento de receita 
 
A receita compreende o valor da contraprestação recebida ou a receber pela 
prestação de serviços no curso normal das atividades do Clube. A receita é 
apresentada líquida dos impostos e abatimentos. 
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Imposto de Renda, Contribuição Social e outros impostos 
 
O Clube é uma associação civil sem finalidade de lucros, assim se beneficia das 
isenções dispostas na legislação em vigor. 
 
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 
 
O Clube é parte de diversos processos judiciais e administrativos. 
 
Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos 
judiciais que representam perdas prováveis e estimadas com certo grau de segurança. 
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, 
a hierarquia das leis as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos 
tribunais e sai relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos 
advogados externos. A Administração acredita que essas provisões para riscos 
tributários, cíveis e trabalhistas estão corretamente apresentadas nas demonstrações 
financeiras., 
 
 
Nota 4. Gestão dos instrumentos e riscos financeiros 
 
O Clube não mantém operações com instrumentos financeiros, e também não efetua 
aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. 
 
As atividades do Clube o expõem a alguns riscos financeiros: risco de mercado 
(incluindo risco de moeda, risco de taxa de juros e risco de preços), risco de crédito e 
risco de liquidez. A gestão de risco busca minimizar potenciais efeitos adversos no 
desempenho financeiro do Clube. 
 
a-) Risco de mercado 
 
Decorre da possibilidade de o Clube sofrer ganhos e ou perdas decorrentes de 
oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. 
 
b-) Risco de liquidez 
 
É o risco de o Clube não dispor de recursos suficientes para honrar seus 
compromissos financeiros em decorrência de descasamento de prazos ou de 
montantes de recebimentos e pagamentos previstos. 
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c-) Risco de crédito 
 
É o risco de o Clube incorrer em perdas decorrentes de uma contraparte em um 
instrumento financeiro, em função da falha destes em cumprir com suas obrigações 
contratuais, basicamente proveniente dos créditos recebíveis. 
 
 
Nota 5. Caixa e equivalentes de caixa 

 
Descrição   31/DEZ/2021   31/DEZ/2020 

Caixa    -  5 

Depósitos bancário  2  2 

Aplicações financeiras  1  1 

  3  8 

 
 
Nota 6. Contas a receber 

 
Descrição   31/DEZ/2021   31/DEZ/2020 

Créditos á receber  -  7 

  -  7 

 
 
Nota 7. Adiantamentos 

 
Descrição   31/DEZ/2021   31/DEZ/2020 

Adiantamentos a funcionários  -  6 

  -  6 

 
 
Nota 8 Outros Créditos 
 

Descrição   31/DEZ/2021   31/DEZ/2020 

Créditos tributários e previdenciários   292  3 

Depósitos e bloqueios judiciais  64  33 

Despesas antecipadas  26  29 

  382  65 
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Nota 9 Imobilizado 
 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o imobilizado estava assim constituído: 

 
     Depreciação  Residual Residual 

Contas   Custo  Acumulada  31/dez/2021 31/dez/2020 

Refeitório e Alojamento   131  (44)  87 112 
Terrenos   634  -  634 634 
Imóvel - comodato   3.901  -  3.901 3.901 
Máquinas e Instalações   87  (24)  63 71 
Móveis e Utensílios   47  (26)  21 15 
Processamento de Dados   2  (1)  1 1 
Veículos   0  -  0 84 
Obras em andamento   236  -  236 236 
   5.038  (95)  4.943 5.054 

 
 
Nota 10 Intangível 
 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o intangível estava assim constituído: 

 
Descrição   31/DEZ/2021   31/DEZ/2020 

Marcas e patentes   8  8 

(-) Amortizações   (4)  (2) 

  4  6 

 
 
Nota 11. Fornecedores 
 

Descrição   31/DEZ/2021   31/DEZ/2020 

Fornecedores social/futebol/base   1.665  2.307 

  1.665  2.307 

     

Passivo Circulante  1.238  1.891 

Não Circulante  427  416 

 
As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que 
foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos 
circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as 
contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. 
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Nota 12. Empréstimos 
 
Refere-se integralmente a empréstimo feito junto a Federação Paulista de Futebol, 
reconhecidos contabilmente com custos de transação. O saldo está atualizado com o 
acréscimo de juros e encargos e sua liquidação foi feita no exercício de 2021. 
 
 

Descrição  31/dez/2021  31/dez/2020 

Curto prazo     
   Federação Paulista de Futebol  -  695 

  -  695 
 
 
Nota 13. Salários e ordenados á pagar 

 
Descrição   31/DEZ/2021   31/DEZ/2020 

Salários e ordenados à pagar   103  78 

Rescisões à pagar   14  39 

Provisão de férias à pagar  68  33 

13º salários a pagar  28  - 

Outras verbas  -  20 

Encargos – Inss/fgts  303  217 

  516  387 

 
 
Nota 14. Impostos, taxas e contribuições diversas 
 

Descrição   31/DEZ/2021   31/DEZ/2020 

Irrf funcionários (0561)   12  27 

Irrf de pessoas jurídicas (1708)  14  10 

Pis, cofins e csll retidos (5952)  15  9 

Issqn retido  7  9 

Pis   8  9 

  56  64 
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Nota 15. Parcelamentos tributários  
 

Descrição   31/DEZ/2021   31/DEZ/2020 

Parcelamento – FGTS   3.048  2.950 

Parcelamento – Profut (a)  135  139 

Parcelamento – Pert  -  1 

Parcelamento – Iptu  1.928  1.815 

Parcelamento – Pis/cofins  35  0 

Parcelamento – Fazenda estadual  343  279 

  5.489  5.184 

     

Circulante  86  57 

Não Circulante  5.403  5.127 

 
 
(a) - Parcelamento de acordo com a Lei no 13.155, de 04 de agosto de 2015, que 
regulamentou o PROFUT. Em 23 de setembro de 2015, foi emitida a Portaria Conjunta 
PGFN/RFB no 1.340, que regulamentou o parcelamento junto a estes órgãos, com o 
pagamento em 240 prestações e desconto de 70% na multa, 40% nos juros e 100% 
nos encargos legais. Desde agosto de 2016, o Clube vem recolhendo as parcelas do 
“PROFUT” de acordo com o estabelecido na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.340. 
 
 
Nota 16. Partes relacionadas (empréstimos) 
 
Vem sendo realizadas operações de captação de recursos mediante empréstimos 
obtidos junto a associados do Clube e junto a patrocinadores, os quais são atualizados 
na data do pagamento., 
 
A totalidade dos recursos relativos a essas operações estão sendo utilizados nas 
atividades operacionais do Clube. 
 
Em 31 de dezembro de 2021 o saldo representa R$ 97 mil, e em (31 de dezembro de 
2020 representa R$ 301 mil). 
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Nota 17. Provisões para contingências 
 
Conforme o relatório apresentado pelos assessores jurídico do Clube existe 
contingência passiva decorrentes de processos judiciais em andamento, relativos a 
reclamatórias cíveis e trabalhistas, composta da seguinte forma: 
 

Descrição   31/DEZ/2020   31/DEZ/2019 

Contingências cíveis   6  117 

Contingências trabalhistas  -  13 

  6  130 

 
 
Nota 18 – Patrimônio líquido 
 
18.1 – Patrimônio social 
 
O Patrimônio Social do Clube é constituído por déficits e superávits acumulados em 
exercícios anteriores, ajustes de avaliação patrimonial e ajustes de exercícios 
anteriores. 
 
Em 31 de dezembro de 2021, o Patrimônio Social apresentava-se negativo no 
montante de (R$ 2.497), e em 31 de dezembro de 2020, negativo em (R$ 3.922) 
 
 

Descrição   31/Dez/2021   31/Dez/2020 

Patrimônio Social   (1.117)  (1.117) 

Superávit do exercício de 2018  784  784 

Déficit do exercício de 2019  (1.075)  (1.075) 

Doações e subvenções em 2020  84  84 

Déficit do exercício de 2020  (2.598)  (2.598) 

Superávit do exercício de 2021  1.425  - 

  (2.497)  (3.922) 

 
18.2 – Déficit acumulado 
 
O superávit apurado no exercício de 2021, que foi de R$ 1.425 mil, deve ser destinado 
ao patrimônio social, após aprovação destas demonstrações financeiras em 
Assembleia Geral Ordinária. 
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Nota 19. Resultado por atividade do Clube 
 
Departamento de futebol   31/Dez/2021   31/Dez/2020 

     
Receitas     
Receitas de transmissão e imagem   -  1.331 

Receitas de patrocínios e marketing  1.863  781 

Receitas de bilheteria  -  80 

Receitas do programa sócio torcedor  111  144 

Receitas de negociação de atletas  71  132 

Receitas de participações/premiações  -  191 

Cotas da CBF e FPF  6.239  200 

Despesas recuperadas  -  93 

Outras receitas operacionais  66  70 

Receitas financeiras  -  6 

Total de receitas  8.350  3.027 

     

Despesas     

Despesas com pessoal  (1.747)  (1.421) 

Despesas de imagens e bonificações  (1.745)  (979) 

Despesas com capacitação  (5)  (19) 

Despesas com serviços de terceiros  (1.323)  (831) 

Despesas com negociação de atletas  (245)  (0) 

Despesas com materiais, insumos  (45)  (113) 

Despesas com utilidades  (542)  (483) 

Despesas com marketing comercial  (27)  (37) 

Outras despesas administrativas e gerais  (9)  (70) 

Despesas com formação de atletas  (8)  (95) 

Despesas com jogos e competições  (517)  (579) 

Despesas com contingências jurídicas  (305)  (12) 

Despesas com depreciações/amortizações  (69)  (29) 

Despesas com tributos  (2)  (223) 

Despesas financeiras  (336)  (733) 

Total de despesas  (6.925)  (5.625) 

     

     

Resultado do exercício  1.425  (2.598) 
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Nota 20 - Seguros (não auditados) 
 
Em 31 de dezembro de 2021, o Clube não mantinha contratos de seguros para 
cobertura de eventuais sinistros envolvendo seus ativos, bem como não tinha 
contratado seguro relativo a atletas profissionais, conforme determina a Lei n° 9.615 
de 24 de março de 1.998, com redação dada pela Lei n° 12.395 de 16/03/2011. 
 
 
Nota 21 – Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD 
 
A partir de agosto de 2020 entrou em vigor a Lei n° 13.709/18, conhecida como a Lei 
Geral de Proteção de Dados-LGPD, que estabelece regras sobre a coleta, o 
tratamento, o armazenamento e o compartilhamento de dados pessoais gerenciados 
pelas empresas. Esta Lei afetará todas as organizações que coletem, usem, 
armazenem ou processem de alguma forma, dados pessoais (de pessoas físicas) de 
colaboradores, clientes ou fornecedores e tem por objetivo a proteção da privacidade 
dos dados pessoais, que implicará na adoção de medidas administrativas, 
procedimentais e estruturais para garantir a aplicação da Lei. 
 
 
Nota 22 – Impactos Causadas pela Pandemia (Covid-19) 
 
A fim de monitorar o impacto, foi criada uma comissão interdepartamental, com 
reuniões diárias, desde o inicio da pandemia.  As principais medidas tomadas pela 
comissão, foram as seguintes: 
 

• Adoção da prática de trabalho remoto via home office para funcionários do 
grupo de risco ou funcionários da área administrativa que poderiam exercer sua 
atividade remotamente; 

 

• Implantação de protocolos sanitários, como aferição de temperaturas de 
funcionários e terceiros na portaria, disponibilização de dispenser de álcool gel 
em todos os postos de trabalho, procedimentos para higienização de mesas, 
computadores e máquinas, a cada inicio e final de turno, e disponibilização de 
mascaras para os funcionários; 

 

• No departamento de futebol profissional foram adotados testes semanais para 
COVID-19, com afastamento imediato das atividades aqueles que testaram 
positivo; 
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• Também foram criados novos procedimentos para reuniões (internas e/ou 
externas). As reuniões foram preferencialmente remotas. No caso necessário 
de realização de reunião presencial, a sala escolhida teve suas janelas 
totalmente abertas e as reuniões foram com limitação da capacidade da sala e 
com espaçamento entre cadeiras; 

 

• Adaptação do refeitório do centro de treinamento para deixar a área mais 
arejada e ampla. Além disso, foram limitadas as cadeiras disponíveis. As 
refeições foram servidas diretamente pelos cozinheiros e auxiliares, pois a 
opção buffet foi desativada, cada atleta e funcionário recebeu seu alimento de 
forma individualizada. Também foram retiradas garrafas térmicas e/ou 
cafeteiras, para evitar a manipulação de um mesmo objeto por várias pessoas. 
Os bebedouros de água foram desativados, sendo que a disponibilização de 
água ocorreu em copos individuais e lacrados; 

 

• Quanto a academia, o local era limpo duas vezes ao dia pelos auxiliares de 
limpeza do clube. Os equipamentos foram distanciados, o numero de pessoas 
foi reduzido e na entrada cada atleta recebia um recipiente de álcool, bem como 
um pano descartável para fazer a higienização do equipamento antes e depois 
de utiliza-lo 

 

• Os treinamentos em campo foram reduzidos a grupos de até 10 pessoas; 
 

• O clube foi impactado diretamente com a paralização do futebol pelo Decreto 
n° 4.301 de 19 de março de 2020, e posteriormente com o retorno dos jogos, 
mas sem a presença de público. A renda caiu drasticamente com a perda de 
sócios, se compararmos com o ano de 2019. Os patrocinadores não estavam 
tão dispostos a realizar investimentos, uma vez que a visibilidade de placas no 
estádio era praticamente nula; 

 

• Para tentar minimizar o impacto desta perda de receita. Tomamos algumas 
ações para reduzir custos e despesas, no qual destacamos: 
 
a-) Foram concedidas férias a todos os colaboradores; 
 
b-) Pós retorno das férias, o Clube adotou uma redução da jornada de trabalho, 
com redução de salários, conforme previsto na Medida Provisória do Governo 
Federal editada na época; 
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c-) O teletrabalho continuou para os funcionários da área administrativa, assim 
reduzindo os custos na sede. 

 
 
Nota 23 – Eventos subsequentes 
 
A Administração do Clube considerou os eventos subsequentes à data de 
encerramento das demonstrações financeiras ocorridas em 31 de dezembro de 2021 
até a data de sua conclusão. Não foram identificadas transações que dariam origem 
a ajustes nos saldos contábeis demonstrados ou que devem ser incluídos nas 
demonstrações. 
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