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Balanços patrimoniais 
Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021 
(Valores expressos em reais) 
 
 

  

Nota 
Explicativa  30/06/2022  31/12/2021 

Circulante       

Caixa e equivalente de caixa  4           1.470.387                  581.010  

Créditos a receber  5            20.970.881             10.369.225  

Estoques  6               2.305.673                1.584.796  

Adiantamentos  7                  628.418                   535.828  

Despesas Antecipadas  8                             -                     333.534  

              25.375.358             13.404.393  

Não Circulante       

Depósitos Judiciais  9               7.926.371             12.096.202  

Créditos a Receber  5                    13.000                     13.000  

Despesas Antecipadas  8               1.993.598                2.006.671  

Imobilizado  10          249.040.425           125.837.997  

Intangível  11            26.857.202             25.872.496  

            285.830.597           165.826.365  

       

Total do Ativo            311.205.956           179.230.758  

 
 
 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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Balanços patrimoniais 
Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021 
(Valores expressos em reais) 
 

Passivo e patrimônio líquido       

  

Nota 
Explicativa  30/06/2022  31/12/2021 

Circulante       

Fornecedores  12            25.387.256             22.518.498  

Empréstimos e financiamentos  13               1.651.120                   515.120  

Obrigações tributárias  14          101.078.589             98.953.854  

Obrigações sociais e trabalhistas 15            39.005.677             38.025.082  

Parcelamentos  16               6.657.522                6.752.515  

Mútuo com partes relacionadas  17                  642.183                1.138.427  

Contratos celebrados  18               6.881.861                6.870.178  

Receitas antecipadas  19            10.700.212                9.275.712  

            192.004.421           184.049.387  

Não Circulante       

Fornecedores  12                  676.546                   676.546  

Mútuo com partes relacionadas  17               1.217.906                1.217.906  

Parcelamentos  16            26.212.379             25.366.177  

Provisão para contingências  20            41.788.021             46.171.965  

Contratos celebrados  18                  556.095                   567.778  

              70.450.948             74.000.373  

Patrimônio Líquido  21     

Patrimônio social            149.469.513           149.469.513  

Ajuste de avaliação patrimonial            123.172.613                              -    

Déficit Acumulado          (223.891.539)         (228.288.514)  

              48.750.587          (78.819.002)  

       

Total do passivo e do patrimônio líquido          311.205.956           179.230.758  

 
 
 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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Demonstração do resultado 
Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021 
(Valores expressos em reais) 
 
 

  
 

Nota 
Explicativa 

  
30/06/2022  31/12/2021 

             

Receita operacional líquida  22   47.249.934   83.672.499 

(-) Custo das atividades  23           (30.793.186)            (65.164.658)  

Superávit bruto     16.456.748   18.507.841 

            

Despesas e receitas operacionais            

Administrativas  24             (5.137.075)            (10.467.090)  

Tributárias  25                 (702.423)              (1.285.722)  

Provisão para contingências  26                              -              (29.661.049)  

Depreciação e amortização   27             (2.561.221)              (5.590.610)  
 

              (8.400.720)           (47.004.471)  

            

Resultado Financeiro           

Receitas financeiras  28                    184.884                    391.541  

Despesas financeiras  29             (3.843.937)            (42.179.727)  

Resultado financeiro líquido                 (3.659.052)           (41.788.186)  

             

             

Superávit (Déficit) do exercício                   4.396.976           (70.284.816)  

       
 
 
 
 
 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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Demonstração do resultado abrangente 
Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021 
(Valores expressos em reais) 
 
 
 
 
 

  30/06/2022  31/12/2021 

     
Superávit (Déficit) do exercício               4.396.976      (70.284.816)  

Outros resultados abrangentes                        -                           -    

Total do resultado abrangente do exercício               4.396.976     (70.284.816)  

     
 
 
 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis 
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Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021 
(Valores expressos em reais) 
 
 
 
 
 
 

  
Patrimônio 

Social    

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial 

 Superávit 
(Déficits) 

Acumulados    Total 

Saldo em 31 de dezembro de 2019 149.469.513     (155.437.060)   (5.967.547) 

              

Ajustes de exercícios anteriores  -      20.000   20.000 

Déficit do exercício  -      (2.586.638)   (2.586.638) 

              

Saldo em 31 de dezembro de 2020 149.469.513     (158.003.698)   (8.534.185) 

              

Déficit do exercício  -      (70.284.816)   (70.284.816) 

        

Saldo em 31 de dezembro de 2021 149.469.513   
  

(228.288.514)   (78.819.002) 

   
  

   

Ajustes de Avaliação Patrimonial  -    
123.172.613  

-  123.172.613 

Superávit do exercício  -    
-  

4.396.976  4.396.976 

      
  

      

Saldo em 30 de junho de 2022 149.469.513   
 

123.172.613 
 

(223.891.538)  48.750.587 

 
 
 
 
 
 
 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstrações dos fluxos de caixa 
Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021 
(Valores expressos em reais) 
 

 
 
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  

30/06/2022 31/12/2021

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Déficit do Exercício 4.396.976                      (70.284.816)           

Depreciação e amortização 2.561.221                      5.590.610               

Provisão para crédito de liquidação duvidosa -                                   2.102.566               

Provisão para contingência -                                   29.661.049             

Baixa de contratos de atletas -                                   27.286.940             

Baixa de amortização de intangível / direitos contratuais alienados -                                   (8.015.990)              

6.958.197                      (13.659.642)           

Variações nos ativos e passivos

(Aumento) Diminuição dos ativos:

Contas a receber e demais recebíveis (10.601.656)                  (3.130.682)              

Estoques (720.877)                        (1.004.392)              

Adiantamentos concedidos (92.590)                          (449.805)                 

Depósitos judiciais 4.169.831                      (3.530.717)              

Despesas do exercício seguinte 346.607                          (68.055)                    

Aumento (Diminuição) dos passivos:

Fornecedores 2.868.757                      (16.169.499)           

Obrigações tributárias 2.124.735                      35.397.524             

Obrigações sociais 980.595                          (438.637)                 

Parcelamentos 751.210                          11.248.175             

Contratos celebrados 0                                       (1.761.683)              

Receitas antecipadas 1.424.500                      756.032                   

Provisão para contingências (4.383.944)                    (2.884.831)              

Caixa líquido oriundo das atividades operacionais 3.825.365                      4.303.789               

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aquisição do Imobilizado (2.466.019)                    -                            

Aquisição do Intangível (1.109.725)                    (6.282.481)              

Caixa líquido (usado nas)  atividades de investimentos (3.575.744)                    (6.282.481)              

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Captação de financiamento 1.136.000                      24.387                     

Captação de empréstimos com partes relacionadas -                                   8.684.225               

Amortização de empréstimos com partes relacionadas (496.245)                        (7.002.093)              

Caixa líquido oriundos das (usado nas) atividades de financiamentos 639.755                          1.706.520               

 

Aumento (redução) líquido no saldo de caixa e equivalentes de caixa 889.377                          (272.172)                 

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.470.387                      581.010                   

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 581.010                          853.182                   

Aumento (redução) líquido no saldo de caixa e equivalentes de caixa 889.377                          (272.172)                 

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades 

operacionais:
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1. Contexto operacional 
 
O Sport Club do Recife (“Sport” ou “Club”) é uma associação sem fins lucrativos e entidade de prática 
desportiva, foi constituída em 13 de maio de 1905 com sede na Av. Sport Club do Recife s/n, Ilha do 
Retiro, Recife, no Estado de Pernambuco. 
 
O Club tem como objetivo: (i) desenvolver a educação física e a prática dos desportos nas mais diversas 
modalidades, especialmente o futebol, podendo filiar-se a entidades esportivas legalmente organizadas 
no País; (ii) participar de campeonatos, disputas de torneios ou outras formas de competição 
patrocinadas por estas entidades; (iii) Promover reuniões e diversões de caráter desportivo, social, 
cultural e cívico, no benefício de seus associados, sendo-lhes vedadas atividades de natureza política ou 
religiosa; (iv) Colaborar, quando solicitado, com os poderes públicos, educandários, corporações civis e 
militares e instituições congêneres nos assuntos de sua finalidade ou outros que envolvam o interesse 
e o benefício da coletividade, desde que não contrariem o disposto em seu estatuto (Estatuto – Capítulo 
I – Art. 1º, 2º e 3º). 
 
As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (Balanço Patrimonial) 
continha as operações relativas às administrações anteriores que geriram o Club até 22 de julho de 2021. 
Neste balanço do 1º semestre de 2022, já podemos visualizar a atuação da Diretoria Executiva que 
assumiu o Club em 23 de julho de 2021.  
 
1.1 Realização do planejamento da Diretoria Executiva no exercício social de 2022 
 
Partindo do planejamento estabelecido pela Diretoria Executiva do Club, algumas ações importantes já 
foram executadas nesse primeiro semestre de 2022, senão vejamos: 
 

✓ Conclusão, junto com a equipe da SETAPE Engenharia e Avaliação Patrimonial, o inventário dos 
bens patrimoniais do Club, incluíndo o Estádio da Ilha do Retiro. Na ocasião, foi registrada uma 
mais valia contábil na ordem de R$ 123.172.163, o que reflete positivamente no Balanço 
Patrimonial, gerando um incremento no Ativo e gerando, também, a reversão do Patrimônio 
Líquido que estava negativo no final do último exercício; 

✓ Manualização de processos, avançando na reestruturação da gestão administrativa e financeira, 
e na plena utilização do software de gestão do Club, principalmente nos módulos de patrimônio, 
estoques e financeiro; e 

✓ Lançamento do novo plano de sócios, que vem atendendo as expectativas; 
✓ Recuperação do Patrimônio do Club, com as melhorias sendo realizadas no Parque Aquático, 

Estádio, Complexo Tênis, etc; 
 

2. Apresentação das demonstrações contábeis 
 

2.1 Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC) 
 
As demonstrações contábeis do Club foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
 
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 e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, em 
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especial, pela NBC-ITG-2002 - Entidades Sem Finalidade de Lucros e ITG 2003 (R1) – Entidade Desportiva 
Profissional, aprovadas respectivamente pelas Resoluções nº 1.409 de 27 de setembro de 2012 e 1.429 
de 25 de janeiro de 2013 do Conselho Federal de Contabilidade. 
 
2.2 Moeda funcional e de apresentação 
 
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados usando a moeda do principal ambiente 
econômico no qual o Club atua (“moeda funcional”). A Administração do Club definiu a moeda corrente 
do Brasil, o real (R$), como sua “Moeda Funcional”, sendo esta premissa utilizada na preparação das 
demonstrações contábeis apresentadas agora em 30 de junho de 2022. 
 
2.3 Base de elaboração 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto se indicado de outra 
forma. 
 
3. Resumo das principais práticas contábeis 
 
3.1 Uso de estimativas contábeis 
 
A elaboração de demonstrações contábeis requer que a Administração utilize de julgamento na 
determinação e no registro de estimativas contábeis. 
 
O Club baseia suas estimativas em aspectos históricos e em outros fatores, incluindo expectativas de 
eventos futuros, considerados razoáveis para as circunstâncias. A liquidação das operações envolvendo 
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões 
inerentes ao processo e sua determinação. 
 
Ativos e passivos significativos sujeitos a estimativas e premissas incluem: perdas com as contas a 
receber, a definição da vida útil dos bens imóveis e o valor de contingências. 
 
3.2 Redução ao valor recuperável de ativos 
 
O ativo imobilizado e os ativos intangíveis devem ser anualmente revistos para determinar se há 
qualquer indicação de que esses ativos sofreram uma perda por redução ao valor recuperável. Se houver 
indicação de um problema de recuperação, o valor recuperável de qualquer ativo afetado (ou grupo de 
ativos relacionados) será estimado e comparado com o seu valor contábil. Se o valor recuperável 
estimado for menor, o valor contábil será reduzido ao seu valor recuperável estimado e uma perda por 
redução ao valor recuperável será reconhecida imediatamente em lucros e perdas. 
 
3.3 Caixa e equivalentes de caixa 
 
Caixa e equivalentes de caixa incluem os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de 
alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses e com risco insignificante de mudança de 
valor. 
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3.4 Ativos financeiros 
 
3.4.1 Classificação 
 
A classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou 
contratados e é determinada no reconhecimento inicial dos instrumentos financeiros. 
 
Ativos financeiros 
 
O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação/ mensuração para ativos financeiros: 
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) e 
ao valor justo por meio do resultado (VJR). A norma elimina as categorias existentes no CPC 38/IAS 39 
de mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. 
 
O Club classifica seus ativos financeiros sob a categoria de custo amortizado. 
 
Os ativos financeiros são registrados no ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento 
superior a 12 meses após a data do balanço. 
 
Compensação de instrumentos financeiros 
 
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial 
quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção 
de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
 
Desreconhecimento (baixa) de instrumentos financeiros 
 
Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de 
ativos financeiros semelhantes) é baixado quando os direitos de receber fluxos de caixa do ativo 
expiraram, e/ou, quando transferir os seus direitos ou riscos de receber os fluxos de caixa do ativo ou 
assumir uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos. 
 
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um 
passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com termos 
substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente alterados, 
essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo 
passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do 
resultado. 
 
Valor recuperável (impairment) de ativos financeiros – ativos mensurados ao custo amortizado 
 
O Club avalia no final de cada período de relatório se há evidência objetiva de que um ativo financeiro 
ou grupo de ativos financeiros esteja deteriorado. Os critérios utilizados pelo Club para determinar se 
há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem: (i) dificuldade financeira significativa do 
emissor ou tomador; (ii) uma quebra de contrato, como inadimplência ou atraso nos pagamentos de 
juros ou de principal; (iii) probabilidade de o devedor declarar falência ou reorganização financeira; e 
(iv) extinção do mercado ativo daquele ativo financeiro em virtude de problemas financeiros. 
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3.5  Créditos a receber 
 
Os créditos a receber são substancialmente provenientes da venda de jogadores, de publicidade e 
ingresso de sócios. 
 
A estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa foi constituída em montante considerado 
suficiente pela Administração para fazer face a eventuais perdas esperadas na realização dos créditos a 
receber e é calculada levando-se em consideração a expectativa de realização dos referidos créditos. 
 
3.6 Imobilizado  
 
Neste semestre, conforme amplamente divulgado na Nota Explicativa No.10 abaixo, procedemos uma 
Avaliação Patrimonial dos bens componentes do Ativo Imobilizado de nosso Club, de acordo com as 
premissas e legislação vigentes. Os bens do Imobilizado estão demonstrados aos custos novos de 
reposição, deduzidos da depreciação acumulada e perda por redução do valor recuperável (se aplicável). 
 
A depreciação dos ativos inicia-se quando estão prontos para uso pretendido na mesma base dos outros 
ativos imobilizados. A depreciação é reconhecida pelo método linear às taxas anuais mencionadas na 
nota explicativa nº 10, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja 
integralmente baixado. 
 
A baixa de um item do imobilizado ocorre após alienação ou quando não há benefícios econômicos 
futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Os ganhos e as perdas decorrentes de alienações são 
determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são 
reconhecidos no resultado. 
 
3.7 Intangível 
 
O intangível está representado por gastos com formação de atletas, direitos de imagem de atletas e 
direito de uso de software, amortizadas conforme as taxas descritas na nota explicativa nº 11. Os gastos 
associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesas quando incorridos. 
 
Conforme determina a Interpretação Técnica Geral 2003 (R1) – Entidade Desportiva Profissional 
aprovada pela Resolução CFC nº 1.429/13, integram os ativos intangíveis os custos incorridos com a 
formação/aquisição de atletas, assim classificados: 
 
a) Atletas em Formação - incluem os gastos incorridos com os atletas em formação (base), atribuídos 
individualmente aos atletas ainda não profissionalizados. Os custos incorridos mensalmente com a 
formação de atletas são segregados das demais despesas/custos do Club e são rateados uniformemente 
para compor o custo individual de cada atleta, de acordo com o número de atletas em formação no mês 
em que são incorridos. A amortização ou baixa dos custos com formação de atletas ocorre a partir do 
momento em que o atleta é profissionalizado ou, integralmente, quando da dispensa do atleta em 
formação. 
 
b) Atletas Formados - incluem o custos acumulados durante a formação de atletas no Club ou os custos 
contratados (valor do desembolso, comissões pagas aos agentes e outros) relativos aos direitos 
econômicos de atletas cujo direito federativo pertencia à outra entidade, ainda não amortizados. 
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A amortização dos custos de atletas formados ocorre durante o período do contrato ou, integralmente, 
quando da cessão dos direitos a outras entidades. 
 
A partir de 1º de janeiro de 2018, entrou em vigor as alterações aprovadas pelo Plenário do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) no dia 24 de novembro de 2017. Dentre as modificações aprovadas, a 
ITG 2003 (R1) – Entidade Desportiva Profissional retirou a alínea que incluía, de forma expressa, o 
registro do Direito de Imagem no ativo intangível e readequou a forma de representar o controle de 
Direitos Econômicos sobre negociações com atletas vinculados à entidade. 
 
3.8 Empréstimos e financiamentos 

 
Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na 
transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 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 os empréstimos estejam em aberto, utilizando o 
método da taxa efetiva de juros. 
 
Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que o Club tenha um direito 
incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. 
 
3.9  Passivo circulante e não circulante 
 
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis 
acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais 
incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes 
são registrados em valor presente, transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o 
prazo, a moeda e o risco de cada transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada 
contra as contas de resultado que deram origem ao referido passivo. 

 
3.10  Provisões 
 
3.10.1 Geral 
 
As provisões são reconhecidas quando o Club tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, 
como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para 
liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor que possa ser feita. 
 
A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de 
qualquer reembolso. 
 
3.10.2  Provisão para contingências 
 
O Club é parte de processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as 
contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja 
feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. 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 sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação do advogado externo. A provisão é revisada e ajustada para levar em 
conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções 
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fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. O 
Departamento Jurídico julgou que o atual valor provisionado está compatível com a realidade do 
contencioso existente no Club, tanto no âmbito trabalhista, quanto no âmbito cível. 
 
3.11  Demais direitos e obrigações 
 
Outros ativos e passivos circulantes, sujeitos à variação monetária ou cambial por força de legislação ou 
cláusulas contratuais, estão sendo corrigidos com base nos índices previstos nos respectivos 
dispositivos, de forma a refletir os valores atualizados até a data das demonstrações contábeis. Os 
demais estão apresentados pelos valores incorridos na data de formação. 
 
3.12  Apuração do superávit (déficit) 
 
As receitas, custos e despesas são reconhecidos contabilmente, observando o regime de competência. 
 
As receitas, custos e despesas são reconhecidos mensalmente em função da ocorrência de seu fato 
gerador, independentemente de terem sido recebidas ou pagas e são apresentadas com a respectiva 
estimativa de perda para os créditos julgados de difícil realização. 
 
3.13  Receitas antecipadas 
 
São recebimentos antecipados referentes à venda de publicidade e de direitos de transmissão dos 
jogos. 
 
3.14  Provisão para Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro 
(CSLL) 
 
Em virtude de o Club ser uma entidade sem fins lucrativos, goza do benefício de imunidade/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 de março de 1999, bem como 
artigo 195 da Constituição Federal (CF). 
 
 
4 . Caixa e equivalente de caixa 
 
 

  30/06/2022   31/12/2021 

Caixa 37.021   20.719 

Banco conta movimento 1.066.063   193.400 

Aplicações financeiras (a) 367.303   366.891 

  1.470.387   581.010 

       
(a) As aplicações financeiras estão substancialmente representadas por Certificado de Depósito 
Bancário - CDB e fundo de investimento, com mercado de liquidez de curtíssimo prazo e estão sujeitas 
às conversões imediatas em dinheiro por valores conhecidos e riscos reduzidos de mudanças de valor. 
As aplicações têm rentabilidade média superior a 90% do CDI. 
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5. Créditos a receber 
 

  30/06/2022   31/12/2021 

Créditos a receber por venda de atletas 12.982.145   2.279.273 

Venda publicidade e aluguel 8.863.776   9.075.828 

Associações - Créditos a receber de sócios 549.536   438.702 

Outros valores a receber 13.000   13.000 

(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (1.424.578)  (1.424.578) 

  20.983.881   10.382.225 

       

Circulante  20.970.881   10.369.225 

Não Circulante  13.000   13.000 

  20.983.881   10.382.225 

        

A cada data de balanço, os devedores que possuírem ao menos um título vencido, são avaliadas pelo 
departamento jurídico do Club, que determina a probabilidade real de recebimento ou não dos 
montantes envolvidos, com base na análise individual de risco dos créditos, que contempla histórico de 
perdas, a situação individual dos clientes, a situação do grupo econômico ao qual pertencem e, as 
respectivas garantias reais recebidas. 
 
O principal crédito a receber em 30/06/2022 está registrada junto a Unione Sportiva Salernitana da 
Itália, proveniente a operação de venda do atleta Mikael Filipe Viana de Sousa. 
 
6.  Estoques 
 
O valor refere-se a materiais esportivos mantidos em estoque e que serão utilizados pelas equipes 
profissionais e amadoras do Club em suas atividades. 
 

  30/06/2022   31/12/2021 

Almoxarifado 1.602.327  1.584.796 

Bens patrimonias para vendas - Cadeiras usadas 703.346  - 

  2.305.673   1.584.796 

 
 
7. Adiantamentos  
 

     30/06/2022   31/12/2021 

Adiantamentos a fornecedores                3.262.790    3.170.200 

Adiantamentos / Empréstimos a colaboradores                  113.415    113.416 

Adiantamentos aos departamentos                1.034.739    1.034.739 

(-) Provisão para créditos duvidosos    (3.782.526)   (3.782.527) 

                   628.418                  535.828  
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8. Despesas antecipadas 
 

  30/06/2022   31/12/2021 

Aluguel do centro de treinamento e taxas de ocupação 1.993.598   2.340.205 

        

Circulante -   333.534 

Não Circulante 1.993.598   2.006.671 

  1.993.598   2.340.205 

        
O valor se refere ao contrato de aluguel do Centro de Treinamento do Club, pago integralmente no 
exercício de 2008, com duração de 90 anos e taxa de ocupação a apropriar. 
 
 
9. Depósitos judiciais  
 

  30/06/2022   31/12/2021 

Acordos trabalhistas (a)  4.835.510   9.081.502 

Depósito judiciário 1.041.095   966.324 

Penhores jurídicos  2.049.766   2.048.376 

  7.926.371   12.096.202 

 
(a) Conta mantida e contrtola pelo 12ª. Vara do Trabalho em conjunto com o Club. Sua movimentação 
de ingressos se dá através da retenção de recursos recebidos pelo Club por receitas de patrocícios, 
rendas etc. 
 
10. Imobilizado  
 

 
 
 
Em 31/03/2022, foi registrado o Ajuste de Avaliação Patrimonial emitido pela empresa SETAPE, 
gerando uma mais valia no montante de R$ 123.172.163, conforme quadro a seguir: 
 
 
 
 

31/12/2021

Taxa anual 

Depreciação% Custo Depreciação Valor Líquido Valor Líquido 

Terrenos 0% 78.686.165 78.686.165    44.550.000    

Estádio 2% 128.370.198 (1.324.751)    127.045.448  29.626.043    

Sede social 2% 12.733.080 (131.402)        12.601.678    17.872.800    

Ginásio 2% 11.158.891 (115.157)        11.043.734    10.266.783    

Parque aquático 2% 10.110.197 (104.335)        10.005.862    15.278.244    

Máquinas/Equipamentos/Veículos e outros 10% a 20% 2.001.170 (20.652)          1.980.518       567.106          

Benfeitos em propriedade de terceiros 0% 7.677.021 7.677.021       7.677.021       

250.736.723 (1.696.297)    249.040.426  125.837.997  

30/06/2022
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Dados da Contabilidade 
Valor Contábil em 

31/03/2022  

Valor do Laudo 
de Avaliação em 

31/03/2022  

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial 

      

BENS MÓVEIS 1.309.756   

                  
1.941.410   

                         
631.654  

TERRENO 44.550.000   

               
78.328.956   

                   
33.778.956  

BENS IMÓVEIS 71.574.568   

             
158.889.213   

                   
87.314.644  

TERRENO - DEP.REMO   

                     
357.210   

                         
357.210  

BENS IMÓV. - DEP.REMO   

                  
1.085.219   

                     
1.085.219  

BENFEITORIAS CT 7.677.021  Não Aval. 
                                 

-     

                                    
-    

BENS MÓV. - LINHA TEL. 29.760  Não Aval.    
BENS MÓVEIS - DIR.USUF. 30.000  Não Aval.    
BENS MÓVEIS - DIR.SIST 1.500  Não Aval.    
BENS MÓV. - CENT.TELEF. 6.430  Não Aval.    

 125.166.175   

             
240.602.007   

                
123.172.163  

      

 
 
11. Intangível  
 
 

 

Saldo em 
31/12/2021 

 
Adições 

 
Baixas 

 

Saldo em 
30/06/2022 

Custo        

Formação de atletas 21.571.016  1.437.076 
 

     (562.380)   22.445.712 

Atletas formados 927.621  490.862         (53.055)   1.365.428 

Direitos contratuais de atletas 4.205.614  4.000       (234.000)   3.975.614 

Software 729.897  -  -  729.897 

 27.434.148  1.931.939  
    (849.436)   28.516.651 

   
   

  
Amortização   

   
  

Direitos contratuais de atletas (1.289.315)  95.306       (125.018)          (1.319.027)  

Software (272.337)                      -    
 

       (68.084)             (340.421)  

 (1.561.652)  95.306  
    (193.102)         (1.659.448)  

   
   

  

 
25.872.496  2.027.245  

 (1.042.538)   26.857.203 
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12. Fornecedores 
 

  30/06/2022   31/12/2021 

Fornecedores de materiais 2.844.990   702.254 

Fornecedores de serviços 23.218.812   22.492.790 

  26.063.802   23.195.044 

    

Circulante 25.387.256   22.518.498 

Não Circulante 676.546   676.546 

  26.063.802   23.195.044 

        
 
 
13. Empréstimos e financiamentos 
 
Todos na modalidade de capital de giro, se apresentam como a seguir:  
 
 

Instituição   Vencimento   Taxa (%)   30/06/2022   31/12/2021 

Itaú   03/12/2018   23,14% a.a   4.459   4.459 

Lecca Crédito Financiamento   -   19,56% a.a   1.889   1.889 

Caixa Econômica Federal    31/12/2017   12,68% a.a   213.420   213.420 

Imply (aquisição - cadeiras centrais)      1.136.000  - 

P.S. Factoring   -   -   295.352   295.352 

Total           1.651.120   515.120 

 
                  

 
 
14. Obrigações tributárias 
 

Impostos   30/06/2022   31/12/2021 

IRRF   58.133.456   56.832.179 

ISS fonte   184.587   836.486 

PIS/COFINS/CSLL Retenções   11.042.652   10.808.539 

Débitos previdenciários PGFN  18.701.492  18.409.728 

PIS s/Folha de Pagamento/Contribuição sindical   1.442.351   1.329.397 

Auto Infração   879.748   879.748 

Taxa de ocupação de imóveis    2.459.571   2.459.571 

SPU   5.303.939   5.303.939 

IPTU   2.930.754   2.094.268 

    101.078.589   98.953.854 
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Os saldos de obrigações tributárias contemplam valores relativos a retenções na fonte de prestadores 
de serviços, atletas e funcionários, de exercicios anteriores e do presente exercício, que não haviam sido 
recolhidos até a data da emissão deste relatório. 
 
Devido a inadimplência no pagamento mensal dos parcelamentos, os mesmos foram considerados 
rescindidos e incorporados aos débitos dos impostos correntes. 
 
Durante o exercício social de 2021 o Club procedeu o registro dos débitos inscritos em dívida ativa junto 
a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN.  
 
 
15. Obrigações sociais e trabalhistas  
 
 

  30/06/2022   31/12/2021 

Obrigações com pessoal 25.954.333   24.862.553 

INSS a recolher 5.674.457   5.415.863 

FGTS a receber 7.376.887   7.746.666 

  39.005.677   38.025.082 

       
 
Estão incluídos nos valores a pagar referente os encargos trabalhistas, incluindo salários em atraso, 
impostos os retidos na fonte da folha de pagamento dos colaboradores e ainda não recolhidos. 
 
 
 
16. Parcelamentos 
 

  30/06/2022   31/12/2021 

FGTS – Timemania (b) 4.054.383   3.303.174 

Banco Central do Brasil (a)  8.679.136   8.679.136 

Timemania (b) 20.136.182   20.136.182 

  32.869.901   32.118.692 

       

Circulante 6.657.522   6.752.515 

Não Circulante 26.212.379   25.366.177 

  32.869.901   32.118.692 

 
(a) valores provenientes registro de auto de infração de processo movido pelo Banco Central do Brasil 
referente a transações internacionais realizadas na década de 90 pelo Club.  
 
(b) refere-se a valores do Timemania  inscritos em dívida ativa junto a Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional – PGFN. 
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17. Mútuo com partes relacionadas  
 

CREDOR  VENCTo.  30/06/2022   31/12/2021 

Martorelli Advogados  Ñ.INFORM.               30.300                30.300  

Gustavo José Moura Dubeux  31/12/2017               43.897                43.897  

José Arnaldo Barros  31/12/2018               28.020                28.020  

Luciano Caldas Bivar  31/12/2018          1.217.906           1.217.906  

Brasitrans Ltda  Ñ.INFORM.               14.830                14.830  

Futebolcard  Ñ.INFORM.               24.051                24.051  

Federação Pernambucana de Futebol  Ñ.INFORM.             282.831              282.831  

Gerson Aquino Lucena Junior  Ñ.INFORM.               10.000                10.000  

João Humberto F. Martorelli  Ñ.INFORM.               10.000                10.000  

José Aécio Fernandes Vieira Filho  Ñ.INFORM.               10.000                10.000  

Júlio Machado Costa Neto  Ñ.INFORM.               10.000                10.000  

Renato S. Ramos da Silva  Ñ.INFORM.               10.000                10.000  

Rocine Milet Moraes Filho  Ñ.INFORM.               10.000                10.000  

Rogerio Carlos Cunha da Silva  Ñ.INFORM.               10.000                10.000  

Theobaldo Lopes de Melo  Ñ.INFORM.               10.000                10.000  

Yuri Romão  Ñ.INFORM.  138.253             634.497  

TOTAL    1.860.088          2.356.334  

       

Circulante    642.182          1.138.427  

Não Circulante    1.217.906          1.217.906  

    1.860.088          2.356.334  

       
 
18. Contratos celebrados 
 

    30/06/2022   31/12/2021 

TV Globo (a)   6.837.076   6.837.076 

Alugueis e Arrendamentos (b)   600.880   600.880 

    7.437.956   7.437.956 

 
Circulante   6.881.861   6.870.178 

Não circulante   556.095   567.778 

    7.437.956   7.437.956 

          
(a) Valores mantidos junto a TV Globo referentes à Cessão de Direitos de Captação, Fixação, Edição, 
Exibição e Transmissão em Televisão Aberta, Telefonia Móvel e Internet dos sons e imagens do 
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Campeonato Brasileiro de Clubs da Série A – Temporadas de 2021 e 2022. Tais valores serão apropriados 
ao resultado de cada exercício, conforme prazo de realização do contrato; 
 
(b) Contrato firmado com a empresa “APV” pelo reconhecimento de aluguel de espaço para instalação 
de antena. A receita vem sendo apropriada mensalmente, conforme contrato, cujo prazo é de 30 anos. 
 
 
19.  Receitas antecipadas 
 

  30/06/2022   31/12/2021 

Liga do Nordeste -  220.000 

Confederação Brasileira de Futebol – CBF 133.523   133.523 

Federação Pernambucana de Futebol 1.568.554   1.568.554 

Mensalidades 31.464   31.464 

12ª. Vara – TRT 42.520   42.520 

Club Internacional 150.000   150.000 

Antecipação de recebíveis 1.280.000    -  

Dass Nordeste 13.151   13.151 

Rendas antecipadas – Patrocínios 7.481.000   7.116.500 

  10.700.212   9.275.712 

        
 
20. Provisão para Contingências  
 

     30/06/2022   31/12/2021 

       
Provisões trabalhistas  (a)   25.459.514          29.843.458  

Provisões cíveis  (b)  16.328.507          16.328.507  

     41.788.021          46.171.965  

       

(a) Os assessores jurídicos do Club classificaram 87 (oitenta e sete) processos provenientes de ações 
trabalhistas como prováveis de perdas que montam R$ 29.843.458. Esses foram integralmente 
provisionados. Desses processos, até 30 de junho de 2022, foram quitados cerca de R$ 4.383.944. 
 
(b) Os assessores jurídicos do Club também apontaram 100 (cem) ações judiciais de âmbito cível 
registradas por prestadores de serviços ou fornecedores de materiais contra o Club, consideradas como 
prováveis de perdas pela Entidade, que montam R$ 16.328.507. Não existem processos classificados 
como perda possível ou remota. 
 
O Departamento jurídico do Club avaliou que os valores provisionados nesse grupamento estão 
compatíveis com o contencioso trabalhista e cível do Club. 
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21.  Patrimônio Líquido e Patrimônio Social 
 
Por ser considerado sem fins lucrativos, o Club não remunera sob nenhuma forma seus dirigentes pelos 
serviços prestados, e não apresenta superávit em suas contas, ou caso apresente em determinado 
exercício, destina o referido resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus 
objetos sociais, sendo incorporados ao patrimônio social. 
 
O Patrimônio Líquido do Club, até 31/12/2021 estava negativo, isto é, com passivo a descoberto, na 
ordem de R$ 78,8 milhões. Com o advento do serviço de Avaliação Patrimonial realizado, agregado ao 
resultado de superávit em nossas contas nesse primeiro semestre, conseguimos reverter nosso 
Patrimônio Líquido, deixando-o positivo, na ordem de R$ 48,7 milhões. 
 
 
22. Receita operacional líquida 
 

  Legenda:  30/06/2022   31/12/2021 

Receita bruta       
Futebol  (a)  8.026.784   17.088.133 

Contribuições associativas  (b)  1.328.437   3.244.856 

Patrimonial  ( c)  594.797   510.091 

Marketing  (d)  5.694.500   10.947.427 

Direitos de transmissão  (e)  6.647.425  56.577.880 

Royalties  (f)  1.299.124  1.443.427 

Rendas com vendas de Atletas  (g)  24.892.979          3.347.614    

Outras receitas    123.428   971.717 

    48.607.475   94.131.145 

       

       
Deduções       
INSS sobre faturamento   (h)  (486.106)   (3.728.534) 

Sindicatos    (453.106)   (3.472.227) 

Federações    (418.330)   (375.829) 

Outras deduções                              -      (2.882.056) 

    (1.357.541)   (10.458.646) 

    47.249.934   83.672.499 

       
(a) – Receitas do Futebol 

 
Em 30/06/2022, a composição desse grupamento de receitas é o seguinte: 

  30/06/2022 

RECEITA DE RENDAS COM COMPETIÇÃO   
RENDAS DOS JOGOS  -  CAMP. PERNAMBUCANO                    229.625  

RENDAS DOS JOGOS  -  CAMP. BRASILEIRO               1.213.473  

RENDAS DOS JOGOS - COPA NORDESTE               2.904.900  

COTAS COPA DO NORDESTE               3.478.786  

COTAS - COPA DO BRASIL                    200.000  

               8.026.784  
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(b) –Registro das receitas com contribuições do quadro de sócios do Club. 

 
(c) – Registro das receitas patrimoniais com alugueis, estacionamento, manutenção de cadeiras e 

camarotes. 
 
 

(d) – Receitas de Marketing 
 
As prinicipais receitas desse grupamento são provenientes de patrocícios contratados junto as camisas 
(frente, costa e mangas) e de patrocínos com mídias. A composição das receitas com marketing é a 
seguinte: 
 

  30/06/2022 

PATROCÍNIO – CAMISAS               3.669.500  

PATROCÍNIO - EXPOSIÇÃO NAS DEP. DO CLUBE E BEBIDAS                    275.000  

PATROCÍNIO – MIDIAS               1.750.000  

               5.694.500  

 
(e) – Receitas com Direitos de Transmissão 

 
As receitas com transmissão contratadas são registradas através dos contratos de transmissões  
 

  30/06/2022 

DIREITO DE TRANSMISSÃO - NACIONAL               4.280.736  

DIREITO DE TRANSMISSÃO - INTERNACIONAL                    396.362  

DIREITO DE TRANSMISSÃO - PPV               1.024.992  

DIREITO DE TRANSMISSÃO - TV ABERTA                    935.887  

DIREITO DE TRANSMISSÃO - TV FECHADA                          9.449  

               6.647.425  

   

 
(f) – Registro da receita com royalties proveniente da venda das camisas com a marca do Club nas 

lojas oficiais. 
 

(g) – Registro das vendas do atleta Mikael Mikael Filipe Viana de Sousa registrada junto a Unione 
Sportiva Salernitana da Itália, e do atleta Gustavo Silva Oliveira  junto ao Shabab Al Ahli dos 
Emirados Árabes Unidos. 

 
(h) – Nos termos da legislação vigente, a contribuição a cargo do Club, destinada à Seguridade Social 
(“INSS Patronal”), é substituída por retenção sobre suas receitas (Bilheteria/Jogos, Patrocínios, 
Licenciamento de Uso de Marcas e Símbolos, Publicidade, Propaganda, Transmissão de Espetáculos 
Desportivos, Loterias e Televisionamentos), à alíquota de 5%. 
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23. Custo das atividades  
 

     30/06/2022   31/12/2021 

           

Despesas de pessoal    (28.455.254)   (49.187.488) 

Despesas com competição    (1.871.742)   (9.011.655) 

Despesas com formação de atletas e direitos contratuais    (466.189)   (6.965.516) 

     (30.793.186)   (65.164.658) 

       
 
24. Despesas administrativas 
 
 

    30/06/2022   31/12/2021 

          

Despesas de pessoal    (1.132.057)  (2.517.025) 

Serviços de terceiros    (2.554.972)  (4.152.001) 

Provisão para devedores duvidosos                             -     (2.102.566) 

Despesas gerais    (1.450.046)  (1.695.497) 

    (5.137.075)  (10.467.090) 

       
    

 
25. Despesas tributárias 
 

    30/06/2022   31/12/2021 

          

IPTU    -  (419.257) 

Taxas diversas    (566.257)  (847.215) 

Imposto de renda    (136.166)  (18.972) 

Outros    -  (278) 

    (702.423)  (1.285.722) 

       
 
 
26. Provisão para contingências 
 

    30/06/2022   31/12/2021 

          

Trabalhistas    -  (24.892.002) 

Cíveis    -  (4.769.047) 

    -  (29.661.049) 
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27. Despesas com Depreciação e amortização  
 

    30/06/2022   31/12/2021 

          

Depreciação do imobilizado    (2.436.203)  (2.687.288) 

Amortização do intangível    (125.018)  (2.903.322) 

    (2.561.221)  (5.590.610) 

       
 
 
28. Receitas financeiras 
 

    30/06/2022   31/12/2021 

          

Rendimentos de aplicações financeiras    9.558  4.703 

Juros recebidos    175.326  194.619 

Descontos obtidos    -  5.615 

Outras receitas    -  186.605 

    184.884  391.541 

       
 
29. Despesas financeiras 
 

     30/06/2022   31/12/2021 

           

Juros passivos    (3.132.983)   (36.846.274) 

Variação monetária passiva    -   (3.199.931) 

Variações cambiais passivas    (1.134)   (1.832.422) 

Despesas e comissões bancárias    (521.530)   (106.581) 

Taxa de administração    (181.900)   (13.068) 

Juros s/antecipação    (6.390)   (178.284) 

Multas por infrações    -   (3.167) 

     (3.843.937)   (42.179.727) 

       
O Club participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas 
atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis. 
 
 
30.  Eventos subsequentes 
 
A Administração considerou os eventos subsequentes entre 30 de junho de 2022 e a data de emissão 
deste relatório e não identificou eventos ou fatos que tenham impactos nestas demonstrações ou 
devam nelas serem incluídos. 
 
 


