ESPORTE CLUBE VITÓRIA
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2021

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Ao encerrar o exercício econômico-financeiro do ano 2021 o Conselho Diretor do Esporte
Clube VITÓRIA - em exercício quando do encerramento do balanço em abril/2022 - vem
apresentar para os Conselho Deliberativo, sócios, torcedores e a sociedade em geral, o
relatório da administração do exercício 2021, onde estão relatadas os principais fatos e ações
da administração do Clube.
No ano de 2021 o Esporte Clube Vitória foi administrado por 3 (três) gestores, conforme
detalhado a seguir:
De 01.01 a 01.09.2021 - Sr. Paulo Roberto de Sousa Carneiro
De 02.09 a 28.10.2021 - Sr. Luis Henrique Viana Pereira
De 29.10 a 31.12.2021 - Sr. Fabio Rios Mota
No quadro a seguir expressamos o resultado do Clube no exercício, caso os registros
contábeis tivessem sido realizados pelo regime de competência cada gestor:
QUADRO 1

EM R$ MILHÕES

PERÍODO DA GESTÃO

RESULTADO NOS
BALANCETES (1)

RESULTADO AJUSTADO
(2)

JAN - AGO

7,8

-37,1

SET - OUT

-0,7

-3,7

NOV - DEZ

-49,4

-1,5

SOMA

-42,3

-42,3

Resultado acumulado no período de cada Gestor
Considera o impacto dos registros mencionados no tópico 1 deste relatório
* Os Valores deste relatório está expresso em R$ MILHOES.
RESULTADO ESPORTIVO
Em 2021 o Clube colheu resultados negativos nos Campeonatos que disputou,
principalmente, no Campeonato Brasileiro da série "B" ao não obter classificação suficiente
para se manter nesta série em 2022. Os graves problemas que ocorreram na gestão do Clube
no período de Janeiro a Agosto/21, afetaram seriamente o desempenho em campo do time
futebol profissional, que resultou na 182 colocação entre os 20 clubes que disputaram a série
"B" do Campeonato Brasileiro, gerando enormes dificuldades para gestão do Clube,
principalmente no fluxo de caixa.

PANDEMIA COVID 19
Durante todo ano de 2021 o Futebol no Brasil e no mundo continuou sendo impactado pelas
restrições sanitárias de combate a pandemia da COVID-19: a interrupção dos eventos ou a
restrição de público nos estádios, continuou impactando a economia do futebol com efeitos

2
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - BALANÇO 2021

substantivos nas receitas originadas dos eventos esportivos (ou não) que são realizados
nesses locais e geram receitas expressivas para os Clubes.
No Esporte Clube Vitória a receita com jogos foi de R$ 336 mil (orçado R$ 323 mil); se
compararmos com 2019 - último ano sem impacto da Covid-19, a redução foi na ordem de
R$ 1,8 milhões.

1. RESULTADO NO EXERCÍCIO

Em estrita obediência às regras de governança estabelecidas no Estatuto do Esporte Clube
Vitória, em um ano ainda atípico para o negócio futebol no Brasil, o Clube apresentou
resultados operacionais negativos, os quais estão detalhados a seguir.
O resultado contábil total negativo da ordem de R$ 42,3 milhões (em 2020 foi negativo em
R$ 10,4 milhões), teve origem de 3 (três) fatos específicos que, em obediência ao regime de
competência, pela legislação que regula a realização dos registros contábeis, foram
realizados nos meses de novembro e dezembro, uma praxe questionável que deve ser
corrigida a partir de 2022.

1.1 - PERDA DOS BENEFICIOS DO "PROFUT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E
RESPONSBAILIDADE FISCAL DO FUTEBOL BRASILEIRO"

Em consequência da inadimplência no pagamento das parcelas mensais, a partir
do mês de junho/21 e a formalização em julho/21 pela Receita Federal do BrasilRFB e Procuradoria da Fazenda Nacional-PGFN, da consolidação da dívida do
Esporte Clube Vitória, em decorrência da exigibilidade da Lei n° 13.155/2015, o
Clube foi obrigado a registrar perdas dos benefícios fiscais do PROFUT, que
foram efetivados no balancete do mês de novembro/21 e totalizaram o valor R$
3,2 milhões.
1.2 - IPTU E ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - REVERSÃO DOS
VALORES

Em função da inadimplência durante todo exercício de 2021 no pagamento do
IPTU, RMU dos imóveis, mais o ISS/Bingo junto à Prefeitura Municipal de Salvador
(inclusive 2 parcelamentos), os valores devidos tiveram que ser atualizados ao
valor original, que com os juros de multa sobre o saldo devedor, foram
adicionados às contas de resultado (despesas) o total de R$ 24,9 milhões.
1.3 - CONTINGÊNCIA FISCAL: CAUSAS CÍVEIS, TRABALHISTAS E NO CNRD

No mês de dezembro, com base nos posicionamentos da área jurídica, foram
realizados "ajustes" nas despesas com provisão para contingências judiciais em
que o Clube é o executado com parecer de "provável" perda nas ações. O total
adicionado em 2021 às provisões, foi da ordem de R$ 15,0 milhões em relação
ao saldo existente em 31/12/2020, sendo R$ 7,5 milhões para causas trabalhistas
e R$ 8,9 milhões para as causas Cíveis. Ressalte-se que as ações que impactaram
o resultado são todas originadas de gestões anteriores ao ano de 2021.
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Sem o impacto dos 3 fatos geradores- total de R$ 43,2 milhões - o Clube obteria resultado
positivo da ordem de R$ 0,9 milhões, evidenciando que operacionalmente permanecemos
ativos e em condições de seguir adiante no desafio de continuar superando as adversidades
que se apresentarem.

HISTÓRICO DOS RESULTADOS - 2018 A 2021 (R$ MILHÕES)

Gráfico 1

Gráfico 2
IMPACTO NO RESULTADO
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RESULTADO

Gráfico 3

1. RESULTADO OPERACIONAL

1.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Em 2021, o Clube realizou Receita Operacional Bruta no valor de R$ 59,4 milhões que se
comparado a 2020 (R$ 37,9 milhões) obteve crescimento de 57% (cinquenta e sete por
cento), resultante do aumento nas seguintes rubricas: a) Transações de atletas no total de
R$ 17,3 milhões, decorrentes das negociações de 3 (três) atletas: Diego Rosa (Grêmio - RS)

no valor de R$ 9,0 milhões; Pedro Henrique e Pablo Siles (Atlhético - PR) no total de R$ 6,5
milhões; b) Direitos de transmissão TV com a receita adicional de mais R$ 3,6 milhões na
Copa do Brasil em função da classificação para 3? fase da competição.
O total também está impactado pela receita diferida no total de R$ 11,3 milhões (mesmo
valor de 2020) originados das receitas com "luvas contratuais" no valor de R$ 6,3 milhões e
mais R$ 5,0 milhões referente a "receita de bônus" ambas advindas do contrato com a Rede
Globo de TV, que não geram entrada no caixa já que os recursos foram antecipados pela
empresa em 2018.
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Gráfico 4
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1.2 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA RECORRENTE
A receita operacional Bruta Recorrente é obtida pelo total da "Receita Operacional Bruta "
(-) menos a receita com "transações de atletas"; neste cenário podemos avaliar de forma
mais explicita a capacidade do Clube gerar receitas operacionais que garantam o pagamento
das despesas mantendo os principais ativos (os atletas) de maneira a evitar vendas de forma
intempestiva que podem gerar negócios com perda de receita.
Os indicadores são: 2019 = 59%, 2020 = 72% e 2021 = 39%, ou seja, temos uma queda na
capacidade do Clube em se manter sem que ocorra a venda/negociação de atletas.

Gráficos
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2021

1.3 - DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA
Receita com Transações de Atletas:
A rubrica transações de atletas em 2021 = R$ 21,1 milhões ou seja representou 17%
(dezessete por cento) da receita total, enquanto em 2020 = R$ 3,8 milhões crescimento de
455% (quatrocentos e cinquenta e cinco por cento), decorrente das transações dos atletas:
a) Diego Rosa, R$ 9,0 milhões e b) Pedro Henrique e Pablo Siles, R$ 10,0 milhões.

Receitas Eventuais:
Corresponde a Receita de R$ 5,0 milhões, relativo ao Bônus somado à receita diferida de
Luvas no valor de R$ 6,3 milhões (ambas de contratos com a Rede Globo); não ocorre
geração de caixa para o clube em função dos recursos terem sido antecipados em 2018.

Gráfico 6
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Gráfico 7
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2. DESPESAS
As despesas totais, tiveram um aumento significativo em 2021 em relação ao exercício de
2020, decorrente basicamente dos eventos mencionados no tópico 1 deste relatório;
excluindo-se estes eventos a "despesa total bruta ajustada" somaria R$ 55,6 milhões e seria
suportado pela receita total bruta de R$ 57,4 milhões:
Gráfico 8

DESPESA TOTAL BRUTA - AJUSTADA
55,6
54,1

47,6

2019

2020

8
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - BALANÇO 2021

2021

2.1 - CUSTO DO FUTEBOL E DESPESAS OPERACIONAIS
As despesas com Futebol Profissional resultaram no total de R$ 42,4 milhões, maior em R$
7,6 milhões que 2020, motivado por 2 ocorrências:
Acordos com atletas e treinadores e baixa da ação com o Atlhético - PR resultado das
negociações com Pedro Henrique e Pablo Siles R$ 4,5 milhões;
Aumento nas despesas financeiras (juros sobre empréstimos) e crescimento nas despesas
com serviços de terceiros R$ 2,5 milhões.
Gráfico 9
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2.2 - DESPESAS GERAIS (ADMINISTRAÇÃO DO CLUBE)
As despesas com administração do Clube, foram impactadas pelo efeito dos registros
tributários com IPTU+ISS devidos à Prefeitura de Salvador e do PROFUT, conforme relatado
no item 1 deste relatório e demonstrado no gráfico a seguir, nos itens "tributárias" e no
"Resultado Financeiro".
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3. ATIVO
Os ativos do Clube tiveram redução de R$ 9,0 milhões em 2021 em relação ao realizado em
2020, equivalente a 24,0% (vinte e quatro por cento), decorrente da queda nas receitas de
futebol profissional em função das restrições da Covid-19.
Gráfico 13
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4. PASSIVO
As obrigações do Clube em 2021 tiveram crescimento de 18,9% (dezoito vírgula nove por
cento) correspondente a R$ 31,4 milhões em relação ao exercício de 2020, está impactado
pelos eventos mencionados no tópico 1 no total de R$ 42,2 milhões.
O passivo circulante (obrigações de curto prazo), cresceu R$ 77,2 milhões ou seja 115%
(cento e quinze por cento) em relação a 2020 enquanto o passivo não-circulante (longo
prazo) reduziu em R$ 45,9 milhões correspondentes a 47% (quarenta e sete por cento). Os
principais fatos que geraram este aumento e migração das obrigações de longo-prazo para
curto-prazo, foram os itens mencionados no tópico 1 deste relatório:
Perda provisória do PROFUT: impacto da ordem de R$ 3,2 milhões;
Reversão dos valores dos benefícios fiscais do IPTU, ISS e RMU com a Prefeitura
Municipal de Salvador: impacto de R$ 24,9 milhões, e,
Aumento da provisão do contencioso judicial: impacto de R$ 15,0 milhões.
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Gráfico 14
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4.1 - CONTINGÊNCIAIS JUDICIAIS:
Em 2021 a provisão para contingências trabalhistas e civil, aumentou R$ 15,0 milhões em
relação ao exercício de 2020; esse considerável aumento é resultado da aceleração do
andamento dos feitos dos processos judiciais em que o Clube é réu nas 3 (três) esferas em
que somos acionados: Cível, Trabalhista e no CNRD. As constantes reduções nas receitas,
resulta no descumprimento de obrigações trabalhistas ou cíveis, obrigando o Clube a
registrar a inadimplência nas demonstrações financeiras.

Gráfico 15
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PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS

PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO
O Patrimônio liquido do Clube reflete os seguidos resultados contábeis negativos,
decorrentes da queda nas receitas e por consequência, da incapacidade de liquidar
compromissos nas datas aprazadas:
Gráfico 16
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ENDIVIDAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Com a queda nas receitas e os seguidos resultados negativos a partir de 2017, o Clube
apresenta crescente endividamento, principalmente no curto prazo chegando a R$ 144,6
milhões; o endividamento total é na ordem de R$ 272,1 milhões.

Gráfico 17
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Gráfico 18
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6.1 — COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO
O endividamento total do Esporte Clube Vitória (curto e longo prazos), por origem do débito,
é o seguinte - Em R$ milhões:
Obrigações tributárias a recolher - R$ 68,5 milhões;
Tributos parcelados - R$ 51,9 milhões;
Encargos Sociais a recolher - R$ 49,1 milhões;
Provisão para contingências judiciais e CNRD - R$ 37,9 milhões;
Acordos a pagar - R$ 15,0 milhões;
14
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Empréstimos e financiamentos - R$ 13,3 milhões;
Receitas a realizar - R$ 10,3 milhões;
Outras - R$ 9,5 milhões.

7. CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO DO ESPORTE CLUBE VITÓRIA COM O VITÓRIA S/A

No exercício 2021, foi consolidado as demonstrações financeiras do Esporte Clube Vitória
com o Vitória S/A, atendendo a exigência legal e orientação dos auditores independentes,
retirando desta forma, restrição existentes nos exercícios anteriores.

O Balanço Consolidado apresenta o seguinte resultado - resumido:
Consolidado

EC VITÓRIA

Ativo

Consolidado

EC VITÓRIA

Passivo
8271

8.121

Ativo não circulante

19.695

Total do ativo

27.966

Ativo circulante

Passivo circulante

160.566

127.498

19.695

Passivo não circulante

111.722

144.640

27.816

Total do passivo

272.288

272.138

Com estas informações, esperamos ter atendido aos nossos torcedores, sócios e a sociedade
em geral, assim como ao Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória, na certeza de que
juntos e com uma gestão séria, ética e transparente, podemos tornar nosso "VITÓRIA" forte
e vencedor.
Salvador, BA, 23 de Maio de 2022

FABIOS RIOS IWWLA
Presidente do ESPORTE CLUBE VITÓRIA
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