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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 
 
Aos Conselheiros e Administradores do 
Vitória S.A. 
Salvador - BA 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações financeiras do Vitória S.A. (“Companhia”), 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 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Vitória S.A. em 31 de dezembro de 
2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Base para opinião 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. 
 
Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional 
 
Conforme detalhado na nota explicativa nº 1, chamamos à atenção para o fato de a Companhia ter 
suspendido suas atividades operacionais desde 2006, embora o seu passivo já estivesse a descoberto, 
tendo apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, prejuízo de R$ 2.667 mil, excesso de 
passivo circulante sobre ativo circulante de R$ 32.918 mil e patrimônio líquido negativo (passivo a 
descoberto) de R$ 75.807 mil. Esses eventos e condições indicam a existência de incerteza relevante 
que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. 
Nossa opinião não contém modificação em relação a esse assunto. 
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Ênfase 
 
Adesão ao Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol 
Brasileiro (PROFUT) 
 
Conforme mencionado na nota explicativa n° 12, a Companhia aderiu em 2015 ao Programa de 
Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (PROFUT). Como 
resultado, a Companhia atualizou à época o valor de seus débitos e vinha recolhendo, desde então, os 
tributos e contribuições incluídos nesse Programa de acordo com as condições estabelecidas na 
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.340. Com o agravamento de sua capacidade de geração de caixa, 
a Companhia suspendeu durante o exercício corrente o pagamento das parcelas do PROFUT. Com 
isso, a Companhia restabeleceu sua dívida tributária/previdenciária, conforme posição em aberto 
atualizada na Receita Federal do Brasil, apresentando em 31 de dezembro de 2021 um saldo de 
passivo tributário e previdenciário de R$ 44.337 mil e R$ 29.567 mil, respectivamente. Nossa opinião 
não contém ressalva em relação a esse assunto. 
 
Outros assuntos 
 
Auditoria dos valores correspondentes 
 
As demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 
apresentadas para fins de comparação, não foram auditadas por nós ou por outros auditores e, 
portanto, não estamos emitindo opinião sobre elas. 
 
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras 
 
A Administração é responsável pela elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotados no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a 
não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
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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 causada 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 brasileiras e 
internacionais de auditoria 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 brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: 
 
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

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. 

 Obtemos 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 da Companhia. 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia. 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 forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. 

 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 objetivo de apresentação adequada. 
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a 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. 
 
 
Salvador, 8 de junho de 2022. 
 
 
 
Fábio dos Santos Alonso Martínez 
Contador CRC BA-022630/O-7 
 
 
 
RSM Brasil Auditores Independentes - Sociedade Simples 
CRC 2SP-030.002/O-7 

 



Ativo Nota 2021 2020 Passivo Nota 2021 2020
(Não auditado) (Não auditado)

Ativo circulante Passivo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 13                     12                     Fornecedores 68                     56                     
Contas a receber 9 137                   135                   Obrigações e encargos sociais a recolher 11 29.567               -                        
Total do ativo circulante 150                   147                   Obrigações tributárias a recolher 18                     10                     

Tributos parcelados 12 3.415                 3.996                 
Ativo não circulante Total do passivo circulante 33.068               4.062                 
Partes relacionadas 10 -                        716                   
Total do ativo não circulante -                        716                   Passivo não circulante

Tributos parcelados 12 40.923               60.060               
Provisão para contingências 13 1.966                 9.881                 
Total do passivo não circulante 42.889               69.941               

Total do passivo 75.957               74.003               

Passivo a descoberto
Capital social 14 12.970               12.970               
Prejuízos acumulados (88.777)             (86.110)             
Total do passivo a descoberto (75.807)             (73.140)             

150                   863                   Total do passivo e do passivo a descoberto 150                   863                   Total do ativo

Vitória S.A.

Balanços patrimoniais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

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

(Valores expressos em milhares de reais)
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Nota 2021 2020
(Não auditado)

Receita operacional líquida 14 1.844               1.605               
Lucro bruto 1.844               1.605               

Despesas gerais e administrativas 15 (236)                 (39)                   
Despesas tributárias 17 (12.180)            -                       
Contingências cíveis e trabalhistas 13 7.915               (9.681)              
Outras (despesas) receitas, líquidas -                       (185)                 
Resultado antes das despesas financeiras, líquidas (2.657)              (8.300)              

Despesas financeiras 18 (10)                   (1.829)              
Despesas financeiras, líquidas (10)                   (1.829)              

Prejuízo do exercício (2.667)              (10.129)            

Vitória S.A.

Demonstrações dos resultados
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2021 2020
(Não auditado)

Prejuízo do exercício (2.667)              (10.129)            
Outros resultados abrangentes -                       -                       

Resultado abrangente total do exercício (2.667)              (10.129)            

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

(Valores expressos em milhares de reais)

Vitória S.A.

Demonstração dos resultados abrangentes
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
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 Capital
social  

   Prejuízos 
acumulados  Total 

Em 1º de janeiro de 2020 (Não auditado) 12.970               (75.981)              (63.011)              

Prejuízo do exercício -                         (10.129)              (10.129)              

Em 31 de dezembro de 2020 (Não auditado) 12.970               (86.110)              (73.140)              

Prejuízo do exercício -                         (2.667)                (2.667)                

Em 31 de dezembro de 2021 12.970               (88.777)              (75.807)              

Vitória S.A.

Demonstração das mutações do passivo a descoberto
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Nota 2021 2020
(Não auditado)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 
Prejuízo do exercício (2.667)              (10.129)            

- Juros e encargos sobre tributos parcelados 12 5.382               -                       
- (Reversão) provisão para contingências 13 (7.915)              9.681               

(5.200)              (448)                 
Variações em:
- Contas a receber (2)                     86                    
- Fornecedores 12                    35                    
- Obrigações tributárias a recolher 8                      4                      
- Tributos parcelados 4.467               708                  
Caixa líquido (utilizado sado nas) proveniente das atividades operacionais (715)                 385                  

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Transações com partes relacionadas, líquido 10 716                  (373)                 
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento 716                  (373)                 

Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 1                      12                    
Caixa e equivalentes de caixa em 1° de janeiro 12                    -                       

Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 13                    12                    

Vitória S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

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

(Valores expressos em milhares de reais)

Ajustes de:
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Vitória S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outro modo) 
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1. Contexto operacional 
 
O Vitória S.A. (“Companhia”) foi constituído em 4 de março de 1998 e iniciou suas operações em 12 de 
junho de 2000. Sediada na cidade de Salvador, estado da Bahia, a Companhia tem por objeto social, 
difundir, aprimorar e gerir as atividades de futebol, clubes sociais e esportivos do Esporte Clube Vitória, 
podendo promover e explorar economicamente atividades culturais, cívicas e sociais e exercer outras 
atividades afins, incluindo, mas não limitando a: (i) exploração e comercialização de todos os direitos 
relacionados às marcas da Companhia, bem como os direitos de imagem. arena e congêneres; 
(ii) exploração e comercialização de todos os direitos relacionados ao licenciamento de produtos; 
(iii) exploração e comercialização de espaços de publicidade, em qualquer forma de mídia; exploração 
de eventos esportivos, artísticos, culturais e de entretenimento; e (iv) exercício de quaisquer atividades 
correlatas ao seu objeto social. 
 
Em 2006, a Companhia suspendeu suas atividades operacionais, embora o seu patrimônio líquido já 
estivesse negativo. 
 
Em dezembro de 2008, a Companhia aprovou que a partir do ano de 2009 a gestão e administração 
da prática de futebol profissional voltasse a ser exercida diretamente pelo seu acionista majoritário, o 
Esporte Clube Vitória. 
 
Atualmente, a Companhia não possui atividades operacionais, possuindo apenas de relevante as 
receitas oriundas da loteria Timemania da Caixa Econômica Federal (CEF), as quais são administradas 
pelo acionista Esporte Clube Vitória e repassadas diretamente para a Receita Federal do Brasil (RFB) 
para quitação dos parcelamentos tributários, conforme descritos na nota explicativa nº 12. 
 
1.1. Surto de Coronavírus 
 
Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu o primeiro alerta de uma 
nova doença, intitulada COVID-19 (novo Corona vírus), que se alastrou pelo mundo promovendo uma 
emergência de saúde global que se estendeu por todo o ano de 2020. Em janeiro de 2021, uma 
segunda onda de contaminação atingiu o Brasil o que desencadeou novas medidas restritivas de 
governos e entidades do setor privado, que retomou o grau de incerteza para os agentes econômicos 
e podem estender os impactos relevantes na economia das empresas para 2021. Entretanto, com a 
evolução significativa nos níveis de vacinação e redução da taxa de transmissão e número de casos, 
houve uma melhora nas atividades econômicas no último trimestre do ano. 
 
Sem impactos significativos em sua operação, a Companhia segue monitorando de forma diligente toda 
e qualquer informação sobre este tema, sua evolução, alterações das projeções e estimativas 
relacionadas aos riscos ligados à sua atividade. 
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2. Base para apresentação 
 
2.1. Declaração de conformidade 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem a legislação societária brasileira, os 
Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) homologados pelos órgãos reguladores e práticas adotadas pelas Companhias em 
assuntos não regulados, desde que atendam ao pronunciamento “Estrutura Conceitual” para a 
elaboração e apresentação das demonstrações financeiras, emitido pelo CPC e, por conseguinte, 
estejam em consonância com as normas contábeis internacionais. 
 
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram autorizadas 
para a emissão pela Diretoria em 08 de junho de 2022, considerando os eventos subsequentes 
ocorridos até esta data. 
 
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo 
evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 
 
2.2. Contabilidade no pressuposto de continuidade operacional 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade, que pressupõe que 
a Companhia será capaz de cumprir os prazos de pagamento das obrigações com fornecedores e 
demais credores e de ordem tributária. 
 
Conforme detalhado na nota explicativa nº 1, a Companhia suspendeu suas atividades operacionais 
desde 2006, embora o seu passivo já estivesse a descoberto, tendo apurado no exercício findo em 31 
de dezembro de 2021, prejuízo de R$ 2.667, excesso de passivo circulante sobre ativo circulante de 
R$ 32.918 e patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto) de R$ 75.807. Apesar da posição 
patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2021 ainda suscitar dúvidas significativas quanto a sua 
capacidade de continuar operando, a Administração entende que a continuidade futura dos negócios 
da Companhia, dependerá do sucesso dos planos futuros estabelecidos para retomada de suas 
operações juntamente com seu acionista controlador, o Esporte Clube Vitória. Atualmente, as receitas 
oriundas da loteria Timemania da Caixa Econômica Federal garantirão o capital de giro necessário para 
quitação de encargos trabalhistas (FGTS) ao longo de 2022. 
 
Nesse contexto, a Administração tem expectativa razoável de que a Companhia terá recursos 
adequados para continuar em operação no futuro previsível. Se por qualquer razão, a Companhia for 
incapaz de continuar em operação, então isso poderia impactar a capacidade da Companhia de realizar 
os ativos pelos seus valores reconhecidos e liquidar passivos no curso normal dos negócios pelos 
montantes apresentados nas demonstrações financeiras. 
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3. Base de mensuração 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor. 
 
 
4. Moeda funcional e moeda de apresentação 
 
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. 
Todas as informações financeiras apresentadas foram arredondadas para o milhar mais próximo, 
exceto quando indicado de outra forma. 
 
 
5. Principais estimativas e julgamentos contábeis críticos 
 
A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. A 
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos 
estimados devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa suas 
estimativas e premissas, pelo menos, anualmente. 
 
5.1. Julgamento e uso de estimativas 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação utilizadas 
nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações 
contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração 
para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens 
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo 
imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos e passivos financeiros pelo 
valor justo, análise do risco de crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos, assim 
como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para 
contingências. 
 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos 
registrados nas demonstrações contábeis devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de 
estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. 
 
 
6. Principais políticas contábeis 
 
As políticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de maneira consistente com aquelas 
apresentadas no exercício anterior, exceto quando indicado de outra forma. 
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6.1. Contas a receber 
 
As contas a receber correspondem aos valores a receber oriundos da loteria Timemania da Caixa 
Econômica Federal (CEF). Se o prazo de recebimento for equivalente a um ano ou menos, as contas 
a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não 
circulante (Nota 9). 
 
6.2. Provisões 
 
Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não 
formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam 
requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. 
Quando a Companhia espera que o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo ou em parte, por 
exemplo, por força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido como um ativo separado, 
mas apenas quando o reembolso for praticamente certo. A despesa relativa a qualquer provisão é 
apresentada na demonstração do resultado do exercício, líquida de qualquer reembolso. 
 
6.3. Demais passivos circulantes e não circulantes 
 
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis. Acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e variações monetárias, até a data do balanço, sendo classificados 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. 
 
6.4. Parcelamentos fiscais 
 
a) Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro 

(PROFUT) 
 
Refere-se a parcelamentos de dívidas tributárias e não tributárias instituídos pela Lei nº 13.155/2015 
relativas a débitos na Secretaria da Receita Federal do Brasil, na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, no Banco Central do Brasil e no Ministério do Trabalho e Emprego. Referidas parcelas são 
corrigidas monetariamente mensalmente (Nota 12). 
 
6.5. Ativos e passivos contingentes 
 
As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais 
são as seguintes: 
 
 Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais 

favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas 
divulgados em nota explicativa.  
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 Passivos contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e 
os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes 
avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa, e os passivos 
contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados. 

 Obrigações legais: são registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as 
probabilidades de êxito dos processos em que a Sociedade questiona a constitucionalidade dos 
tributos. 

 
 
7. Normas, interpretações e alterações de normas contábeis 
 
Atualmente os principais normativos alterados, emitidos ou em discussão pelo International Accounting 
Standards Board (“IASB”) e pelo Comitê de Pronunciamentos contábeis (“CPC”), são as seguintes: 
 
a) Alterações em pronunciamentos em vigor 
 
Norma Descrição Vigência 
Reforma da Taxa de 
Juros de Referência – 
IBOR “fase 2” (Alterações 
para IFRS 9, IAS 39, IFRS 
7, IFRS 4 e IFRS 16): 

Essas alterações a várias normas IFRS são obrigatórias para períodos 
iniciados a partir de 01/01/2021 e complementam as realizadas em 
2019 (“fase 1”). As alterações proporcionaram alívio à Companhia, em 
relação a certos empréstimos, cujos termos contratuais são afetados 
pela reforma da taxa de juros de referência.  

01/01/2021 

Impactos da COVID-19 
nas concessões de 
aluguel (Alterações a 
IFRS 16): 

A partir de junho de 2020, e depois a partir de março de 2021, a IFRS 
16/CPC 06 (R2) foi alterada para incluir um expediente prático para os 
locatários que contabilizam as concessões de aluguel obtidas dos 
locadores como consequência direta da pandemia do COVID-19 e 
satisfazem todas as seguintes condições: 
 
i.  a alteração nos pagamentos do arrendamento resulta em uma 
contraprestação revista para o arrendamento que é substancialmente 
igual ou inferior à contraprestação para o arrendamento imediatamente 
prévia à alteração; 
ii.  qualquer redução nos pagamentos de arrendamento afeta apenas 
os pagamentos originalmente devidos em ou antes à 30 de junho de 
2022; e 
iii.  não há alteração substancial de outros termos e condições do 
contrato de arrendamento. 
 
As alterações descritas acima nesse subitem não produziram impactos 
nas demonstrações financeiras da Companhia. 

01/01/2021 
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b) Novas normas, revisões e interpretações emitidas que ainda não estavam em vigor em 
31 de dezembro de 2021 

 
Norma Descrição Vigência 
Contratos onerosos –Custo 
de cumprimento de contrato 
(Alterações à IAS 37); 

A alteração determina de forma específica quais custos devem ser 
considerados ao calcular o custo de cumprimento de um contrato. 

01/01/2022 

IAS 16 Imobilizado - 
Classificação do resultado 
gerado antes do imobilizado 
estar nas condições 
projetadas de uso 

Ela esclarece aspectos a serem considerados para a classificação de itens 
produzidos antes do imobilizado estar nas condições previstas de uso. 

01/01/2022 

Melhorias anuais nas Normas 
IFRS 2018-2020 

Essa norma efetua alterações no IFRS 1, abordando aspectos de primeira 
adoção em uma controlada; tais como: IFRS 9-Instrumentos Financeiros, 
comenta sobre o critério do teste de 10% para a reversão de passivos 
financeiros; IFRS 16 - Arrendamentos, contempla exemplos ilustrativos de 
arrendamento mercantil e IAS 41 - Agricultura, explica aspectos de mensuração 
a valor justo. 

01/01/2022 

Alterações na norma 
IFRS 3 - Combinação de 
Negócios 

Nelas estão incluídas, também, a exigência de que, para obrigações dentro do 
escopo da IAS 37 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, o 
comprador a aplica para determinar se há obrigação presente na data de 
aquisição em virtude de eventos passados. Para um tributo dentro do escopo 
da IFRIC 21 –-Tributos, o comprador o aplica para determinar se o evento que 
resultou na obrigação de pagar o tributo ocorreu até a data de aquisição. 
Finalmente, as alterações acrescentam uma declaração explícita de que o 
comprador não reconhece ativos contingentes adquiridos em uma combinação 
de negócios.  
 
A adoção antecipada é permitida se a entidade também adotar todas as outras 
referências atualizadas (publicada em conjunto com a Estrutura Conceitual 
para Relatório Financeiro-CPC 02 (R2) na mesma data ou antes. 
 
Essas alterações não tiveram impacto sobre as demonstrações financeiras da 
Companhia, mas podem impactar períodos futuros caso a Companhia ingresse 
em quaisquer combinações de negócios. 

01/01/2022 

Alteração na norma IAS 8 - 
Políticas Contábeis, Mudança 
de Estimativa e Retificação 
de Erro. 

Alteração no que tange a definição de estimativa contábil, que passou a ser 
considerada como “valores monetários nas demonstrações contábeis sujeitos 
à incerteza na mensuração”. 

01/01/2023 

Alteração na norma IAS 12 - 
Tributos sobre o Lucro (IRPJ 
e CSLL): 

Traz exceção adicional da isenção de reconhecimento inicial dos impostos de 
renda diferido relacionados a ativos e passivos resultante de uma única 
transação. 

01/01/2023 

Alteração na norma IFRS 4 - 
Extensão das isenções 
temporárias da aplicação da 
IFRS 9 - Instrumentos 
Financeiros para seguradoras 

Esclarece aspectos referentes a contratos de seguro e a isenção temporária de 
aplicação da norma IFRS 9 para seguradoras. 

01/01/2023 

Alteração na norma IAS 1 
(CPC 26) - Apresentação das 
Demonstrações Contábeis - 
Classificação de passivos 
como Circulante ou Não-
circulante. 

Os parágrafos 69 a 76 desse IAS alterados especificam os requisitos como se 
proceder, Elas esclarecem: o que significa um direito de postergar a liquidação; 
que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório; que essa 
classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu 
direito de postergação; e que somente se um derivativo embutido em um 
passivo conversível for em si um instrumento de capital próprio os termos de 
um passivo não afetariam sua classificação. 

01/01/2023 

 
As alterações em Pronunciamentos que entraram em vigor em 1º de janeiro de 2021 não produziram 
impactos nas demonstrações financeiras da Companhia. Em relação aos normativos em discussão no 
IASB ou com data de vigência estabelecida em exercício futuro, a Companhia está acompanhando as 
discussões e até o momento não identificou a possibilidade de ocorrência de impactos significativos. 
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8. Gestão de risco financeiro 
 
8.1. Fatores de risco financeiro 
 
As atividades da Companhia o expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (risco de câmbio 
e de taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. 
 
8.1.1. Risco de crédito - O risco de crédito da Companhia é primariamente atribuível as suas contas 
a receber junto à Caixa Econômica Federal. A Administração da Companhia prevê qualquer risco na 
realização desses ativos. 
 
8.1.2. Risco de liquidez - A liquidez da Companhia depende principalmente do caixa gerado pelas 
atividades operacionais. A gestão do risco de liquidez considera a avaliação dos requisitos de liquidez 
para assegurar que a Companhia dispõe de caixa suficiente para atender suas despesas operacionais. 
 
8.1.3. Risco de mercado - Em função de sua inatividade, atualmente a Companhia não está exposta 
a riscos de mercados como flutuações em taxas de juros, taxas de câmbio, etc. 
 
8.2. Instrumentos financeiros 
 
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Companhia for parte das disposições 
contratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor 
justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos 
financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo por meio do resultado) 
são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o 
reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no resultado. 
 
a. Ativos financeiros 
 
Os ativos financeiros estão classificados nas seguintes categorias específicas: (i) mensurados ao valor 
justo por meio do resultado e (ii) mensurados pelo custo amortizado, baseado no modelo de negócio 
pelo qual eles são mantidos e nas características de seus fluxos de caixa contratuais. A classificação 
depende da natureza e finalidade dos ativos financeiros e é determinada na data do reconhecimento 
inicial. A Companhia possui os seguintes principais ativos financeiros: 
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Mensurados pelo custo amortizado 
 
A Companhia mensura os ativos financeiros ao custo amortizado se ambas as seguintes condições 
forem atendidas: (i) o ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja 
manter ativos financeiros, com o fim de receber fluxos de caixa contratuais e (ii) os termos contratuais 
do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, 
exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Os ativos 
financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o método de juros efetivos 
e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado 
quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor recuperável. Os principais ativos 
financeiros que a Companhia possui e mantém classificados nesta categoria são:  
 
 Contas a receber - Nota 9. 
 
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros 
 
A adoção do CPC 48 alterou a forma como as empresas contabilizavam as perdas por redução ao valor 
recuperável dos ativos financeiros, substituindo a abordagem de perda incorrida do CPC 38 por uma 
abordagem de perda de crédito esperada para o futuro. O CPC 48 exige que a Companhia reconheça 
uma provisão para perdas de crédito esperadas para o futuro para todos os instrumentos de dívida que 
não sejam mantidos pelo valor justo por meio do resultado e ativos de contrato. A administração revisou 
o cálculo de valor recuperável de seus ativos financeiros e não julgou necessário constituir qualquer 
provisão por redução ao valor recuperável de suas contas a receber. 
 
b. Passivos financeiros 
 
Mensurados pelo custo amortizado 
 
São mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. Os principais passivos 
financeiros da Companhia compreendem: 
 
 Fornecedores. 
 
As práticas contábeis utilizadas para valorização dos ativos e passivos financeiros determinam o 
reconhecimento desses ativos e passivos financeiros a valores que não diferem dos de mercado e 
foram relatados nas correspondentes notas explicativas. Até o encerramento das demonstrações 
financeiras, a Companhia não possuía operações com derivativos. 
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9. Contas a receber 
 
Em 31 de dezembro de 2021, as contas a receber da Companhia, no montante de R$ 137 (R$ 135 em 
2020), resume-se às receitas oriundas da loteria Timemania da Caixa Econômica Federal (CEF), as 
quais são administradas pelo acionista Esporte Clube Vitória e repassadas diretamente para a Receita 
Federal do Brasil (RFB) para quitação dos parcelamentos tributários, conforme descritos na nota 
explicativa nº 12. 
 
 
10. Transações com partes relacionadas 
 
A Administração identificou como partes relacionadas seus associados, outras empresas ligadas a 
Companhia, seus administradores e demais membros do pessoal-chave da Administração e seus 
familiares, conforme definições contidas no Pronunciamento CPC 5 (R1). 
 
Até 31 de dezembro de 2020, a Companhia mantinha registrado em seu ativo não circulante valores a 
receber de seu controlador Esporte Clube Vitória, originados basicamente do encontro de contas do 
pagamento de débitos tributários e da receita do Timemania pela Caixa Econômica Federal (CEF), no 
montante líquido de R$ 716. Em 2021, levando em consideração que esses montantes não serão 
restituídos pela sua controladora, a Administração optou por reconhecer estas operações diretamente 
no resultado do exercício corrente. Ademais, essas operações não possuem incidência de encargos 
financeiros e, tampouco, possuíam contrato de mútuo entre as partes. 
 
Remuneração do pessoal-chave da Administração 
 
Não há remuneração paga ao pessoal-chave da Administração, já que a Administração da Companhia 
é de responsabilidade do Conselho Diretor de seu acionista controlador, o Esporte Clube Vitória. 
 
A Companhia não possui em aberto garantias prestadas a partes relacionadas ou a terceiros. 
 
 
11. Obrigações e encargos sociais a recolher  
 
Descrição  2021 
Dívida Previdenciária INSS RFB (i)  9.230 
Dívida previdenciária PGFN (i)  20.337 
Total  29.567 

 
(i) Trata-se de parcelamentos previdenciários no âmbito da PGFN RFB que foi consolidado em julho de 2021 

no CNPJ do Esporte Clube Vitória, entretanto, foram rescindidos em novembro de 2021 por ausência de 
pagamento de três ou mais parcelas conforme descrito no “Comunicado EQPAR/DRF/AJU nº 1.352/2021. 
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12. Tributos parcelados 
 
A composição e movimentação dos parcelamentos fiscais da Companhia nos exercícios findos em 31 
de dezembro de 2021 e de 2020 estão assim representados: 
 
 Parcelas em 2021       

Descrição Devidas Pagas 
1º/01/2021 
(Não auditado) 

Adições 
(i) Atualiz. 

Baixas 
(ii) 

Rescisão 
(iii) 31/12/2021 

PROFUT - RFB - PFN 240 69 64.056 - 5.382 (98) (29.567) 39.773 
PROGUT - FGTS  240 72 - 5.516 - (951) - 4.565 
Total  64.056 5.516 5.382 (1.049) (29.567) 44.338 
         
Circulante  3.996     3.415 
Não circulante  60.060     40.923 
Total  64.056     44.337 

 
(i) Refere-se a transferência das dívidas de FGTS para o PROFUT ocorridas no ano de 2021.  
(ii) Refere-se a baixas realizadas no ano de 2021 com utilização de saldo da receita com Time Mania 

debitada diretamente nos cofres da controladora Esporte Clube Vitória. 
(iii) Rescisão do débito previdenciário parcelado pelo PROFUT em 2015 no âmbito da RFB e PGFN, 

rescindido em 19 de novembro de 2021. Vide nota 12.2. 
 
 Parcelas em 2020     

Descrição Devidas Pagas 
1º/01/2020 
(Não auditado) Adições Baixas 

31/12/2020 
(Não auditado) 

PROFUT - RFB - PFN 240 53 63.348 1.730 (1.022) 64.056 
Total  63.348 1.730 (1.022) 64.056 
       
Circulante  -   3.996 
Não circulante  63.348   60.060 
Total  63.348   64.056 

 
12.1. Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro 

(PROFUT) 
 
Em 4 de agosto de 2015, foi publicada a Lei nº 13.155, que estabelece princípios e práticas de 
responsabilidade fiscal e financeira e de gestão transparente e democrática para entidades desportivas 
profissionais de futebol; institui parcelamentos especiais para recuperação de dívidas com a União; cria 
a Autoridade Pública de Governança do Futebol (APFUT); dispõe sobre a gestão temerária no âmbito 
das Companhias desportivas profissionais; cria a Loteria Exclusiva - LOTEX, ainda não regulamentada. 
 
As entidades desportivas profissionais de futebol que aderiram ao Programa de Modernização da 
Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (PROFUT) parcelaram seus débitos na 
Secretaria da RFB do Ministério da Fazenda, na PGFN e no Banco Central do Brasil, bem como os 
débitos previstos na Subseção II, no Ministério do Trabalho e Emprego. 
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A dívida objeto do parcelamento será consolidada, no âmbito de cada órgão responsável pela cobrança, 
na data do pedido, e deverá ser paga em até 240 parcelas, com redução de 70% das multas, 40% dos 
juros e 100% dos encargos legais. 
 
Ao valor de cada parcela, serão acrescidos juros obtidos pela aplicação da SELIC para títulos federais, 
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês 
anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver 
sendo efetuado. 
 
No final de 2015 a Companhia protocolou adesão ao PROFUT desistindo de todos os demais 
parcelamentos tributários, previdenciários e fiscais então em curso. O novo parcelamento PROFUT 
abrangeu os débitos tributários, previdenciários e fiscais junto à Receita Federal, Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional, Banco Central do Brasil e Ministério do Trabalho da Companhia e de seu 
controlador Esporte Clube Vitória. Esta unificação resultou num montante de R$ 20.058 à época, o qual 
será pago em 240 parcelas mensais que se iniciaram em 30 de novembro de 2015.  
 
Sobre essas parcelas haverá incidência de juros calculados pela aplicação da SELIC para títulos 
federais, acumulada mensalmente e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento 
estiver sendo efetuado, de acordo com as regras e condições estabelecidas na Portaria Conjunta 
PGFN/RFB nº 1340, sendo que a mensuração final dos efeitos da adesão ao Programa deverá ser 
confirmada através de consolidação dos débitos pela autoridade fiscal.  
 
Até 2019, a Companhia vinha recolhendo os valores dos débitos de acordo as regras estabelecidas 
desde então e ainda aguarda a homologação formal do débito pela autoridade fiscal. A mensuração 
final dos efeitos da adesão ao Programa somente será confirmada através da consolidação dos débitos 
pela RFB. Conforme detalhado anteriormente, em 2020 e 2021 a Companhia suspendeu parte dos 
pagamentos dos débitos tributários parcelados. 
 
12.2. Rescisão do Profut (RFB) 
 
De acordo com o comunicado EQPAR/DRF/AJU nº 1.352/2021 “O sujeito passivo teve ciência, em 
15/09/2021 por decurso de prazo e em 30 de setembro de 2021 por abertura de mensagem, do 
deferimento e consolidação do parcelamento da Lei nº 13.155/2015 - Profut nas modalidades RFB-
Prev e PGFN-Prev. 
 
No comunicado foi informado que o parcelamento de ambas as modalidades se encontrava em 
hipótese de rescisão por inadimplência tendo em vista que a partir da adesão não houve a correção do 
valor das parcelas pela aplicação da Selic nos termos do parágrafo 5º do art. 7º da Lei nº 13.155/2015, 
que levou a pagamentos parciais com resíduos que caracterizam inadimplência. 
 
Considerando a data de ciência 30 de setembro de 2021, o sujeito passivo foi intimado a regularizar o 
recolhimento das parcelas inadimplentes até o último dia útil subsequente à ciência do comunicado, e 
após expirado o prazo, foi retirado o impedimento de rescisão automática do parcelamento. 
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Considerando que não há previsão legal para a suspensão da cobrança das parcelas inadimplentes, 
exceto as parcelas 53 a 62, vencidas entre 31 de março e 30 de dezembro de 2020, houve a rescisão 
automática do parcelamento de ambas as modalidades em 19 de novembro de 2021, por falta de 
pagamento de três ou mais parcelas, nos termos do inciso II do art. 16 da Lei nº 13.155/2021, estando 
exigíveis os débitos não liquidados pelo parcelamento conforme art. 17 da mesma lei. Em 31 de 
dezembro de 2021, a dívida tributária do Clube está atualizada pela posição em aberto na Receita 
Federal do Brasil. A consulta para atualização desses débitos foi realizada por meio dos canais digitais 
atualmente utilizados por este órgão. 
 
 
13. Provisão para contingências 
 
A Companhia é parte envolvida em processos fiscais, trabalhistas e cíveis, e está discutindo essas 
questões tanto na esfera administrativa como na judicial. As provisões para as perdas decorrentes 
desses processos são estimadas e atualizadas pela Administração da Companhia, amparada pela 
opinião de seus assessores jurídicos, tendo sido provisionadas e divulgadas as contingências passivas 
existentes, cujas perdas são consideradas prováveis, conforme movimentação demonstrada a seguir: 
 
13.1. Riscos provisionados 
 

Descrição 
1º/01/2020 
(Não auditado) Adições 

31/12/2020 
(Não auditado) Reversões 31/12/2021 

Cíveis 200 9.681 9.881 (7.915) 1.966 
Total 200 9.681 9.881 (7.915) 1.966 

 
Em 2020, a Companhia procedeu a provisão contra o resultado do exercício do montante de R$ 9.681, 
referente a processos para os quais os consultores jurídicos entenderam se tratar de prognóstico de 
perda provável no ano. Durante o ano de 2021, após movimentações favoráveis a Companhia, bem 
como transferências de responsabilidade de algumas ações para o controlador Esporte Clube Vitória, 
os consultores jurídicos optaram por alterar o prognóstico de causas anteriormente registradas como 
prováveis, dessa forma foram revertidas contra resultado o montante de R$ 7.915. 
 
Destacamos abaixo as principais causas onde houve a mudança desse prognóstico nos últimos dois 
exercícios: 
 
Teo Sports Assessoria e Consultoria Esportiva Ltda. (“Teo Sports”) - Trata-se de ação monitória 
por meio da qual se cobra valores relativos ao descumprimento de contrato de parceria formalizado 
entre as partes, por meio do qual o Vitória S.A. se comprometera a transferir à Teo Sports 15% dos 
valores oriundos da venda do atleta Manoel de Brito Filho (“Obina”). Após discussões na esfera do 
direito desportivo, o Vitória S.A. recebeu a importância de U$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos 
mil dólares) e não fez o repasse devido. O Contrato prevê, a título de multa pelo descumprimento da 
obrigação, o percentual de 50% do crédito não pago, acrescido de honorários advocatícios de 20%, 
excetuada a possibilidade de o Vitória S.A. ainda ser condenado a novos honorários por força do 
ajuizamento da ação. O montante atualizado dessa lide segundo os consultores jurídicos da Companhia 
é de R$ 7.703.  
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Esporte Clube Ipitanga da Bahia Ltda. - Trata-se de ação de cobrança, com sentença já não mais 
sujeita a qualquer recurso, em que o Vitória S.A., em razão de descumprimento de obrigação relativa 
a contrato de aquisição dos direitos federativos e econômicos dos atletas Antonio Rogério da Silva 
Oliveira (“Índio”), Francisco Alexandre Jorge de Souza (“Garrinchinha”) e Valmir Roseno Santos 
(“Bida”), fora condenado a pagar o valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) ao Esporte Clube 
Ipitanga da Bahia Ltda, acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a partir de 5 de março 
de 2008, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. O montante atualizado 
dessa lide segundo os consultores jurídicos da Companhia é de R$ 974. 
 
13.2. Riscos não provisionados 
 
Além dos riscos acima mencionados, em 31 de dezembro de 2021, existem outros processos em 
andamento de natureza cível no montante de R$ 12.381 para os quais, baseado na opinião dos 
assessores jurídicos, não foram constituídas provisões para perdas, já que os riscos com perdas foram 
considerados possíveis. 
 
 
14. Patrimônio líquido 
 
14.1. Capital social 
 
Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, o capital social subscrito está representado por 5.410.828 
ações, sem valor nominal de subscrição, totalizando um capital social subscrito de R$ 12.970, assim 
distribuídas: 
 

Acionistas 
Quantidade 
de ações Participação Valor 

Esporte Clube Vitória 5.410.821 99,9999% 12.970 
Outros (pessoas físicas - conselheiros) 7 0,0001% - 
Total 5.410.828 100,0000% 12.970 
 
Ações ordinárias 
 
Os detentores de ações ordinárias têm o direito ao recebimento de dividendos conforme definido no 
estatuto da Companhia. As ações ordinárias dão o direito a um voto por ação nas deliberações da 
Companhia. 
 
14.2. Distribuição de lucros 
 
Aos acionistas é garantido um dividendo mínimo de 50% do lucro líquido ajustado na forma da Lei das 
Sociedades por Ações, já que o estatuto social da Companhia é omisso quanto a determinação da 
porção dos lucros a ser classificada como dividendo obrigatório. 
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15. Receita operacional líquida 
 

Descrição 2021 
2020 
(Não auditado) 

Time Mania 1.844 1.605 
Total 1.844 1.605 

 
Atualmente, a única receita da Companhia decorre dos recebimentos oriundos da loteria Timemania 
da Caixa Econômica Federal (CEF), as quais são administradas pelo acionista Esporte Clube Vitória e 
repassadas diretamente para a Receita Federal do Brasil (RFB) para quitação dos parcelamentos 
tributários, conforme descritos na nota explicativa nº 11. 
 
 
16. Despesas gerais e administrativas 
 

Descrição 2021 
2020 
(Não auditado) 

Honorários com serviços contábeis (236) (39) 
Total (236) (39) 

 
 
17. Despesas tributárias 
 
Descrição 2021 
PROFUT não previdenciário (a) (5.284) 
PROFUT FGTS (a) (5.516) 
Despesas tributárias do ECV (b) (1.037) 
Outros (343) 
Total (12.180) 

 
(a) Refere-se a atualização do saldo da dívida previdenciária após a rescisão do parcelamento tributário, 

vide nota 12. 
(b) Refere-se a saldo da receita da Time Mania utilizado por sua controladora Esporte Clube Vitória para 

pagamento de despesas com FGTS, os quais a administração optou por reconhecer no resultado do 
exercício pelo fato de não haver expectativa de ressarcimento dos montantes vide nota 10. 

 
 
18. Despesas financeiras 
 

Descrição 2021 
2020 
(Não auditado) 

Redução nos juros e multas sobre parcelamento (Nota 12) - (5) 
Multas e juros sobre parcelamentos (Nota 12) - (1.824) 
Outras despesas (10) - 
Total (10) (1.829) 
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19. Eventos subsequentes 
 
A Administração da Companhia 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, bem como divulgações relevantes necessárias. 

 
 

*       *       * 
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