
30/06/2022 31/05/2022 variação
Segmento futebol
Receita bruta no segmento futebol

Direitos de transmissão de TV 1.428.434       1.398.968               29.466               
Patrocínios e publicidades 2.721.335       2.039.131               682.204             
Arrecadação de jogos 673.683          188.630                  485.053             
Transação com atletas 9.875.217       9.875.217               -                     
Luvas contratuais e Bônus 1.583.333       -                          1.583.333          
Receitas Patrimoniais 380.284          227.945                  152.338             
Premiações 3.270.000       3.270.000               -                     
Sou Mais Vitória 2.222.016       1.871.833               350.182             

Total da receita bruta no segmento futebol 22.154.301     18.871.724             3.282.577          
Receitas diversas 976.887          570.640                  406.247             

Deduções das receitas brutas no segmento futebol
Impostos e contribuições (225.880)         (218.475)                 (7.405)                

22.905.309     19.223.890             3.681.419          

Pessoal (7.488.987)      (6.424.629)              (1.064.358)         
Gerais e administrativas (464.911)         (390.884)                 (74.027)              
Serviços (585.954)         (380.622)                 (205.333)            
Tributárias (2.953.242)      (2.630.622)              (322.620)            
Diretas (990.879)         (792.905)                 (197.974)            
Amortização intangivel - Atletas profissionais (106.887)         (89.072)                   (17.814)              

(276.809)         (227.718)                 (49.092)              

Pessoal (2.048.891)      (1.700.356)              (348.535)            
Gerais e administrativas (1.344.805)      (1.105.183)              (239.622)            
Consumo e manutenção (333.578)         (298.556)                 (35.022)              
Tributárias (4.052.399)      (105.864)                 (3.946.535)         
Amortização intangível - Atletas da base (202.816)         (169.013)                 (33.803)              
Custo Baixa Atletas Base (867.690)         -                          (867.690)            
Depreciação (185.499)         (139.125)                 (46.375)              

(9.035.678)      (3.518.097)              (5.517.581)         

(9.035.678)      (3.518.097)              (5.517.581)         

19.991.855     (215.136)                 20.206.991        

10.956.177     (3.733.233)              14.689.410        

Total de superavit/ déficit líquido do exercício 20.993.817     4.554.206               16.439.611        

ESPORTE CLUBE VITÓRIA
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

          Dos períodos findos 30 de junho e 31 de maio de 2022

     (em reais, centavos omitidos)

Total das receitas brutas operacionais no segmento 
futebol

23.131.189     19.442.365             

10.037.640     8.287.439               1.750.201          

Despesas operacionais no segmento clube social e 
esportes olímpicos

3.688.824          

Total da receita operacional líquida no segmento futebol

Despesas operacionais no segmento futebol

Rateio das despes clube social e esportes olímpicos

Total das despesas operacionais no segmento futebol (12.867.669)    (10.936.451)            (1.931.218)         

Total das despesas operacionais no segmento clube 
social e esportes olímpicos

Déficit operacional do clube social e esportes olímpicos 
antes das (despesas) receitas financeiras

(Despesas) receitas financeiras, líquidas

Total do déficit líquido do exercício no segmento clube 
social e esportes olímpicos

Total do superávit líquido do exercício no segmento 
futebol
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