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À imagem de boa parte da temporada anterior, 

a época 2020/21 ficou claramente marcada 

pelos efeitos ainda não totalmente avaliados da 

pandemia Covid-19. Foi um ano complexo, com a 

actividade a viver sem adeptos, submergida em 

incertezas e num quadro de retracção evidente 

que condicionou negócios, afastou potenciais 

investidores e limitou drasticamente fontes de 

receita que sempre foram recorrentes.

Foi assim um pouco por todos os campeonatos, 

com quebras incalculáveis nas principais ligas 

europeias, mas ainda mais importantes em 

mercados com a especificidade do português, 

mercados estes que muito dependem das 

movimentações de grande escala e do circuito 

gerado pelas transferências de activos entre os 

grandes emblemas do continente.

VITÓRIA SPORT CLUBE
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A travagem brusca do negócio acertou em 

cheio no futebol português e a Vitória Sport 

Clube – Futebol, SAD não foi excepção. E se, do 

ponto de vista desportivo, o rendimento ainda 

se manteve estável até cerca de metade da 

temporada, a verdade é que os últimos meses 

não corresponderam ao delineado por esta 

Administração e aos anseios de accionistas, 

sócios e simpatizantes.

Mesmo não sendo possível traçar um nexo de 

causa-efeito, é factual que a Vitória Sport Clube 

- Futebol, SAD não contou com a alma dos seus 

seguidores em momentos-chave do percurso 

e, em função de resultados que podiam ter sido 

diferentes com o D. Afonso Henriques lotado, 

viu-se forçada a promover rectificações que, 

objectiva e assumidamente, não surtiram todos 

os efeitos desejados.

A cada diagnóstico, todavia, seguiu-se a 

convicção de que o futuro imediato teria de 

passar por maior estabilidade e por uma 

política de recrutamento cirúrgica e criadora 

de um contexto favorável à integração do 

talento produzido pela academia vitoriana. E 

foi precisamente com esse desígnio que se 

verificou, já na fase final do exercício e como 

ponto de partida para 2021/22, a escolha de 

um treinador ambicioso, com provas dadas e 

com uma abordagem ao futebol que encaixa 

nos grandes pilares da política desportiva da 

Vitória Sport Clube – Futebol, SAD: Formação e 

Scouting.

A frieza dos números diz que o ano não decorreu 

como desejado e que os efeitos económicos 

da pandemia são profundos e, reitere-se, ainda 

não totalmente avaliados. Compete-nos, face 

aos desafios, manter a firmeza que a história do 

Vitória impõe e, de forma segura, intransigente 

e já com os nossos associados e adeptos 

paulatinamente a preencher as bancadas, fazer 

mais e melhor.

Miguel Pinto Lisboa
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Ainda nesse âmbito, nota muito relevante para 

as estreias de André Amaro e de Hélder Sá 

(ambos com 18 anos) no principal escalão do 

futebol profissional, demonstrativas de um 

trabalho feito de forma transversal e que tem 

como objetivo primordial a preparação dos 

jovens jogadores para a exigência competitiva 

da primeira equipa.

Se o recrutamento interno é fundamental no 

âmbito da política desportiva e financeira, a 

evolução do scouting é também considerada 

como basilar. Assim, sobressaem jogadores 

como Bruno Varela - que agarrou a titularidade 

da baliza vitoriana e foi chamado à Seleção A 

de Portugal no decorrer temporada - e Matouš 

Trmal - uma jovem promessa para o futuro e 

presente do Vitória, como se pode concluir do 

desempenho desportivo registado.

Ainda que num contexto de retração 

generalizada da atividade financeira, foi decisão 

da Vitória SAD manter e reforçar a aposta nos 

ativos considerados mais valiosos. É disso 

exemplo a renovação de contrato com Marcus 

Edwards, visto como um jogador absolutamente 

diferenciado e com enorme potencial desportivo 

e de valorização no mercado, considerando a 

SAD que esta última não é compatível com a 

Reação e Conquista

A época 2020/21 pode ser dividida em dois 

momentos. Uma primeira parte em que a 

equipa principal do Vitória foi capaz de alcançar 

triunfos importantes e exibições sólidas, que 

auguravam um fim auspicioso; e uma segunda 

parte de campeonato abaixo das expectativas 

e que comprometeram o alcance dos objetivos 

propostos. Não obstante este reconhecimento, 

a temporada ficou também marcada pela 

evolução positiva de alguns parâmetros 

considerados estratégicos e que já impactam 

a equipa na atualidade, abrindo também 

perspetivas de médio e longo prazo.

A época 2020/21 já permitiu concretizar 

alguns objetivos tidos como relevantes para 

a concretização de uma política assente na 

formação e no scouting. Nesse sentido, é 

muito significativa a afirmação de jogadores 

como André Almeida, um dos jovens mais 

promissores a sair das camadas de formação 

do Vitória e cujo rendimento desportivo será 

fundamental para um projeto vencedor, tanto 

a nível dos resultados como da atividade 

financeira.
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contração verificada até entre os grandes clubes 

e os mercados potencialmente mais gastadores.

Para além da aposta estruturada na formação 

e na contratação de jogadores com margem 

de progressão e afirmação, também foram 

identificadas lacunas colmatadas com 

jogadores de créditos firmados no futebol.

A contratação de um dos jogadores mais 

icónicos do futebol mundial, Ricardo Quaresma, 

que contribuiu, ao longo da época, com 

rendimento desportivo e profissionalismo 

inexcedíveis, veio colocar o Vitória SC num 

patamar mediático que serve, também, para 

potenciar e promover aquilo que de bom é feito 

no seio do Clube.

Mas não só de aquisições externas se fazem os 

plantéis. No meio-campo, André André fez uma 

das temporadas mais regulares da sua carreira, 

atuando em 32 dos 34 jogos do campeonato, 

continuando a ser um exemplo de vitorianismo 

dentro e fora do terreno de jogo.

Com seis golos marcados e sete assistências 

ao longo dos 36 jogos que disputou nas três 

competições domésticas, Rochinha confirmou 

tudo aquilo que se esperava dele: capacidade 

de rasgo, decisão e preponderância da manobra 

ofensiva do Vitória. Uma época de afirmação 

para um jogador de qualidade e talento acima 

da média.

São exemplos entre outros, como o de Oscar 

Estupiñan, e que permitem sustentar a ideia 

de que o Vitória tem entre os seus ativos a 

base para um ciclo de bons resultados e de 

estabilidade desportiva, que será também 

facilitada pela estabilidade da equipa técnica. 

Daí a aposta em Pepa e num contrato de três 

temporadas, coincidente com um ciclo que 

se pretende de afirmação desportiva e de 

valorização dos jogadores que compõe o quadro 

da Sociedade.
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Esse caminho passa inevitavelmente pelo 

regresso do público aos estádios, fundamental 

para o sucesso da equipa, mas também pela 

revelação de algumas das grandes jovens 

promessas da formação. Depois de André 

Almeida, seguem-lhe os passos André Amaro, 

Maga, Tomás Händel, Gui, Herculano e Hélder 

Sá, jovens formados no Vitória e que procuram 

a afirmação do talento que possuem na equipa 

principal.

Estratégica é também a remodelação das 

instalações, que sofreram importantes ajustes 

aos padrões atuais, acompanhados por uma 

reestruturação do organograma do futebol. Uma 

Academia que é a casa da equipa principal de 

futebol e de todos os escalões de formação, e 

onde prossegue aquele que é o projeto mais 

estrutural de agregação para o futuro vitoriano: 

o Mini-estádio. Nele, as equipas B e de Sub-

23 terão um palco bem dentro do coração do 

Vitória.

Com um espírito de conquista renovado e 

personificado nas lideranças técnicas, nos 

balneários e em todas as estruturas de apoio 

às equipas, o futuro da equipa principal de 

futebol é promissor.
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ÉPOCA 2020/2021

Na  época 2020/2021 continuaram as restrições 

impostas pela Direcção Geral de Saúde para 

contenção da pandemia de Covid-19, pelo que 

os Campeonatos Nacionais de Sub-19, Sub-17 

e Sub-15, que estava previsto que retomassem 

a actividade no decorrer do mês de Agosto de 

2020 acabaram por não se iniciar e assim se 

manteve até ao mês de Maio de 2021. Tendo 

em conta o pouco tempo que restava até ao 

final da época realizaram-se em substituição as 

seguintes provas:

• Torneio Nacional de Sub-19

• Torneio nacional de Sub-17

• Torneio Nacional de Sub-15

A meio da época 2019/20 a Direção avançou 

com uma restruturação profunda da Formação 

do Vitória SC a ter início na época 2020/21. 

Dessa reestruturação, além das mudanças de 

alguns técnicos, saída de alguns jogadores e 

entradas de outros, há aspetos estruturantes de 

grande relevância:

 

i. As equipas Sub-15, Sub-16, Sub-17 e Sub-19 

treinam em horário diurno (período da tarde). 

Com esta alteração o Vitória posicionou-se no 

grupo de elite, que tem as suas equipas que 

competem em campeonatos nacionais com 

horários condizentes com a alta exigência. Esta 

alteração implicou um esforço brutal de todos.

 

ii. Reestruturação infraestrutural: substituição 

dos sintéticos do campo 1 e campo 6. Este 

passo respondeu à mais básica necessidade que 

permitirá que, cada vez mais, a Academia VSC 

seja a casa do Vitória, reduzindo a necessidade, 

o incómodo e os custos de ir treinar fora com 

tanta regularidade. A par disto foi aumentado o 

número de camas na Residência para albergar 

mais jogadores externos nas equipas.

iii. Para a profissionalização da Formação 

foi necessário apetrechar a Academia de 

estruturas que suportem as intenções. 

Dada a tenra idade, a Escola é o ponto central. 

Seria impossível dar este passo sem o apoio 

da Rede Escolar local. Foram reforçados os 

protocolos já existentes, garantindo assim uma 

simbiose perfeita entre a Academia VSC e as 

Escolas circundantes.
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Também o Departamento Psico-pedagógico 

foi reforçado, aumentando assim os recursos 

focadas em responder a todas as necessidades 

das futuras fontes de rendimento desportivo-

económico da SAD. 

Este é apenas o início daquele que se identificou 

ser o fator diferenciador da Academia, ser 

o melhor Projeto Educativo do Futebol de 

Formação Nacional.

iv. Reestruturação dos transportes: antes, 

os jogadores de fora de Guimarães mas que 

fossem de um raio próximo (Porto, Braga, 

Paços de Ferreira, Famalicão, Santo Tirso, 

Esposende...) estudavam nas suas cidades e 

entravam nas carrinhas do Clube ao final do 

dia para treinarem às 19h30 e regressar a casa 

perto das 21h30 (chegando a casa, alguns 

deles, a roçar as 23h). Agora, todos viajam de 

manhã cedo (são recolhidos pelas 7h15), sendo 

deixados na Escola às 8h20 e regressando a 

casa ao final da tarde (saem da Academia pelas 

18h40). Com a grande ajuda e experiência da 

logística/transportes, devidamente articulado 

com a estrutura operacional da Formação, tem-

se dado mais este passo de gigante.

 

 v. Restruturação das refeições: enquanto 

antes os jogadores de fora de Guimarães 

mas que fossem de um raio próximo (Porto, 

Braga, Paços de Ferreira, Famalicão, Santo 

Tirso, Esposende...) só vinham ao final do dia, 

agora vêm de manhã, estudam na Academia 

e precisam de almoçar na Academia, ou seja, 

houve um aumento significativo no número de 

refeições que o Vitória fornece com o aumento 

de custos naturalmente associado.

 

 vi. Reestruturação da parte técnica: para 

potenciar o desenvolvimento de cada jogador, 

além dos melhores treinadores, precisamos 

de intervir não só na competência técnico-

tática como também no lado individual, daí 

que cada equipa tem um treinador DAR a 

planear o desenvolvimento físico/fisiológico 

dos nossos jogadores e tenha sido criado um 

Departamento de Desenvolvimento Individual 

(DDI) para dar resposta à necessidade cada 

vez mais premente de cada jogador melhorar 

determinadas ferramentas técnicas de forma 

mais individualizada e repetitiva. Além da 

alavancagem destes departamentos há hoje a 

certeza de que temos os melhores treinadores 

no que diz respeito à componente metodológica 

e, não menos importante, nas componentes 

motivacionais e humanas.
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ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA 

Enquadramento

A época de 2020/21 ficará marcada pela 

continuidade do forte impacto que o Coronavírus 

e a pandemia dele decorrente tiveram na vida 

das empresas e das famílias. A nível nacional, a 

pandemia provocou uma contração histórica do 

Produto Interno Bruto (PIB), na ordem dos 7,6%, 

assente nas fortes restrições e limitações à 

mobilidade das pessoas e de mercadorias, bem 

como numa redução do investimento nacional e 

internacional na economia.

Este valor de contração assume uma relevância 

maior considerando que foi uma crise muito 

setorial, pois ainda houve franjas consideráveis 

do tecido empresarial que pouco sofreu com a 

pandemia. Não foi o caso do caso do futebol que 

se viu privado de espetadores durante toda a 

época desportiva, facto que, consequentemente, 

teve um impacto direto nas receitas de 

bilhética e de camarotes, acarretando ainda o 

empobreceu do espetáculo, o qual ganha outro 

dinâmica e espetacularidade com os adeptos a 

apoiarem as suas equipas nas bancadas.
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Após uma década de crescimento de receitas 

no setor, a pandemia teve um forte impacto 

nas receitas dos grandes clubes europeus. 

Com efeito, na época de 2019/20, estas caíram 

mais de 13% e prevê-se uma forte diminuição 

também na época de 2020/21. Esta retração 

teve forte impacto no mercado de transferência 

que caiu 20% esta época e 42% no período de 

dois anos. Neste ponto, será de salientar que 

a liga espanhola, competição de referência 

na Europa, gastou menos 77% do que há duas 

épocas atrás.

Para o Vitória, clube com forte apoio e mística 

da massa adepta, esta conjuntura adversa foi 

especialmente penalizadora em dois vetores 

estruturante: contração na atividade e privando 

a magia do dia de jogo e do espírito e experiência 

do ser vitoriano para muito dos jogadores da 

equipa.

Factos Relevantes

Mantendo a estratégia de potencialização dos 

seus atletas e de crescimento da marca Vitória, 

a Administração fez um forte investimento nas 

suas equipas que competem nos respetivos 

escalões e competições. Sendo certo que, no 

que diz respeito à equipa A, ficou aquém das 

expetativas, nas demais equipas, os resultados 

foram muito positivos. Com efeito, a aposta num 

clube formativo continuou, pelo que estamos 

perante investimentos que contribuíram 

positivamente para os resultados desportivos e 

financeiros futuros do clube.

A pandemia trouxe dificuldades acrescidas à 

gestão do clube. O forte impacto económico 

sentido obrigou a administração a formalizar 

uma operação de antecipação de receitas 

televisivas no valor de 20 milhões de euros.

De destacar também, a compra por parte do 

Vitoria SC de 102.312 ações do Vitoria SC, 

SAD ao Mário Andrade Ferreira, Sociedade de 

investimento SGPS SA, a 30 de novembro de 

2020. Nesta data, o Vitoria SC passou a ser o 
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socio maioritário com um total de 51,37% do 

total de ações do clube.

Os resultados do exercício foram negativos 

em 8.246.496,15 Euros e o capital próprio 

retraiu para valores negativos, situando em 

3.844.108,32 Euros, consequência da contração 

da atividade e da quebra verificada no mercado 

de transferência.

Finda a época 2020/2021, apesar dos capitais 

próprios negativos, o clube mantém os seus 

principais ativos e recolheu os frutos do seu 

investimento na formação, preservando no 

seu ativo valores já confirmados como o 

André Almeida e assegurou a promoção de 

novos valores como, por exemplo, Tomas 

Handel. Estes dados confirmam a sua aposta 

numa estratégia de valorização da sua 

academia, a qual se reflete, designadamente 

no investimento no denominado miniestádio, 

por ser uma obra que se considera ser 

diferenciadora, distintiva e pivotal para a 

prossecução da estratégia.

 Rendimentos

A rendimentos do clube na época desportiva de 

20/21 baixaram significativamente em todas as 

rubricas, salvo a rubrica de direitos televisivos. 

Ainda de realçar uma forte quebra nos ganhos 

com patrocínios - de forma a não permitir a 

desvalorização da marca Vitória - e bilhética, 

rubricas muito fustigadas pela pandemia e pelo 

encerramento dos estádios ao publico.

Prevemos que todas estes proveitos sejam 

recuperados, e em alguns casos, até possam 

superar os valores históricos já na pendência 

da presente época. De salientar que é também 

ambição e objetivo do clube garantir que 

todos os anos, o clube consiga arrecadar 

valores mais significativos em prémios de 

participação em competições, em especial com 

uma consistência maior na capacidade de nos 

qualificarmos para provas europeias em épocas 

sucessivas.
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Gastos

Do lado dos gastos, a salientar um crescimento nos gastos com pessoal 

e um decréscimo de gastos com fornecimentos e serviços externos. O 

aumento de custos com pessoal, inclui custos de prémios que ainda não 

se venceram, mas imputados ao período e, assim, por decisão foram 

registados nas contas da sociedade neste período. De salientar que esta 

opção acresceu à massa salarial o valor de aproximado de 535 mil euros.

30-06-2021 30-06-2020

Direitos Televisivos 7.000.000,04€ 7.000.000,04€

Merchandising 620.012,83€ 741.334,31€

Quotização e Camarotes 786.351,36€ 1.169.402,38€

Patrocínios 874.825,53€ 1.095.231,18€

Prémios 218.633,09€ 5.426.490,04€

Outros Proveitos 834.588,62€ 1.581.592,85€

Total de vendas e prestação 
serviços

10.334.411,47€ 17.014.050,80€

30-06-2021 30-06-2020

CMVMC (mercadorias) - 497.677,48€ - 319.887,74€

Fornecimento e serviços externos - 5.045.146,54€ - 6.919.037,56€

Gastos com pessoal - 20.655.205,26€ - 16.100.076,71€
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Estrutura do Balanço

Na sequência da forte contração verificada no ano em curso, a estrutura 

de balanço sofreu alterações com relevância. A SAD apresenta capitais 

próprios negativos, encontram-se assim na situação prevista no artigo 

35.o do Código das Sociedades Comerciais. Ainda assim, o facto de 

termos vivido um ano absolutamente excecional, da capacidade da 

SAD em gerar valor em várias épocas transatas, da expectativa de 

normalização e retoma económica, de um conjunto de indicadores 

desportivos e consequentemente do valor dos ativos desportivos do 

Vitoria SC, a administração considera que esta situação é circunstancial e 

será ultrapassável a curto prazo.

30-06-2021 30-06-2020

Ativo 57.846.651,84€ 27.855.542,33€

Capital Próprio - 3.844.108,32€ 4.402.387,83€

Passivo 61.690.760,16€ 23.453.154,50€
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Resultados

Os resultados da época desportiva 2020/21 do Vitoria SC - Futebol, 

SAD foram negativos em 8.246.496,15 Euros (oito milhões, duzentos 

e quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e seis euros e quinze 

cêntimos).

30-06-2021 30-06-2020

Resultados Operacionais - 685.216,26€ 6.435.905,44€

Amortizações e depreciações - 6.815.352,52€ - 5.960.690,24€

Juros - 684.768,11€ - 148.684,31€

Resultados antes imposto - 8.185.336,89€ 326.530,89€

Impostos - 61.159,26€ -52.050,79€

Resultado Líquido - 8.246.496,15€ 274.480,10€



RELATÓRIO E CONTAS

VITÓRIA SPORT CLUBE - FUTEBOL , SAD

2020/2021

21

Gestão de Riscos

Indubitavelmente a pandemia marcará ainda o ano desportivo 2021/22, 

uma vez que, por exemplo, as competições iniciaram-se com uma 

capacidade de lotação de apenas 33%, passando em setembro para 50%, 

sendo expectável que ainda durante o ano civil de 2021 a capacidade 

de lotação atinja os 75% da lotação máxima permitida. De igual modo, a 

obrigação de realização constante e assídua de testes COVID- 19 gerou e 

gerará condicionantes relevantes, no que aos custos diz respeito.

Assim como a situação de pandemia mundial atingiu diversos setores 

de uma forma discricionária, também a recuperação económica será 

discricionária. No que ao Futebol diz respeito, a normalização da 

atividade, em particular dos mercados de transferências, será gradual e 

dependerá sobretudo do desenvolvimento e crescimento das principais 

ligas europeias, como a espanhola, italiana e inglesa. De igual forma, os 

mercados de transferências de um patamar inferior ao top 5 europeu, (por 

exemplo, liga turca, grega, russa ou belga) irão beneficiar de um aumento 

da sua capacidade económica, fruto da retoma da economia mundial.

O Vitória, por forma a garantir a sua sustentabilidade e crescimento, 

prevê na época 2021/22, levar a cabo uma redução dos seus gastos 

operacionais, quer pela via da sua otimização, quer pela racionalização da 

sua estrutura, assim como através de um efetivo desinvestimento na sua 

massa salarial, de forma a promover num curto espaço de tempo uma 

poupança nos gastos na ordem dos 20%.
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Factos Relevantes Ocorridos

Após o Termos do Exercício

Os esforços de vacinação em Portugal e também na europa têm sido 

muito promissores, esperando-se que a normalização da sociedade 

em níveis pré-pandemia estará para muito breve. Os recentes sinais de 

abertura quase total por parte das autoridades sanitárias ao mundo em 

sociedade na sua plenitude, levam a prever que este será um ano de 

viragem de página e de normalização.

É também de assinalar a força do clube, realçada com a permissão de 

público no Estádio D. Afonso Henriques, o qual permitiu o regresso dos 

adeptos à sua casa. A Administração tem vindo a apostar numa forte 

recuperação dos associados, os quais fazem parte da nossa marca 

distintiva - o que ficou claro nestes primeiros jogos de ano. Junto dos 

adeptos, estamos certos, será mais fácil ultrapassar o triste e pesado 

legado que o COVID deixou no decorrer deste ano e meio na vida do clube 

e de toda a humanidade.
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Evolução previsível da sociedade

O clube tem em marcha um plano de reestruturação, com vista a reduzir 

os gastos e ganhar eficiência e qualidade de serviço. O objetivo a curto 

prazo será o de reduzir despesas generalizadas na ordem dos 20%. Está 

também em curso um plano para redução dos gastos com jogadores, que 

ocorrerá no decorrer da época desportiva e que já trouxe uma poupança 

de mais de 2 milhões de euros, com expectativa de dobrar este valor até 

ao final da nova época desportiva.

Está também em curso uma reestruturação dos departamentos 

comerciais, marketing e associados por forma a promover melhorias 

no serviço, na envolvente e potenciar a capacidade do gerar mais valor. 

Sabemos que é uma área com muito potencial e que precisa de um novo 

folgo. Também a normalização económica que se prevê contribuirá para 

o natural crescimento das receitas do clube. O acesso consistente e 

regular a ligas europeias é também uma prioridade e estaremos também 

ativamente a promover a antecipação da centralização de direitos 

televisivos que se prevê trará ganhos significativos ao nosso emblema. 

Há também uma forte expectativa de normalização do mercado e de 

realização de bons negócios para o clube.

Está também prevista uma redução do passivo, de forma orgânica por 

via de um retorno do clube a resultados positivos e redução de custos. 

Será uma prioridade da época que se inicia, sendo que, como já referido, 

estamos convictos que os planos já em marcha, a força da massa adepta 

e a qualidade dos nossos ativos, garantem que estas premissas serão 

alcançadas.



RELATÓRIO E CONTAS

VITÓRIA SPORT CLUBE - FUTEBOL , SAD

2020/2021

24

Proposta e Aplicação de resultados

Na sequência dos resultados negativos de 8.246.496,15 Euros (oito 

milhões duzentos e quarenta e seis mil quatrocentos e noventa e seis 

euros e quinze cêntimos), a Administração propõe a transferência para 

resultados transitados, convicta de que resultados positivos futuros 

cubram os atuais negativos.

Guimarães, 14 de setembro de 2021

A Administração
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4.1 BALANÇO

RUBRICAS Notas PERÍODOS

30-06-2021 30-06-2020

ATIVO

Ativo Não Corrente

Ativos fixos tangiveis 8 4.138.676,17€ 4.113.124,06€

Ativos intangiveis 7 22.923.250,29€ 10.294.000,49€

Investimentos Financeiros 21.1 140.000,00€ - €

Clientes 19.2.1; 21.1 12.300.000,00€ - €

39.501.926,46€ 14.407.124,55€

Ativo Corrente

Inventários 11; 12 526.707,56€ 574.916,20€

Clientes 19.2.1 8.986.184,37€ 4.561.033,54€

Adiantamentos Fornecedores 32.665,48€ - €

Estado e Outros entes públicos 19.2.1; 21.3.4 2.838.710,40€ 2.373.745,88€

Outras contas a receber 6; 19.2.1; 21.3.5 1.999.329.20€ 1.873.144.43€

Diferimentos 21.3 - € 138.919,45€

Caixa e depósitos bancários 5; 19.2.1 3.961.128,37€ 3.926.658,28€

18.344.725,38€ 13.448.417,78€

Total do ativo 57.846.651,84€ 27.855.542,33€

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital Próprio

Capital realizado 19.4 4.500.000,00€ 4.500.000,00€

Resultados transitados 19.5 - 97.612,17€ - 372.092,27€

4.402.387,83€ 4.127.907,73€

Resultado liquido do período 21.2 - 8.246.496,15€ 274.480,10€

Total do capital Próprio - 3.844.108,32€ 4.402.387,83€

PASSIVO

Passivo não corrente

Financiamentos obtidos 6; 19.2.2 17.011.316,95€ 558.927,14€

Adiantamentos de clientes 19.2.1; 21.1 1.000.000,00€ 1.500.000,00€

Outras contas a pagar 19.2.1; 21.1; 21.3.5 16.516.860,58€ 4.000.247,32€

Provisões - € - €

34.528.177,53€ 6.059.174,46€

Passivo Corrente

Fornecedores 19.2.1 1.916.454,32€ 1.464.415,98€

Provisões 14 763.947,84€ 397.188,31€

Adiantamentos a clientes 19.2.1 500.000,00€ 500.000,00€

Estado e outros entes públicos 17; 19.2.1; 21.3.4 1.125.389,75€ 738.080,50€

Financiamentos obtidos 6; 19.2.2 3.742.815,14€ 675.706,54€

Outras contas a pagar 19.2.1; 21.3.5 19.113.975,58€ 13.618.588,71€

Diferimentos 21.3 - € - €

27.162.582,63€ 17.393.980,04€

Total do Passivo 61.690.760,16€ 23.453.154,50€

Total do Capital Próprio e Passivo 57.846.651,84€ 27.855.542,33€

A Contabilista Certificada A Administração

Balanço - Vitória Sport Clube - Futebol Sad
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4.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RUBRICAS NOTAS PERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOS 30-06-2021 30-06-2020

Vendas e serviços prestados 6; 13 10.334.411,47€ 17.014.050,80€

Subsídios à exploração 15 59.485,86€ 163.566,69€

Custo de mercadorias vendidas e das 
matérias consumidas 

12 - 497.677,48€ - 319.887,74€

Fornecimentos e serviços externos 6; 21.3.1 - 5.045.146,54€ - 6.919.037,56€

Gastos com o pessoal 6.2; 20 - 20.655.205,26€ - 16.100.076,71€

Imparidade de dívidas a receber 11 - 68.215,75€ 14.637,00€

Imparidade de invantários 11 - 48.047,66€ - €

Provisões (aumentos/reduções) 14 - 366.759,53€ - 213.004,27€

Outros rendimentos e ganhos 6; 21.3.2 17.497.369,03€ 15.494.488,63€

Outros gastos e perdas 21.3.3 - 1.895.430,40€ - 2.698.831,40€

Resultado antes de depreciações, 
gastos de financiamento e impostos -685.216,26€ 6.435.905,44€

Gastos/reversões de depreciação e 
amortização

7; 8 - 6.815.352,52€ - 5.960.690,24€

Resultado operacional (antes de gastos 
de financiamento e impostos)

- 7.500.568,78€ 475.215,20 €

Juros e rendimentos similares obtidos - € - €

Juros e gastos similares suportados 19.3 - 684.768,11€ - 148.684,31€

Resultado antes de impostos - 8.185.336,89€ 326.530,89€

Imposto sobre o rendimento do período 17 - 61.159,26€ - 52.050,79€

Resultado liquído do período - 8.246.496,15€ 274.480,10€

Resultado por ação básico -9,16 0,3

A Contabilista Certificada A Administração

Demonstração dos resultados por naturezas
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4.3 DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

DESCRIÇÃO

Capital Próprio atribuído aos detentores do capital
Total do Capital 

Próprio
Capital Subscrito Reservas legais Outras reservas

Resultados 
transitados

Excedentes de 
revalorização

Outras variações no 
capital próprio

Resultado líquido do 
período

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO - 1 4 500 000,00€ - € - € - 1.543.833,12€ - € - € 1.207.980,26€ 4.164.147,14€

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adopção de novo referencial contabilístico -   €

Alterações de políticas contabilísticas -   €

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras -   €

Realização do excedente de revalorização de activos fixos 
tangíveis e intangíveis -   €

Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e 
intangíveis e respectivas variações -   €

Ajustamentos por impostos diferidos -   €

Aplicação do Resultado Líquido do Período 1.207.980,26€ - 1.207.980,26€ -   €

Outras alterações reconhecidas no capital próprio - 36.239,41€ - 36.239,41€

2 -   € -   € -   € 1.171.740,85€ -   € -   € - 1.207.980,26€ - 36.239,41€

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO - 3 274.480,10€ 274.480,10€

RESULTADO INTEGRAL - 2 + 3 207.480,10€ 238.240,69€

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

Realizações de capital -   €

Realizações de prémios de emissão -   €

Distribuições -   €

Entradas para cobertura de perdas -   €

Outras operações -   €

5 -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   €

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO - 6=1+2+3+5 4 500 000,00€ - € - € - 372.092,27€ - € -   € 274.480,10€ 4.402.387,83€

DESCRIÇÃO

Capital Próprio atribuído aos detentores do capital
Total do Capital 

Próprio
Capital Subscrito Reservas legais Outras reservas

Resultados 
transitados

Excedentes de 
revalorização

Outras variações no 
capital próprio

Resultado líquido do 
período

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO - 1 4 500 000,00€ - € - € - 372.092,27€ - € - € 274.480,10€ 4.402.387,83€

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adopção de novo referencial contabilístico -   €

Alterações de políticas contabilísticas -   €

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras -   €

Realização do excedente de revalorização de activos fixos 
tangíveis e intangíveis -   €

Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e 
intangíveis e respectivas variações -   €

Ajustamentos por impostos diferidos -   €

Aplicação do Resultado Líquido do Período 274.480,10€ - 274.480,10€ -   €

Outras alterações reconhecidas no capital próprio - €

2 -   € -   € -   € 274.480,10€ -   € -   € - 274.480,10€ - €

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO - 3 - 8.246.496,15€ - 8.246.496,15€

RESULTADO INTEGRAL - 2 + 3 - 8.246.496,15€ - 8.246.496,15€

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

Realizações de capital -   €

Realizações de prémios de emissão -   €

Distribuições -   €

Entradas para cobertura de perdas -   €

Outras operações -   €

5 -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   €

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO - 6=1+2+3+5 4 500 000,00€ - € -€ - 97.612,17€ -€ -€ - 8.246.496,15€ - 3.844.108,32€

Demonstração das alterações no capital próprio no período 30-06-2020

Demonstração das alterações no capital próprio no período 30-06-2021

A Contabilista Certificada A Administração
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4.4 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração de fluxos de caixa do período findo em 30-06-2021 e 30-06-2020

RUBRICAS PERÍODOS

30-06-2021 30-06-2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método 
direto

Recebimentos de clientes 10.500.377,78€ 15 983 270,58€

Pagamentos a fornecedores - 6.960.912,00€ -7 742 309,62€

Pagamentos ao pessoal - 19.615.079,56€ -16 027 590,10€

Caixa gerada pelas operações - 16.075.613,78€ -7 786 629,14€

Pagamento/recebimento do imposto sobre o 
rendimento

- 52.050,79€ -58 901,38€

Outros recebimentos/pagamentos - 681.937,49€ 1 432 764,23€

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) - 16.809.602,06€ -6 412 766,29€

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis - 157.634,00€ -864 708,22€

Ativos intangíveis - 7.959.087,00€ -10 758 535,22€

Investimentos financeiros

Outros ativos

Recebimentos provenientes de:

Ativos fixos tangíveis

Ativos intangíveis 6.126.062,85€ 21 309 346,69€

Investimentos financeiros

Outros ativos

Subsídios ao investimento

Juros e rendimentos similares

Dividendos - € - €

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) - 1.990.658,15€ 9.686.103,25€

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos 19.823.512,72€

Realizações de capital e de outros instrumentos de 
capital próprio

Cobertura de prejuízos

Doações

Outras operações de Financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos - 304.014,31€ -632 187,67€

Juros e gastos similares - 684.768,11€ -148 683,92€

Dividendos

Reduções de capital e de outros instrumentos de 
capital próprio

Outras operações de financiamento

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) 18.834.730,30€ -780 871,59€

Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3) 34.470,09€ 2.492.465,37€

Efeito das diferenças de câmbio - € - €

Caixa e seus equivalentes no início do período 3.926.658,28€ 1 434 192,91€

Caixa e seus equivalentes no fim do período 3.961.128,37€ 3.926.658,28€

A Contabilista Certificada A Administração



RELATÓRIO E CONTAS

VITÓRIA SPORT CLUBE - FUTEBOL , SAD

2020/2021

30

4.5 ANEXO

1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E PERÍODO DE RELATO

VITÓRIA SPORT CLUBE – FUTEBOL SAD, pessoa coletiva número 

510 646 638, com sede no Estádio D. Afonso Henrique – Praça 26 de 

Maio, no 1, freguesia de Oliveira, São Paio e São Sebastião, concelho de 

Guimarães é uma Sociedade Anónima Desportiva com o capital social 

de 4.500.000,00€, representado por 900.000 ações de 5€ cada. Foi 

constituída em 10 de abril de 2013, com o capital de 1.000.000€, objeto 

de um primeiro aumento para 1.535.000€ em julho de 2013. Em junho 

de 2016, foi efetuado o último aumento para os atuais 4.500.000,00€.

Tem por objeto a participação nas competições desportivas 

profissionais de futebol, promoção e organização de espetáculos 

desportivos e o fomento ou desenvolvimento de atividades relacionadas 

com a prática desportiva profissionalizada da modalidade de futebol.

1 .1 - DESIGNAÇÃO E SEDE DO CLUBE

VITÓRIA SPORT CLUBE, com sede no Estádio D. Afonso Henrique – 

Praça 26 de Maio, no 1, freguesia de Oliveira, São Paio e São Sebastião, 

concelho de Guimarães
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2 - REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE 
REPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS

2.1 - INDICAÇÃO DO REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE 

PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A informação das demonstrações financeiras foi elaborada em 

conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.o 158/2009, de 13 de julho de 2009, 

alterado pelo Decreto-Lei no 98/2015, de 2 de junho dando uma imagem 

verdadeira e apropriada do ativo e do passivo, da situação financeira e 

dos resultados da empresa.

2.2 - Indicação e justificação das disposições do SNC que, em 

casos excecionais, tenham sido derrogadas e dos respetivos 

efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a 

necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada 

do ativo, do passivo e dos resultados da entidade

No presente exercício não foram derrogadas

quaisquer disposições do SNC.

2.3 - Indicação e comentário das contas do balanço e da 

demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam 

comparáveis com os do período anterior

As quantias relativas ao período findo, incluídas nas presentes 

demonstrações financeiras para efeitos comparativos, estão 

apresentadas em conformidade com o modelo resultante das 

alterações introduzidas pelos diplomas legais emitidos no âmbito da 

publicação do novo Sistema de Normalização Contabilística.
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3 - ADOÇÃO PELA PRIMEIRA VEZ DAS NCRF
- DIVULGAÇÃO TRANSITÓRIA

As primeiras demonstrações financeiras de acordo com as NCRF não 

são as primeiras demonstrações financeiras apresentadas.

4 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

4.1 - BASES DE MENSURAÇÃO USADAS NA

PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

4.1.1 - BASES DE PREPARAÇÃO

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade 

com as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro, em vigor à 

data da preparação das referidas demonstrações financeiras. As 

demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da 

continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos 

da empresa, e tomando por base o custo histórico. A preparação 

das demonstrações financeiras exige a utilização de estimativas e 

julgamentos relevantes na aplicação das políticas contabilísticas da 

empresa.
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4.1.2 - CONVERSÃO CAMBIAL

Todos os ativos e passivos expressos em moedas estrangeiras 

são convertidos para euros utilizando as taxas de câmbio vigentes 

na data da demonstração da posição financeira. As diferenças de 

câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre 

as taxas de câmbio em vigor na data das transações e as vigentes 

na data das cobranças, pagamentos ou à data da demonstração da 

posição financeira, foram registados como rendimentos e gastos na 

demonstração dos resultados do exercício.

4.1.3 - ATIVOS INTANGÍVEIS

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição 

deduzido de amortizações, pelo método das quotas constantes durante 

um período que varia entre 3 e 5 anos, e perdas por imparidade.

Os passes dos jogadores encontram-se registados ao custo de 

aquisição deduzido de amortizações, pelo método das quotas 

constantes durante o período do contrato de trabalho desportivo, e 

perdas por imparidade.

4.1.4 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis adquiridos são registados ao seu custo de 

aquisição, deduzido de depreciações e perdas por imparidade. O 

custo de aquisição inclui todos os dispêndios diretamente atribuíveis 

à aquisição dos bens e sua disponibilização no local e condições de 

operacionalidade pretendidos. Os gastos subsequentes são incluídos 

no custo de aquisição do bem ou reconhecidos como ativos separados, 



RELATÓRIO E CONTAS

VITÓRIA SPORT CLUBE - FUTEBOL , SAD

2020/2021

34

conforme apropriado, quando é provável que benefícios económicos 

futuros fluirão para a empresa por via de sua utilização e o respetivo 

custo possa ser mensurado com fiabilidade. Os gastos com manutenção 

programada são considerados como uma componente do custo de 

aquisição do ativo fixo tangível sendo depreciada integralmente até à 

data prevista da manutenção. Os demais dispêndios com reparações 

e manutenção, que não a manutenção programada, são reconhecidos 

como um gasto no período em que são incorridos. As depreciações são 

calculadas sobre o custo de aquisição, sendo utilizado essencialmente 

o método das quotas constantes anuais, a partir da data em que o ativo 

se encontra em condições de funcionamento, utilizando-se as taxas que 

melhor refletem a sua vida útil estimada, como segue:

Os valores residuais dos ativos e as respetivas vidas úteis são 

revistos e ajustados, se necessário, em cada data de relato. Se a 

quantia escriturada de um ativo fixo tangível for superior ao seu valor 

recuperável procede-se ao ajustamento do seu valor contabilístico 

para o seu valor recuperável estimado, mediante o reconhecimento de 

perdas por imparidade.

Os gastos provenientes do abate ou alienação de ativos fixos tangíveis 

são determinados pela diferença entre os recebimentos das alienações 

e a quantia escriturada do ativo, e são reconhecidos na demonstração 

dos resultados, como outros proveitos ou outros gastos operacionais.

Equipamentos Anos de vida útil

Equipamento básico 2 - 8

Equipamento de transporte 2 - 4

Equipamento administrativo 4 - 10

Outros ativos fixos tangíveis 4 - 20
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4.1.5 - IMPARIDADE DE ATIVOS NÃO CORRENTES

Os ativos não correntes que não têm uma vida útil definida não são 

sujeitas a amortização, sendo objeto de testes de imparidade anuais. 

Os ativos sujeitos as amortizações são revistas quanto à imparidade 

sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o 

valor pelo qual se encontram escriturados possa não ser recuperável. 

Uma perda por imparidade é reconhecida pelo montante do excesso da 

quantia escriturada do ativo face ao seu valor recuperável. A quantia 

recuperável é a mais alta de entre o justo valor de um ativo, deduzidos 

os gastos para venda, e o seu valor de uso. Para realização dos testes 

por imparidade, os ativos são agrupados ao mais baixo nível no qual se 

possam identificar separadamente fluxos de caixa (unidades geradoras 

de fluxos de caixa a que pertence o ativo), quando não seja possível 

fazê-lo individualmente, para cada ativo. Procede-se à reversão de 

perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores quando se 

conclui que essas perdas já não existem ou diminuíram. Esta análise 

é efetuada sempre que existam indícios que a perda por imparidade 

anteriormente reconhecida tenha revertido. A reversão das perdas por 

imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados como outros 

rendimentos e ganhos operacionais com exceção dos ativos financeiros 

disponíveis para venda, a não ser que o ativo tenha sido reavaliado, 

situação em que a reversão corresponderá a parte ou totalidade do 

acréscimo da reavaliação. Contudo, a reversão da perda por imparidade 

é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de 

amortização ou depreciação) caso a perda por imparidade não tivesse 

sido registada em períodos anteriores.
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4.1.6 - INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Os investimentos são classificados nas seguintes categorias: 

empréstimos concedidos e contas a receber, ativos financeiros ao justo 

valor através de resultados, investimentos detidos até à maturidade 

e ativos financeiros disponíveis para venda. A classificação depende 

do objetivo de aquisição do investimento. Todas as aquisições e 

alienações destes investimentos são reconhecidas à data da assinatura 

dos respetivos contratos de compra e venda, independentemente da 

data da sua liquidação financeira. Os investimentos são inicialmente 

registados pelo seu valor de aquisição, sendo o justo valor equivalente 

ao preço pago, incluindo despesas de transação (exceto no caso dos 

ativos financeiros ao justo valor através de resultados). A mensuração 

subsequente depende da categoria em que o investimento se insere:

Empréstimos concedidos e contas a receber

Os empréstimos concedidos e contas a receber são ativos financeiros 

não derivados com pagamentos fixos ou determináveis e que não são 

cotados num mercado ativo. São originados quando a empresa fornece 

dinheiro, bens ou serviços diretamente a um devedor, sem intenção de 

negociar a dívida. São incluídos nos ativos correntes, exceto quando 

a maturidade é superior a 12 meses após a data da demonstração da 

posição financeira, sendo nesse caso classificados como ativos não 

correntes. Empréstimos concedidos e contas a receber são registados 

na demonstração da posição financeira na rubrica outras contas a 

receber correntes.

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados

Esta categoria é subdividida em i) ativos financeiros detidos para 
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negociação e ii) ativos designados ao justo valor através de resultados 

desde o seu reconhecimento inicial. Um ativo financeiro é classificado 

nesta categoria se adquirido principalmente com o objetivo de venda a 

curto prazo ou se as suas características levarem à sua categorização 

como tal pelos gestores. Os ativos desta categoria são classificados 

como correntes se forem detidos para negociação ou sejam realizáveis 

no período até 12 meses desde a data da demonstração da posição 

financeira. Estes investimentos são mensurados ao justo valor através 

da demonstração dos resultados.

Investimentos detidos até à maturidade

Os investimentos detidos até à maturidade são ativos financeiros não 

derivados, com pagamentos fixos ou determináveis e maturidades 

fixas, que a empresa tem intenção e capacidade para manter até à 

maturidade. Esta categoria de investimento está registada ao custo 

amortizado pelo método da taxa de juro efetiva.

Ativos financeiros disponíveis para venda

Os ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros 

não derivados que: i) a empresa tem intenção de manter por tempo 

indeterminado, ii) são designados como disponíveis para venda no 

momento do seu reconhecimento inicial ou iii) não se enquadram 

nas categorias acima referidas. Estes investimentos financeiros 

são reconhecidos ao valor de mercado, correspondente ao valor da 

sua cotação em mercado ativo à data da demonstração da posição 

financeira. Se não existir mercado ativo, onde se transacionem estes 

investimentos, o seu justo valor é determinado através da aplicação 

de técnicas de avaliação, que incluem o uso de transações comerciais 

recentes, a referência a outros instrumentos com características 
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semelhantes, a análise de fluxos de caixa descontados e modelos de 

avaliação de opções modificados para incorporar as características 

específicas do emitente.

As mais e menos valias potenciais resultantes da mensuração destes 

investimentos são registadas diretamente na reserva de justo valor, 

em capitais próprios, até à sua venda, recebimento ou alienação 

por qualquer forma, momento em que o ganho ou perda acumulado 

anteriormente reconhecido na reserva de justo valor é incluído no 

resultado líquido do período. Caso não exista um valor de mercado ou 

esse valor não seja possível de determinar, os investimentos em causa 

são mantidos ao seu custo de aquisição.

Em cada data de relato, é avaliado se há evidência objetiva de que 

um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros sofreram uma 

perda por imparidade. Se existir uma diminuição no justo valor, por 

um período prolongado, dos ativos disponíveis para venda, a perda 

cumulativa – calculada pela diferença entre o custo de aquisição e o 

justo valor corrente, deduzida de qualquer perda por imparidade nesse 

ativo financeiro anteriormente reconhecida em resultados – é anulada 

através do capital próprio e reconhecida no resultado do período. Uma 

perda por imparidade reconhecida relativamente a ativos financeiros 

disponíveis para venda é revertida se essa perda tiver sido causada 

por eventos externos específicos, de natureza excecional, que não se 

espera que se repitam, mas que acontecimentos externos posteriores 

tenham feito reverter. Nestas circunstâncias, a reversão não afeta a 

demonstração dos resultados, registando-se a subsequente flutuação 

positiva do ativo através da reserva de justo valor.



RELATÓRIO E CONTAS

VITÓRIA SPORT CLUBE - FUTEBOL , SAD

2020/2021

39

4.1.7 - IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

O imposto sobre o rendimento inclui imposto corrente e imposto 

diferido. O imposto corrente sobre o rendimento é determinado com 

base nos resultados líquidos, ajustados em conformidade com a 

legislação fiscal vigente à data da demonstração da posição financeira. 

O imposto diferido é calculado com base nas diferenças temporárias 

entre os valores contabilísticos dos ativos e passivos e a respetiva base 

de tributação. Para a determinação do imposto diferido é utilizada a 

taxa de imposto que se espera estar em vigor no período em que as 

diferenças temporárias serão revertidas. São reconhecidos impostos 

diferidos ativos sempre que exista razoável segurança de que serão 

gerados lucros futuros contra os quais poderão ser utilizados. Os 

impostos diferidos ativos são revistos periodicamente e reduzidos 

sempre que a sua utilização deixe de ser provável. Os impostos 

diferidos são registados como gasto ou rendimento do exercício, 

exceto se resultarem de valores registados diretamente em rubricas 

de capital próprio, situação em que o imposto diferido é registado na 

mesma rubrica que a transação que o originou. O montante de imposto 

a incluir quer no imposto corrente, quer no imposto diferido, que resulte 

de transações ou eventos reconhecidos em reservas, é registado 

diretamente nestas mesmas rubricas, não afetando o resultado do 

período.
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4.1.8 - INVENTÁRIOS

Os inventários são valorizados de acordo com os seguintes critérios:

 • As mercadorias e as matérias-primas são valorizadas ao mais 

baixo entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O custo de 

aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento,

utilizando-se o custo médio ponderado como método de custeio.

 • Os produtos acabados e intermédios e os produtos e trabalhos  

em curso são valorizados ao mais baixo entre o custo de produção (que 

inclui o custo das matérias-primas incorporadas, mão-de- obra e gastos 

gerais de fabrico, tomando por base o nível normal de produção) e o 

valor realizável líquido. O valor realizável líquido corresponde ao preço 

de venda estimado deduzido dos custos estimados de acabamento e 

de comercialização. As diferenças entre o custo de produção e o valor 

realizável líquido, se inferior, são registadas em custos operacionais.

4.1.9 - VALORES A RECEBER CORRENTES

Os saldos de clientes e outros ativos correntes são contabilizados pelo 

valor nominal deduzido de perdas por imparidade, necessárias para 

os apresentar ao seu valor realizável líquido esperado. As perdas por 

imparidade são registadas quando existe uma evidência objetiva de que 

a empresa não receberá a totalidade dos montantes em dívida conforme 

as condições originais das contas a receber e mecanismos de cobertura 

de riscos de crédito existentes.
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4.1.10 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A rubrica de caixa e equivalentes de caixa inclui caixa, depósitos 

bancários e outros investimentos de curto prazo com maturidade 

até 3 meses, que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco 

significativo de flutuações de valor.

4.1.11 - PASSIVOS REMUNERADOS

Os passivos remunerados são inicialmente reconhecidos ao justo valor, 

líquido de custos de transação incorridos. Os passivos remunerados 

são subsequentemente apresentados ao custo amortizado; qualquer 

diferença entre os recebimentos (líquidos de custos de transação) e o 

valor de reembolso é reconhecida na demonstração dos resultados ao 

longo do período da dívida, utilizando o método da taxa de juro efetiva. 

Os passivos remunerados são classificados no passivo corrente, exceto 

se a empresa detém um direito incondicional de diferir a liquidação do 

passivo por, pelo menos, 12 meses após a data da demonstração da 

posição financeira.
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4.1.12 - ENCARGOS FINANCEIROS COM EMPRÉSTIMOS

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos são geralmente 

reconhecidos como gastos financeiros, de acordo com o princípio da 

especialização dos exercícios e em conformidade com o método da taxa 

de juro efetiva. Os encargos financeiros de empréstimos diretamente 

relacionados com a aquisição, construção ou produção de ativos fixos 

são capitalizados, fazendo parte do custo do ativo. A capitalização 

destes encargos começa após o início da preparação das atividades de 

construção ou desenvolvimento do ativo e é interrompida após o início 

de utilização ou quando o projeto em causa se encontre suspenso. 

Quaisquer rendimentos financeiros gerados por empréstimos, 

diretamente relacionados com um investimento específico, são 

deduzidos aos encargos financeiros elegíveis para capitalização.

4.1.13 - PROVISÕES

São reconhecidas provisões sempre que a empresa tenha uma 

obrigação legal ou construtiva, como resultado de acontecimentos 

passados, relativamente à qual seja provável que uma saída de 

recursos se torne necessária para a liquidar, e possa ser efetuada 

uma estimativa fiável do montante dessa obrigação. Não são 

reconhecidas provisões para perdas operacionais futuras. As provisões 

são revistas na data da demonstração da posição financeira e das 

respetivas origens e ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa 

a essa data. A empresa incorre em dispêndios e assume passivos 

de carácter ambiental. Assim, os dispêndios com equipamentos e 

técnicas operativas que assegurem o cumprimento da legislação e dos 

regulamentos aplicáveis (bem como a redução dos impactos ambientais 
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para níveis que não excedam os correspondentes a uma aplicação 

viável das melhores tecnologias disponíveis desde as referentes à 

minimização do consumo energético, das emissões atmosféricas, da 

produção de resíduos e do ruído) são capitalizados quando se destinem 

a servir de modo duradouro a atividade da empresa, e se relacionem 

com benefícios económicos futuros, permitindo prolongar a vida útil, 

aumentar a capacidade ou melhorar a segurança ou eficiência de outros 

ativos detidos pela empresa.

4.1.14 - FÉRIAS, SUBSÍDIO DE FÉRIAS E PRÉMIOS

De acordo com a legislação vigente, os trabalhadores têm, anualmente, 

direito a um mês de férias, bem como a um mês de subsídio de férias, 

direito esse adquirido no ano anterior ao do seu pagamento.

Quando existam outras responsabilidades (prémios e outras 

gratificações), são registadas no período em que todos os 

colaboradores, incluindo os gerentes, adquirem o respetivo direito, 

independentemente da data do seu pagamento, sendo o saldo por 

liquidar à data da demonstração da posição financeira relevado na 

rubrica de outras contas a pagar correntes.

4.1.15 - VALORES A PAGAR CORRENTES

Os saldos de fornecedores e outros passivos correntes são registados 

pelo seu valor nominal.



RELATÓRIO E CONTAS

VITÓRIA SPORT CLUBE - FUTEBOL , SAD

2020/2021

44

4.1.16 - SUBSÍDIOS

Os subsídios estatais são reconhecidos apenas quando existir 

segurança de que empresa cumprirá as condições inerentes à sua 

atribuição designadamente o investimento efetivo nas aplicações 

relevantes, e que os subsídios serão recebidos. Os subsídios ao 

investimento recebidos com o objetivo de compensar a empresa por 

investimentos efetuados em ativos imobilizados são incluídos na rubrica 

outras variações nos capitais próprios, consoante o período esperado 

do seu reconhecimento, e reconhecidos em resultados durante a vida 

útil estimada do respetivo ativo subsidiado por dedução ao valor das 

respetivas amortizações. Os subsídios à exploração, recebidos com o 

objetivo de compensar a empresa por gastos incorridos, são registados 

na demonstração dos resultados de forma sistemática durante os 

períodos em que são reconhecidos os gastos que aqueles subsídios 

visam compensar, bem como o valor acumulado dos períodos anteriores 

ao reconhecimento inicial do subsídio.
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4.1.17 - LOCAÇÕES

Os ativos imobilizados adquiridos mediante contratos de locação 

financeira bem como as correspondentes responsabilidades são 

contabilizados pelo método financeiro. De acordo com este método 

o custo do ativo é registado no Ativo fixo tangível, a correspondente 

responsabilidade é registada no passivo na rubrica de Financiamentos 

obtidos, e os juros incluídos no valor das rendas e a amortização do 

ativo, são registados como gastos na demonstração dos resultados do 

período a que respeitam. As locações em que uma parte significativa 

dos riscos e benefícios da propriedade é assumida pelo locador sendo 

a empresa locatário, são classificadas como locações operacionais. Os 

pagamentos efetuados nas locações operacionais, líquidos de quaisquer 

incentivos recebidos do locador, são registados na demonstração dos 

resultados durante o período da locação.

4.1.18 - DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

A distribuição de dividendos aos detentores do capital é reconhecida 

como um passivo nas demonstrações financeiras da empresa no 

período em que os dividendos são aprovados pelos sócios e até ao 

momento da sua liquidação financeira.
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4.1.19. - RÉDITO E ESPECIALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS

Os rendimentos decorrentes de vendas são reconhecidos na 

demonstração dos resultados quando os riscos e benefícios inerentes 

à posse dos ativos são transferidos para o comprador e o montante dos 

rendimentos possa ser razoavelmente quantificado. Desta forma, as 

vendas de produtos são reconhecidas apenas quando expedidas para 

o cliente. As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos 

e outros custos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do 

montante recebido ou a receber. Os rendimentos relativos à prestação 

de serviços são reconhecidos na demonstração dos resultados com 

referência à fase de acabamento dos serviços prestados à data da 

demonstração da posição financeira. As receitas com dividendos são 

reconhecidas quando é atribuído aos sócios ou acionistas o direito 

de os receberem. Os rendimentos com juros são reconhecidos pelo 

princípio da especialização dos exercícios, tendo em consideração 

o montante a receber e a taxa de juro efetiva durante o período até 

à maturidade. A empresa regista os seus gastos e rendimentos de 

acordo com o princípio da especialização dos exercícios, pelo qual os 

gastos e rendimentos são reconhecidos à medida que são gerados, 

independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As 

diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes 

gastos e rendimentos são registadas nas rubricas outras contas a 

receber correntes e outras contas a pagar correntes.
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4.1.20 - ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Os passivos contingentes em que a possibilidade de uma saída de 

fundos afetando benefícios económicos futuros não seja provável não 

são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados 

nas notas anexas, a menos que a possibilidade de se concretizar a 

saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remota, 

caso em que não são objeto de divulgação. Os ativos contingentes não 

são reconhecidos nas demonstrações financeiras, mas divulgados nas 

notas anexas quando é provável a existência de um benefício económico 

futuro.

4.1.21 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os eventos após a data da demonstração da posição financeira que 

proporcionem informação adicional sobre condições que existiam 

à data da demonstração da posição financeira são refletidos nas 

demonstrações financeiras. Os eventos após a data da demonstração 

da posição financeira que proporcionem informação sobre situações 

que ocorram após essa data são divulgados no anexo às demonstrações 

financeiras, se materialmente relevantes.
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4.2 - PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO QUE 

TENHAM UM RISCO SIGNIFICATIVO DE PROVOCAR AJUSTAMENTO 

MATERIAL NAS QUANTIAS ESCRITURADAS DE ATIVOS E 

PASSIVOS DURANTE O PERÍODO CONTABILÍSTICO SEGUINTE

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no 

pressuposto da continuidade das operações. 

4.3 - PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS QUE 

TENHAM UM RISCO SIGNIFICATIVO DE PROVOCAR AJUSTAMENTO 

MATERIAL NAS QUANTIAS ESCRITURADAS DE ATIVOS E 

PASSIVOS DURANTE O PERÍODO CONTABILÍSTICO SEGUINTE

A preparação de demonstrações financeiras exige que a gestão efetue 

julgamentos e estimativas que afetam os montantes de rendimentos, 

gastos, ativos, passivos e divulgações à data da demonstração 

da posição financeira. Estas estimativas são determinadas pelos 

julgamentos da gestão baseados: (i) na melhor informação e 

conhecimento de eventos presentes e em alguns casos em relatos 

de peritos independentes e (ii) nas ações que a Empresa considera 

poder vir a desenvolver no futuro. Todavia, na data de concretização 

das operações, os seus resultados poderão ser diferentes destas 

estimativas. As estimativas e as premissas que apresentam um risco 

significativo de originar um ajustamento material no valor contabilístico 

dos ativos e passivos no exercício seguinte são apresentadas abaixo.



RELATÓRIO E CONTAS

VITÓRIA SPORT CLUBE - FUTEBOL , SAD

2020/2021

49

Imposto sobre o Rendimento

A empresa reconhece passivos para liquidações adicionais de impostos 

que possam resultar de revisões pelas autoridades fiscais. Quando o 

resultado final destas situações é diferente dos valores inicialmente 

registados, as diferenças terão impacto no imposto sobre o rendimento 

e nas provisões para impostos, no período em que tais diferenças se 

constatam.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão 

sujeitas a revisão e correção por parte das autoridades fiscais durante 

um período de quatro anos, exceto quando tenham havido prejuízos 

fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em 

curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, 

dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. 

Deste modo, as declarações fiscais da Empresa dos quatro anos 

anteriores poderão vir ainda ser sujeitas a revisão.

Risco de Crédito

A empresa gere os riscos de crédito na carteira de saldos a receber 

através de análises de risco aquando da abertura de crédito para novos 

clientes e da sua revisão regular.

Pela natureza intrínseca dos seus clientes, não se encontram 

disponíveis de forma generalizada ratings de crédito para a carteira, 

que permitam a sua categorização e análise enquanto população 

homogénea. Desta forma, são recolhidos elementos do comportamento 

financeiro dos clientes através de contactos regulares, bem como 

através de contactos com outras entidades envolvidas na relação 

comercial.
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Risco de Liquidez

O risco de liquidez é definido como sendo o risco de falta de capacidade 

para liquidar ou cumprir as obrigações no prazo estipulado e a um 

preço razoável. A existência de liquidez implica que sejam definidos 

parâmetros de gestão dessa liquidez que permitam maximizar o retorno 

obtido e minimizar os custos de oportunidade associados à detenção 

dessa liquidez de forma segura e eficiente.

Reconhecimento de provisões e ajustamentos

Nos casos em que a empresa é parte em processos judiciais em 

curso para os quais, com base na opinião dos seus advogados, efetua 

um julgamento para determinar se deve ser registada uma provisão 

para essas contingências. As imparidades em contas a receber são 

calculadas essencialmente com base na antiguidade das contas 

a receber, o perfil de risco dos clientes e a situação financeira dos 

mesmos.
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5 - FLUXOS DE CAIXA

5.1 - COMENTÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A QUANTIA DOS 

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES QUE 

NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA USO

Não existem saldos indisponíveis em caixa e seus equivalentes.

5.2 - DESAGREGAÇÃO DOS VALORES INSCRITOS NA RUBRICA DE 

CAIXA E EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS

A 30 de junho de 2021 e 2020, as contas caixa e depósitos bancários 

apresentam os seguintes valores:

Meios Financeiros 30-06-2021 30-06-2020

Depósitos bancários 3.952.284,18€ 3.910.475,12€

Depósitos a prazo - € - €

Caixa 8.844,19€ 16.183,16€

Total 3.961.128,37€ 3.926.658,28€
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6 - PARTES RELACIONADAS

6.1 - Relacionamentos com empresas-mãe

 

a) Nome da empresa-mãe imediata: VITÓRIA SPORT CLUBE

6.2 – REMUNERAÇÕES DO PESSOAL CHAVE DA GESTÃO (MEMBROS 

DE ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, DE DIREÇÃO E DE SUPERVISÃO)

6.3 - TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS

Remuneração do pessoal chave da gestão 30-06-2021 30-06-2020

Remunerações 193.527,40€ 179.479,90€

Prémios - € 65.100,00€

Total 193.527,40€ 244.579,90€

Vitória Sport Clube 30-06-2021 30-06-2020

Prestação de Serviços

  Quotização 786.351,36€ 927.294,45€

  Pack Sócio - € 242.107,93€

  Acordo Parceria - € -€

FSE

  Rendas 261.771,35€ 123.554,37€

  Cedência Pessoal 664.163,69€ 701.818,74€
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Como se pode verificar, a quotização baixou cerca de 15% em relação 

ao exercício anterior e, não tivemos qualquer receita relacionada com o 

pack socio, fruto da pandemia covid19, não tivemos publico no estádio. 

O valor da renda sofreu um aumento em dezembro de 2020, passando 

de 10.354,27€ para 30.000,00€ mensais.

A diminuição no valor da cedência com o pessoal, deve-se 

essencialmente ao facto de não ter havido distribuição dos 3% do 

resultado líquido, pelos funcionários.

Os saldos com a empresa relacionada, ajustamentos de dívidas de 

cobrança duvidosa relacionados com a quantia dos saldos pendentes, e 

gastos reconhecidos durante o período a respeito de dívidas incobráveis 

ou de cobrança duvidosa, decompõem-se como segue:

Quantias dos saldos pendentes com partes 
relacionadas 

30-06-2021 30-06-2020

Outros devedores e 
credores

Outros devedores e 
credores

Vitória Sport Clube - Suprimentos - 679.795,79€ - 978.927,14€

Vitória Sport Clube - Outros devedores 1.300.000,00€ - €

Total 620.204,21€ - 978.927,14€
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7 - ATIVOS INTANGÍVEIS

7.1 – DIVULGAÇÕES PARA CADA CLASSE DE ATIVOS INTANGÍVEIS, 

DISTINGUINDO ENTRE OS ATIVOS INTANGÍVEIS GERADOS 

INTERNAMENTE E OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS

No decorrer do exercício, a Vitoria SAD, adquiriu os direitos económicos 

de 38 jogadores, pelo montante aproximado de 20,2 milhões.

As principais aquisições ocorridas durante o exercício 2020/2021, 

foram conforme o mapa seguinte:

A 30 de junho de 2021, a conta de ativos intangíveis encontrava-se 

divida da seguinte forma:

Metodos de amortização, vidas uteis e taxa de 
amortização usada nos ativos intangiveis

Programas de 
computador

Outros ativos 
intangiveis - passes 

jogadores

Vidas úteis - Finitas 3
Duração do contrato 

de trabalho

Metodos de amortização - Finitas Quotas constantes Quotas constantes

Ativos intangiveis 30-06-2021 30-06-2020

Programas computador 61.333,22€ 30 995,70€

Valor plantel 22.861.917,07€ 10 263 004,79€

Total 22.923.250,29€ 10 294 000,49€
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Nome Valor de Aquisição

Época 2020/2021

Jorge Filipe Oliveira Fernandes 407.160,01€

Lyle Brent Foster 1.200.000,00€

Abdul Mumin Suleman 573.547,90€

Bruno dos Santos Amado 30.198,27€

Bruno Miguel Semedo Varela 88.200,00€

Denis Will Poha 400.777,63€

Bencze Antal 19.000,00€

Gonçalo Teixeira Nogueira 19.000,00€

João Paulo Santos Pereira 19.000,00€

Herculano Bucancil Nabian 400.000,00€

Jacob Christian Maddox 100.000,00€

Jung Min Kim 56.988,10€

Maher Bouyadel 43.961,64€

Matous Trmal 1.220.812,26€

Melvin Antoine Allan Mabougou 50.000,00€

Nelson Coquenão  da Luz 38.400,00€

Nicolas Basile Tie 94.351,37€

Ricardo Andrade Quresma Bernardo 50.000,00€

Nicolas Jean Paul Noel Janvier 49.552,61€

Marcus Edwards 155.466,63€

Mamadou Tounkara 38.301,37€

Época 2021/2022

Rafael Reis Pereira 4.000.000,00€

Francisco Alves Ribeiro 11.000.000,00€
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Os movimentos ocorridos no valor dos Ativos Intangíveis, bem 

como nas respetivas amortizações e perdas por imparidade, entre 

os exercícios 2020/2021 e 2019/2020, foram de acordo com o mapa 

seguinte:

Ativos intangíveis
Programas de 
computador

Outros ativos 
intangíveis  Passes de 

Jogadores
Totais

Em 30-06-2019

Quantias brutas escrituradas 95.450,00€ 22.488.399,92€ 22.583.849,92€

Amortizações e perdas por imparidade acumuladas - 40.550,71€ - 8.553.852,43€ - 8.594.403,14€

Quantias líquidas escrituradas 54.899,29€ 13.934.547,49€ 13.989.446,78€

Aquisições 5.313,00€ 2.474.705,66€ 2.480.018,66€

Direitos Económicos 48.661,80€ 48.661,80€

Amortizações - 29.216,59€ - 5.370.030,66€ - 5.399.247,25€

Alienações/Abates - 1.050.125,00€ - 1.050.125,00€

Rescisão contrato - 1.514.209,96€ - 1.514.209,96€

Alienações –valor das amortizações acumuladas 292.500,00€ 292.500,00€

Rescisões - Amortizações Acumuladas 1.446.955,46€ 1.446.955,46€

Em 30-06-2020

Quantias brutas escrituradas 100.763,00€ 22.447.432,42€ 22.548.195,42€

Amortizações e perdas por imparidade acumuladas - 69.767.30€ - 12.184.427,63€ -12.254.194,93€

Quantias líquidas escrituradas 30.995,70€ 10.263.004,79€ 10.294.000,49€

Aquisições 89.338,42€ 20.201.444,65€ 20.290.783,07€

Direitos Económicos - € - €

Amortizações - 59.000,90€ - 6.164.174,51€ - 6.223.175,41€

Alienações/Abates - 3.074.735,36€ - 3.074.735,36€

Rescisão contrato - 7.566.162,10€ - 7.566.162,10€

Alienações –valor das amortizações acumuladas 1.639.177,50€ 1.639.177,50€

Rescisões - Amortizações Acumuladas 7.563.362,10€ 7.563.362,10€

Em 30-06-2021

Quantias brutas escrituradas 190.101,42€ 32.007.979,61€ 32.198.081,03€

Amortizações e perdas por imparidade acumuladas - 128.768,20€ - 9.146.062,54€ - 9.274.830,74€

Quantias líquidas escrituradas 61.333,22€ 22.861.917,07€ 22.923.250,29€
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Os movimentos ocorridos no valor dos Ativos Fixos Tangíveis, bem 

como nas respetivas depreciações e perdas por imparidade, entre 

os exercícios 2020/2021 e 2019/2020, foram de acordo com o mapa 

seguinte:

O aumento mais significativo voltou a verificar-se na rubrica de outros 

ativos fixos tangíveis. A substituição do relvado no estádio D. Afonso 

Henriques, a caixa de segurança, as obras na Academia, são alguns 

exemplos que explicam este aumento.

8 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

8.1 – DIVULGAÇÕES SOBRE ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Metodos de depreciações, vidas uteis e taxa de 
amortização usada nos ativos fixos tangiveis

Equipamento basico
Equipamento de 

transporte
Equipamento 
administrativo

Outros ativos fixos 
tangiveis

Vidas uteis 2 - 8 2 - 4 4 - 10 4 - 20

Metodos de depreciação Quotas constantes Quotas constantes Quotas constantes Quotas constantes

Ativos fixos tangíveis Equip. basico
Equipamento 

transporte
Equip. administrat.

Outros ativos fixos 
tangíveis

Ativos fixos tangiveis 
em curso

Totais

Em 30-06-2019

Quantias brutas escrituradas 768.855,40€ 224.600,00€ 191.172,46€ 4.746.912,32€ - € 5.931.540,18 €

Depreciações acumuladas - 317.467,76€ - 196.537,50€ - 129.567,22€ - 930.134,13€ - € - 1.573.706,61€

Quantias líquidas escrituradas 451.387,64€ 28.062,50€ 61.605,24€ 3.816.778,19€ - € 4.357.833,57€

Adições

Outras aquisições 25.049,80€ 1.000,00€ 37.193,31€ 252.746,91€ 315.990,02€

Diminuições

Depreciações - 97.215,74€ - 28.187,50€ - 44.576,15€ - 391.463,60 - 561.442,99€

Alienações/Abates -   €

Transf ativos fixos em curso -   €

Amort. Acumuladas 743,46€ 743,46€

Em 30-06-2020

Quantias brutas escrituradas 793.905,20€ 225.600,00€ 228.365,77€ 4.999.659,23€ -   € 6.247.530,20€

Depreciações acumuladas - 414.683,50€ - 224.725,00€ - 173.399,91€ - 1.321.597,73€ -   € - 2.134.406,14€

Quantias líquidas escrituradas 379.221,70€ 875,00€ 54.965,86€ 3.678.061,50€ -   € 4.113.124,06€

Adições

Outras aquisições 81.830,26€ 13.517,77€ 522.381,19€ 617.729,22€

Diminuições

Depreciações - 106.698,70€ -125,00€ - 47.040,17€ - 438.313,24€ - 592.177,11€

Alienações/Abates -   €

Transf ativos fixos em curso -   €

Alienações/Abates – Amort. 
Acumuladas - € - €

Em 30-06-2021

Quantias brutas escrituradas 875.735,46€ 225.600,00€ 241.883,54€ 5.522.040,42€ -   € 6.865.259,42€

Depreciações acumuladas - 521.382,20€ - 224.850,00€ - 220.440,08€ - 1.759.910,97€ - 2.726.583,25€

Quantias líquidas escrituradas 354.353,26€ 750,00€ 21.443,46€ 3.762.129,45€ -   € 4.138.676,17€
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9 – LOCAÇÕES OPERACIONAIS

A Vitoria SAD, celebrou contratos de aluguer operacional para 

o equipamento de transporte, válidos por 24 meses. Não existe 

obrigatoriedade de compra no final do contrato. O valor das rendas 

vincendas em 2021/2022, são no valor de 63.491,12€ e, em 2022/2023 

no valor de 7.945,56€.

10 - CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Os custos de empréstimos obtidos foram reconhecidos como gasto do 

período, de acordo com a especialização dos exercícios.

11 – IMPARIDADES DE ATIVOS

Quantias das perdas por imparidade e respetivas reversões 
reconhecidas nos resultados durante o periodo

30-06-2021 30-06-2020

Aumentos Reversões Total Aumentos Reversões Total

Imparidade de dividas a receber
Clientes - 68.215,75€ - € - 68.215,75€ - 1.722,00€ 16.359,00€ 14.637,00€

Outras contas a receber -   € - € - € - € - € - €

Imparidades de inventários Inventários - 48.047,66€ - € - 48.047,66€ - € - € - €

Total - 116.263,41€ - € - 116.263,41€ - 1.722,00€ 16.359,00€ 14.637,00€



RELATÓRIO E CONTAS

VITÓRIA SPORT CLUBE - FUTEBOL , SAD

2020/2021

59

12 - INVENTÁRIOS

12.1 – POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS ADOTADAS NA MENSURAÇÃO 

DOS INVENTÁRIOS E FORMULA DE CUSTEIO USADA

12.2 – QUANTIA TOTAL ESCRITURADA DE INVENTÁRIOS E 

QUANTIA ESCRITURADA EM CLASSIFICAÇÕES APROPRIADAS

Foram criadas imparidades, no valor de 48.047,66€, nos artigos que 

não têm rotação há mais de 3 anos.

Inventários: politicas contabilisticas adotadas na mensuração e formula de custeio mercadorias

Critério de mensuração Regra geral

Custo X

Valor realizavel Liquido

Custos incorridos para colocar os 
inventarios no seu local e na sua 
condição atual

Custos de compra (aquisição) preço de compra X

Custos de conversão 
(produção)

Custo dos materiais diretamente 
relacionados com as unidades de 
produção

Mão de obra direta

Gastos gerais de produção fixos 
imputados com base na capacidade 
normal das instalações

Sistema de inventário
Inventario intermitente

Inventario pemanente X

Quantias escrituradas no inventario

30-06-2021 30-06-2020

Quantias brutas
Perdas por imparidade 

acumuladas
Quantias (liquidas) 

escrituradas
Quantias brutas

Perdas por imparidade 
acumuladas

Quantias (liquidas) 
escrituradas

Mercadorias 574.755,22€ 48.047,66€ 526.707,56€ 574.916,20€ -   € 574.916,20€

Total 574.755,22€ 48.047,66€ 526.707,56€ 574.916,20€ -   € 574.916,20€
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12.3 - QUANTIA DE INVENTÁRIOS RECONHECIDA COMO UM GASTO 

DURANTE O PERÍODO

Quantias de inventarios 
reconhecidas como gastos durante 

o periodo

30-06-2021 30-06-2020

mercadorias total mercadorias total

Inventarios no inicio do periodo 574.916,20€ 574.916,20€ 392 899,22€ 392 899,22€

Compras 449.468,84€ 449.468,84€ 501 904,72€ 501 904,72€

Inventarios no fim do periodo 526.707,56€ 526.707,56€ 574 916,20€ 574 916,20€

Custo das mercadorias vendidas  e 
das materias consumidas - 497.677,48€ - 497.677,48€ -319 887,74€ -319 887,74€

Total - 497.677,48€ - 497.677,48€ -319 887,74€ -319 887,74€

13 - RÉDITO

13.1 - POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS ADOTADAS PARA O 

RECONHECIMENTO DO RÉDITO INCLUINDO OS MÉTODOS 

ADOTADOS PARA DETERMINAR A FASE DE ACABAMENTO DE 

TRANSAÇÕES QUE ENVOLVEM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Os réditos de prestação de serviços são reconhecidos quando 

realizados, independentemente do seu recebimento, e são reconhecidos 

pelo valor recebido ou a receber. Os serviços realizados no exercício 

que ainda não se encontravam faturados foram reconhecidos pelo valor 

a receber como rendimento no exercício e foi reconhecido o respetivo 

ativo em devedores por acréscimo de rendimentos.
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Quantias dos reditos reconhecidas 
no periodo

30-06-2021 30-06-2020

Reditos reconhecidos
Proporção face ao total 

dos reditos
Reditos reconhecidos

Proporção face ao 
total dos reditos

Venda de mercadorias 741 334,31€ 4,36% 739 430,34€ 5,89%
Venda de mercadorias 620.012,83€ 6,00% 741 334,31€ 4,36%

Prestação de serviços 9.714.398,64€ 94,00% 16 272 716,49€ 95,64%

Total 10.334.411,47€ 100,00% 17 014 050,80€ 100,00%

 Houve uma diminuição de cerca de 6,5 milhões de euros, em relação 

ao período anterior que resultou da quebra de receita de bilheteira 

e lugares anuais/pack socio e, pelo facto da VSC, SAD não se ter 

qualificado para as Competições Europeias na época 2020/2021.

14 - PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES
E ATIVOS CONTINGENTES: 

14.1 - DIVULGAÇÕES PARA CADA CLASSE DE PROVISÃO:

13.2 - QUANTIA DE CADA CATEGORIA SIGNIFICATIVA

DE RÉDITO RECONHECIDA DURANTE O PERÍODO INCLUINDO

O RÉDITO PROVENIENTE DE

Provisões
Processos judiciais em 

curso
Total

Acumuladas a 30 junho 20 397.188,31€ 397.188,31€

Aumentos
Por reforço de provisões já 
reconhecidas em periodos anteriores -   € -   €

Por novas provisões 366.759,53€ 366.759,53€

Diminuições - €

Acumuladas a 30 junho 21 763.947,84€ 763.947,84€

Passivos contigentes

Ativos contigentes -   €
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No exercício findo em 30 de junho de 2021, foram criadas provisões no 

valor total de 366.759,53€.

O reforço nas provisões, no valor de 257.933,52€, resultam de um 

procedimento inspetivo realizado pela AT aos exercícios 2014, 2015 

e 2016. A VSC, SAD apenas provisionou o valor correspondente aos 

pagamentos dos planos prestacionais efetuados durante este exercício. 

Em novembro de 2019, foi proferida a decisão arbitral que julgou 

o pedido parcialmente procedente. Inconformada com a decisão 

proferida pelo CAAD, a VSC, SAD, impugnou da decisão e recorreu para 

o STA. Aguarda-se decisão.

O remanescente, no valor de 108.826,01€ diz respeito a vários 

processos de multas e contraordenações.

15 - SUBSÍDIOS Á EXPLORAÇÃO

15.1 – NATUREZA E EXTENSÃO DOS SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES 

PUBLICAS RECONHECIDOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

E INDICAÇÃO DE OUTRAS FORMAS DE APOIO DAS ENTIDADES 

PUBLICAS DE QUE DIRETAMENTE SE BENEFICIOU

Quantias dos subsidios reconhecidos na demonstração dos resultados 
e no balanço

30-06-2021 30-06-2020

Subsidios relacionados com 
resultados

Federação Portuguesa de Futebol 2.638,10€ 4 139,80€

Liga Portuguesa Futebol - € 150 887,48€

Outras Entidades 56.847,76€ 8 539,41€

59.485,86€Total 59.485,86€ 163 566,69€
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16 - ACONTECIMENTOS APÓS
A DATA DO BALANÇO

16.1 - AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 30 de junho de 

2021 foram aprovadas pela Administração e autorizadas para emissão 

em 14 de setembro de 2021.

16.2 - ATUALIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO ACERCA

DE CONDIÇÕES À DATA DO BALANÇO

Após a data do Balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos 

que afetem o valor dos ativos e passivos das demonstrações financeiras 

do período.

17 - IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO

17.1 — RELACIONAMENTO ENTRE GASTO (RENDIMENTO)

DE IMPOSTOS E LUCRO CONTABILÍSTICO

Demonstração do relacionamento entre o lucro contabilístico e os gastos/ 
(rendimentos) de impostos

30-06-2021

Base Taxa Impostos

Ajustamentos para o lucro tributável A acrescer 7 087 120,55€

Produto do lucro contabilístico (Resultado antes 
de impostos) multiplicado pela(s) taxa(s) de 
imposto aplicável(eis)

Resultado líquido do período - 8.246.496,15€

Gastos/ (rendimentos) de impostos - 61.159,26€

Resultado antes de impostos - 8.185.336,89€

Ajustamentos para o lucro tributável
A acrescer 9.374.439,28€

A deduzir - 15.973.220,00€

Lucro/(Prejuízo fiscal) -14.784.117,61€

Deduções de perdas fiscais

Matéria coletável/coleta

Outras componentes do imposto

Tributação autónoma 156.122,66€ 39,17% 61.159,26€

Despesas de representação

Encargos com viaturas ligeiras

Derrama

Derrama estadual

Imposto corrente

Gastos/(rendimentos) de impostos e taxa efetiva media 156.122,66€ 39,17% 61.159,26€
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18 - MATÉRIAS AMBIENTAIS

18.1 - DESCRIÇÃO DAS BASES DE MENSURAÇÃO ADOTADOS, 

BEM COMO DOS MÉTODOS UTILIZADOS NO CÁLCULO DOS 

AJUSTAMENTOS DE VALOR, NO QUE RESPEITA A MATÉRIAS 

AMBIENTAIS.

Em 30 de Junho de 2021 não se encontra registado nas demonstrações 

financeiras qualquer passivo de carácter ambiental nem é divulgado 

qualquer contingência ambiental, por ser convicção da Administração 

da Empresa que não existem a essa data obrigações ou contingências 

provenientes de acontecimentos passados de que resultem encargos 

materialmente relevantes para a Empresa.

Demonstração do relacionamento entre o lucro contabilístico e os gastos/ 
(rendimentos) de impostos

30-06-2020

Base Taxa Impostos

Ajustamentos para o lucro tributável A acrescer 7 087 120,55€

Produto do lucro contabilístico (Resultado antes 
de impostos) multiplicado pela(s) taxa(s) de 
imposto aplicável(eis)

Resultado líquido do período 274.480,10€

Gastos/ (rendimentos) de impostos - 52.050,79€

Resultado antes de impostos 326.530,89€

Ajustamentos para o lucro tributável
A acrescer 7.087.120,55€

A deduzir - 12.738.550,29€

Lucro/(Prejuízo fiscal) - 5.324.898,85€

Deduções de perdas fiscais

Matéria coletável/coleta

Outras componentes do imposto

Tributação autónoma 121.493,69€ 42,84% 52.050,79€

Despesas de representação

Encargos c/ viaturas ligeiras

Encargos c/ viaturas ligeiras

Imposto corrente
Derrama

Derrama Estadual

Derrama Estadual
Gastos/(rendimentos) de impostos e taxa efetiva media 121.493,69€ 42,84% 52.050,79€
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19 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Políticas contabilísticas

19.1 - BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS PARA OS 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS E OUTRAS POLÍTICAS 

CONTABILÍSTICAS UTILIZADAS PARA A CONTABILIZAÇÃO 

DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS RELEVANTES PARA A 

COMPREENSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Dívidas de terceiros

Reconhecimento ao custo ou custo amortizado (se aplicável), deduzido 

de eventuais perdas por imparidade

Empréstimos obtidos

Reconhecimento ao custo ou ao custo amortizado (se aplicável), sendo 

os juros reconhecidos como gasto do período a que respeitam

Dívidas a terceiros (outras)

Reconhecimento ao custo ou custo amortizado (se aplicável)
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19.2 - CATEGORIAS DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

19.2.1 - QUANTIA ESCRITURADA DE CADA UMA DAS CATEGORIAS 

DE ATIVOS FINANCEIROS E PASSIVOS FINANCEIROS

Quantias escrituradas de cada uma das 
categorias de ativos financeiros e passivos 

financeiros

30-06-2021

Mensurados ao custo
Imparidades 
acumuladas

Quantias 
escrituradas

Ativos financeiros
Ativos financeiros

Clientes 21.383.182,12€ - 96.997,75€ 21.286.184,37€

Estado e Outros Entes Publicos 2.838.710,40€ 2.838.710,40€

Outras creditos a receber 1.999.329,20€ 1.999.329,20€

Caixa e depositos a prazo 3.961.128,37€ 3.961.128,37€

Passivos financeiros

Fornecedores - 1.916.454,32€ - 1.916.454,32€

Adiantamentos de clientes - 1.500.000,00€ - 1.500.000,00€

Estado e Outros Entes Publicos - 1.125.389,75€ - 1.125.389,75€

Financiamnetos Obtidos - 20.754.132,09€ - 20.754.132,09€

Outras dividas a pagar - 35.630.836,16€ - 35.630.836,16€

Quantias escrituradas de cada uma das 
categorias de ativos financeiros e passivos 

financeiros

30-06-2020

Mensurados ao custo
Imparidades 
acumuladas

Quantias 
escrituradas

Ativos financeiros
Ativos financeiros

Clientes 4.589.815,54€ - 28.782,00€ 4.561.003,53€

Estado e Outros Entes Publicos 2.373.745,88€ 2.373.745,88€

Outras creditos a receber 1.873.144,43€ 1.873.144,43€

Caixa e depositos a prazo 3.926.658,28€ 3.926.658,28€

Passivos financeiros

Fornecedores - 1.464.415,98€ - 1.464.415,98€

Adiantamentos de clientes - 2.000.000,00€ - 2.000.000,00€

Estado e Outros Entes Publicos -738.080,50€ - 738.080,50€

Financiamnetos Obtidos - 1.234.633,68€ - 1.234.633,68€

Outras dividas a pagar - 17.618.836,03€ - 17.618.836,03€
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19.2.2 - DESAGREGAÇÃO DO VALOR DOS

FINANCIAMENTOS APRESENTADAS NO BALANÇO

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos são 

reconhecidos como gastos financeiros, de acordo com o princípio da 

especialização dos exercícios e em conformidade com o método da 

taxa de juro efetiva. Não existem encargos financeiros de empréstimos 

diretamente relacionados com a aquisição, construção ou produção de 

ativos fixos que tenham sido capitalizados.

30-06-2021 30-06-2020

Não Correntes

Emprestimos bancarios 16.631.521,16€ 250 000,00€

Locações Financeiras

Vitoria Sport Clube 379.795,79€ 308 927,14€

17.011.316,95€ 558 927,14€

Correntes

Locações Financeiras 823,58€ 5 706,54€

Emprestimos Bancarios 3.441.991,56€

Vitoria Sport Clube 300.000,00€ 670 000,00€

3.742.815,14€ 675 706,54€

20.754.132,09€ 1 234 633,68€
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19.3 - TOTAL DE RENDIMENTO DE JUROS E TOTAL DE GASTO 

DE JUROS PARA ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS NÃO 

MENSURADOS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS

Rendimentos e gastos de juros para ativos e 
passivos não mensurados ao justo valor com 

contrapartida em resultados

30-06-2021

Rendimentos de juros Gastos de juros
Diferença entre os 

rendimentos e gastos de 
juros

Ativos financeiros -   €

Passivos financeiros - 684.768,11€ - 684.768,11€

Total -   € - 684.768,11€ - 684.768,11€

Rendimentos e gastos de juros para ativos e 
passivos não mensurados ao justo valor com 

contrapartida em resultados

30-06-2020

Rendimentos de juros Gastos de juros
Diferença entre os 

rendimentos e gastos de 
juros

Ativos financeiros -   €

Passivos financeiros -  148.684,31€ -  148.684,31€

Total -   € -  148.684,31€ -  148.684,31€
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19.4 - INDICAÇÃO DAS QUANTIAS DO CAPITAL

SOCIAL NOMINAL E DO CAPITAL SOCIAL POR REALIZAR E 

RESPETIVOS PRAZOS DE REALIZAÇÃO

O valor nominal do capital social em 30-06-2021 é de 4.500.000,00 

euros encontrando-se integralmente realizado nessas datas.

As ações de categoria A conferem ao seu detentor Vitória Sport 

Clube, direitos especiais, que decorrem do regime jurídico aplicável às 

sociedades anónimas desportivas. As ações da categoria B são ações 

ordinárias. A 30 de novembro de 2020, o Vitoria Sport Clube adquiriu 

102.312 ações (11,37%), passando a ser o acionista maioritário.

As demonstrações financeiras individuais da Sociedade apresentam 

a 30 de junho de 2021, o capital próprio negativo no montante de 

3.844.108,32€ e, a 30 de junho de 2020, o capital próprio era positivo e, 

no montante de 4.402.387,83€.

30-06-2021 30-06-2020

Capital social 4 500 000,00€ 4 500 000,00€

Nº ações 900 000 900 000

valor nominal 5,00€ 5,00€

Nº Ações Categoria ações % capital social Valor nominal

Vitoria Sport Clube 462.312 A 51,37% 2.311.560,00€

Restantes Acionistas 437.688 B 48,63% 2.188.440,00€

Total 900 000 100% 4 500 000,00€
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19.5 - RESULTADOS TRANSITADOS

Em 30-06-2021 a conta de resultados transitados diminuiu no montante 

de 274.480,10€, fruto da aplicação do resultado líquido positivo do 

exercício anterior.

20 - BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

20.1 – NÚMERO MÉDIO DE EMPREGADOS DURANTE O PERÍODO E 

OS GASTOS DE PESSOAL RELATIVOS AO PERÍODO

O VSC SAD teve, em média, ao seu serviço 210 funcionários.

Nº funcionários

Jogadores 110

Treinadores Futebol Profissional 18

Treinadores Futebol Formação 15

Pessoal 67

30-06-2021 30-06-2020

Remuneração Administração 193.527,40€ 244.579,9€

Remuneração pessoal administrativo 1.260.492,91€ 1.023.124,57€

Remuneração treinadores 1.636.456,86€ 1.523.382,33€

Remuneração jogadores 13.861.653,44€ 10.472.764,97€

Encargos com remunerações 1.279.126,84€ 1.111.794,49€

Seguro acidentes trabalho 1.758.619,91€ 1.255.601,73€

Outros gastos pessoal 665.327,90€ 468.828,72€

Gastos com pessoal 20.655.205,26€ 16.100.076,71€
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21 - OUTRAS INFORMAÇÕES

21.1 – QUANTIAS QUE SE ESPERA SEJAM RECUPERADAS OU 

LIQUIDADAS NUM PRAZO SUPERIOR A DOZE MESES

A 30 de junho de 2021, existe um valor cativo de 140.000€, decorrente 

do contrato de financiamento celebrado entre a VSC, SAD e a Apollo.

21.2 - A PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Propõe-se que o resultado líquido negativo, do exercício, no valor de 

8.246.496,15€ seja transferido para Resultados Transitados.

30-06-2021 30-06-2020

Passivo não corrente

    Financiamentos obtidos

Emprestimos bancários 16.631.521,16€ 250.000,00€

Locações Financeiras -   €

Vitoria Sport Clube 379.795,79€ 308.927,14€

  Adiantamento de clientes 1.000.000,00€ 1.500.000,00€

  Outras contas a pagar

Operações com atletas 16.516.860,58€ 4.000.247,32€

34.528.177,53€ 6.059.174,46€

30-06-2021 30-06-2020

Ativo não corrente

  Clientes 12.300.000,00€ -   €

  Investimentos financeiros 140.000,00€ -  €

Total 12.440.000,00€ 0,00€
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21.3 - OUTRAS DIVULGAÇÕES

21.3.1 - DECOMPOSIÇÃO DOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS:

FSE 30-06-2021 30-06-2020

Serviços Especializados 2.065.397,80€ 4.098.107,96€

Trabalhos especializados 388.354,92€ 223.686,81€

Publicidade e propaganda 3.417,00€ 12.884,82€

Vigilância e segurança 52.248,10€ 38.100,25€

Honorários 364.264,70€ 336.484,59€

Comissões 15.403,01€ 20.845,15€

Conservação e reparação 297.705,58€ 312.774,51€

Despesas com Provas 597.502,02€ 1.602.933,57€

Reportagens Fotograficas -   € -   €

Prospeção; Empréstimos; 346.502,47€ 1.550.398,26€

Materiais 548.143,82€ 669.431,86€

Ferramentas, utensílios desgaste rápido 33.411,43€ 25.454,68€

Livros documentação técnica 697,00€ -   €

Material de escritório 23.258,27€ 29.167,63€

Artigos para oferta 3.198,75€ 28.982,13€

Material Desportivo 487.578,37€ 585.827,42€

Energia e fluidos 189.108,52€ 203.617,49€

Eletricidade 97.028,72€ 93.908,44€

Combustíveis 35.323,47€ 26.620,25€

Água 26.354,02€ 29.144,51€

Outros Fluidos 30.402,31€ 53.944,29€

Deslocações, estadas 633.989,75€ 597.911,89€

Deslocações e estadas 630.844,39€ 596.836,89€

Transportes de mercadorias 3.145,36€ 1.075,00€

626 Serviços diversos 1.608.506,65€ 1.349.968,36€

Rendas e alugueres 594.899,23€ 378.012,73€

Comunicação 57.961,85€ 50.715,58€

Seguros 64.854,07€ 47.748,14€

Contencioso e notariado 81.477,49€ 34.364,88€

Limpeza, higiene e conforto 101.704,61€ 99.553,36€

Outros serviços 43.445,71€ 37.754,93€

Pessoal VSC ao serviço SAD 664.163,69€ 701.818,74€

F.S.E. 5.045.146,54€ 6.919.037,56€

Verificou-se uma descida bastante acentuada nas rubricas deslocações 

com provas, e despesas prospeção e empréstimo.
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30-06-2021 30-06-2020

Rendimentos suplementares 770.650,36€ 2.740.686,72€

Descontos pronto pagamento obtidos 7.814,75€ 5,13 €

Ganhos em inventarios 5.146,62€ 28.848,92€

Rendimentos e ganhos em investimentos 16.700.970,00€ 12.698.579,29€

Outros 12.787,30€ 26.368,57€

Total 17.497.369,03€ 15.494.488,63€

30-06-2021 30-06-2020

Impostos 10.742,97€ 23.453,10€

Descontos pronto pagamento concedidos 3.754,00€ -   €

Dividas incobraveis -   €

Perdas em Inventarios 53.746,69€

Gastos, perdas em investimento não financeiros 1.171.154,65€ 2.142.236,45€

Outros 709.778,78€ 479.395,16€

  Correções relativas a exercicios anteriores 428.300,32€ 31.840,06€

  Donativos 40.500,00€ 157.750,00€

  Quotizações 7.758,06€ 3.591,36€

  Multas 115.358,36€ 203.272,66€

  Outros 117.862,04€ 82.941,08€

Total 1.895.430,40€ 2.698.831,40€

21.3.2. - DECOMPOSIÇÃO DE OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

A rubrica de outros rendimentos e ganhos inclui rendimentos relativos a 

alienação de direitos económicos e desportivos de jogadores, cedência 

de jogadores e compensação de direitos económicos de jogadores 

anteriormente alienados.

21.3.3 - DECOMPOSIÇÃO DOS OUTROS GASTOS E PERDAS

A rubrica outros gastos e perdas inclui gastos relativos rescisões, 

cessações e, a alienação de direitos económicos e desportivos de 

jogadores.
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21.3.4 - ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

A empresa tem a sua situação contributiva regularizada perante 

o Estado e segurança social. Em 30 de Junho de 2021 e 2020 

apresentava os seguintes saldos:

21.3.5 - Desagregação do valor das contas a receber e contas a 

pagar apresentadas no balanço

30-06-2021 30-06-2020

Ativo

Pagamento Especial por conta 18.945,30€ 18.945,30€

IRC

IVA 2.200.712,97€ 1.993.681,97€

Processos Prestacionais - AT 619.052,13€ 361.118,61€

2.838.710,40€ 2.373.745,88€

30-06-2021 30-06-2020

Passivo

IRC 61.159,26€ 51.800,79€

Retenção de impostos 917.240,50€ 573.345,25€

IVA

Segurança Social 146.989,99€ 112.934,46€

1.125.389,75€ 738.080,50€

30-06-2021 30-06-2020

Ativo Corrente

  Adiantamentos a pessoal 5.731,18€ 3.851,13€

  Devedores por acréscimo de rendimento 294.091,95€ 1.798.118,13€

  Outros devedores 1.699.506,07€ 71.175,17€

1.999.329,20€ 1.873.144,43€
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Na conta fornecedores de investimento – operações com atletas, estão 

refletidos as aquisições dos passes de ativos intangíveis durante a 

época 2020/2021, em que o pagamento é efetuado em prestações. 

Estão ainda aqui englobados a aquisição de ativos intangíveis da época 

anterior, mas como os pagamentos são faseados, a fatura só emitida 

aquando da data do pagamento.

Na conta pessoal estão os salários dos jogadores, equipa técnica 

e pessoal administrativo relativos ao mês de junho e, que foram 

liquidados em julho de 2021.

30-06-2021 30-06-2020

Passivo não corrente

  Outras contas a pagar

Outras contas a pagar

Operações com atletas 16.516.860,58€ 4.000.247,32€

16.516.860,58€ 4.000.247,32€

Passivo corrente

  Outras contas a pagar

Pessoal 833.461,96€ 535.992,49€

Outras contas a pagar

  Operações com atletas 14.317.060,44€ 8.549.895,54€

  Outros credores 64.047,50€ 31.546,46€

  Adiantamento por conta de vendas 0,00€ 1.624.999,99€

Credores por acréscimo de gastos

  Operações com atletas 2.695.740,94€ 2.692.304,48€

  Operações correntes 1.203.664,74€ 183.849,75€

19.113.975,58€ 13.618.588,71€

35.630.836,16€ 17.618.836,03€
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21.3.6 - DECOMPOSIÇÃO DE DIFERIMENTOS

Guimarães, 14 setembro de 2021

A Contabilista Certificada A Administração

30-06-2021 30-06-2020

Gastos a reconhecer (ativo) 0,00 € 138.919,45€

Rendimentos a reconhecer (passivo) 0,00 € 0,00€
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