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1. Relatório Consolidado 

 

Rendimentos e Gastos 

 

Rendimentos  30-06-2021  30-06-2020  

Vendas   620 012,83 €   742 464,48 €   

Ganhos Imputadas de associadas  1 984,51 €  1 645,93 €  

Prestação Serviços   10 952 783,48 €   18 102 243,06 €   

Subsídios  302 823,00 €  327 012,52 €  

Imparidades de dividas a receber -
Reversões 

      14 637,00 €   

Provisões (diminuições)        

Outros Rendimentos e ganhos   17 698 209,35 €   15 882 204,92 €   

   29 575 813,17 €  35 070 207,91 €  

 
     

Gastos  30-06-2021  30-06-2020  

CMVMC   -498 034,77 €   -320 527,51 €   

FSE   -5 231 246,61 €   -7 369 939,62 €   

Gastos com Pessoal  -21 805 595,12 €  -17 428 110,73 €  

Gastos depreciações/amortizações   -8 318 870,81 €   -6 634 901,79 €   

Provisões (aumentos)   -366 759,53 €   -213 004,27 €   

Outros gastos e perdas   -2 066 500,90 €   -2 893 466,49 €   

Juros e gastos suportados   -834 103,61 €   -303 274,04 €   

   -39 121 111,35 €  -35 163 224,45 €  

 

No exercício findo, os rendimentos consolidados situam-se ligeiramente abaixo dos 

30.000.000,00€, uma contração significativa face ao homologo e que se explica pela não 

participação em provas UEFA e pelo agravamento económico que a pandemia originou no 

ecossistema do futebol. 

 

Em especial, é notória a forte quebra na rubrica de serviços que cai de mais de 7 milhões de 

euros, sendo que 5 milhões se explicam exclusivamente por não se atingir as provas da UEFA. 

No que respeita a mercadorias (merchandising), a quebra foi na ordem dos 17% e que está muito 

relacionada com a envolvente pandémica e quebra de vendas das lojas Vitoria.  
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No que diz respeito aos gastos, verificou-se também um aumento na ordem dos 11%, passando 

de um valor de 35.163.224,45€ em 30 de junho de 2020, para um valor de 39.121.111,35€, no 

último exercício. 

 

Os aumentos mais significativos nos custos, verificaram-se nos gastos com pessoal que 

cresceram 25%, e gastos com amortizações que também sobem 25% motivada pelo 

investimento efetuado no último ano.  

 

Já os custos financeiros sofrem um crescimento significativo. A sociedade constituiu no decorrer 

do ano um empréstimo de 20.000.000 Euros, empréstimo esse que teve um forte impacto nesta 

rubrica de custos.  

 

Por fim a relevar os ganhos extraordinários, valor que advém da venda de passes de jogadores, 

que ascendem a 17 698 209,35 € e que ajudam a compor o resultado do ano. O saldo entre os 

custos e proveitos operacionais antes de amortizações é ligeiramente negativo, situando-se nos 

-392 323,76 €. Já o resultado depois de impostos foi negativo em 9 606 457,44 €. Este resultado 

explica-se pela quebra nas receitas e também pelo crescimento em custos, nomeadamente nas 

rubricas de pessoal e obriga a sociedade a tomar medidas que visem a rápida retoma do 

equilíbrio nos exercícios futuros.  
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BALANÇO 

Ativo  30-06-2021  30-06-2020 

Ativo não corrente  67 852 320,07 €  43 503 543,42 € 

Ativo Corrente   17 999 719,41 €   14 165 451,66 € 

   85 852 039,48 €   57 668 995,08 € 

 
    

Passivo e Capital próprio  30-06-2021  30-06-2020 

Capital Próprio   18 346 957,98 €   28 515 477,80 € 

Passivo não corrente   38 448 369,48 €   11 111 000,50 € 

Passivo corrente  29 056 712,02 €  18 042 516,78 € 

    85 852 039,48 €   57 668 995,08 € 

 

Ativo 

No exercício agora findo, o valor do ativo foi de 85.852.039,48€, que representa um forte 

aumento face ao homologo. 

 

Passivo 

O passivo apresenta um valor de 67.505.081,50€, valor também ele significativamente superior 

ao homologo. 

 

O aumento do ativo quer do passivo encontra explicação na compra de dois jogadores ao 

Futebol Clube do Porto e uma subsequente venda de outros dois jogadores à mesma entidade. 

Este valor empola o balanço em perto de 18.450.000 Euros, quer no ativo, quer no passivo, 

sendo, no entanto, entre eles neutros. 

 

Considerações Finais  

 

A Administração aproveita para expressar uma palavra de reconhecimento a todos os seus 

colaboradores e agradecer a todos quantos, de forma direta ou indireta, cooperaram com a 

Vitória Sport Clube - Futebol SAD.  

A Administração 
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2. Balanço Consolidado 

 

 

 

  

Ativo corrente

Caixa e equivalentes de caixa 4.357.340,72 €     4.205.528,82 €    

Dívidas de SD - a participar nos campenatos profissionais, resultantes da transferências de atletas 6.206.637,55 €     84.758,03 €         

Outras Dívidas de sociedades desportivas resultantes da transferências de atletas 1.527.238,32 €     2.431.719,55 €    

Dívidas de terceiros de entidades do grupo e partes relacionadas

Outros devedores 2.541.676,14 €     4.344.135,51 €    

Impostos diferidos

Inventários 526.707,56 €        575.273,49 €       

Outros ativos correntes 2.840.119,12 €     2.524.036,26 €    

Total - Ativo corrente 17.999.719,41 €  14.165.451,66 € 

Ativo não corrente

Ativos tangíveis 32.476.570,73 €   33.476.103,52 €  

Ativos intangíveis - atletas 22.861.917,07 €   10.263.004,80 €  

Ativos intangíveis - outros 63.948,99 €          30.995,70 €         

Dívidas de SD - a participar nos campenatos profissionais, resultantes da transferências de atletas 12.300.000,00 €   

Outras Dívidas de sociedades desportivas resultantes da transferências de atletas

Dívidas de terceiros de entidades do grupo e partes relacionadas

Impostos diferidos

Investimentos 140.000,00 €        

Outros ativos não corrente 9.883,28 €             7.898,77 €            

Total - Ativo não corrente 67.852.320,07 €  43.778.002,79 € 

 

Total - Ativo 85.852.039,48 €  57.943.454,45 € 

A Contabilista Certificada A administração

BALANÇO CONSOLIDADO 30-06-2021 30-06-2020
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Passivo corrente

Descobertos bancários

Empréstimos obtidos 3.929.535,14 €     153.626,54 €       

Dívidas a terceiros de entidades do grupo e partes relacionadas

Dívidas a SD - a participar nos campenatos profissionais, resultantes da transferências de atletas 7.786.621,08 €     2.133.098,50 €    

Outras Dívidas a sociedades desportivas resultantes da transferências de atletas 663.333,34 €        420.933,33 €       

Dívidas ao pessoal - art. 50º 654.677,25 €        436.643,22 €       

Dívidas para com autoridades tributárias/sociais 1.640.177,59 €     1.284.247,66 €    

Acréscimos de gastos e diferimentos de rendimentos

Outros credores 13.118.419,78 €   13.113.967,53 €  

Outras responsabilidades fiscais

Provisões 763.947,84 €        397.188,31 €       

Outros passivos correntes 500.000,00 €        500.000,00 €       

Total - Passivo corrente 29.056.712,02 €  18.439.705,09 € 

Passivo não corrente

Empréstimos obtidos 20.335.840,48 €   4.171.150,41 €    

Dívidas a terceiros de entidades do grupo e partes relacionadas

Dívidas a SD - a participar nos campenatos profissionais, resultantes da transferências de atletas 12.669.000,00 €   340.000,00 €       

Outras Dívidas a sociedades desportivas resultantes da transferências de atletas 300.000,00 €        63.333,34 €         

Dívidas ao pessoal

Dívidas para com autoridades tributárias/sociais 595.668,42 €        1.042.414,46 €    

Diferimentos de rendimentos

Outras responsabilidades fiscais

Provisões

Outros passivos não correntes 4.547.860,58 €     5.096.913,98 €    

Total passivo não corrente 38.448.369,48 €  10.713.812,19 € 

Total - Passivo 67.505.081,50 €  29.153.517,28 € 

 

 Capital próprio

Capital social 

Resultados acumulados 942.743,24 €-        1.451.262,06 €-    

Excedentes de revalorização 26.755.277,45 €   28.015.376,00 €  

Ouitras Variações capital proprio 60.861,12 €-         

Resultado Liquido do Período 5.596.186,36 €-     354.748,35 €-       

Interesses que não controlam 1.869.389,87 €-     2.641.432,70 €    

Total - Capital próprio 18.346.957,98 €  28.789.937,17 € 

 

 Total - Capital próprio e passivo 85.852.039,48 €  57.943.454,45 € 

A Contabilista Certificada A administração

BALANÇO CONSOLIDADO 30-06-2021 30-06-2020
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3. Demonstração dos Resultados por Naturezas Consolidado

 

Rendimentos operacionais

Quotizações 1.503.143,00 € 2.254.464,81 €

Receitas de bilheteira 707.801,98 €

Patrocínios, publicidade e corporate 956.875,10 € 1.694.815,50 €

Receitas de televisão 7.000.000,04 € 7.000.000,04 €

Merchandising 620.557,62 € 742.464,48 €

Competições da UEFA e nacionais 218.633,09 € 5.426.490,04 €

Subsidios e donativos de Associações/Federações/Liga 19.382,42 € 174.656,11 €

Subsídios do Estado e outros entes públicos 283.440,58 € 152.356,41 €

Donativos de partes não relacionadas 12.500,00 €

Contribuições/Donativos de partes relacionadas

Rendimentos de operações extra-futebol

Rendimentos extraordinários 822.451,87 € 320.138,04 €

Outros rendimentos operacionais 451.135,58 € 687.678,58 €

Total - Rendimentos operacionais 11.875.619,30 €         19.173.365,99 €  

 

Gastos operacionais

Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas

Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas 498.034,77 €               320.527,51 €        

Total - Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas 498.034,77 €               320.527,51 €        

 

Gastos com pessoal

Atletas - remunerações 14.078.525,85 €         10.747.793,27 €   

Atletas - encargos sobre remunerações 634.539,38 €               501.912,24 €        

Atletas - encargos com seguros 1.737.060,80 €            1.222.321,78 €     

Atletas - outros gastos 581.207,03 €               333.176,52 €        

Total - Gastos com pessoal - atletas 17.031.333,06 €         12.805.203,81 €  

Treinadores - remunerações 1.636.456,86 €            1.523.382,33 €     

Treinadores - encargos sobre remunerações 340.634,01 €               352.576,59 €        

Treinadores - encargos com seguros 16.623,85 €                 38.268,67 €          

Treinadores - outros gastos

Total - Gastos com pessoal - treinadores 1.993.714,72 €           1.914.227,59 €    

Outro pessoal - remunerações 2.164.587,44 €            2.082.713,29 €     

Outro pessoal - encargos sobre remunerações 444.192,38 €               445.801,90 €        

Outro pessoal - outros gastos 39.893,15 €                 28.521,48 €          

Total - Gastos com pessoal - outro pessoal 2.648.672,97 €           2.557.036,67 €    

Outros gastos com pessoal 131.874,37 €               151.642,66 €        

Total - Gastos com pessoal 21.805.595,12 €         17.428.110,73 €  

 

Depreciações/Amortizações/Imparidades excluíndo atletas

 Depreciações/Amortizações de ativos tangíveis 2.094.387,71 €            1.280.647,50 €     

 Depreciações/Amortizações de ativos intangíveis excluindo atletas 60.308,59 €                 29.216,59 €          

 Provisões/Imparidades excluindo atletas 483.022,94 €               198.367,27 €        

Total - Depreciações/Amortizações/Imparidades excluíndo atletas 2.637.719,24 €           1.508.231,36 €    

 

Outros gastos e perdas operacionais

Gastos em dia de jogo 1.605.044,12 €            2.726.428,45 €     

Gastos com vigilância e segurança 52.248,10 €                 39.098,75 €          

Gastos de Patrocínios, publicidade e corporate 4.517,47 €                   13.338,12 €          

Gastos de actividades relacionadas com "comercial" 15.403,01 €                 20.845,15 €          

Gastos com conservação e reparação 305.007,95 €               321.326,53 €        

Gastos extra-futebol

Gastos extraordinários 351.582,47 €               1.561.734,58 €     

Outros gastos operacionais 2.897.443,48 €            2.687.168,04 €     

Total - Outros gastos e perdas operacionais 5.231.246,60 €           7.369.939,62 €    

Total - Gastos operacionais 30.172.595,73 €         26.626.809,22 €  

Resultados operacionais 18.296.976,43 €-         7.453.443,23 €-    

A Contabilista Certificada A administração

30-06-2021 30-06-2020DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
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Transações de direitos de atletas

Amortizações de direitos de atletas 6.164.174,51 €-            5.370.030,66 €-     

Perdas de imparidade de direitos de atletas

Rendimentos/Gastos com transações de direitos de atletas 15.223.565,35 €         13.617.462,84 €   

Rendimentos com cedências direitos de atletas (inclui empréstimos) 11.350,00 €                 1.250.162,20 €     

Gastos com cedências direitos de atletas (inclui empréstimos)

Gastos com aquisições de atletas não capitalizáveis

Total - Transações de direitos de atletas 9.070.740,84 €           9.497.594,38 €    

 

Rendimentos/Gastos com ativos tangíveis e intangíveis excluindo atletas

Rendimentos/Gastos com ativos tangíveis

Rendimentos/Gastos com ativos intangíveis excluindo atletas

Total - Rendimentos/Gastos com ativos tangíveis e intangíveis excluindo atletas -  €                             -  €                      

 

Rendimentos/Gastos financeiros

Rendimentos e ganhos financeiros

Gastos e perdas financeiros 834.103,61 €-               303.274,04 €-        

Ganhos e perdas com diferenças de câmbio

Total - Rendimentos/Gastos financeiros 834.103,61 €-               303.274,04 €-        

 

Outros rendimentos/gastos não operacionais

Outros rendimentos (não operacionais) 1.415.623,86 €            872.343,43 €        

Outros gastos (não operacionais) 900.582,84 €-               2.751.230,04 €-     

Total - Outros rendimentos/gastos não operacionais 515.041,02 €               1.878.886,61 €-    

 

 Imposto sobre o rendimento 61.159,26 €-                 52.050,79 €-          

 

 Resultado líquido do período 9.606.457,44 €-           190.060,29 €-        

Resultados Atribuiveis ao Clube 5.596.186,36 €-           354.748,35 €-        

Resultados Interesses que não controlam 4.010.271,08 €-           164.688,06 €        

A Contabilista Certificada A administração

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 30-06-2021 30-06-2020
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4. Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidado 

 

  

Fluxos de caixa das atividades de operacionais:

Fluxos de caixa das atividades operacionais 16.981.193,02 €-  6.688.037,51 €-        

Recebimentos/Pagamentos de atividades operacionais 16.981.193,02 €- 6.688.037,51 €-        

Fluxos de caixa das atividades de investimento:

Recebimentos provenientes de alienações de direitos de atletas (ativos intangíveis) 6.126.062,85 €    21.309.346,69 €      

Pagamentos provenientes da aquisições de direitos de atletas (ativos intangíveis) 7.959.087,00 €-    10.758.535,22 €-      

Recebimentos provenientes de alienações de ativos tangíveis

Pagamentos provenientes de aquisições de ativos tangíveis 167.832,58 €-       867.115,67 €-           

Outros recebimentos/pagamentos de atividades de investimento

Recebimentos/Pagamentos de atividades de Investimento 2.000.856,73 €-    9.683.695,80 €        

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Recebimentos de empréstimos de partes relacionadas

Pagamentos de empréstimos de partes relacionadas

Recebimentos de empréstimos obtidos 19.823.512,72 €  

Pagamentos de empréstimos obtidos 4.882,96 €-            367.445,02 €-           

Recebimentos de aumentos de capital

Pagamento de dividendos

Outros recebimentos/pagamentos de atividades de financiamento 684.768,11 €-       248.516,37 €-           

Recebimentos/Pagamentos de atividades de financiamento 19.133.861,65 € 615.961,39 €-           

Outros recebimentos/pagamentos

Variação de caixa e seus equivalentes 151.811,90 €       2.379.696,90 €        

Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo 4.205.528,82 €    1.825.831,92 €        

Caixa e seus equivalentes no fim do periodo 4.357.340,72 €    4.205.528,82 €        

A Contabilista Certificada A administração

30-06-2021 30-06-2020DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
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5. Anexo  

 

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO 

FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021 

 

(Nas notas, todos os montantes são apresentados em euros, salvo se indicado o contrário.) 

 

1 - REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS: 

 

1.1 - A informação das demonstrações financeiras consolidadas 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, dando uma imagem verdadeira e apropriada do ativo e do passivo, da 

situação financeira e dos resultados da empresa. 

 

1.2 - 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 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS: 

 

2.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras: 

 

2.1.1 Bases de preparação: 

As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas em conformidade com as Normas 

Contabilísticas de Relato Financeiro, em vigor à data da preparação das referidas demonstrações 

financeiras.  
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As demonstrações financeiras consolidadas 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. 

 

2.1.2 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. 

 

2.1.3 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.   

 

2.1.4 Ativos fixos tangíveis: 

Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição ou custo de 

aquisição reavaliado de acordo com os diplomas legais publicados para o efeito e os princípios 

contabilísticos geralmente aceites em Portugal até 2009 (data de transição para as normas SNC), 

deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. Os ativos fixos tangíveis 

adquiridos posteriormente à data de transição são apresentados 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, conforme apropriado, quando é provável que benefícios económicos futuros fluirão 
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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: 

 

Equipamentos  Anos de vida útil 

Equipamento básico   2 – 8 

Equipamento de transporte   2 – 4 

Equipamento administrativo  4 – 10 

Outros ativos fixos tangíveis   4 – 20 

 

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. 

 

2.1.5 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 revistos 

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 
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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. 

 

2.1.6 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. Os gestores determinam a classificação no momento de 

reconhecimento inicial dos investimentos e reavaliam essa classificação em cada data de relato. 

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, como segue: 

 

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 
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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 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 

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 registados 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 
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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. 

 

2.1.7 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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2.1.8 Inventários: 

Os inventários encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios: 

i) Mercadorias e matérias-primas 

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. 

 

ii) Produtos acabados e intermédios e produtos e trabalhos em curso 

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. 

 
2.1.9 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. 

 

2.1.10 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. 

 

2.1.11. 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 
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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. 

 

2.1.12. 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. 

 
2.1.13. 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. 

 

2.1.14. Férias, subsídio de férias e prémios: 

De acordo com a legislação vigente, os trabalhadores têm, anualmente, direito a 25 dias úteis 

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 membros da Administração, 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 Outros contas a pagar 

correntes. 
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2.1.15. Valores a pagar correntes: 

Os saldos de fornecedores e outros passivos correntes são registados pelo seu valor nominal. 

 

2.1.16. 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. 

 
2.1.17. 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. 

 

2.1.18 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 
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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. 

 

2.1.19. 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. 

 

2.1.20. 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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2.2 - Principais pressupostos relativos ao futuro (envolvendo risco significativo de provocar 

ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano financeiro 

seguinte): 

 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações. 

 

2.3 - Principais fontes de incerteza das estimativas (envolvendo risco significativo de provocar 

ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano financeiro 

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: 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

Reconhecimento de provisões e imparidades: 

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. 

 

3 - FLUXOS DE CAIXA: 

3.1 - Comentário da gerência sobre a quantia dos saldos significativos de caixa e seus 

equivalentes que não estão disponíveis para uso: 

 

Todos os saldos de caixa e seus equivalentes estão disponíveis para uso. 

 

3.2 - 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                4.344.905,83 €                  4.188.317,24 €  

Depósitos a prazo                                     -   €                                       -   €  

Caixa  12.434,89 €                        17.211,58 €  

Total  4.357.340,72€ €                  4.205.528,82 €  
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4 — ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS: 

4.1 — Divulgações para cada classe de ativos intangíveis, distinguindo entre os ativos 

intangíveis gerados internamente e outros ativos intangíveis: 

 

Métodos de amortização, vidas uteis 
e taxa de amortização usada nos 

ativos intangíveis 

 Programas de 
computador 

  
Outros ativos intangíveis - 

passes jogadores 

Vidas uteis - finitas  3    
 Duração do contrato de 

trabalho   

Métodos de amortização - finitas    Quotas constantes     Quotas constantes  

 

A 30 de junho de 2021, a conta de ativos intangíveis encontrava-se divida da seguinte forma: 

 

Ativos intangíveis  30-06-2021   30-06-2020 

Programas computador                                 63.948,99 €                                  30.995,70 €  

Valor plantel                          22.861.917,07 €                          9.988.545,43 €  

Total  22.925.866,06 €                          10.019.541,13 €  

 

5 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS: 

5.1 - Divulgações sobre ativos fixos tangíveis: 

 

Métodos de depreciações, 
vidas uteis e taxa de 

amortização usada nos ativos 
fixos tangíveis 

 Equipamento 
básico 

  
Equipamento de 

transporte 
 Equipamento 

administrativo 
 Outros ativos fixos 

tangíveis 

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

Métodos de depreciação   
 Quotas 

constantes  
   Quotas constantes    Quotas 

constantes  
  Quotas constantes  

 

A 30 de junho de 2021, a conta de ativos fixos tangíveis encontrava-se divida da seguinte forma: 

 

Ativos fixos tangíveis  30-06-2021   30-06-2020 

Terrenos e recursos naturais                           9.014.780,16 €                            9.014.780,16 €  

Edifícios e Outras construções   19.298.260,80 €                         20.320.775,62 €  

Equipamento básico   370.017,25 €                               396.984,53 €  

Equipamento de transporte   750,00 €                                       875,00 €  

Equipamento administrativo  26.485,60 €                                 59.506,46 €  

Outros ativos fixos tangíveis   3.766.276,92 €                          3.683.181,75 €  

Total                        32.476.570,73 €                          33.476.103,52 €  
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6 - INVENTÁRIOS: 

6.1 Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e formula de custeio 

usada 

 

Inventários: políticas contabilísticas adotadas na mensuração e formula de custeio 
 

mercadorias 

Critério de mensuração 
  

Regra geral 
  Custo 

 
 X  

    Valor realizável Líquido     

Custos incorridos para 
colocar os inventários 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 permanente  
 

 X  

 

6.2 - Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações 

apropriadas. 

 

Quantias escrituradas 
no inventario 

 30-06-2021  30-06-2020 

 Quantias brutas 

 

Quantias (líquidas) 
escrituradas 

 

Quantias brutas 

 

Quantias (líquidas) 
escrituradas 

mercadorias   498.034,77 €   498.034,77 €             575.273,49 €                    575.273,49 €  

Total  498.034,77 €  498.034,77 €            575.273,49 €                    575.273,49 €  

 

 

6.3 - Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período  

Quantias de inventários 
reconhecidas como gastos 

durante o período 

 30-06-2021 
 

30-06-2020 

 mercadorias 
 

total 
 

mercadorias 
 

total 

Inventários no início do 
período 

  575.273,49 € 
 

575.273,49 € 
 

393.693,28 € 
 

393.693,28 € 

Compras   449.468,84 €   449.468,84 €             502.107,72 €              502.107,72 €  

Inventários no fim do período   526.707,56 € 
 

526.707,56 € 
 

          575.273,49 €  
 

          575.273,49 €  

Custo das mercadorias 
vendidas e das matérias 
consumidas 

  -          498.034,77 € 
  

-          498.034,77 € 
  

-        320.527,51 €  
  

-        320.527,51 €  

Total  -          498.034,77 €  -          498.034,77 €  -        320.527,51 €   -        320.527,51 €  
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7 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 

Categorias de ativos e passivos financeiros 

7.1 - 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             

Clientes              21.800.053,31 €    -                 444.917,08 €        21.355.136,23 €  

Estado e Outros Entes 
Públicos 

  2.838.710,40 €     
  

      2.838.710,40 €  

Outras créditos a receber                 1.320.069,84 €    -                 132.319,54 €          1.187.750,30 €  

Caixa e depósitos a prazo   4.357.340,72 €             4.357.340,72 €  

Passivos financeiros             

Fornecedores   -2.230.214,93 €       -     2.230.214,93 €  

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

Estado e Outros Entes 
Públicos 

  -2.235.846,01 €     
  

-     2.235.846,01 €  

Financiamentos Obtidos   -24.265.375,62 €       -  24.265.375,62 €  

Outras dividas a pagar   -36.509.697,10 €       -  36.509.697,10 €  

 

 

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             

Clientes         5.133.126,81 €    -                     459.099,33 €          4.674.027,48 €  

Estado e Outros Entes 
públicos 

        2.373.745,88 €      
  

      2.373.745,88 €  

Outras créditos a receber         2.318.905,15 €    -                     132.319,54 €          2.186.585,61 €  

Caixa e depósitos a prazo         4.205.528,82 €              4.205.528,82 €  

Passivos financeiros             

Fornecedores   -    1.752.931,80 €        -    1.752.931,80 €  

Adiantamentos de clientes   -    2.000.000,00 €      
  

-    2.000.000,00 €  

Estado e Outros Entes 
públicos 

  -    2.326.662,12 €      
  

-    2.326.662,12 €  

Financiamentos Obtidos   -    4.324.776,95 €        -    4.324.776,95 €  

Outras dividas a pagar   -  18.351.958,10 €        -  18.351.958,10 €  
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8 - ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS: 

 

A empresa tem a sua situação contributiva regularizada perante o Estado e segurança social. A 

30 de junho de 2021 e 2020 apresentava os seguintes saldos: 

 

   30-06-2021  30-06-2020 

Ativo       

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

IVA                2.200.712,97 €          1.993.681,97 €  

Outras tributações                    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                 1.581.757,35 €          1.567.880,61 €  

IVA                       40.190,12 €                38.679,45 €  

Segurança Social                    552.739,28 €              668.301,27 €  

                  2.235.846,01 €         2.326.662,12 €  

 

9 - FINANCIAMENTOS OBTIDOS: 

9.1- 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. 

 

Financiamentos obtidos  30-06-2021  30-06-2020 

Não Correntes       

Empréstimos bancários              20.335.840,48 €          3.921.150,41 €  

Outros Financiadores                250.000,00 €  

               20.335.840,48 €          4.171.150,41 €  

Correntes         

Empréstimos bancários                 3.929.485,14 €              147.920,00 €  

Outros Financiadores                               50,00 €                  5.706,54 €  

                  3.929.535,14 €             153.626,54 €  

             24.265.375,62 €         4.324.776,95 €  
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10 - DIFERIMENTOS: 

 

Desagregação do valor das contas de diferimentos apresentadas no balanço: 

 

   30-06-2021   30-06-2020 

Gastos a reconhecer (ativo)   1.408,72 €             150.290,38 €  

Rendimentos a reconhecer (passivo)        

 

 

11 - RÉDITO 

11.1 - 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. 

 

11.2 - Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período 

incluindo o rédito proveniente de: 

 

Quantias dos reditos 
reconhecidas no 

período 

 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             620.557,62 €   5,36%            742.464,48 €   3,94% 

Prestação de serviços         10.952.238,69 €    94,64%       18.102.243,06 €    96,06% 

Total        11.572.796,31 €   100,00%      18.844.707,54 €   100,00% 
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12 - SUBSÍDIOS Á EXPLORAÇÃO 

12.1 – 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 subsídios reconhecidos na demonstração 
dos resultados e no balanço 

 30-06-2021 
 

30-06-2020 

Subsídios relacionados 
com resultados 

  
Federação Portuguesa de 
Futebol 

  2.734,40 € 
  

                           4.139,80 €  

  Liga Portuguesa Futebol                                       -   €  
  

                      150.887,48 €  

  Outras Entidades   300.088,60 €                         171.985,24 €  

Total                        302.823,00 €                327.012,52 €  
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13 - ELEMENTOS DE RENDIMENTOS, GASTOS, GANHOS E PERDAS: 

13.1 - Decomposição dos Fornecimentos e serviços externos: 

   30-06-2021  30-06-2020 

Serviços Especializados                     2.541.344,62 €         4.636.218,78 €  

Trabalhos especializados   420.724,94 €             264.050,84 €  

Publicidade e propaganda   4.517,47 €               13.338,12 €  

Vigilância e segurança                           52.248,10 €                39.098,75 €  

Honorários   640.554,58 €             605.034,83 €  

Comissões                            15.403,01 €                20.845,15 €  

Conservação e reparação   305.007,95 €             321.326,53 €  

Despesas com Provas   751.306,10 €         1.810.789,98 €  

Prospeção; Empréstimos;    351.582,47 €         1.561.734,58 €  

Materiais                        597.698,73 €             760.604,10 €  

Ferramentas, utensílios 
desgaste rápido 

 36.377,48 €              31.414,02 €  

Livros documentação técnica  935,69 €   

Material de escritório  30.384,20 €              32.426,34 €  

Artigos para oferta  28.176,96 €              87.350,57 €  

Material Desportivo  501.824,40 €            609.413,17 €  

Energia e fluidos                        252.032,10 €             265.850,42 €  

Eletricidade  114.692,54 €            111.568,66 €  

Combustíveis                           35.323,47 €               26.916,25 €  

Água  37.377,99 €              39.513,55 €  

Outros Fluidos  64.638,10 €              87.851,96 €  

Deslocações, estadas                         853.738,02 €             915.638,47 €  

Deslocações e estadas  850.474,72 €            914.531,02 €  

Transportes de mercadorias                             3.263,30 €                 1.107,45 €  

626 Serviços diversos                        986.433,14 €             791.627,85 €  

Rendas e alugueres  493.314,69 €            423.901,94 €  

Comunicação  65.431,98 €              58.210,40 €  

Seguros  83.978,11 €              61.436,25 €  

Contencioso e notariado  84.585,26 €              36.681,81 €  

Limpeza, higiene e conforto  109.784,92 €            105.081,70 €  

Outros serviços  149.338,18 €            106.315,75 €  

F.S.E.                     5.231.246,61 €         7.369.939,62 €  
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13.2 - Gastos com Pessoal: 

Decomposição dos gastos com o pessoal: 

 

O VSC e a VSC, SAD a 30 de junho de 2021, tinham 274 funcionários. 

 

   30-06-2021  30-06-2020 

Jogadores  132  105 

Treinadores Futebol 
Profissional 

  18 
 

26 

treinadores Futebol Formação   15  7 

Pessoal   109  81 

 

   30-06-2021  30-06-2020 

Remuneração Administração  193.527,40 €            244.579,90 €  

Remuneração pessoal  1.971.060,04 €        1.838.133,39 €  

Remuneração Treinadores  1.636.456,86 €        1.523.382,33 €  

Remuneração Jogadores  14.078.525,85 €      10.747.793,27 €  

Encargos com remunerações  1.419.365,77 €        1.300.290,73 €  

Seguro acidentes trabalho  1.793.577,80 €        1.289.111,93 €  

Outros gastos pessoal  713.081,40 €            484.819,18 €  

Gastos com pessoal             21.805.595,12 €       17.428.110,73 €  

 

13.3 – Imparidades – perdas e reversões 

 

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

período 

  30-06-2021  
 30-06-2020  

  Reversões 
 

Total 
 

Aumentos 
 

Total 

Imparidade de dividas a 
receber 

   Clientes    68.215,75 €  68.215,75 €  14.637,00 €  14.637,00 € 

   Outras contas a receber           

Total      68.215,75 €  68.215,75 €  14.637,00 €  14.637,00 € 

 

13.4 - Decomposição de outros rendimentos e ganhos: 

 

   30-06-2021  30-06-2020 

Rendimentos suplementares                 779.848,19 €         2.752.588,53 €  

Descontos pronto pagamento obtidos                       9.702,91 €                        95,73 €  

Ganhos em inventários                      5.146,62 €               28.848,92 €  

Rendimentos e ganhos em 
investimentos 

           16.700.970,00 €        12.698.579,29 €  

Outros                 202.541,63 €             402.092,45 €  

Total            17.698.209,35 €       15.882.204,92 €  
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13.5 - Decomposição dos outros gastos e perdas: 

   30-06-2021  30-06-2020 

Impostos                    34.564,28 €   37.130,70 € 

Perdas em Inventários                       3.754,00 €    53.746,69 € 

Gastos, perdas em investimento não financeiros     2.142.236,45 € 

Outros       660.352,65 € 

Correções relativas a exercícios anteriores               1.171.260,55 €    32.979,47 € 

Donativos                   740.658,66 €    161.350,00 € 

Quotizações                   444.689,16 €    3.591,36 € 

Multas                     40.500,00 €    203.272,66 € 

Outros                      7.758,06 €   259.159,16 € 

Total                  115.358,36 €   2.893.466,49 € 

 

 
13.6 - Rendimentos e gastos financeiros 

   30-06-2021  30-06-2020 

Juros e gastos similares suportados       

Juros suportados   -        834.103,61 €    -        303.274,04 €  

Diferenças de cambio favoráveis                              -   €                               -   €  

Outros gastos e perdas de financiamento                              -   €                               -   €  

   -        834.103,61 €   -        303.274,04 €  

Juros e rendimentos similares obtidos         

Juros obtidos                              -   €                               -   €  

Dividendos obtidos                              -   €                               -   €  

Outros rendimentos similares                              -   €                               -   €  

                              -   €                              -   €  

Resultado de atividade de financiamento  -        834.103,61 €   -        303.274,04 €  

 

14 - DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS: 

14.1 - Não existem dívidas ao Estado ou Segurança Social. 

14.2 - Não existem divulgações exigidas por diplomas legais ou outras. 

 

Guimarães, 25 de fevereiro de 2022 

A Contabilista Certificada                                                         A Administração 
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6. Total pago no último período de reporte a agentes/intermediários  

 
 

 

Agentes/Intermediarios Assunto/jogador Valor

US11 Xande Silva/Pepe 145.820,00 €                       

D20, Sports Raphinha 1.107.000,00 €                   

Proeleven Bruno Gaspar 75.000,00 €                         

Nivel Revelação Florent 16.250,00 €                         

Kool4Yoe Hugo Cardoso/David Alvarez 6.150,00 €                           

Panther Sports Pedro Henrique 220.000,00 €                       

Emerson & Zine Jhonatan Siqueira 61.500,00 €                         

ACE Sports Ola Jonh 70.000,00 €                         

ARC Recruitment Venancio 10.000,00 €                         

IBMG Konan 500.000,00 €                       

Creative Sports Blati Toure 125.000,00 €                       

Onsoccer Rafa Soares 93.480,00 €                         

Soccer Soul Jorge Fernandes 37.718,40 €                         

ACE Sports Ola Jonh 70.000,00 €                         

ARC Recruitment Venancio 10.000,00 €                         

Box-to-box Hugo Nunes/Diogo Castro 7.103,25 €                           

Foot United
 Abel Nhantumbo/Bruno Varela/João 

Tomaz/Sylvestre Costa 
32.460,00 €                         

Rui Pedro Costa Ricardo Quaresma 15.375,00 €                         

Foot 2 Foot Alexandre Guedes 20.000,00 €                         

N1-Gestão Carreiras Desportivas Ndubisi Mikel Agu 73.800,00 €                         

Pampille, SAS Jason Bahamboula 4.812,50 €                           

Seg Football BV Easah Suliman 7.978,36 €                           

100 & 10 Sportmanagement Elias Abouchabaka 8.973,02 €                           

One Thousend Guillermo Celis 22.500,00 €                         

Thunderbird Ibrahim Blati Toure 150.000,00 €                       

SAS BS & Partners Matous Trmal 20.270,75 €                         

HC Talent Mumin/Mensah 100.000,00 €                       

Leaderbrock Sports - Peris Ruiz Jonas Benedikt Carls 9.625,00 €                           

MDC Advisors Jonathan Mawesi Mutombo 2.800,00 €                           

Gopro Sport Management Victor Garcia 15.333,33 €                         

3.038.949,61 €                   

PAGAMENTOS 01-07-2020 a 30-06-2021


