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PALAVRA DO PRESIDENTE
MENSAGEM AOS CONSELHEIROS, ASSOCIADOS
E TORCEDORES:
O Ceará Sporting Club, no exercício de 2019, garantiu a permanência na Primeira
Divisão do Campeonato Brasileiro para 2020, atingindo por consequência, a marca de primeiro time cearense a disputar o Campeonato Brasileiro Série A de pontos corridos em três anos consecutivos, o que engrandece a paixão e o orgulho
pelo Time do Povo, além de ser um fator fundamental para o desenvolvimento e
execução dos projetos e investimentos idealizados em nosso planejamento estratégico, e, assim, dar continuidade ao crescimento do clube.
Apesar do feito, as expectativas dentro de campo para a temporada de 2019 não
foram alcançadas em sua totalidade. Dessa forma, agimos rápido no sentido de
reformular o Departamento de Futebol, através de uma nova estrutura no setor,
visando obter melhores resultados em 2020. Ainda em 2019, apresentamos dois
novos gestores para o Futebol Profissional, que iniciaram prontamente o trabalho
de reestruturação do elenco para a próxima temporada.
Já fora de campo, o foco foi evoluir no desenvolvimento da gestão e na capacitação dos profissionais de todas as áreas do Clube. Para tanto, firmamos, para o
período de 2019 a 2021, parceria com a Fundação Dom Cabral, que já mostrou
bons frutos no primeiro ano de trabalho. Com o auxílio da escola de negócios,
elaboramos um planejamento estratégico para o triênio, que é mensalmente monitorado e discutido para impulsionar a nossa evolução.
Os resultados com a parceria iniciaram com a reformulação estrutural do Clube,
através da contratação de alguns profissionais para aprimorar áreas essenciais
e criação de novos departamentos, fundamentais para o desenvolvimento das
metas e ações definidas. Em sequência, a diretoria e os executivos conseguiram
a realização de projetos importantes que nos permitirão avançar em diversos aspectos, especialmente econômico e de mercado e imagem. Dentre os projetos
concretizados estão a implementação da loja móvel, o desenvolvimento do modelo de franquias e de licenciamento de produtos (815 produtos licenciados até
dezembro), o lançamento do material esportivo de marca própria, a gerência e
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criação do novo modelo de programa de sócio, gerência do processo de bilhetagem dos jogos e o programa de web rádio.
Diante do ambiente dinâmico do futebol, atuamos significativamente na reorganização do Futebol Profissional, para buscarmos melhores resultados em 2020. Em
contrapartida, tivemos disciplina na execução de nossa estratégia e, reconhecendo que ainda há muito a ser feito, continuaremos a monitorar o desempenho de
todos os departamentos do Clube, em especial do nosso carro chefe, o Futebol,
para avançarmos sempre em busca de conquistas dentro e fora de campo, pois
acreditamos no potencial de crescimento do nosso Ceará Sporting Club.

Capital do Estado do Ceará, 27 de fevereiro de 2020
CEARÁ SPORTING CLUB

Robinson
Ro
R
obiin
nsson
o Passos de Castro e Silva
Presidente
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Em cumprimento ao disposto nos Artigos 56 – Inciso X – letra “b” e 103 – parágrafo
2 – letra “a” do nosso Estatuto Social, submetemos à apreciação deste Conselho
Fiscal as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2019, que compreende os seguintes documentos: a) Balanço Patrimonial; b) Demonstrativo de Resultado; c) Demonstração de Resultado Abrangente; d) Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido; e) Demonstrações do Fluxo de Caixa; f) Notas Explicativas
das Demonstrações Financeiras; e f) Relatório dos Auditores Independentes.

GESTÃO
A atual gestão, reeleita para o triênio de 2019 a 2021, acredita no potencial de
crescimento sustentável, tal perfil de gestão vem tendo uma divulgação positiva
sobre o clube no mercado do futebol brasileiro.
No aspecto gestão, o clube realizou investimentos em busca de maior profissionalização de todos os departamentos do clube, através de parceria com a Fundação
Dom Cabral, que impulsionou iniciativas importantes para firmar no clube uma
visão ampla e sistematizada do desempenho operacional a todos os executivos,
diretores e presidente, a fim de engajar todos a caminharem juntos. As principais
ações implementadas na gestão através da parceria foram:
• Desenvolvimento do Projeto Estratégico;
• Programa de Desenvolvimento de Dirigentes;
• Avaliações Gerenciais Mensais (AGM) – Encontros mensais com toda diretoria,
presidente e executivos para monitoramento de indicadores e evolução dos
projetos;
• Monitorias em disciplinas-chave de gestão;
• Acesso e utilização de um software para controle dos indicadores e projetos.
O Ceará Sporting Club avançou também na regularização completa do Clube, através da aquisição de todas as licenças necessárias para o funcionamento da Cidade
Vozão e da sede Carlos de Alencar Pinto. Dessa forma, o Vozão tem a comprova-

CEARÁ SPORTING CLUB

6

ção de que reúne em suas dependências todos os pré-requisitos para atender as
necessidades de seus atletas e funcionários, seja em questão logística, sanitária e
de segurança. O Ceará possui ainda, comprovação de sua regularidade fiscal, visto
que detém de todas as Certidões Negativas de Débitos em todos os âmbitos, o
que demonstra que o Clube não possui nenhum tipo de pendência com órgãos federais, estaduais ou municipais, deixando claro o compromisso com estes temas.

FUTEBOL PROFISSIONAL
O Ceará Sporting Club, no exercício de 2019, garantiu a permanência na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro para 2020, atingindo por consequência, a
marca de primeiro time cearense a disputar o Campeonato Brasileiro Série A de
pontos corridos três anos consecutivos.
As campanhas nas últimas competições nacionais do alvinegro colocaram o clube de volta ao Top 20 no ranking nacional da Confederação Brasileira de Futebol
(CBF). Com 6.751 pontos, o Vozão, que estava na 23ª colocação no ano anterior,
aparece, atualmente, na 19ª colocação sendo assim o melhor clube cearense ranqueado da lista.

CATEGORIAS DE BASE E DEMAIS MODALIDADES
No contexto do futebol amador, o Ceará, detentor do certificado de clube formador pela CBF, manteve investimentos nas categorias de base, que teve relevantes
retornos desportivos, com diversas conquistas em todas as categorias:
SUB 11: Campeão Dani Cup Série Prata.
SUB 11: Campeão Da Pernambuco Cup Série Prata.
SUB 13: Campeão Cearense.
SUB 15: Campeão Copa Seromo.
SUB 15: Campeão Copa Terra Do Sol.
SUB 15: Vice-Campeão Cearense.
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SUB 17: Campeão Copa Seromo.
SUB 17: Campeão Super Copa Natal.
SUB 17: Bicampeão Cearense.
SUB 19: Vice-Campeão Cearense.
SUB 20: Campeão Cearense.
SUB 20: Vice-Campeão Do Nordeste.
Além dos investimentos nas categorias de Base, também foram mantidos investimentos com Futebol Feminino, que disputaram a Série A2 e terminaram na sexta
posição, sendo essa a melhor colocação de um clube do Norte e Nordeste no
torneio nacional. Na sequência da temporada, as alvinegras venceram o bicampeonato estadual.
Já o futsal adulto, após 10 anos de inatividade, voltou vencendo o título estadual
e a Copa Nordeste. Com as conquistas, o clube garantiu vaga em competições nacionais da modalidade em 2020, como a Taça Brasil e a Copa do Campeões.

RANKING IBOPE/REPUCOM
O Ibope/Repucom analisa, mês a mês, o crescimento do número de fãs dos clubes
brasileiros nas quatro principais redes sociais. O relatório apresenta o somatório
do número de seguidores do Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. No ranking,
o Ceará Sporting Club aparece na 19ª posição e está entre os clubes que mais
apresentaram crescimento (quase 35%) em 2019. O Ibope/Repucom indica que,
se o Vozão mantiver essa crescente, poderá ganhar algumas posições no ranking.

DESEMPENHO ECONÔMICO
O Ceará Sporting Club, no exercício de 2019, obteve uma receita operacional líquida da ordem de R$ 98.077.486,84 (noventa e oito milhões, sessenta e sete mil,
quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), proveniente de
diversas fontes de receitas, dentre as quais destacamos as que mais contribuíram para essa arrecadação que foram as Cotas de TV, Programa Torcedor Oficial,
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Arrecadação de Bilheteria, Venda/Negociação de atletas, Premiações, Patrocínios
e Timemania, conforme detalhamento em nota explicativa do Demonstrativo do
Resultado. Ressaltamos o incremento na receita de venda de atletas, que em 2019
representou a segunda maior fonte de receita no ano. Abaixo a representação das
receitas do clube sobre o total auferido e a evolução histórica das receitas, apresentadas em milhares de reais:
RECEITAS 2018 (%)

RECEITAS 2019 (%)
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Os custos e despesas operacionais atingiram o montante de R$ 90.660.412,37
(noventa milhões, seiscentos e sessenta mil, quatrocentos e doze reais e trinta e
sete centavos), que representa um acréscimo de aproximadamente 50% em relação ao ano anterior. Entretanto, esse incremento ocorreu proporcionalmente às
receitas auferidas, visto que representaram 92,4% do total das receitas líquidas do
exercício de 2019, enquanto no ano anterior os custos e despesas correspondiam
a 93,7% do total das receitas líquidas.
No exercício de 2019, o clube obteve um superávit da ordem de R$ 5.768.766,15
(cinco milhões, setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais
e quinze centavos), o que evidencia a responsabilidade administrativa-financeira,
que se empenha pela manutenção do equilíbrio das contas. Ressalta-se que esse
superávit foi quase que integralmente reinvestido, ao longo do ano, com nossa
categoria de base, aquisição de direitos econômicos de atletas, infraestrutura do
clube e, principalmente, na redução dos passivos existentes, visto que a gestão
prioriza a utilização de recursos em investimentos que possam resultar em uma
maior eficiência do Clube. Em decorrência desse resultado, destacamos um aspecto relevante que foi a evolução do Patrimônio Líquido, apresentando o saldo
no montante de R$ 6.584.462,41 (seis milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil,
quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavo), representando
28% do total do Passivo, considerada como mais uma conquista para o Ceará
Sporting Club.
RESULTADO
em milhares de reais
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO
em milhares de reais
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É importante destacar ainda, a significativa variação patrimonial nos últimos anos.
Com relação ao Ativo, nota-se a aplicação de recursos em investimentos com ênfase na aquisição de Investimento, Imobilizado e Intangível, sendo este último o
de maior representatividade (40% do total do ativo em 2019). Dentre os itens que
constituíram os gastos totais com investimentos estão: aquisição integral do Centro de Treinamento, construção do ginásio, reformas do refeitório, cozinha, vestiário, sala de comunicação e imprensa, compra de móveis e equipamentos para as
áreas reformadas e para o Departamento Médico, gastos gerais com as categorias
de base e aquisição de direitos econômicos de atletas. Abaixo a representação da
evolução dos principais investimentos:
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PRINCIPAIS INVESTIMENTOS
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Quanto ao Passivo, o Patrimônio Líquido teve um crescimento impulsionado pelo
resultado superavitário do exercício e representou 28% do total do grupo em 2019,
sendo os parcelamentos tributários a maior exigibilidade do clube, da ordem de
R$ 7.172.079,29 (sete milhões, cento e setenta e dois mil, setenta e nove reais e
vinte e nove centavos), somando-se circulante e não circulante, que representou
cerca de 31% do total do passivo em 2019. Vale ressaltar que os parcelamentos
são provenientes de débitos fiscais e previdenciários de diversos anos anteriores
que foram parcelados junto à Receita Federal, os quais alguns destes foram quitados no início do exercício de 2019 e os demais estão sendo pagos rigorosamente
em dia. Abaixo segue a representação do endividamento geral do clube nos últimos anos, que significa a relação entre as Exigibilidades Totais (Passivo Circulante
e Passivo Não Circulante) sobre o Ativo Total.
ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)
3.00
2,48

1,79

2.00

1,80

0,94

1.00

0.00

2015

CEARÁ SPORTING CLUB

2016

2017

2018

0,72

2019

12

Outro aspecto relevante, que deve ser salientado para os associados, conselheiros, sócios torcedores e torcedores em geral é a ordem jurídica que devem se
submeter os clubes do futebol brasileiro. De acordo com o artigo 4º, da Lei nº
13.155, de 04/08/2015, os clubes do futebol brasileiro somente podem gastar os
valores previstos em seus orçamentos, sendo obrigados a manter em dia os salários, direito de imagem e encargos sociais, para poder participar das competições
chanceladas pela Confederação Brasileira de Futebol.
Permanecemos com a constante busca de alavancar as fontes de recursos no mercado com contratos de publicidade, contrato de TV Fechada, patrocínios, royalties,
sócio torcedor e demais fontes de recursos para viabilizar o funcionamento do
clube na temporada de 2020.
A permanência na primeira divisão do futebol brasileiro (Série A), em 2019, foi de
grande importância para o fortalecimento da estrutura de receitas do clube, dando total condições para a realização de novos investimentos em infraestrutura,
para a aquisição de direitos econômicos de atletas, bem como na formatação de
um elenco capaz de brigar por títulos em 2020.
Finalmente, queremos agradecer aos Conselheiros, Associados, Torcedores, Patrocinadores e, em especial, aos nossos colaboradores que, direta ou indiretamente, ajudaram a Diretoria Executiva do Ceará Sporting Club na condução do
dia-a-dia dessa valorosa agremiação.

CEARÁ SPORTING CLUB

13

CEARÁ SPORTING CLUB

14

CEARÁ SPORTING CLUB

15

CEARÁ SPORTING CLUB

16

CEARÁ SPORTING CLUB

17

CEARÁ SPORTING CLUB

18

CEARÁ SPORTING CLUB

19

CEARÁ SPORTING CLUB

20

CEARA SPORTING CLUB
CNPJ Nº 07.369.226/0001-03
BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Em reais
Notas Explicativas
ATIVO CIRCULANTE

2019

2018

2.473.112,31

419.132,22

2.062.059,50

167.284,39

Caixa e Equivalentes de Caixa

Nota 3

Contas a Receber

Nota 4

31.257,03

Adiantamentos

Nota 5

215.565,93

85.845,55

Outros Créditos a Receber

Nota 6

145.234,57

166.002,28

Despesas Antecipadas

Nota 7

18.995,28

ATIVO NÃO CIRCULANTE

20.915.106,36

-

13.408.084,15

Realizável a Longo Prazo

Nota 8

39.316,02

8.399,03

Investimentos

Nota 9

7.029.347,32

6.118.047,81

Imobilizado

Nota 10

4.601.740,79

3.466.262,17

Intangível

Nota 11

9.244.702,23

3.815.375,14

23.388.218,67

13.827.216,37

TOTAL DO ATIVO

Robinson
Ro
ob
biin
nsson Passos de Castro e Silva
CPF 241.338.923-72
Presidente

Júlio César Albano Rodrigues
CRC (CE): 023.716/O-4
Contador

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
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CEARA SPORTING CLUB
CNPJ Nº 07.369.226/0001-03
BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Em Reais
Notas Explicativas
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores

Nota 12

Emprestimos e Financiamentos
Direito de Imagem a Pagar

2019

2018

6.100.739,02

3.924.104,87

676.562,09

294.469,96

46.253,16
Nota 13

Comissões de Agentes a Pagar

-

219.307,83

117.057,12

372.823,57

284.493,75

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Nota 14

2.276.390,97

1.647.166,57

Obrigações Tributárias
Parcelamentos Tributários

Nota 15
Nota 16

1.065.245,81
969.062,05

326.636,62
1.206.679,19

Contingências Passivas

Nota 17

400.000,00

Outras Contas a Pagar
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos
Parcelamentos Tributários
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social

Nota 16

-

75.093,54

47.601,66

10.703.017,24

9.087.415,24

4.500.000,00

2.457.002,77

6.203.017,24

6.630.412,47

6.584.462,41

815.696,26

815.696,26

Superávit do Exercício
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO

-

5.768.766,15

815.696,26

23.388.218,67

13.827.216,37

Robinson
Ro
ob
biin
nsson Passos de Castro e Silva

Júlio César Albano Rodrigues

CPF 241.338.923-72

CRC (CE): 023.716/O-4
/

Presidente

Contador

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
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CEARA SPORTING CLUB
CNPJ Nº 07.369.226/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Em reais
Notas Explicativas
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

Nota 18

2019

2018

98.077.486,84

64.787.133,97

(90.660.412,37)

(60.700.855,68)

(ϯϲ.ϰϴϵ.ϰϲϵ,ϰϲ)
(ϰϮ.ϲϬϴ.ϵϵϮ,ϯϰ)

 (27.316.537,62)



Sócio Torcedor

(2.428.579,93)

(1.661.415,15)

Jogos e Competições

(8.434.174,53)

(5.396.035,88)

(981.007,33)
Ϯϴϭ.8ϭϭ,ϮϮ

(316.602,35)

(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Pessoal e Encargos
Gerais e Administrativas

Tributárias
Outros Resultados Operacionais

(26.506.161,29)

495.896,61

(-) SUPERÁVIT OU DÉFICIT OPERACIONAL ANTES DAS
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
Receitas Financeiras

Nota 19

Despesas Financeiras

Nota 19

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

7.417.074,47

4.086.278,29

222.919,74

51.495,22

(1.871.228,06)

(1.124.571,55)

5.768.766,15

3.013.201,96

Robinson
R
Ro
binson Passos de Castro e Silva

Júlio César Albano Rodrigues

CPF 241.338.923-72

CRC (CE): 023.716/O-4

Presidente

Contador

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
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CEARA SPORTING CLUB
CNPJ Nº 07.369.226/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Em reais
2019
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
Outros Resultados Abrangentes
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO

2018

5.768.766,15

3.013.201,96

5.768.766,15

3.013.201,96

Robinson
R
Ro
obiins
n on Passos de Castro e Silva

Júlio César Albano Rodrigues

CPF 241.338.923-72

CRC (CE): 023.716/O-4

Presidente

Contador

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
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CEARA SPORTING CLUB
CNPJ Nº 07.369.226/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Em reais
(PERÍODO DE 31/DEZ/17 A 31/DEZ./19)

CONTAS
SALDOS EM 31/DEZ./17
Superávit do Exercício
Ajustes de Exercícios Anteriores
SALDOS EM 31/DEZ./18
Incorporação do Superávit ao Patrimônio Social
Superávit do Exercício
SALDOS EM 31/DEZ./19

PATRIMÔNIO
SOCIAL
-

815.696,26
815.696,26

SUPERÁVIT OU
DÉFICIT
(2.180.238,91)
3.013.201,96
(17.266,79)
815.696,26
(815.696,26)
5.768.766,15
5.768.766,15

TOTAL GERAL
(2.180.238,91)
3.013.201,96
(17.266,79)
815.696,26
5.768.766,15
6.584.462,41

Robinson
R
Ro
binson Passos de Castro e Silva

Júlio César Albano Rodrigues

CPF 241.338.923-72
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CEARA SPORTING CLUB
CNPJ Nº 07.369.226/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Em reais
2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit Líquido do exercício
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa
(+) Depreciação / Amortização
(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores
(Aumento)/ Redução no Ativo
(Aumento)/ Redução em Contas a Receber
(Aumento)/ Redução em Adiantamentos a Fornecedores
(Aumento)/ Redução em Adiantamento a Funcionários
(Aumento)/ Redução em Adiantamento Direito de Imagem
(Aumento)/ Redução em Outros Créditos
(Aumento)/ Redução em Despesas Antecipadas
Aumento/(Redução) no Passivo
Aumento/(Redução) Em Fornecedores
Aumento/(Redução) Em Direito de Imagem a Pagar
Aumento/(Redução) Em Comissões de Agentes a Pagar
Aumento/(Redução) Em Obrigações Tributárias
Aumento/(Redução) Em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Aumento/(Redução) Em Parcelamentos Tributários
Aumento/(Redução) Em Outras contas a pagar
Aumento/(Redução) Em Contingencias Passivas
Aumento/(Redução) Ativos e Passivos

2018

12.486.536,32

5.258.540,35

5.768.766,15

3.013.201,96

5.103.396,08
-

122.736,55
(17.266,79)

(88.611,67)
(31.257,03)
21.801,77
22.604,29
(174.126,44)
91.361,02
(18.995,28)

26.586,27
26.586,27
-

1.702.985,76
382.092,13
102.250,71
88.329,82
738.609,19
629.224,40
(665.012,37)
27.491,88
400.000,00
-

2.113.282,36
87.406,17
269.990,36
913.103,42
842.782,41

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(12.681.010,60)

(6.105.370,09)

Aquisições de Investimentos
Aplicações no Imobilizado
Aplicações no Intangível

(942.216,50)
(1.589.069,18)
(10.149.724,92)

(1.338.174,44)
(1.912.540,14)
(2.854.655,51)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

2.089.250,39

943.689,86

2.089.250,39

943.689,86

VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.894.776,11

96.860,12

Saldo no Início do Período
Saldo no Final do Período

167.283,39
2.062.059,50

70.424,27
167.284,39

1.894.776,11

96.860,12

Variação de Empréstimos
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CEARÁ SPORTING CLUB
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
O Ceará Sporting Club com inscrição no CNPJ de nº 07.369.226/0001-03 é uma associação civil sem fins econômicos e com personalidade jurídica própria fundada
em 2 de junho de 1914. Sua principal finalidade é a prática do futebol profissional
e não profissional, bem como outros desportos, olímpicos ou não, atuando no
desenvolvimento de atividades sociais, educacionais, recreativas, culturais, cívicas
e assistenciais.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
2.1. Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as normas brasileiras de
contabilidade. Na elaboração das demonstrações contábeis relativas ao período
findo em 31/12/2019 o Clube obedeceu às normas aplicáveis as entidades sem
fins lucrativos (ITG 2002) e entidades desportivas profissionais ITG 2003 (R1) aprovada pela Resolução CFC nº 1.429/2013, e legislação especifica aplicável e ainda
o manual de contabilidade para Entidades Desportivas da APFUT – Autoridade
Pública de Governança do Futebol.
A Administração da Entidade declara de maneira explícita, e não reservada, que as
demonstrações contábeis ora apresentadas foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
2.2. Principais Práticas Contábeis Adotadas
As principais práticas contábeis que foram adotadas na elaboração das referidas
demonstrações estão descritas a seguir:
2.2.1. Principais fontes de julgamento e estimativas
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas CPC
- PME determina que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados
de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir
dessas estimativas.
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As informações sobre premissas e estimativas que possuam um risco de resultar em um ajuste dentro do próximo exercício estão relacionadas, principalmente, aos seguintes aspectos e são revistos de uma maneira contínua:
vida útil dos ativos imobilizados e provisões para contingências fiscais, cíveis
e trabalhistas, as quais, apesar de refletirem o julgamento da melhor estimativa possível por parte da Administração da Entidade, relacionadas à probabilidade de eventos futuros, podem eventualmente apresentar variações em
relação aos dados e valores reais.
Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que referidas estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.
2.2.2. Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante
de mudança de valor e limites utilizados de conta garantida. O saldo utilizado de contas garantidas inclui-se em empréstimos no passivo circulante
do balanço, e compõe o saldo de caixa e equivalentes de caixa para fins de
demonstração dos fluxos de caixa.
2.2.3. Instrumentos Financeiros
a) Passivos financeiros
Os passivos financeiros da Entidade são substancialmente representados por
fornecedores, empréstimos e outras contas a pagar. São demonstrados pelos
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas até a data do balanço.
2.2.4. Demais contas do ativo circulante
São apresentadas ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos até a data do balanço ou, no caso de despesas antecipadas, ao custo.
2.2.5. Imobilizado
Edificações, máquinas, equipamentos, instalações e veículos estão registrados ao custo, deduzidos de depreciação acumulada e perda por redução do
valor recuperável (se aplicável).
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A depreciação é reconhecida com base na estimativa fiscal, pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o valor residual após sua vida útil
seja integralmente.
2.2.6. Intangível
São reconhecidos os gastos para formação dos atletas, bem como os direitos
econômicos sobre atletas e software, os quais são amortizados pela vigência
do contrato ou baixa da expectativa de rentabilidade futura.
2.2.7. Passivo circulante e não circulante
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores
conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do
balanço patrimonial.
2.2.8. Provisões
As provisões para ações judiciais (trabalhista, cíveis e tributárias) são reconhecidas quando: a Entidade tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor tiver sido estimado
com segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas
operacionais futuras.
2.2.9. Reconhecimento de receita
A receita compreende o valor das diversas entradas de recursos, seja pelo Direito de Transmissão, Locação, Patrocínio, Apoios, Direito de Imagem, Royalties, Bilheteria, Negociações de atletas e etc. Reconhecida quando os riscos e
os benefícios são transferidos.
2.2.10. Receitas e despesas financeiras
Representam juros e variações monetárias e cambiais decorrentes de aplicações financeiras, tarifas bancárias e descontos obtidos, conforme demonstrado na Nota Explicativa.
2.2.11 Divulgação das Demonstrações Contábeis
A entidade apresentou o conjunto completo de demonstrações contábeis,
inclusive de maneira comparativa as do exercício anterior de Acordo com a
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NBC TG 1000. As demonstrações contábeis foram aprovadas pela administração para divulgação.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa compreende numerário em espécie e depósitos
bancários disponíveis, bem como as aplicações financeiras de curto prazo, de alta
liquidez, que são prontamente conversíveis. Estão representados como segue:
2019 (R$)

2018 (R$)

29.124,49

34.431,27

4.678,95

11.746,61

Aplicações de liquidez imediata

2.028.255,06

121.105,51

TOTAL

2.062.059,50

167.284,39

Caixa
Bancos conta movimento

4. CONTAS A RECEBER
Está registrado nesta conta os valores a receber referentes a Royalties.

5. ADIANTAMENTOS
2019 (R$)

2018 (R$)

Adiantamentos a Fornecedores

11.146,91

32.948,68

Adiantamentos a Funcionários

30.292,58

52.896,87

Adiantamento Direitos de Imagem

174.126,44

-

TOTAL

215.565,93 85.845,55

6. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
Corresponde a operações com outras entidades, cuja expectativa de recebimento
e quitação desse direito se dará no próximo exercício.
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7. DESPESAS ANTECIPADAS
A norma contábil prevê que as despesas pagas antecipadamente sejam apropriadas ao resultado a medida de sua realização, obedecendo o princípio da Competência. Nesta conta está registrada o prêmio de seguro a apropriar.

8. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Consta neste grupo os valores destinados ao depósito judicial no valor de R$
8.399,03 (Oito mil, trezentos e noventa e nove reais e três centavos), bem como os
valores pagos a título de Consórcios, que em 2019 totalizou R$ 30.916,99 (Trinta
mil, novecentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos)

9. INVESTIMENTOS
O grupo investimentos é composto pelo Centro de Treinamento Esportivo Luís
Campos, o qual objetiva a formação de jovens atletas das categorias de base que
podem ser aproveitados na entidade futuramente como atletas profissionais.
2019 (R$)
Centro de Treinamento Esportivo
TOTAL

2018 (R$)

7.029.347,32

6.118.047,81

7.029.347,3

6.118.047,81

10. IMOBILIZADO
O Ativo imobilizado é o item tangível que é mantido para uso na produção ou
fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins administrativos e se espera utilizar por mais de um período. A entidade no exercício
de 2019 elaborou laudo técnico o qual atestou a vida útil econômicas dos bens, ao
qual serviu de base para apuração dos critérios de depreciação destes.
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Depreciação
a.a

2018 (R$)

Adições

Baixas

2019 (R$)

Depreciação
acumulada
31/12/2019

Saldo Líquido
31/12/2019

4%

2.463.987,27

349.188,12

-

2.813.175,39

(213.337,22)

2.599.838,17

Equipamentos Para
Processamento de Dados

20%

11.422,00

307.765,92

-

319.187,92

(24.770,34)

294.417,58

Maquinas, Aparelhos e
Equipamentos

10%

1.056.514,09

628.227,56

-

1.684.741,65

(316.928,80)

1.367.812,85

Moveis e Utensílios

10%

199.019,88

103.470,27

-

302.490,15

(77.651,25)

224.838,90

Veículos

20%

-

130.000,00

-

130.000,00

(15.166,71)

114.833,29

3.730.943,24

1.518.651,87

-

5.249.595,11

(647.854,32)

4.601.740,79

Imóveis

TOTAL

11. INTANGÍVEL
De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC, 2004), no ativo intangível dos clubes de futebol devem constar contas específicas para atletas contratados de outras equipes, para atletas profissionais formados no próprio clube
e para aqueles que ainda estão em formação nas categorias de base. É preciso
esclarecer que, apesar de os atletas serem indivíduos providos de substância física, os ativos intangíveis em questão são as habilidades futebolísticas que eles
possuem.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), por meio do Pronunciamento
Técnico nº. 04 (2010), no item 12, define duas características para se reconhecer
um ativo como intangível:
(a) for separável, ou seja, puder ser separado da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou junto com um contrato, ativo ou passivo relacionado, independente da intenção de uso pela
entidade; ou
(b) resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de
outros direitos e obrigações.

CEARÁ SPORTING CLUB

32

CEARÁ SPORTING CLUB
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

Atletas Em Formação (a)
Marcas E Patentes
Software
Direitos Econômicos
TOTAL

2018 (R$)

Adições

Baixas

2019 (R$)

Amortização
acumulada

Saldo Líquido
31/12/2019

3.260.403,06

3.514.649,92

(2.511.416,88)

4.263.636,10

-

4.263.636,10

6.177,05

-

-

6.177,05

-

6.177,05

16.782,16

-

-

16.782,16

(4.676,86)

12.105,30

533.333,33

6.634.900,00

-

7.168.233,33

(2.205.449,55)

4.962.783,78

3.816.695,60

10.149.549,92

(2.511.416,88)

11.454.828,64

(2.210.126,41)

9.244.702,23

A amortização dos direitos econômicos é registrada conforme a vigência dos mesmos, bem como a baixa de atletas em formação é reconhecida conforme a possibilidade de expectativa de rentabilidade futura.
(a) O saldo dos atletas em formação apresenta a seguinte composição, por
categoria:
Categorias

2019 (R$)

SUB-15

809.191,66

SUB-17

1.618.447,31

SUB-20

1.835.997,13

TOTAL

4.263.636,10

Os Direitos Econômicos sobre negociações com atletas vinculados à entidade estão divulgados, por categoria, no quadro abaixo:
Percentual

Categoria
Base

Profissional

Total

até 30%

-

4

4

31% a 50%

1

3

4

51% a 80%

7

5

12

81% a 99%

1

2

3

100%

12

7

19

21

21

42

12. FORNECEDORES
Este grupo representa o saldo de obrigações com fornecedores de mercadorias,
materiais ou serviços, os quais a negociação de pagamento ultrapassou o exercício social.
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13. DIREITOS DE IMAGEM A PAGAR
O direito de imagem é um direito personalíssimo e negociado diretamente entre o
jogador (ou a empresa que o detém) com a entidade desportiva (clube de futebol),
por meio de valores e regras livremente estipulados entre as partes. Ao final do
exercício restou saldo para quitação em 2020.

14. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E
PREVIDENCIÁRIAS
Refere-se ao grupo de obrigações com pessoal e encargos tributários em geral.
Segue detalhamento:
Obrigações Trabalhista
Salários e Ordenados A Pagar
PIS a repassar

2019 (R$)

2018 (R$)

1.273.554,41

507.425,52

590.006,28

483.213,7

-

18.801,82

25.377,08

5.409,96

644.471,05

-

13.700,00

-

Obrigações Previdenciárias

338.314,45

207.297,04

INSS a recolher

160.226,32

114.694,03

FGTS a recolher

152.090,78

92.456,17

146,84

146,84

Pensão alimentícia a repassar
Rescisão de Contrato de Trabalho
Ajuda de custo a pagar (bolsa atletas base)

Contribuição Sindical a recolher
FGTS Rescisório a recolher

25.850,51

0,00

Provisões

664.522,11

932.444,01

Provisão de férias

585.482,04

600.395,77

Provisão INSS sobre férias

26.346,69

110.429,06

Provisão FGTS sobre férias

46.838,56

199.867,85

5.854,82

21.751,33

2.276.390,97

1.647.166,57

Provisão PIS sobre férias
TOTAL
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15. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Estão classificados neste grupo os impostos e contribuições a recolher que ao
final do exercício mantinham saldo.
2019 (R$)

2018 (R$)

Impostos e Contribuições a recolher

458.885,59

293.182,57

IRRF Sobre Trabalho Assalariado

400.199,64

293.182,57

PIS A Recolher

32.130,48

-

Imposto Aluguel de Arena A Recolher

26.555,47

-

Tributos Retidos A Recolher

611.360,22

33.454,05

INSS Retido A Recolher

518.950,67

-

IRRF Retido A Recolher

16.870,87

3.575,43

ISS Retido A Recolher

37.309,36

20.701,16

PIS/COFINS/CSL A Recolher
TOTAL

33.229,32

9.177,46

1.065.245,81

326.636,62

16. PARCELAMENTOS TRIBUTÁRI0S
São negociações tributárias de débitos parcelados, conforme detalhamento abaixo:
2019 (R$)

2018 (R$)

664.338,41

708.619,75

Outros parcelamentos federais

6.820.769,04

7.128.471,91

Juros a apropriar

(313.028,16)

-

7.172.079,29

7.837.091,66

969.062,05

1.206.679,19

6.203.017,24

6.630.412,47

Previdenciários

TOTAL
Circulante
Não Circulante

17. CONTINGÊNCIAS PASSIVAS
Passivo contingente pode ser entendido como uma obrigação possível que resulta de
eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não
de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade.
Foram registradas nesta conta as contingências reconhecidas como prováveis.
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18. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Conforme determinação da Norma Contábil (ITG 2003) o reconhecimento das receitas se dá de forma segregada, demonstrando por tipo de ingresso, conforme abaixo:
2019 (R$)

2018 (R$)

Direitos de Transmissão

45.642.002,18

25.050.960,17

Bilheteria, Camarotes, Estacionamento

13.204.876,61

10.826.541,76

8.238.780,46

9.688.657,71

6.571,340,66

9.469.549,77

420.070,35

219.107,94

1.247.369,45

-

Patrocínio/Marketing
Patrocínio
Royalties
Outras receitas com publicidade, patrocínio e mkt (a)
Negociação de atletas
Programa de Sócio-Torcedor
Receitas Patrimoniais / Sociais

14.792.000,00

6.655.182,83

9.577.172,12

7.081.923,74

568.026,07

603.977,51

Premiações

3.603.416,12

2.812.320,00

Demais Receitas

2.451.213,28

2.067.570,25

1.834.016,08

1.961.765,03

Timemania
Convênio Enel

33.181,47

38.005,22

Outras receitas

584.015,73

67.800,00

98.077.486,84

64.787.133,97

RECEITA LÍQUIDA TOTAL

a) Outras receitas com publicidade, patrocínio e marketing: Refere-se à receita
auferida com as placas publicitárias estáticas nas partidas do campeonato brasileiro Série A, conforme contrato firmado com CBF e Sportpromotion.

19. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
A principal fonte de receitas financeiras são os rendimentos sobre as aplicações financeiras e descontos obtidos. Em relação as despesas financeiras, estas são oriundas dos juros sobre pagamentos em atraso, parcelamentos e despesas bancárias em
geral.

Capital do Estado do Ceará, 31 de dezembro de 2019
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