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Senhores Associados do Santos Futebol Clube, publicamos as demonstrações financeiras, em processo de conclusão de auditoria pelos  auditores independentes da Parker Randall Consultoria Empresarial e Contábil sociedade con-
tratada em 2014 para os exames das referidas Demonstrações financeiras. As demonstrações também serão publicadas no site http://santosfc.com.br/clube/balanco-patrimonial e www.agpagencia.com.br/balancosantosfc

Balanço Patrimonial 31 de dezembro 2014 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

Ativo 31/12/2014 31/12/2013

Circulante  

Caixa e equivalentes de caixa 116 432

Valores a receber líquidos 14.673 28.777

Outros ativos 77 511

Total do ativo circulante 14.866 29.720

Não circulante  

Valores a receber líquidos - 8.873

Depósitos judiciais 1.514 1.248

  1.514 10.121

Imobilizado 48.976 50.378

Intangível 120.849 101.923

  169.825 152.301

 Total do ativo não circulante 171.339 162.422

Total do ativo 186.205 192.142

Passivo 31/12/2014 31/12/2013
Circulante  
Fornecedores 4.143 1.344
Empréstimos 46.250 62.124
Contas a pagar 31.091 40.235
Direitos de imagem de atletas 32.805 22.974
Receita diferida 17.025 15.748
Obrigações trabalhistas 30.863 14.720
Obrigações tributárias 10.914 14.967
Débitos com terceiros 9.219 7.693
Contas a pagar para partes relacionadas  2.205 5.700
Parcelamentos de tributos (Timemania) 5.855 4.929
Total do passivo circulante 190.370 190.434
Não circulante  
Parcelamentos de tributos (Timemania) 95.081 93.306
Direitos de imagem de atletas 27.173 22.138
Débitos com terceiros 7.999 13.312
Provisão para demandas judiciais 16.279 11.111
Contas a pagar 43.449 3.258
Receita diferida - 2.000
Obrigações tributárias 9.213 1.002
Acordo trabalhista 15 -
Total do passivo não circulante 199.209 146.127
Patrimônio líquido  
Patrimônio social (177.462) (137.393)
Reserva de reavaliação 33.043 33.595
Déficit do exercício (58.955) (40.621)
   (203.374) (144.419)
Total do passivo e patrimônio líquido 186.205 192.142
  
  
  

Demonstrações do Resultado Abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013

(Em milhares de reais, exceto quando indicado)
 31/12/2014  31/12/2013
Déficit do período (58.955)  (40.621)
Outros resultados abrangentes -  -
Resultado abrangente do período (58.955)  (40.621)

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios findos em de 31 de dezembro 2014 e 2013

(Em milhares de reais, exceto quando indicado)
 31/12/2014  31/12/2013
Das atividades operacionais   
   Déficit do período (58.955)  (40.621)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas  atividades operacionais
Depreciações 1.294  1.495
Amortizações de atletas 14.269  42.951
Amortização de software 216  -
Baixa do ativo imobilizado e intangível 78.553  28.411
Provisão para perdas sobre valores a receber diversos 1.533  4.560
Atualização monetária e juros sobre empréstimos 16.821  12.652
Atualização monetária de tributos 6.871  5.591
Provisão para demandas judiciais 5.168  512
  65.770  55.551
Decréscimo (acréscimo) em ativos   
Valores a receber líquidos 21.444  (34.050)
Outros ativos 434  1.264
Depósitos judiciais (266)  261
(Decréscimo) acréscimo em passivos   
Fornecedores 2.800  614
Obrigações trabalhistas e tributárias 16.131  8.499
Direitos de imagem de atletas 14.865  (11.087)
Contas a pagar 27.174  24.553
Contas a pagar para partes relacionadas (3.495)  5.700
Débitos com terceiros (3.787)  (5.341)
Receitas diferidas (723)  2.793
Acordos trabalhistas 15  -
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 140.362  48.757
Fluxo de caixa das atividades de investimentos   
Acréscimo de bens permanentes (252)  (658)
Aquisições de atletas e outros (111.603)  (76.806)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos (111.855)  (77.464)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos    
Captação de empréstimos bancários 75.370  112.132
Liquidação de empréstimos (104.193)  (83.558)
Caixa líquido gerado pelas/aplicado nas atividades de financiamentos  (28.823)  28.574
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (316)  (133)
Caixa e equivalentes de caixa    
No início do período 432  565
No final do período 116  432
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (316)  (133)

Demonstrações de valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro 2014 e 2013
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

 31/12/2014 31/12/2013
Receita com jogos 10.938  10.240
Receita com repasses de direitos federativos 45.770  62.443
Receita com transmissões televisivas e publicidade 91.013  98.375
Outras receitas 22.218  19.217
  169.939  190.275
 Insumos adquiridos de terceiros   
Despesas negociais de atletas 29.359  17.283
Custos de jogos e bonificação 9.741  11.093
Serviços de terceiros 6.515  6.298
Despesas gerais e administrativas 14.314  9.679
Outros custos  19.374  19.974
  79.303  64.327
Valor adicionado bruto 90.636  125.948
Depreciação e amortização 50.286  72.804
Valor adicionado líquido produzido pelo Clube 40.350  53.144
Valor adicionado recebido em transferência   
Receitas financeiras 12.124  8.556
Outras 1.078  (1.244)
  13.202  7.312
Valor adicionado total a distribuir 53.552  60.456
Distribuição do valor adicionado   
Pessoal e encargos 65.222  67.798
Impostos, taxas e contribuições 4.399  4.069
Atualização monetária de tributos  6.871  5.591
Juros sobre empréstimos e financiamentos 16.822  12.652
Outras despesas financeiras 19.193  10.967
Déficit do período (58.955)  (40.621)
  53.552  60.456

Informações gerais 
Santos Futebol Clube (“Clube”), cujo nome é imutável, com sede social e administrativa e foro jurídico na cidade 
de Santos, Estado de São Paulo, na Rua Princesa Isabel, s/nº, Vila Belmiro. Tem sua praça de esportes principal 
na cidade de Santos, não podendo ser transferido para outras cidades, porém podendo criar, manter e encerrar 
centros de treinamentos e praças de esportes secundárias em outras cidades mediante deliberação do Conselho 
Deliberativo.
O Clube foi fundado em 14 de abril de 1912, é uma associação civil sem fins econômicos e com personalidade 
jurídica própria, e tem por objetivos cultivar, praticar e desenvolver atividades sociais, educacionais, recreativas 
culturais, cívicas, assistenciais, de benemerência, esportivas e de educação física, em todas suas modalidades, 
podendo exercer outras atividades cuja renda reverta em benefício dos seus objetivos sociais, podendo, ainda, par-
ticipar de outras sociedades como quotista ou acionista, mediante aprovação do Conselho Deliberativo do Clube.
  Marcia Mendes Fernandes  Odilio Rodrigues Filho Luiz Cláudio de Aquino
           CRC 1SP210846-O Presidente Vice-Presidente

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013

(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

31/12/2014
Futebol profissional Futebol amador Clube social, administrativo 

e outros  desportos
Total 31/12/13

Receitas operacionais
Receitas com bilheterias e cotas de participação 10.938 - - 10.938 10.240
Receitas com repasses de direitos federativos 45.770 - - 45.770 62.443
Receitas com transmissões televisivas 61.659 - - 61.659 43.522
Receitas de publicidade 16.206 638 12.510 29.354 54.853
Receitas com manutenção e frequência - - 15.421 15.421 12.628
Receitas de aluguéis 30 - 1.164 1.194 1.601
Receitas Timemania - - 3.285 3.285 2.213
Receitas diversas 805 1.107 405 2.317 2.775
 135.408 1.745 32.785 169.938 190.275
Custos do departamento de esportes
Pessoal e encargos sociais (46.525) (10.688) (2.487) (59.700) (63.469)
Despesas com negociação de atletas (29.326) (32) (1) (29.359) (17.283)
Jogos e bonificações (8.631) (683) (427) (9.741) (11.093)
Direitos de imagem e arena (3.031) (35) - (3.066) (1.318)
Amortização de gastos com atletas (44.154) (3.241) - (47.395) (71.308)
Reversão de custos para o intangível - 8.426 - 8.426 9.030
Outros custos (13.242) (2.571) (7.406) (23.219) (23.520)
 (144.909) (8.824) (10.321) (164.054) (178.961)
Despesas operacionais
Pessoal e encargos sociais (1.013) (776) (9.078) (10.867) (11.998)
Gerais e administrativas (30) - (14.284) (14.314) (9.679)
Serviços profissionais - - (6.515) (6.515) (6.298)
Depreciações - - (1.294) (1.294) (1.495)
Amortização Intangível - software - - (1.597) (1.597) -
Outras receitas (despesas) líquidas - (5) 513 508 (1.809)
 (1.043) (781) (32.255) (34.079) (31.279)
Resultado financeiro -
Atualizações monetárias de tributos - - (6.871) (6.871) (5.591)
Juros sobre empréstimos - - (16.821) (16.821) (12.652)
Outras receitas (despesas) financeiras líquidas (240) - (6.828) (7.068) (2.413)
 (240) - (30.520) (30.760) (20.656)
Déficit do período (10.784) (7.860) (40.311) (58.955) (40.621)

 Patrimônio social Reserva de reavaliação Déficit do exercício Total do patrimônio líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2012 (152.535) 34.147 14.590 (103.798)
Realização da reserva de reavaliação 552 (552) - -
Incorporação do superávit ao patrimônio social 14.590 - (14.590) -
Déficit do exercício - - (40.621) (40.621)
Saldos em 31 de dezembro de 2013 (137.393) 33.595 (40.621) (144.419)
Incorporação do déficit ao patrimônio social (40.621) - 40.621 -
Realização da reserva de reavaliação 552 (552) - -
Déficit do período - - (58.955) (58.955)
Saldos em 31 de dezembro de 2014 (177.462) 33.043 (58.955) (203.374)
      
  

Demonstração do déficit 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013

(Em milhares de reais, exceto quando indicado)


