
ESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉ

Balanços patrimoniais 
Em 31 de Dezembro de 2020 e 31 Dezembro de 2019
(Em Reais)

Ativo Passivo e patrimônio líquido

Nota 
explicativa 31/12/2020 31/12/2019

Nota 
explicativa 31/12/2020 31/12/2019

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4 78.681               8.451                 Empréstimos bancários 9 364.404             410.768             

Contas a receber 5 103.294             258.642             Contas a pagar 10 1.963.341          966.629             

Outros ativos 6 236.246             216.363             Obrigações trabalhistas 11 1.605.656          1.844.350          

Despesas do exercício seguinte 20.587               17.541               Obrigações tributárias 67.741               37.529               

438.808            500.997            Parcelamentos tributários 12 1.521.449          1.681.090          

Demais contas 13 1.558.709          2.825.908          

7.081.300         7.766.274         

Não circulante Não circulante
Outros ativos 6 24.853               129.025             Empréstimos bancários 9 275.000             -                        

Depositos judiciais 361.290             271.107             Demais contas 13 3.975.959          4.363.054          

Imobilizado 7 15.752.259         15.552.442         Provisões para demandas judiciais 14 1.570.405          1.197.740          

Intangível 8 86.032               237.599             Parcelamentos tributários 12 10.004.223         10.123.210         

16.224.434       16.190.173       Parcelamento - Semasa 15 1.086.152          1.086.152          

16.911.739       16.770.156       

Patrimônio líquido 16

Patrimônio social (7.845.260)         (6.584.513)         

Superávit (Déficit) do exercício 515.463             (1.260.747)         

(7.329.797)        (7.845.260)        

Total do ativo 16.663.242       16.691.170       Total do passivo e patrimônio líquido 16.663.242       16.691.170       

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉ

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 
(Em Reais)

31/12/2019

Futebol profissional
Clube social e 

esportes amadores Total Total

Receitas operacionais 17 10.353.698 4.781.472 15.135.170 13.898.146

Custos do departamento de esportes 18

Pessoal (3.934.476)                (1.775.447)                (5.709.923)         (7.010.688)         

Amortizações (177.553)                   -                               (177.553)            (171.977)            

Administrativos (563.448)                   (192.252)                   (755.700)            (639.247)            

(4.675.477)               (1.967.699)               (6.643.176)        (7.821.912)        

Despesas gerais 18

Gerais (2.501.285)                (2.846.699)                (5.347.984)         (4.653.727)         

Depreciações -                               (166.433)                   (166.433)            (125.426)            

Outras despesas -                               (470.244)                   (470.244)            (126.724)            

(2.501.285)               (3.483.376)               (5.984.661)        (4.905.877)        

Despesas tributárias 18

Tributárias (558.946)                   (138)                          (559.084)            (156.640)            

(558.946)                  (138)                         (559.084)           (156.640)           

Despesas financeiras

Encargos conta garantida -                               (342.356)                   (342.356)            (434.914)            

Juros passivos 19 -                               (755.546)                   (755.546)            (1.550.598)         

Outras despesas financeiras -                               -                               -                        (4.805)                

Emissão de boletos e cobrança -                               (86.809)                     (86.809)              (118.765)            

Tarifas bancárias -                               (248.073)                   (248.073)            (165.382)            

-                               (1.432.784)               (1.432.784)        (2.274.464)        

Total de custos e despesas (7.735.708)               (6.883.997)               (14.619.705)      (15.158.893)      

Superavit (déficit) do exercício 2.617.990                (2.102.525)               515.465            (1.260.747)        

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

31/12/2020

Nota 
explicativa
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ESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉ

Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 
(Em reais)

31/12/2020 31/12/2019

Superavit (déficit) do exercício 515.465             (1.260.747)        

Total do resultado abrangente do exercício 515.465             (1.260.747)        

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉ

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(Em Reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2018                   (2.732.743)                             (3.851.770)                   (6.584.513)

Transferência do déficit do exercício anterior                    (3.851.770)                                3.851.770                                 -   

Déficit do exercício                                 -                                 (1.260.747)                   (1.260.747)

Saldos em 31 de dezembro de 2019                   (6.584.513)                             (1.260.747)                   (7.845.260)

Transferência do déficit do exercício anterior                    (1.260.747)                                1.260.747                                 -   

Superavit do exercício                                 -                                     515.463                       515.463 

Saldos em 30 de setembro de 2019                   (7.845.260)                                  515.463                   (7.329.797)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Superávit líquido/(Déficit)
acumulado SaldoPatrimônio social
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ESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉ

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 
(Em Reais)

30/12/2020 31/12/2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Superavit (déficit) do exercício 515.465              (1.260.747)          

Itens que não afetam o caixa e equivalentes de caixa

Depreciação 166.433              125.426              

Amortização 43.328                72.794                

Baixa de jogadores 134.225              99.183                

Encargos conta garantida 342.356              424.615              

Provisões para demandas judiciais 372.665              28.751                

1.574.472          (509.978)            

(Aumento) redução nas contas do ativo

Contas a receber 155.348              (156.617)             

Outros ativos 84.289                (296.548)             

Despesas do exercício seguinte (3.046)                 2.342                  

Depositos judiciais (90.183)               (90.475)               

Aumento (redução) nas contas do passivo

Contas a pagar 996.712              358.646              

Obrigações trabalhistas (238.694)             451.605              

Obrigações tributárias 30.212                (1.084)                 

Parcelamentos tributários (278.628)             860.835              

Demais contas (1.654.294)          125.707              

Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais (998.284)            1.254.411          

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisições de bens do ativo imobilizado (366.251)             (282.637)             

Formação de atletas (25.987)               (64.707)               

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (392.238)            (347.344)            

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Captações (pagamentos) de empréstimos e financiamentos (113.720)             (417.941)             

Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades financiamentos (113.720)            (417.941)            

Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa 70.230               (20.852)              

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 8.451                  29.303                

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 78.681                8.451                  

Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa 70.230               (20.852)              

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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