
o passivo de arrendamento reconhecido pelo Clube.
O montante dessa obrigação foi registrado no passivo do Clube e será amortizado em
20 anos (prazo da concessão/arrendamento), sendo registrado no Passivo Circulante o
montante a amortizar em até 12 meses e o restante no Passivo Não Circulante.

21 Provisão para contingências
A Provisão para contingências e os depósitos judiciais, em 31 de dezembro de 2021,
estavam representados como demonstrado a seguir:

Depósitos judiciais Provisões constituídas
Provisões 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Cíveis ............................ - - 22.925 42.712
Trabalhistas .................. 18.266 14.252 7.548 5.336
Provisão para
contingências............. 18.266 14.252 30.473 48.048

(a)Contingências passivas
Da natureza Cível
Os processos cíveis de maior relevância estão relacionados aos atletas, em especial
relacionados a negociação de direitos econômicos e de imagem.
Da natureza Trabalhista
Os processos de maior relevância estão relacionados às verbas trabalhistas tradicionais,
tanto para atletas quanto para ex-funcionários.
Perdas Possíveis
OClube é parte em outras ações Cíveis e Trabalhistas, no âmbito judicial e administrativo,
cuja opinião dos assessores jurídicos do Clube é de perda possível no montante de R$
59.711 e R$ 31.258, respectivamente.

(b)Contingências ativas
De natureza administrativa
O Clube promove ações no âmbito administrativo e judicial de cobrança relacionadas à
indenização por formação de seus atletas, transferências internacionais e mecanismo
de solidariedade. De acordo com a opinião dos seus assessores jurídicos, existe uma
expectativa de êxito provável no montante de R$ 7.811 (2020 - R$ 7.411), que será reco-
nhecido, apenas no momento em que houver sentença favorável transitada em julgado.

22 Receita líquida das atividades
31/12/2021 31/12/2020

Arrecadação jogos................................................................ 2.849 3.587
Cotas de TV.......................................................................... 114.058 67.830
Negociações de atletas ....................................................... 88.315 67.709
Patrocínios............................................................................ 32.301 29.602
Sociais .................................................................................. 60.740 66.431
Estacionamento.................................................................... 287 956
Locações .............................................................................. 771 444
Publicidade ........................................................................... 6.509 2.331
Licença de logomarca........................................................... 16.318 7.053
Premiações........................................................................... 58.495 32.953
Promoções/Eventos.............................................................. 182 257
Loteria Esportiva................................................................... 1.388 1.867
Indenizações......................................................................... 1 228

Receita Bruta das atividades................................................ 382.214 281.248

Deduções Arrecadação Jogos.............................................. (1.856) (3.146)
Dedução de direitos de televisionamento/marketing............ (13.592) (8.069)
Dedução de receita social .................................................... (12) (85)
Dedução de premiação......................................................... (4.789) (3.268)
Deduções direitos econômicos ............................................ (18.074) (7.023)

Deduções.............................................................................. (38.323) (21.591)

Receita líquida das atividades........................................... 343.891 259.657

23 Custos operacionais das atividades
31/12/2021 31/12/2020

Futebol
Pessoal e benefícios............................................................. (151.384) (143.800)
Direito de imagens................................................................ (29.735) (39.938)
Empréstimos de atletas ........................................................ (2.441) (1.168)
Baixa de direitos federativos de atletas................................ (17.503) (11.745)
Amortização de atletas ......................................................... (41.450) (47.467)
Logística ............................................................................... (8.998) (6.389)
Serviços de terceiros ............................................................ (4.200) (4.404)
Serviços de apoio ................................................................. (1.023) (1.855)
Material de consumo ............................................................ (2.422) (2.577)
Gratificações de atletas ........................................................ (4.095) (2.001)
Obrigações Legais................................................................ (26.203) (19.342)
Aluguéis ................................................................................ (7.296) (6.012)
Recuperação de custos e formação de atletas .................... 35.562 24.656
Comunicação........................................................................ (47) (68)
Energia e Utilidades.............................................................. (345) (189)
Tarefas ................................................................................. (214) (117)
Depreciação.......................................................................... (848) (480)
Intermediação....................................................................... (1.358) (566)
Promoção Comercial ............................................................ (88) (50)
Custos operacionais das atividades................................. (264.088) (263.512)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

24 Despesas comerciais
31/12/2021 31/12/2020

Marketing ............................................................................. (2.927) (8.256)
Mídia ..................................................................................... (2.157) (2.142)
Despesas comerciais ......................................................... (5.084) (10.398)

25 Despesas gerais e administrativas
31/12/2021 31/12/2020

Conselhos............................................................................. (362) (367)
Assessoria Jurídica............................................................... (3.231) (3.426)
Gabinete Presidência ........................................................... (1.289) (1.306)
Assessoria Qualidade........................................................... (259) (365)
Ouvidoria .............................................................................. (277) (293)
Negócios Estratégicos.......................................................... (41) (3)
Administração....................................................................... (10.411) (18.701)
Patrimônio............................................................................. (23.704) (24.783)
Finanças ............................................................................... (2.297) (2.371)
Central Atendimento Sócios ................................................. (1.206) (1.481)
Museu................................................................................... (639) (640)
Tecnologia da Informação..................................................... (4.277) (4.080)
Recursos Humanos .............................................................. (787) (1.286)
Parque Gigante..................................................................... (2.187) (2.747)
Relações Sociais .................................................................. (1.406) (2.168)
Genoma Colorado ................................................................ (142) (139)
FECI e Esportes Amadores .................................................. (1.660) (945)
Futebol Feminino.................................................................. (6.465) (4.011)
Despesas gerais e administrativas................................... (60.640) (69.112)

26 Outras Receitas (Despesas) operacionais
31/12/2021 31/12/2020

Perdas na alienação de bens ............................................... 120 (125)
Realização da Cessão por direito de exploração /
arrendamento (nota 20) ....................................................... 19.539 19.539
Receita com doações (Nota 11b) ......................................... 5.612 710
Outras receitas (despesas) operacionais......................... 25.271 20.124

27 Resultado financeiro
31/12/2021 31/12/2020

Juros e multas fornecedores ................................................ (9.322) (1.201)
Juros e multas sobre impostos............................................. (9.331) (8.302)
Despesas bancárias ............................................................. (23.023) (21.591)
Despesas com variação cambial .......................................... (14.325) (38.016)
Juros e multas sob parcelamentos....................................... (14.759) (11.515)
Descontos concedidos.......................................................... (198) (19)
Despesas financeiras......................................................... (70.958) (80.644)
Juros e multas auferidos....................................................... 8.119 29
Descontos auferidos............................................................. 463 251
Receita com rendimentos bancários .................................... 22 7
Receita com variação cambial.............................................. 9.575 29.649
Renegociação de dívidas tributárias..................................... 14.216 22.061
Receitas financeiras........................................................... 32.395 51.997
Receitas e despesas financeiras, liquidas....................... (38.563) (28.647)

28 Gestão de riscos financeiros
Fatores de risco financeiro
As atividades doClube o expõem a diversos riscos financeiros: risco demercado (incluindo
risco de moeda, risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de
caixa e risco de preço), risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco do Clube se
concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais
efeitos adversos no desempenho financeiro do Clube.
Agestão de risco é realizada pela diretoria financeira, segundo as políticas estabelecidas
pela Administração do Clube.

(a)Risco de mercado
(i) Risco cambial
O Clube atua internacionalmente e está exposto ao risco cambial decorrente de exposi-
ções com relação ao Dólar Norte Americanos (US$) e Euro (€). O risco cambial decorre
de operações com devedores por cessão de direitos econômicos de atletas, credores
por participação e negociação de atletas e ativos e passivos reconhecidos, mantidos em
moeda diferente da moeda funcional do Clube.
O Clube não possui contratados instrumentos para proteção dos riscos cambiais. A
exposição líquida do Clube, ao risco da variação cambial de moeda estrangeira, em 31
de dezembro de 2021 e 2020 estão apresentadas a seguir:

Euros Reais
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Devedores cessão de direitos
econômicos (Nota 5) 2.716 3.022 17.163 19.269
Credores por participação e
negociação de atletas (Nota 14) 2.535 (143) 16.016 (915)
Contas a pagar (Nota 18) 117 - 742 -
Total da exposição líquida
em Euros - € 5.368 2.879 33.921 18.354

Dólares Norte Americanos Reais
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Devedores cessão de direitos
econômicos (Nota 5) 1.334 305 7.446 1.585
Credores por participação e
negociação de atletas (Nota 14) 3.480 (877) 19.416 (4.557)
Exposição líquida em Dólares
Norte Americanos – US$ 4.814 (572) 26.862 (2.972)

(ii) Risco do fluxo de caixa ou valor justo associado com taxa de juros
Considerando que os ativos e passivos financeiros do Clube possuem taxas de juros
fixas e determináveis, o resultado e os fluxos de caixa operacionais do Clube, no período
de até 12 meses, são livres de oscilações significativas, decorrentes de mudanças nas
taxas de juros de mercado.

(b) Risco de crédito
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa e instituições financeiras, bem
como de exposições de devedores por cessão de direitos econômicos (Nota 5), contas
a receber (Nota 6) e devedores diversos (Nota 8).
Depósitos bancários e outros instrumentos financeiros têm como contraparte, instituições
financeiras de reconhecida solidez e/ou são lastreadas em títulos garantidos por estas
instituições.
O risco de crédito relacionado aos devedores por cessão de direitos econômicos (Nota 5),
contas a receber (Nota 6) e devedores diversos (Nota 8) é consideradomínimo, tendo em
vista a natureza dos devedores conforme divulgado nas respectivas notas explicativas,
cujo histórico demonstra inexistência de perdas incorridas com esses devedores e/ou
atrasos no pagamento, com exceção aos valores provisionados no contas a receber
(Nota 6).
Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o exercício, e a Administração do
Clube não espera nenhuma perda adicional às registradas conforme Nota 6.

(c) Risco de liquidez
A previsão de fluxo de caixa é realizada para assegurar que o Clube tenha caixa sufi-
ciente para atender às necessidades operacionais. O Clube mantém em garantia aos
empréstimos e financiamentos os recebíveis por direito televisionamento contratados
com a Rede Globo de televisão, além dos recebíveis dos sócios.

29 Seguros
As coberturas de seguros vigentes em 31 de dezembro de 2021, foram contratadas pelos
montantes a seguir indicados, consoante apólices de seguros:

Importâncias
Ramos seguradas
Incêndio/Raio/Fumaça/Explosão/Queda de aeronaves.............................. 6.760
Danos Materiais + Lucros cessantes combinados ..................................... 391.089
Risco Danos Materiais + Lucros Cessantes ............................................... 651.815
Despesas de aluguel em decorrência de incêndio, tumultos, greves,
raio, explosão............................................................................................. 300
Danos elétricos - Estádio Beira-Rio ........................................................... 5.000
Danos elétricos - CT Alvorada ................................................................... 100
Frota de Veículos........................................................................................ 768
Danos Corporais e/ou Materiais Causados a Passageiros ........................ 4.034
Seguro de vida atletas - (Lei Pelé).............................................................. 87.005
Seguro de vida atletas (Seguro Complementar)......................................... 77.750
Responsabilidade Civil Geral - Estádio Beira-Rio....................................... 30.000
Responsabilidade Civil Empregador e Operações - CT Alvorada .............. 600
Total............................................................................................................ 1.255.221
As apólices de seguros são contratadas junto a seguradoras nacionais idôneas. O Clube
mantém apólices de seguros que, foram definidas por orientação de especialistas e levam
em consideração a natureza e o valor de risco envolvido.

30 Investigação do Ministério Público
As questões relativas a discussões e procedimentos vinculados às gestões anteriores do
Clube, noticiadas por veículos de comunicação, estão a cargo da justiça. A atual gestão
está colaborando com informações e documentos, quando solicitados, de acordo com
os procedimentos legais aos quais o Clube está vinculado.

31 Impactos econômicos da pandemia relativa ao COVID-19
Em 2021, o Clube ainda sofreu impactos decorrentes da Pandemia. Embora a atividade
desportiva tenha sido retomada, a abertura ao público ocorreu apenas em outubro/2021.
O principal impacto foi na arrecadação de jogos, não atingindo o orçamento previsto, e
em receitas sociais, que apenas em outubro iniciou a reversão parcial da inadimplência
social, devido ao retorno dos torcedores.
Diante do cenário apresentado e das dificuldades impostas e alinhado com o compromisso
da administração, destacamos a manutenção de algumas ações:
- revisão de contratos com os principais fornecedores;
- renegociação de dívidas;
- otimização de processos;
- revisão de quadro funcional;
- redução de custos e despesas.
Com relação as receitas, destacamos que parte da receita de televisão do exercício de
2020 foi registrada em 2021, devido ao término do campeonato brasileiro 2020, no final
do mês de fevereiro, contribuindo no resultado do exercício findo em 31 de dezembro
de 2021.
No campo da segurança do trabalho, mantivemos todos os protocolos para a COVID-19
e acompanhamos a evolução vacinal do quadro funcional, que atingiu 100% de segunda
dose, em novembro/2021.

32 Transações que não afetam caixa
31/12/2021 31/12/2020

Reconhecimento inicial de contratos de televisionamento........ 105.985 8.706
Reconhecimento inicial de contratos de patrocínios ................. 4.960 8.083
Reconhecimento inicial de contratos de publicidade................. 40 -

110.985 16.789
33 Eventos subsequentes

Como eventos subsequente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, que não
gera ajuste nas demonstrações contábeis do referido exercício, ocorreu a captação de
uma cessão de créditos com o Banco BMG, em 21 de fevereiro de 2022, no montante
de R$ 13.000.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos
Conselheiros e Administradores do
Sport Club Internacional
Porto Alegre - RS
Opinião sobre as demonstrações contábeis
Examinamos as demonstrações contábeis do Sport Club Internacional (“Clube”), que compreendem balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira do Sport Club Internacional em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis
às entidades desportivas (ITG 2003 (R1 )).
Base para opinião sobre as demonstrações contábeis
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação ao Sport Club Internacional, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sobre as demonstrações contábeis.
Ênfases
Equilíbrio econômico e capital circulante liquido
Em 31 de dezembro de 2021 o Clube apresenta deficiência de capital circulante líquido no montante aproximado de RS 259.645
mil e déficits acumulados no montante de RS 237.181 mil. Conforme Nota Explicativa nº 1 (f), a Administração está envidando
esforços com o objetivo deminimizar os impactos em seus fluxos de caixa. O equilíbrio econômico e financeiro do Clube depende do
sucesso dasmedidas que estão sendo tomadas pelaAdministração. Nossa opinião não contém ressalva em relação a esse assunto.
Investigação pelo Ministério Público
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 30, as questões relativas a discussões e procedimentos investigatórios do Minis-
tério Público relativos à gestão do clube no biênio 2015-2016, noticiadas por veículos de comunicação, estão a cargo da justiça.
A atual gestão está colaborando com informações e documentos, quando solicitados. Nossa opinião não está ressalvada em
relação a esse assunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
AAdministração do Clube é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma
de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e,
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Clube continuar

operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar o Clube ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Clube são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuarios tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Clube;

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela Administração;

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Clube. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Clube a
não mais se manter em continuidade operacional;

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos.

Porto Alegre, 11 de março de 2022.
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