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Sócios em Dia
(30/06)

Receita Bruta
das Atividades
(2º trimestre R$ Mil)

Resultado
Operacional
(2º trimestre R$ Mil)

Resultado
Líquido (2º
trimestre - R$
Mil)

Endividamento
de Longo Prazo
(30/06 - R$ Mil)

Investiment
os (2º
trimestre R$ Mil)

Amortização de
Passivos anteriores a
2015 (2º trimestre R$ Mil)

9.935

22.157

1.066

(6.225)

188.221

7.784

2.015

Financeiro

No 2° trimestre de 2016 a receita líquida atingiu
R$20,5 milhões, correspondendo a um aumento de
25% em relação ao mesmo período de 2015 (R$15,4
milhões).

O desempenho das receitas correntes nesse trimestre
aumentou a capacidade de investimento no período,
já potencializada pelo recebimento de Luvas (Esporte
Interativo) no trimestre anterior. O Clube investiu
parte deste valor na aquisição de direitos federativos
de atletas profissionais, no aumento em 12% do
número de atletas da Divisão de Base, na qualificação
da comissão técnica, com a contratação de
profissionais multidisciplinares para a Base e em
instalações, aquisição de equipamentos e licenças de
software, acumulando no 1º semestre um
investimento total de R$12,0 milhões.

PROFUT

(2º
trimestre R$ Mil)
1.026

DESTAQUES DO TRIMESTRE
Investimentos

O Esporte Clube Bahia investiu, no 2° Trimestre de 2016, R$4,5 milhões
em aquisição de direitos federativos de atletas profissionais.

Timemania

A Loteria Timemania rendeu para o Bahia R$506 mil no 2º trimestre. Esses
recursos foram integralmente aplicados na amortização de dívidas com o
FGTS, oriundas de gestões passadas e atualmente parceladas no âmbito
do PROFUT. Verificada queda de 9,5% em relação as apostas no Bahia em
2016 comparado com 2015. O Clube procurou aumentar a divulgação da
Timemania

A necessidade da formação de um elenco mais
competitivo e a mudança na comissão técnica
incrementou em 53% os custos operacionais do
período, mesmo assim, o Esporte Clube Bahia
manteve Superávit Operacional de R$1,06 milhão no
2° trimestre, acumulando resultado operacional
positivo de R$45,8 milhões no primeiro semestre.
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Aumento do Passivo Circulante devido ao reconhecimento de dívidas identificadas pela Caixa Econômica Federal
posteriormente à adesão ao PROFUT, no montante de R$5,3 milhões referentes aos débitos com FGTS de gestões
passadas. Os débitos foram analisados, incluídos no parcelamento especial (PROFUT) e reconhecidos no passivo,
provocando aumento do índice de endividamento do Clube no 2º trimestre
Registro da atualização dos juros da dívida incluída no parcelamento especial (PROFUT) no montante de R$2,6
milhões, que somados ao R$3,5 milhões reconhecidos no 1º trimestre, acumula R$6,1 milhões no primeiro
semestre do ano de 2016.
Identificação de novos processos trabalhistas referentes a fatos anteriores ao exercício de 2015 e atualização dos
valores dos processos já reconhecidos como perda provável, totalizando R$2,3 milhões de reconhecimentos no 2º
trimestre.
Apesar da contabilização adicional de novos passivos anteriores a 2015, o índice geral de endividamento em 2016
continua significativamente inferior ao último exercício, conforme demonstrado a seguir:

2015
Circulante
Não Circulante
Total do ativo
Circulante
Não Circulante
Total do passivo

ATIVO

PASSIVO

Índice de Endividamento Geral

ÍNDICE GERAL DE ENDIVIDAMENTO

33.141
43.988
77.129

Circulante
Não Circulante
Total do ativo

37.887
178.654
216.541

Circulante
Não Circulante
Total do passivo

2,81

2016
ATIVO

PASSIVO

Índice de Endividamento Geral

Redução do
Endividamento

57.279
58.036
115.315

38.186

34.245
188.221
222.466

-3.642
9.567
5.925

1,93

0,88

 A Controladoria do Clube estuda o comportamento da inadimplência no Programa de Sócios (implantado em
setembro/2015) para o registro de perdas no recebimento de créditos a partir do 3º trimestre do exercício fiscal do
ano de 2016. O procedimento técnico visa registrar o saldo contábil do Contas a Receber pela sua melhor
perspectiva de realização.
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Gestão Própria do Programa de Sócios
Em junho de 2015 iniciou-se o processo de migração
da base de dados para um novo sistema de gestão do
quadro social do Clube, agora administrada pela
Diretoria de Mercado. Nesse período, a base de dados
possuía cerca de 25 mil registros, contendo todo o
passado do programa de sócios. Um primeiro
saneamento desta base foi feito para lançamento do
Programa de Sócios com Acesso Garantido em
setembro de 2015, conferindo, por exemplo,
inconsistência de informações, casos de duplicidade e
aumentando a confiabilidade dos dados. Em maio de
2016, o Esporte Clube Bahia realizou um novo
saneamento da base inativa resultando na redução da
quantidade registrada na categoria “Esquadrão
Patrimonial” de abril para maio.

ANÁLISE GRÁFICA

Perfil do Sócio Esquadrão

A Diretoria tem focado os esforços no aumento da
percepção de valor agregado pelo sócio como forma
de fidelizar, reduzir a inadimplência e conquistar
novas adesões, resultando numa evolução de 20%
entre em abril e junho na categoria “Acesso
Garantido”.
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