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Caros Sócios,

Estamos aqui reunidos para aprovar

Clube. Mais um ano findou

o relatório e contas do Rio Ave

e o saldo geral da nossa actividade é

Futebol

amplamente

satisfatório e desafi ante.
Se por um lado, atingimos amplamente as metas a que nos propusemos, quer do

ponto de vista desportivo como do ponto de vista económico, por outro lado o desafio
de manter esta performance é estimulante mas árduo. Não podemos fechar os olhos nem

ser indiferentes ao contexto socio-económico que vivemos e nessa medida urge
adaptarmos a nossa estratégia à realidade.

O patamar desportivo alcançado traduziu-se num incremento dos nossos números,
mantendo sempre como pedra de toque a ausência total de dívidas à Segurança Social,

Autoridade Tributaria e lnstituições Bancárias, bem como, a apresentação pelo sétimo
ano consecutivos de resultados líquidos positivos.
Este espelho do nosso clube reflecte o trabalho sério e visionário que esta direcção

executa, acompanhado peÍmanentemente pelos nossos colaboradores, nos diversos
departamentos, nomeadamente o Futebol e o Futsal.

Os tempos mudaram e

o nosso clube, habilmente

soube adaptar-se

a

esta

mudança.

Em contra ciclo com o País em geral, os últimos anos do Rio Ave

são

assinaláveis. Desportivamente atingimos patamares nunca antes alcançados, de uma

forma sustentada. O nosso sucesso não foi fugaz e após a ida à final da taça da Liga,
fomos ao Jamor e depois foi a Liga Europa. Este ano preparamos uma equipa para
continuar a estar presente nos palcos atrás referidos e prova disso é o campeonato que
estamos arealizar e a ser reconhecidamente um dos destaques.

No entanto, o caminho é árduo.

É co- imensa honra e orgulho que aqui chegamos em absoluto cumprimento

e

com os resultados de sucesso que vocês conhecem e seguramente partilham deste meu
regozijo, mas só com a ajuda de todos podemos manter estes resultados desportivos e
até financeiros no contexto económico e social que estamos inseridos.

Cabe-nos viver o presente do nosso clube mas pensar no amanhã e antecipar os
problemas e para os mesmos encontrar soluções.
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No momento, vivemos uma era de entusiasmo e de sucesso pelos resultados
alcançados, mas temos os pés bem assentes na tena, diligenciando soluções para
manterem a grandeza e o esplendor do momento que estamos a viver.

Na pessoa do nosso Presidente da Assembleia Geral, Engo Mário Almeida, uma

figura de proa e que esta sempre presente na vida do nosso clube, quero saudar

os

nossos sócios e partilhar com eles este momento e apelar ao seu apoio permanente, pois
é decisivo para as metas que pretendemos alcançar.

Vila do Conde, 14 de Outubro de 2015

(António da Silva Campos)
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Introdução

No cumprimento das disposições regulamentares e dos estatutos do Rio Ave
Futebol Clube, vimos submeter à apreciação da Assembleia Geral o presente relatório
de prestação de contas referente ao exercício que compreende o período de

I

de Julho

de2074 a 30 de Junho de 2015.

Por imposição do Decreto-Leí n." 1012013, de 25 de Janeiro, que estabeleceu o
regime jurídico das sociedades desportivas a que ficam sujeitos os clubes desportivos
que pretendem participar em competições desportivas profissionais, que nos termos do

artigo 30.o são definidas como as que são organizadas pela Liga Portuguesa de Futebol
Profissional, o RAFC constituiu a sociedade desportiva com a denominação social de

"RIo AVE FUTEBOL CLUBE - FUTEBOL, SDUQ, LDA".
A referida sociedade desportiva foi constituída, por escritura pública

celebrada no

dia 26 de Maio de 2013 e assumiu todo o futebol profissional, juniores, juvenis

e

iniciados.
Atendendo a esta situação, no presente relatório, correspondente à gestão da época
201412015, iremos realçar os aspetos contáveis verificados, as suas relevâncias de

exploração e simultaneamente de saliência patrimonial e constituir índice de reflexão
apreciativos de estratégia que, de alguma forma, enquadram os trâmites de gestão
orçamental.

Análise Económica e Financeira

O resultado líquido do exercício positivo ern 60.022,46 €, antecedido de um
resultado positivo de 20.314,66 € na época transata, demonstra que a estratégia definida

continua a dar os seus frutos também no plano financeiro. Chama-se a atenção para o
facto de se ter conseguido o sétimo resultado liquida positivo consecutivo conforme a
seguir se discrimina, apesar dos negócios terem passado, na sua totalidade, para a Rio

Ave SDUQ.
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Realçamos, uma vez mais, que os resultados líquidos alcançados nos últimos
exercícios foram preponderantes para a recuperação dos capitais próprios, sendo de
salientar o diferencial registado no exercício corrente, que fica a dever-se a doação feita

pelo Município de Vila do Conde em Assembleia Municipal de 0310712013 de duas
parcelas de terreno na Avenida

D.

Sancho

I

para implantação de infra-estruturas

desportivas.

Consequência directa da alteração societária a comparabilidade, quer da estrutura de

gastos (custos) quer da estrutura de ganhos (proveitos), não permite retirar ilações

significativas, a não ser a natural redução de ambos e o facto de estar assegurada

a

continuidade das operações do Clube.

Dívidas ao Estado e a Outros Entes Públicos

No cumprimento do estabelecido na Lei informa-se que não existem quaisquer
dívidas em mora ao Estado, à Segurança Social ou quaisquer outras entidades públicas.

Proposta de Aplicação de Resultados

Em cumprimento da disposição legal, propomos que o resultado líquido
exercício no montante de 60.022,46€, seja transferido paru

do

a conta de resultados

transitados.

O exercício agora analisado, embora seja um contributo que nos aprazregistar no

objetivo que nos norteia de alcançar uma solidez financeira estável e consolidada,
deverá funcionar como uma motivação para continuar
sustentado que o Rio Ave merece.

Vila do Conde, 13 de Outubro de 2015.

a

trabalhar para um futuro
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Balanço e Demonstração de Resultados

RIO AVE F C

BALANçO EM 30 DE JUNHO DE 2015
RUBRICAS

NOTAS

D

ìs

30i06/2015

30t06t2014

ACTTVO

Activo nâo corrente
Activos fixos tangíveis
Propriedades de investimento

b

2.231,706,97 C

1.008.364,39 €

275.761,59 €

250.000,00 €

Goodwrll

Activos intangíveis
Activos biologicos
Participações fìnanceirâs - método da equivêlência patrimonial
Participaçóes tinanceiras - outros mêtooos
Outíos activos tinancêiros
Activos por impostos diteridos

I

2.507.468.56 €

258.364_39 €

Activo corrente
Invontários
Activos biotôgicos

10

Clientes

í8

Adiantamenlos a fomecedores

í8

1

Estado e outros entes públicos

26.519,49 €

28.338,84 €

75.599,30 €

254.845,94 e

51.639,45 €
5.292,40 €

23.204,80

C

Outras contas a rêceber
DifeÍimentos
Activos Íìnanceiros detidos para negociação
Outros activos tinanceiros
Activos não corentes detidos para venda
Caixa e depósitos bancérios

4e18

Total do activo

2.35õ.12€

12.416,13 C

261.406.76 €

2.768.875.32€

318.805,71 €
1.577.170,10 €

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio
Fundo Social
Acçóes (quotas) prôpnas

14

1.042.893,69 €

1.042.893,ô9 €

Outros instrumentos de capitâl próprio
PrémÍos de emrssâo
Reserves Legais
Oulras ReseNas

14

491.106,08 €

491.106,08 €

Resultados Transitados
Ajustamêntos em aclivos Íìnanceiros
Lxcedentes de revaloriação

14

-1.564.576,84 €
13.605,94 €

-1.675.887,81 €

Outras variações no capital próprio

14
14

1.535.131,34 €
60.022.46 C

181.891.51 €

Resultado líquido do período
Interêsses minoritários

14

í.578.182,67 €

60.318,13 €

13

35.1ô0,83 €

3s.160,83 €

35.160.83 €

35.1ô0,83 €

577.587,67 €

847.250,ô0 €

5.313,80 €

7.569,54 €

6.979,88 €
565 650,47 €

33.208,52 €
4ô3.ôô2,48 €
í 30.000,00 €

t

1.481.ô91,14 €

1.190.692.65 €
2 768.875 32 ê

1.577.170JQ e

Total do capital próprio
Passivo
Passivo não corrente

14

20.314,ô6 €

Provistres
Financiãmentos obtidos
Responsabilidades por ben€ticios pós€mprego
Passivos por impostos dferidos
Outras contas a pagar

Passivo corrente
Fomecedor€s
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos
Accionistas / sôcios

18

't7 6

Financiamentos obtidos

13

Outras contas a pagar

18

Díerimentos
Passivos linanceiros detidos para negociaçáo
OuÌÍos passivos tinânceiros
Passivos náo corentes detidos para venda

'12

.

Total do passivo
Total do capital próprio e do passivo

O Técnico Oflcial de Contas

Ìcc cJl.õz

A Direcção

c=h
Marta Maria Valongueiro Machado
(TOC N" 7295)

Maria Alexandrina Silva Costa Cruz

Augusto Manuel Fo-n3eca da Silva

1.516.851,97 €

DEMONSTRAçÃO DOS RESULTADOS pOR NATUREZAS
PERíODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2015

RENDIMENTOS E GASTOS

Períodos

NOTAS
0'l

107

12014 a 30106120'1 5

01 107 12013 a 301061201 4

Vendas e prestações de serviços

11 .1

296.733,30 €

317.490,59 €

Subsídios à Exploração

11.1

283.029,85 €

354.837,40 €

10

-26.292,06C

-43.979,76

Ganhos/perdas imputadas de subsidiárias, associadas e empreend. conjuntos
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal

C

17.2

-253.651,49 €

-5ô6.123,86 €

16.1

-83.757,21

C

-215.149,00 €

-33.945,05 €

615,00 €

lmparidade de inventários (perdas/reversões)
lmparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

I

Provisóes (aumentos/reduções)
lmparidade de investimentos não depreciáveisiamortizações (perdasireversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos

11.2

247.274,56

C

623.005,98 €

Outros gastos e perdas

17.5

-61.438,11 €

-90.354,02 €

367.953,79 €

380.342,33 €

Resultado antes de depreciações, gasÍos de financiamentos e r'mposÍos
Gastos / reversões de depreciação e de amortização

17.3

-297.660,47

C

-344.430.46 €

70.293.32€

35.911,87 €

lmparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)
Resullado operacional (anÍes de gasÍos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos

17.4

Resu/lados anles de,mposlos
lmposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período

-14.587,52 €
22.1B3,96

€

-3.192.80 €

-1.869.30 €

14

60.022,46C

20.3í 4,66 €

1zy

Detentores do capital da empresa-mãe
Interesses minoritários

Resultado por acção básico

) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigêncies de relato, a possibilidade de expressão das quanlìas em milhares de euros

(2) - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidaoas

C

19

Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluido no

(1

-7.078,06 €
63.215.26

resultado líquido do período

Resultado líquido do período atribuível a:

859,61 €

11.2

Juros e gastos similares suportados
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coNTAS DE EXPLORAçAO

F. C.

( Exercício de 01 / 07 | 2014

a

30 / 06 / 2015

Geral

Descrição da conta

)

Dep. Juvenil

Dep. Futsal

GASTOS
Materiais de Consumo: Mat.Desportivo

26.292,06

Equipamentos

26.292,06
0,00

Outros

Fornecimentos e Serviços Externos

253.651,49

't.373,20
1.373,20

12.183,26

32.578,04

80.142,90

31.100,00

2.816,79
68.140,00

12.',tE3,26

Subcontratos

Trabalhos esoecializados
Publicidade e propaganda
Vigilância e segurança

757,ô3
567,03

2.816,79

Honorários
Comissões

110.067,21
33.381,00
34.126,59
1.537,98

Conservação e reparação
Ferramentas e utensílios
Material de escritório
Artigos para oferta

111,79

4.193,37
473,79

Equipamentos diversos
Medicamentos e artigos de saúde
Energia e fluidos
Deslocações e estadas
Serviços Clínicos (análises,cirurgia..
Comunicação
Seguros
Contencioso e notariado
Limpeza, higiéne e conforto
Outros fornecimentos e servicos

)

766,98

766,98

425,26

423,00

14.078,75
18.261,22

87,00

4.083,50

577,50
813,54

12.447,45
4.319,44

1.102,14
6.476,20
306,00

5.575,80
816,76

4.954,94

Custos com o pessoal

83.757,21

29.431,29

5.145,4

Treinadores
Jogadores
Pessoal Auxiliar
Estágios Profissionais
Departamento administrativo
Encargos s/ remunerações

10.629,90
12.823,84

7.462,86

3.167,04

31.532,50

16.320,00

15.222,63
93,64
13.454,70

5.648,43

Seguro acidentes de trabalho
Outros gastos

Gastos de depreciação e de amortização

297.660,47

Perdas por imparidade

33.945,05

Outros gastos e perdas
lVA, lMl, lUC, Selo, Taxas . .

93,64
1.884.76

61.438,'t

1

1.460,26

11

.312,96

6.180,58

.

Correcções relat. exerc. anteriores
LIGA / AFP i FPF - inscrições,quotas, etc.
Diversos

11.268,80
12.330,77

1.410,26

5.044,96

31.657,96

50,00

6.268,00

u.842,79

108.784,56

Gastos e perdas de financiamento

7.078,06

Juros suoortados e outros
Outros gastos e perdas de financiamento

6.282,34
795,72
Totais:

.

763.822,45

GONTAS DE EXPLORAçAO

c.

RI

( Exercício de 01 / 07 I 2014

a

30 / 06 / 2015

Geral

Descrição da conta

)

Dep. Juvenil

Dep. Futsal

RENDIMENTOS
VENDAS
Mercadorias

28.877,11
28.877,11

0,00

0,00

PRESTAçõES DE SERVIçOS

267.856,19

4.800,00

3.573,19

Quotizações de Íiliação e inscrição

217.671,75
217.671,75

0,00

0,00

Ingressos p/ Espect.Desportivos

1.073,í9

0,00

Futsal

1.073,19

1.073,19
1.073,19

49.111,25
26.965,50

4.800,00

2.500,00

6.800,00
2.500,00
12.845,75

4.800,00

283.029,85
171.620,00
9.355,40
102.054,45

125.000,00
125.000,00

1',t4.482,15
100.000,00
7.927,70
6.554,45

247.150,70

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rendimentos e Ganhos lnvest. não Financeiros

247.150,70

1.000,00

0,00

Aplicação método de equivlência patrimonial

12.155,65
28.000,00
1.659,00
70.313,16
130.000,00

Quotas
Quotas camarotes

Publicidade
Publicidade
Revistas
Patrocínios
Televisão
Totobola
Outros

suBsrDros À exeloneçÃo
EOEP - Autarquia

AFP/FPF/LIGA
Subsídios de outros
REVERSOES
DE PERDAS POR IMPARIDADE
Em dívidas a receber

2.500,00

0,00

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Rendimentos suplementares
Aluguer de equipamento
Descontos p.p. obtidos

Outros rendimentos e ganhos
Correcções relativas a exercícios anteriores
lmputaSo de subsídios p/ investimentos
Cedência de jogadores
Venda direitos desportivos
Outros n/ especificados
l.E.F.P. - Estágios

2.777,71
2.245,18

RENDIMENTOS E GANHOS DE FINANCIAMENTOS
Juros obtidos
Outros rendimentos

IoÍals;

O Técnico Oficial de Contas

t@

123,86
92,65
31

,21

827.037.71

130.800,00

O Departamento Administrativo e Financeiro

c{e}r}

=lo tGwae-rtãtcì\nBìc

Marta Maria Valongueiro Machado

1.000,00

ú,

Maria Alexandrina Silva Costa Cruz

,EÍ. Augusto Manuel Fonseca da Silva

118.0s5,34
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Relatório e Revisão de Contas

JOSÉ LUÍS AZEVEDO, SROC, UNIPESSOAL, LDA.
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

CERTIFICAÇÃO DAS CONTAS
INTRODUCÃO

1. Examinámos as demonstrações frnanceiras de "RIO AVE FUTEBOL CLUBE", as quais
compreendem o Balanço em 30 de Junho de2015, (que evidenciaum total de 2.768.815,32 euros
e um total de capital próprio de 1,578.182,67 euros, incluindo um resultado líquido de 60.022,46
euros), a Demonstração dos Resultados por Natureza, aDemonstração das Alterações no Capita^
Próprio e a Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício findo naquela data. e o
conespondente Anexo.

RESPONSABILIDADES

2.8

daresponsabilidade da Direcção a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de
forma verdadeira e apropriada a posição frnanceira da Empresa, o resultado das suas operações e
os fluxos de caixa, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a
manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e

independente,

baseada no nosso exame daquelas demonstrações hnanceiras.

Âvrsrro
4. O exame a que procedemos foi efectuado de a
Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores O
seja planeado e executado com o objectivo de
demonstrações f,rnanceiras estão isentas de d
referido exame incluiu:
- a verificação, numa base de amostragem, do
demonstrações frnanceiras e a avahaçáo das es
pela Direcção,utihzadas na sua preparação;

- a apreciação sobre se são adequadas

as

polít

tendo em conta as circunstâncias;
- a verificação da aplicabilidade do princípio d

- a apreciação sobre se é adequada, em ter
linanceiras.
1502, 1.e Dìreito, Traseiras, Sala 2 | 4465-707 Leça do Balio lÍe|.2295I 4436 | Fax22 956 35 20
990 | INSCRtTA NA O.R.O.C. N.e 99 | CAp|TAL SOCTAL 5,000 € | C.R.C, DA MAtA, Matrícula 502 763 990

Rua Nova do Seixo,
NIPC 502 763

JOSÉ LUíS AZEVEDO, SROC, UNtPESSOAL, LDA.
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

5. O nosso exame abrangeu também a

verif,rcação da concordância da informação financeira

constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitávelpara a expressão da nossa
opinião.

OPINIÃO

7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do í(RIO AVE
FUTEBOL CLUBE", em 30 de Junho de 2015, o resultado das suas operações e os fluxos de
caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos
geralmente aceites em Portugal.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS
8. E também nossa opinião que a informação constante do relatório de sestão é concordante com
demonstrações financeiras do exercício.

ÊNrasB
9. Sem afectar a opinião expressa no parâgrafo 7 acima e conforme mencionado nas notas números
14 e I4.4 do Anexo, chamamos a atenção para o aumento signifrcativo verificado nos capitais
próprios do Clube, os quais passaram de 60.3 18,13 euros em Junho de 2014 para L 578.1 82,67
euros em Junho de 2015. Este aumento ficou em grande parte a dever-se ao facto de ter sido
contabrhzada neste período a doação de duas parcelas de terreno, avaliadas em 1.466.367,00
euÍos, cedidas pelo Município de Vila do Conde ao Rio Ave Futebol Clube e que integram os
terrenos onde está instalado o parque de jogos do Clube, na Avenida D. Sancho I, em Vila do
Conde.

Vila do Conde, l6 de Outubro de 2015.
rufu1Í$ rzuvpo,

sRogüNIP., LDl"

UnGercnte,

,.
/'
(-",..Fz-<,/ à

(-)

\

UIS AZE,VEDO, SROC, LINIPESSOAL, LDA.

(sRoc

ee)

representada por
José Luís Pinto de Azevedo

(ROC 626)
Rua Nova do Seixo,
NIPC 502 763

I502,L.e Direito, Traseiras, Sala2l4465-707

990 | INSCRITA NA O,R.O.C. N,e 99 | CAp|TAL

Leça do Balio

SOCTAL 5.000

€|

1Tel.2295L4436 | Fax22 956 35 20

C.R.C. DA MA|A, MatrÍcula 502 763 990
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Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

RE]ATóRIO

E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nos termos da alínea b) do artigo 98e, e em cumprimento com o artigo 52e dos
Estatutos, o Conselho Fiscal emite o presente parecer sobre o RETATóR|O E CONTAS do
exercício, que compreende o período de 01 de Julho de 2OL4 a 30 de Junho de 2015.

L.e - Verificados e analisados os documentos contabilísticos à luz das normas legais,
considera-os aprovados;

2.e - Aprova também o Balanço e Demonstração de Resultados;

- Pelo atrás exposto e pelo relevante trabalho desenvolvido, propomos um voto de
louvor à Direção.
3.e

Vila do Conde, 16 de Outubro de 2015

