Relatório de Gestão Financeira
Clube União Corinthians

2019

PRÓLOGO
O Esporte Clube União Corinthians (UniCo) é uma sociedade civil
de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF nº
24.782.388/0001-98, surgido da fusão dos Clubes União e
Corinthians Sport Club, aprovada pelas Assembleias Gerais de
ambos os clubes realizadas em 27 de julho de 2015.
O presente Relatório tem como objetivo apresentar a prestação de
contas

dividida

em

partes:

Receitas,

Comparativo 2018 x 2019 e Relatório Anual.

Despesas,

Balanço

RECEITAS

O Esporte Clube União Corinthians tem como principal fonte
de receita as contribuições associativas, seguidas com locação
de dependências, temporada de piscinas, eventos dos
departamentos de esporte e, por fim, outras despesas.

DESPESAS
O Esporte Clube União Corinthians tem como principal fonte
de despesas, as operacionais dos departamentos, que
totalizaram R$ 861.685,04, em 2019, bem como as
administrativas, que totalizaram R$ 942.928,53 e são

representadas por serviços prestados por terceiros, seguido
por depreciações/amortizações, energia elétrica, materiais
de higiene e limpeza, honorários e outras despesas.

Balanço
Comparativo
2019 x 2018

Relatório Anual
Após análise das peças contábeis, o Relatório Anual tem por objetivo detalhar informações e fatos
ocorridos em 2019, conforme segue:

✓ Caixa/Bancos/Aplicações: Mantiveram-se positivos, porém, um pouco abaixo do
exercício anterior, em função das atividades habituais do clube, não havendo fato de
destaque que pudesse ser relevante para consumo de caixa.
✓ Outros Créditos: Valor menor em função de 2018 onde verificou-se saldo a receber em
função de uma ação judicial, sendo que em 2019 temos basicamente valores de cartões
de crédito.
✓ Ativo Imobilizado: O Ano de 2019 foi de manutenção do patrimônio tendo o Ativo
Imobilizado sofrido apenas incremento da conclusão do investimento em Energia
Fotovoltaica e registro da depreciação/amortização dos bens conforme prevê legislação.

Relatório Anual
✓ Credores: Redução do montante quando comparado com 2018, principalmente em
função do esforço para ajustar as contas com trabalhos de reestruturação e revisão dos
gastos.
✓ Parcelamento Impostos: Valores são referente a parcelamentos no âmbito federal sendo
PERT – Programa Especial de Regularização Tributária, no âmbito da PGFN (Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional) e RFB (Receita Federal do Brasil), bem como parcelamento
de INSS.

Relatório Anual
✓ Empréstimos e Financiamentos: Em 2018 houve a tomada de empréstimo para
instalação do sistema de energia fotovoltaica, bem como em 2019, a necessidade de
captação junto ao Sicredi, utilizando premissa estatutária de limite de endividamento na
qual o Conselho Executivo tem autonomia. O saldo deste valor tomado tem ainda 21
prestações para sua total liquidação.
✓ Variação Patrimonial (Superávit / (-) Déficit: O déficit 2019 se dá basicamente por ações
necessárias como liquidação de dívidas antigas com credores além das despesas com
adequações realizadas durante todo ano na adequação da Sede Centro para
atendimento às exigências de legislação e assim enquadramento e obtenção de novos
alvarás de funcionamento perante o Corpo de Bombeiros.

Considerações Finais

Toda documentação e relatórios base para apresentação da Gestão Financeira 2019, foram
apreciados e aprovados pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo e aprovado em Assembleia

Geral.
O Esporte Clube União Corinthians como a maioria dos clubes sociais encontra limitações
financeiras, sendo essa sua maior dificuldade, mas que vem sendo trabalhada em duas
frentes. A primeira frente no esforço da revisão, redução, readequação dos gastos e
incremento de receitas e a segunda frente na linha de habilitação e estruturação do clube
para obtenção de recursos através de Projetos Incentivados.

