Introdução
A Sociedade Esportiva Alvorada Club, vem por meio deste relatório, apresentar o resumo
financeiro do ano de 2019. Um ano desafiador, onde não obtidos resultados esportivos
satisfatórios, refletiram num maior desafio financeiro dado a diminuição nas
arrecadações de jogos, e um esforço gerencial para atender as demandas operacionais.
Entre as categorias de base, o foco na formação de atletas de alto desempenho para
aptidão ao Campeonato paranaense da segunda divisão de 2020 foi um dos focos. Um
fator que apresentou exito dado que a iniciativa revelou 3 jogadores que no ano seguinte
seriam reforços do time principal profissional. O bom trabalho executado demonstra que
o clube tem capacidade estrutural e física para formar bons profissionais do esporte bem
como apresentar novas oportunidades para cada vez mais atletas novos.
Na primeira parte do relatório estão apresentadas as receitas e despesas de forma básica,
em seguida as despesas de forma facilitada e compreensiva. Para isso, o relatório a
seguir possui dados para serem descritos, baseados da demonstração de resultados.

Receitas:
A receita da Associação basicamente tem origem nos patrocínios comerciais, incentivos
feitos por parte das empresas como doação, permuta de serviços, na finalidade de
propagandacomercial através do clube. Uma outra parte considerável vem a partir das
receitas de jogos (bilheteria, receitas e lanchonete, venda de produtos e bebidas). A
terceira origem descrita no ano trata-se de royalties originados da gestão da marca por
terceiros.
Campeonatos ............................................ R$ 271.475,00

Patrocínio e Royalties …………………. R$ 1 036.981,74
Receita de transmissão ……………….. R$ 480.614,52
Total ……………………………………... R$ 1 789.071,26

Despesas:
Despesas com pessoal e encargos, engloba toda despesa que temos com salários,
encargos, obrigações trabalhistas, rescisões e multas dentro do ambito dos recursos
humanos para operação do time.
Despesas gerais são as despesas que custo de operação do centro de treinamento,
entre elas, alimentação, energia elétrica, manuteções, aquisição de materiais de uso
diário, alojamento dos atletas, telephone, internet, manutenção do campo,
deslocamentos internos na cidade entre outros.
Despesas financeiras são todos custos com operações bancárias e tarifas financeiras.
Outras despesas operacionais, englobam custos de operação de jogos fora de casa, tal
como hoteis, onibus, alimentação, equipamento, mantimentos durante o Campeonato.
Despesas com pessoal e encargos ……………… R$ 856.026,25
Despesas Gerais …………………………………... R$ 487.024,97
Despesas Financeiras ……………………………... R$ 8.189,72
Outras despesas operacionais ……………………. R$ 227.379,32
Total …………………………………………………. R$ 1 578.620,26

Para eventuais esclarecimentos, devem entrar em contato por e-mail com
comunicacao@mgafc.com.br

Outras informações sobre transparência ou informações sobre o time, poderão ser
encontradas nas nossas redes sociais abaixo e também no nosso site:
https://www.maringafc.com/
https://www.facebook.com/MaringafcOficial
https://www.instagram.com/maringafc/

