
RELATÓRIO FINANCEIRO 2019 

 

 

Apresentação 

 

Athletic Club é uma agremiação da Cidade de São João Del Rei-MG, fundado como 

Athletic Foot-Ball Club, sua ata foi lavrada em 27 de junho de 1909 na residência de seu 

primeiro presidente Omar Telles Barbosa.  

O ATHLETIC CLUB, também, denominado simplesmente Athletic, é uma associação 

civil sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, situado à Rua Prefeito 

Nascimento Teixeira n° 160, bairro Segredo, São João Del Rei – MG. 

Possui o título de utilidade Pública Municipal, através da lei municipal n.º 642, de 18 de 

maio de 1.962. 

Tipifica seu quadro de Associados da seguinte forma: 

a) Sócio Honorário; 

b) Sócio Benemérito; 

c) Sócio Proprietário; 

d) Sócio Frequentador; 

e) Sócio Individual. 

 

Regime Tributário 

 

O clube é isento do IRPJ e classificado como uma entidade recreativa imune ou isenta. 

 

As Receitas do Clube 

As Receitas do clube vem das mensalidades arrecadadas de nossos associados, venda de 

cotas, aluguéis de espaços, receitas oriundas de eventos festivos, cursos de esportes, 

patrocínios diretos e indiretos e venda de jogador.



Para manter o clube em funcionamento estatutariamente se é cobrado taxa mensal de 

seus associados, além de receitas advindas de fontes legais. 

É vedado ao clube contribuir com quaisquer gastos estranhos ao seu objetivo social. 

Além das receitas citadas o Athletic recebe recursos de projetos incentivados, valores 

que são cem por cento gastos com seu objetivo ora contratado. 

As receitas auferidas pelo clube são classificadas conforme abaixo e possuem o objetivo 

de proporcionar recreação, lazer e cultura aos seus sócios e desenvolver o esporte em 

suas diversas modalidades, além de atividades sociais e cívicas: 

 

Descritivo das Receitas 

 

o Receitas Sociais: condomínio, taxas de transferência de cotas, 

negociações de condomínios, taxa de dependentes. 

o Receitas Patrimoniais: venda de cotas, aluguel da lanchonete, aluguel de 

quadras, aluguel do salão, aluguel de salas. 

o Receitas de Doações: doações de pessoas físicas e doações de pessoas 

jurídicas. 

o Outras Receitas: convites de eventos sociais, publicidade nas revistas, 

uniformes, colônia de férias, matrículas, estorno de despesas, festas, 

contribuição de melhorias,torneios. 

o Receita de Cursos: iniciação esportiva, natação, futebol de salão, 

voleibol, basquete, futebol, hidroginástica, musculação, ginástica 

localizada, flex ball. 



o Outras Receitas de não-sócios:colônia de férias,uniformes. 

o Receitas de Cursos de não-sócios: natação, futebol de salão, voleibol, 

basquete, futebol, hidroginástica.  

 

Valores Apurados em 2019 (Receitas) 

 

Receita com mensalidades dos associados R$    1.485.583,92 

Receita com escolinha associados/ não associados R$       399.916,60 

Rendimentos diversos R$       208.826,71 

Receita com venda e reabilitação de  títulos R$          43.150,00 

Receita com aluguéis R$          94.832,00 

Receita com taxa de personal                                           R$            7.560,00 

Receita com venda de uniformes R$            3.874,50 

Receita com venda de convites R$          12.968,00 

Receita com patrocínio/publicidades (leia-se: esportes  
especializados e parte do futebol) R$       744.914,56 

Renda de esportes R$          24.687,50 

Total R$    3.026.313,79 

 

 Despesas 

 

As despesas do clube referem-se ao cumprimento dos objetivos sociais descritos em seu 

estatuto social sendo vedado ao clube contribuir com quaisquer gastos estranhos ao seu 

objetivo social e distribuir resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela 

do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto. 

 

 

Valores Apurados em 2019 (Despesas e Custos) 

 

Despesas administrativas e impostos  R$       293.180,38 

Despesas de encargos e benefícios R$       582.311,56 

Eventos sociais R$          28.909,45 

Despesas com manutenção/ limpeza/patrimônio R$       195.748,20 

Despesas com salários R$       765.385,03 

Despesas com prestadores de serviços R$       118.618,33 

Despesas com esportes/participação em competição R$       826.055,89 

Despesas com marketing e comunicação R$            3.270,13 

Outras despesas R$       167.448,14 

Total R$    2.980.927,11 
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