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Introdução  

O Centro Integrado para o Desenvolvimento do Esporte Amador, inscrito no CNPJ sob 

o no 11.105.536/0001-98, vem por meio deste relatório, apresentar o resumo financeiro 

do ano de 2020.  

Inicialmente precisamos considerar que o ano de 2020 foi trágico para a população 

mundial, pois a Pandemia do COVID-19 afetou todos os segmentos da sociedade, não 

sendo diferente para a nossa entidade. Foi um ano completamente atípico sendo que o 

clube teve a maior parte das suas receitas reduzidas por conta as dificuldades 

enfrentadas pelas empresas patrocinadoras e também pela ausência de público nos 

jogos das competições estaduais e nacionais. Embora o Pato Futsal tenha sido a equipe 

Bi-Campeã da Liga Nacional de Futsal, devido a todos os problemas enfrentados, não 

foi possível repetir o mesmo desempenho dos anos anteriores. 

No ano de 2020 o Pato Futsal terminou o campeonato da Liga Nacional de Futsal em 

5º. Lugar, e no Campeonato Paranaense de Futsal – Série Ouro, a equipe terminou o 

campeonato na 11 colocação geral.  

Tendo em vista a situação da pandemia, e para preservar a integridade física dos 

nossos jovens atletas, o clube não disputou os campeonatos estaduais das categorias 

sub-15, sub-17 e sub-20, naquele ano. 

 

Do relatório financeiro 

A seguir, apresentamos os relatórios das receitas e despesas, relativos ao ano de 2020 

de maneira sintetizada e compreensiva, sendo que os dados explicativos seguem nos 

balanços e DRE.  
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Receitas:  

As receitas do Centro Integrado para o Desenvolvimento do Esporte Amador tiveram 

origem nos recursos repassados pelos patrocinadores do clube, repasses financeiros 

por meio de subvenção do poder público municipal e das receitas advindas das 

contribuições dos sócios-torcedores. Por conta da pandemia, não tivemos arrecadação 

da bilheteria nos dias de jogos, no ano de 2020. Embora em menor valor, o clube 

também obteve receitas oriundas da venda de materiais esportivos com a sua marca. 

Apresentamos a seguir, os números obtidos das receitas relatadas: 

Patrocínios:.........................................................R$: 1.482.556,11 

Subvenções:.......................................................R$:     45.000,00 

Sócio-torcedor....................................................R$:     216.657,90 

Receita Projeto Federal:....................................R$:     494.856,78 

Prêmios: ............................................................R$:       16.710,90 

Receita de Multas Contratuais...........................R$:       55.161,00 

Total ................................................................. R$: 2.310.942,69 
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Despesas:  

Com relação às despesas, tivemos gastos com pessoal e encargos, englobando 

salários, encargos, obrigações trabalhistas, rescisões e multas dentro do ambito dos 

recursos humanos para operação da equipe.  

Despesas gerais são as despesas que custo de operação do centro de treinamento, 

entre elas, alimentação, energia elétrica, manutenções, aquisição de materiais de 

expediente, alojamento/alugueis dos atletas, telefone, internet, deslocamentos internos 

na cidade entre outros.  

Despesas financeiras são todos custos com operações bancárias e tarifas financeiras. 

Outras despesas operacionais, se referem aos custos com os jogos realizados fora do 

município, como hotéis, alimentação, medicamentos e mantimentos durante as 

competições.  

Despesas Administrativas................................. R$: 1.862.971,51  

 Despesas Gerais ............................................. R$:     75.196,98 

Despesas Mercantis...........................................R$:     14.520,20  

Despesas Financeiras e tributarias................... R$:        5.608,42 

Total ................................................................. R$: 1.958.297,11  

Para eventuais esclarecimentos, entrar em contato por e-mail com  

marketing@patofutsal.com.br  

Outras informações sobre transparência ou informações sobre a equipe, poderão ser 

encontradas no nosso site: patofutsal.com.br e nas nossas redes sociais também 

Instagran: patofutsaloficial; facebook.com/patofutsal; twitter.com/futsal_pato; 

youtube.com/patotv 

 


