
RELATÓRIO FINANCEIRO SIMPLIFICADO  -  EXERCÍCIO 2019

O Clube dos Funcionários da CSN, foi fundado em 19 de fevereiro de 1942, por iniciativa de 
servidores da Companhia Siderúrgica Nacional residentes em Volta Redonda, é uma Associação Civil de 
Direito Privado, sem fins lucrativos, com sede administrativa e social, à Rua 90 s/n° no Bairro Vila Santa 
Cecília no município de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro, CEP27.261-261 com personalidade 
jurídica distinta da de seus associados, os quais não respondem subsidiariamente pelas obrigações 
contraídas pela Associação.

O Clube tem como atividade econômica principal Clubes sociais, esportivos e similares, atividades 
estas que dão origem aos recursos obtidos através da Taxa da manutenção, mensalidades das modalidades 
esportivas, aluguéis de espaços e receita de bares e restaurante.

Embora o Clube tenha como objetivo proporcionar o lazer e o bem estar ao associado, está 
retomando sua vocação e tradição esportivas, visto que, participou por dois anos consecutivos de Editais 
da CBC, visando o incentivo a formação de atletas, como exemplo, podemos citar o recurso recebido no 
ano de 2019, no valor aproximado de R$ 1.461.980,74(um milhão quatrocentos e sessenta e um mil 
novecentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos), verba categoricamente destinada a compra de 
equipamentos e materiais esportivos. Não foi realizado nenhum tipo de evento esportivo e/ou social no 
ano de 2019 com tais recursos. O que pode se acompanhar na prestação de contas mensal e publicação de 
balanços, exigências da gestão do Clube, tanto quanto do CBC(comitê brasileiro de clubes) para que se 
mantenham os convênios.

O CFCSN, promove toda a movimentação de despesas com pessoal, despesas de manutenção e 
investimentos  conforme seu plano orçamentário anual  pois toda receita realizada é revertida em função 
de melhorias dentro de suas dependências, conforme segue abaixo:



RECEITAS

As receitas para o exercício do ano de 2019 totalizaram R$ 11.610.994,68, divididas conforme 
fontes abaixo:

MENSALIDADES R$ 6.186.839,85

PATRIMONIAL (alugueis de espaço, taxas, carteiras sociais) R$ 2.589.859,10

BAR SEDE/PET  R$ 2.009.407,54

OUTROS (mensalidade de modalidades, eventos, receita de sauna) R$ 824.888,19

            DESPESAS

As despesas para o exercício do ano de 2019 totalizaram R$ 11.251.713,70, divididas conforme 
fontes abaixo:

DESPESAS COM PESSOAL         R$ 5.682.951,85

DESPESAS GERAIS (material de uso e consumo, energia elétrica, água e esgoto, manutenção e reparos, 
mercadorias materiais esportivos, federações)R$ 5.236.777,33

DESPESAS FINANCEIRAS         R$ 331.984,52

 

RESULTADO

Essa movimentação orçamentária levou ao superávit de R$ 359.280,98, fechando o ano de 2019 no 
positivo.


