RELATÓRIO FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO BAURU BASKETBALL TEAM
BASE ANO 2019

INTRODUÇÃO

Desde sua fundação a Associação Bauru Basketball Team prioriza e se destacou
no cenário nacional pelo desenvolvimento de um trabalho de sua equipe
principal, hoje uma das melhores do país, mas também pelo trabalho de base,
formando e capacitando jovens com o sonho de se tornarem jogadores de
destaque no cenário brasileiro.
Para isso, conta com importantes fontes de recurso provenientes de apoiadores,
patrocinadores, patrocínios oriundos de Renúncia Fiscal através das Leis federal
e estadual de Incentivo ao Esporte, que são de fundamental importância para o
desenvolvimento de todo este trabalho.
Tentaremos a seguir, de forma clara e simplificada, demonstrar esta distribuição
de RECEITAS durante todo o ano de 2019, visto que ainda não temos os nossos
balanços financeiros do ano de 2020.

RECEITAS DO ASSOCIAÇÃO
Conforme nosso Balanço Patrimonial, a Associação aferiu uma Receita Bruta
Total na ordem de R$ 5.752.800,66 (Cinco milhões, setecentos e cinquenta e
dois mil, oitocentos reais e sessenta e seis centavos).
Esta receita bruta total teve basicamente DUAS maiores origens distintas, sendo
R$ 4.114.241,74 (Quatro milhões, cento e quatorze mil, duzentos e quarenta e
hum reais e setenta e quatro centavos) provenientes de patrocínios privados e
apoiadores que acreditam em nosso trabalho sério, tanto na equipe adulta como
na base (formação de atletas).
Tivemos também um valor de R$ 1.335.390,63 (Hum milhão, trezentos e trinta e
cinco mil, trezentos e noventa reais e sessenta e três centavos) proveniente de
diversos projetos públicos notadamente Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério
da Cidadania e Lei Paulista de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de
São Paulo.
Apenas para resumir, tivemos algumas outras receitas oriundas de donativos
diversos e bonificações, mensalidades de associados, ingressos para jogos e
eventos, totalizando assim toda a Receita anual desta Associação, além das
aplicações financeiras, conforme demonstrado em nosso DRE.

DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO

Para o desenvolvimento dos trabalhos a que se propõe nossa Associação,
sempre procuramos fazer um planejamento de despesas dentro da nossa
necessidade e realidade, sempre com a preocupação de não exceder o
orçamento e manter os índices de Gastos Administrativos e Liquidez dentro da
legislação vigente.
Da mesma forma, temos alguns grandes grupos de despesas, notadamente
salários e obrigações trabalhistas, na ordem de R$ 1.538.791,31 (Hum milhão,
quinhentos e trinta e oito mil, setecentos e noventa e hum reais e trinta e hum
centavos).
Outra ação que consume grande parte das receitas são as despesas de
manutenção e logística da equipe principal como deslocamentos, alimentações,
aluguéis de imóveis, uniformes, e despesas diversas na ordem aproximada de
R$ 1.600.000,00 (Hum milhão e seiscentos mil reais).

CONCLUINDO este relatório gostaríamos de mais uma vez agradecer todo o
esforço e competência da nossa diretoria pela seriedade do trabalho
desenvolvida, principalmente em estabelecer estas tão vitoriosas parcerias.
A todos os profissionais que trabalham no dia a dia destes jovens atletas que
dispendem todo seu conhecimento e competência em sua formação.
Por fim, mas não menos importante, agradecer aos nossos apoiadores, aos
patrocinadores e ao Ministério da Cidadania, que através da Lei de Incentivo ao
Esporte permite a viabilização de todo este trabalho.
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