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Resumo
O Volta Redonda FC é uma associação civil sem fins lucrativos que tem,
dentre outras finalidades, formar atletas jovens em todas as categorias com
elevada aptidão física, técnica e tática, associado a uma capacidade de
tomada de decisão notável e comprometimento profissional necessário ao
trabalho coletivo, aperfeiçoar o processo de captação de jovens atletas para
integrar todas as categorias através da melhoria das instalações e
atendimento em alojamentos próprios.
Para fomentar suas atividades profissionais, o clube conta
com receitas provenientes de direitos de transmissão, patrocínios,
mensalidades de associados. Ocorre que o clube agora busca também
fomentar suas divisões de base por intermédio de Lei de Incentivo ao Esporte
através de projetos protocolados com o nome de “Formando Atletas de Aço”
nas categorias sub 20, sub 17 e 15 e por fim nas categorias sub 14 e 13. Até
o ano de 2021 não havia receita proveniente desses projetos, porém o clube
trabalha para conseguir usufruir a partir de 2022 desses projetos.
Fundado em 1976, ou seja, prestes a completar 46 anos,
apesar de todas as dificuldades, o clube conta com profissionais gabaritados
para atingir seus objetivos e vem sendo recompensado, anualmente, com
excelentes resultados que só tendem a crescer com a fruição de projetos
incentivados.
Neste documento, buscamos apresentar, de forma
simples e objetiva, um Relatório da Gestão Orçamentária, ou seja, uma
prestação de contas simples e clara, baseada no Balanço Fiscal do Clube que
teve parecer favorável do Conselho Fiscal e aprovação final do Conselho
Deliberativo.
Além das Receitas e Despesas, apresentamos também
Considerações Finais.

RECEITAS
A receita principal do Volta Redonda Futebol Clube é
oriunda dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca de sua equipe
de profissionais. No Ano de 2021 o Voltaço teve uma queda na receita oriunda
de transmissões, recursos esses que precisaram ser direcionados, além da
equipe profissional, também para pagamento de recursos humanos, encargos
trabalhistas, aquisição de materiais esportivos, pagamento de seguro de vida,
exames médicos e laboratoriais, despesas com alimentação, hospedagem e
transportes para competições das equipes das categorias sub 20, sub 17, sub
15, além das comissões técnicas das equipes sub 14 e sub 13, em todas as
competições promovidas pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro.
Como se pode ver, as receitas são oriundas da equipe
profissional e por mera liberalidade do clube existe o remanejamento de
certos valores para a prática de esportes amadores, o que justifica a
apresentação de projetos com vistas a Lei de Incentivo.
Além dessa receita, apresentamos as maiores fontes de
custeio do clube*:
RECEITA DE TRANSMISSÃO – R$ 1.306.699,97
DIREITOS ECONÔMICOS DE ATLETAS: R$ 2.804.785,00
MECANISMO DE SOLIDARIEDADE: R$ 246.375,08
EMPRÉSTIMO DE ATLETAS: R$ 361.400,00
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS - R$ 24.709,17
RECEITA DE PATROCINIO - R$ 2.355.292,00
*O Demonstrativo individualizado de cada receita se encontra disponível no site do clube

DESPESAS

As despesas do Volta Redonda Futebol Clube, inclusive
das categorias amadoras, são todas quitadas pelas receitas do futebol
profissional mencionadas anteriormente. Baseado nisso o clube tem
intensificado a tentativa de buscar receitas provenientes de projetos
incentivados, o que vai permitir um maior e melhor direcionamento as
categorias de base do clube. Os pagamentos são realizados, sempre que
possível, considerando o melhor preço, lógico com as exceções que o esporte
de alto rendimento exige.
As despesas do clube foram analisadas pelo Conselho
Fiscal que emitiu parecer favorável, por empresa de auditoria independente
e pelo Conselho Deliberativo, que aprovou por unanimidade os números
apresentados.
A diferença apresentada a maior nas receitas sobre as
despesas direcionam ao pagamento de passivos do clube, como Ato
Trabalhista, Refinanciamentos Fiscais, Empréstimos, Parcelamentos, tudo
devidamente contabilizado no Balanço Fiscal.
Apresentamos um resumo das maiores despesas do
clube*:
DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRAÇÃO – R$ 1.219.937,88
DESPESAS FUTEBOL PROFISSIONAL – R$ 2.434.493,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS – R$ 269.911,66
DESPESAS COM DEPARTAMENTO AMADOR – R$ 995.685,48
PAGAMENTOS CONDENAÇÕES TRABALHISTAS – R$ 1.162.445,33
*O Demonstrativo individualizado de cada despesa se encontra disponível no site do clube

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Volta Redonda Futebol Clube, como a maioria das
associações e dos clubes sociais, possui suas limitações financeiras, sendo
essa a maior dificuldade existente. Para que possamos dar aos atletas e
funcionários, principalmente das categorias amadoras uma estrutura com
qualidade técnica e administrativa, estamos direcionando esforços para
desenvolvermos os projetos incentivados, que pode se tornar a principal fonte
de recursos para nossos atletas da base.
Ainda assim, durante o ano de 2021 o clube conseguiu
apresentar um superávit de R$ 658.845,01 (seiscentos e cinquenta e oito mil,
oitocentos e quarenta e cinco reais e um centavo).
Por fim, vale ressaltar que a prestação de contas de todos
os recursos utilizados pelo Voltaço é analisada pelo Conselho Fiscal, auditada
por empresa independente, apreciada pelo Conselho Deliberativo conforme
previsão estatutária e até o presente momento aprovadas.

