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Apresentação
 O Clube Esportivo Helvetia e uma associação civil sem fins lucrativos, fundado em 23 de março de
1962, no bairro do planalto paulista em São Paulo, capital. O Clube tem por finalidade proporcionar
a seus associados, a prática de esportes em geral, formal e não formal, atividades sociais, culturais,
recreativas e cívicas. A instituição rege-se pelo estatuto social, onde possui uma diretoria executiva
e conselho deliberativo, membros que são associados e prestam o serviço ao clube de forma
voluntária.
 Possui atualmente 1.680 associados, entre crianças, adultos e idosos, que participam de 36
modalidades esportivas, culturais ou sociais que o clube proporciona.
 Sua principal fonte de renda é a mensalidade que os associados pagam, para poder frequentar a
instituição.
 O presente relatório tem como objetivo apresentar prestação de contas, de forma clara e objetiva,
descrita em duas partes, receitas e despesas.

Receitas
A receita principal do Clube Esportivo Helvetia provém das mensalidades que seus associados pagam para
usufruir da instituição. Ao longo do tempo, com a dificuldade de se manter somente com a mensalidade
dos associados, o clube começou a proporcionar por volta de 2018 a possibilidade de não associados,
membros da comunidade ao redor do clube, a praticarem atividades esportivas e culturais no clube,
pagando uma taxa, além de promover alguns eventos abertos ao público (festa junina, festa suíça, etc)
No ano de 2021 o Clube Helvetia teve uma receita de R$ 5.247.415,98 (cinco milhões, duzentos e quarente
e sete mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e oito centavos).
R$ 4.201.555,46 (quatro milhões, duzentos e um mil, quinhentos, cinquenta e cinco reais e quarenta e seis
centavos) em mensalidades

R$ 928.041,00 (novecentos e vinte e oito mil, e quarenta e um mil reais) em atividades esportivas (futebol,
ginástica artística, tênis, etc)
R$ 117.819,52 (cento e dezessete mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos) em
locação de espaços, promoção de eventos, estacionamento, etc)
Mais informações estão na área de transparência do site do Clube: http://www.clubehelvetia.com.br

Despesas
A despesas do Clube Helvetia foram pagas com recursos próprios, envolvendo as mensalidades dos associados,
atividades esportivas, culturais, sociais e demais eventos.

Total de despesas de 2021 – R$ 4.928.056,38
 Despesas com colaboradores contratados (clt) – R$ 732.422,70
 Despesas com prestação de serviços (segurança, portaria, manutenção, limpeza, serviços públicos, privados, etc) –
R$ 1.035.185,54
 Despesa com o aluguel de Terreno – R$ 518.827,22
 Despesas diversas (seguros, secretária, Acesc, financeiras, etc) – R$ 133.818,96
 Despesas com atividades Esportivas, Tênis, Cultural, Social e Sede (federações, torneios, material, manutenção dos
espaços, eventos, etc) – R$ 2.507.801,96
No ano de 2021 tivemos um superávit operacional de R$319.359,60, ficando este valor para a instituição iniciar os
trabalhos do próximo ano.
Mais informações estão na área de transparência do site do Clube: http://www.clubehelvetia.com.br

Considerações Finais
O Clube Esportivo Helvetia, apesar das dificuldades financeiras, conseguiu equilibrar seu orçamento nestes
últimos anos, principalmente por ser anos de pandemia com bastante cautela. Com uma excelente gestão
operacional não tivemos a dispensa de nenhum colaborador e conseguimos arcar com nossas obrigações.
Para o próximo ano queremos ampliar nossas atividades esportivas, culturais e sociais a fim de
proporcionar a nossa comunidade uma maior satisfação. Atualmente no clube temos 450 crianças de 0 a
13 anos, o que nos inspira a crescer e proporcionar a eles o que o esporte e a integração social tem de
melhor.

Mais informações estão na área de transparência do site do Clube: http://www.clubehelvetia.com.br
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