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PRÓLOGO

• O Tênis Clube Santa Cruz, fundado em 09 de janeiro de 1910, com sede na
Rua Osvaldo Cruz, nº 511, CNPJ 95.441.325/0001-16, na cidade de Santa Cruz 
do Sul/RS, é uma associação de direito privado, de natureza civil, sem fins 
econômicos, sem distinção de nacionalidade, credos religiosos, fins políticos
ou outras distinções de qualquer natureza, regido pelo seu Estatuto Social e 
Regimento Interno, vem pelo presente Relatório apresentar a prestação de 
contas, dividida em partes: Receitas, Despesas, Balanço Comparativo 2020 x 
2019 e Relatório Anual. 





RECEITAS

• No ano de 2020, dadas as restrições da COVID-
19, o Tênis Clube Santa Cruz, teve como principal
e única fonte de receita as contribuições
associativas, pois mesmo com todas as
dificuldades de funcionamento impostas pela
pandemia os nossos associados se mostraram
Unidos e empenhados em manter no Clube.



DESPESAS

• O Tênis Clube Santa Cruz, tem como
principal fonte de despesa, os gastos com
pessoal e terceiros,
depreciações/amortizações, necessárias
ao pleno desenvolvimento de suas
atividades.

• As Despesas gerais e dos departamentos
se mantiveram em função do plano de
Desenvolvimento esportivo do clube,
apesar das dificuldades de desenvolver
atividades dada restrições da pandemia.







Relatório 
Anual

• Caixa, Bancos e Aplicações: Verifica-se incremento de
valores, dada situação da manutenção nos níveis de
recebimento de mensalidades, frente a não utilização
da estrutura e assim diminuição nos custos e despesas
operacionais frente a pandemia da COVID-19

• Imobilizado e Intangível: Verifica-se não ter havido
novos investimentos, comparando o exercício atual
com anterior.

• Credores: Verifica-se incremento frente à possiblidade
do associado fazer pagamento de mensalidades em
forma de anuidade via cartão de crédito, com
desconto em parcelas



Relatório 
Anual

• Exigível a curto prazo: Verifica-se que o montante de
de exigível manteve-se alinhado com ano anterior.

• Variação Patrimonial (Superávit / (-) Deficit): Verifica-
se que mesmo a dificuldade encontrada pela
pandemia, o clube fecha o exercício com superavit
maior, face principalmente à não realização de
algumas despesas habituais quando clube está em
pleno funcionamento.


