
Prestando Contas da Gestão

  Nesse sendo, várias medidas foram adotadas 
nos úlmos anos para incrementar receitas, reduzir 
despesas e melhorar a eficiência das operações. 

No primeiro semestre de 2018, o resultado operacional foi posivo em R$ 350 mil. A 
previsão de receitas foi cumprida, enquanto as despesas foram menores do que o 
previsto, apresentando uma evolução relevante em relação ao ano anterior.



  Os números mostram a expressiva recuperação 
das finanças do Clube ao longo dos úlmos seis 
anos. Além do aumento das disponibilidades 
financeiras, houve a significava queda de mais de 
R$ 4 milhões no montante da dívida líquida, que 
diminuiu de R$ 11 milhões, em agosto de 2012, 
para R$ 6,9 milhões, em junho de 2018. Desses R$ 
6,96,9 milhões da dívida atual, R$ 3,9 milhões 
referem-se a recursos sobre os quais não incorrem 
juros ou qualquer outra despesa financeira, pois 
resultam da arrecadação do seguro de vida 
espulado pelo Satélite. Assim, a dívida onerosa 
atual é de R$ 3 milhões (veja quadro a seguir).
  O mais importante, no entanto, é a tendência 
verificada. Enquanto em 2012 havia uma tendência 
de aumento da dívida, e hoje é inversa. 

  Em agosto de 2012, o Satélite apresentava um 
exigível de R$ 12.245.397,00, entre compromissos 
de curto e de longo prazos. A concentração maior 
era em emprésmos de curto prazo, que têm 
encargos financeiros mais altos, e a tendência era de 
crescimento, o que onerava o Clube com elevadas 
despesas financeiras. 
    Desde a posse da atual gestão um conjunto de 
medidas foi tomado para reverter esse quadro, 
como a renegociação com bancos e fornecedores e a 
obtenção de um aporte financeiro da  FENABB – 
Federação das AABB.
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Quadro comparavo dos resultados 
operacionais e não operacionais orçado e 
realizado no primeiro semestre de 2017 e 
no primeiro semestre de 2018.



  O índice de liquidez de curto prazo mais que 
triplicou e o de liquidez geral passou de pouco mais 
de 10% para quase 50% no período.

Comparavo entre as receitas associavas e as despesas com pessoal.  Resultado 
referente ao primeiro semestre de 2018 em relação ao orçado e ao mesmo período 
do ano anterior.



  Para garanr a sua connuidade resguardando o 
interesse dos segurados, a apólice migrou para a Icatu 
Seguros, com a devida aprovação de associados e 
segurados. A negociação com a nova Seguradora 
garanu a manutenção dos benecios para os 
segurados e recompôs a receita de espulação do 
Satélite, contribuindo para a constuição de um fundo 
de de caixa e para invesmentos nas unidades.
  O fundo de caixa a ser constuído com a 
recuperação da receita com a revitalização permirá 
lastrear os compromissos com a apólice até 2021. 
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