SITUAÇÃO FINANCEIRA 2016 - 2017
O presente relatório tem o objetivo de demonstrar os vários acontecimentos financeiros que refletiram
diretamente no resultado do exercício de 2016 e justificar a situação financeira atual da ASCORSAN.
1 - Demonstrativo das receitas e despesas - exercício 2016.

2 - Demonstrativo das despesas mensais por contas contábeis - exercício 2016.

3 - Destacamos a seguir fatores que determinaram a variação nas contas de receitas e despesas:
a) Maio: Com a desativação do consultório dentário e com sua depreciação foi necessária sua
venda.
b) Junho: Aumento despesas com pessoal relativo à rescisão de contrato de trabalho.
c) Setembro: Negociação dos honorários da assessoria jurídica da ASCORSAN, que estava em
atraso no exercício anterior e início do campeonato futsal da ASCORSAN e confecção de jornal
informativo.
d) Outubro:Custo para inovação de um novo site, despesas com correio envio dos cartões
corporativos.
e) Novembro: Implantação do cartão corporativo, novo contrato de prestação de serviço de
portaria e limpeza da Casa de passagens ASCORSA (hospedaria) e aumento da fatura da
assistência funeral.
f) Dezembro: Doações festividades de final de ano unidades, reformas e manutenção áreas de
lazer e 13º salários e encargos.

4 -CONTAS DE ENCARGOS E FORNECEDORES EM ATRASO 2016/2017 A PAGAR EM 2017.

a)

b)

c)
d)

e)

f)

5-SITUAÇÕES QUE REFLETIRAM DIRETAMENTE NO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2016 E
PREJUDICARAM A SAÚDE FINANCEIRA DA ENTIDADE.
Com a realização de um novo processo eleitoral para gestão de 2016/2019 tivemos um custo
no decorrer do exercício no montante de R$ 12.075,66 (doze mil e setenta e cinco reais e
sessenta seis centavos), com todo o processo para nova eleição.
Com o vazamento hidráulico do consultório dentário da ASCORSAN tivemos que absorver
danos causado nas sedes da Fundação CORSAN e Associação dos Aposentados no valor total
de R$ 19.486,24 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos
conforme contratos firmados.
Negociação dos honorários da assessoria jurídica da ASCORSAN do exercício anterior no valor
total de R$ 43.200,00(quarenta e três mil e duzentos reais).
Realização da 1º fase do Campeonato de Futsal da ASCORSAN sem patrocínio da CORSAN com
custo de R$ 73.972,56 (setenta e três mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e três
centavos).
Custos para manter o plano odontológico com o compromisso de manter o serviço para não
prejudicar o grupo social da ASCORSAN, reajustado em fev.De 2016 não repassado pela
CORSAN, no valor R$ 158.714,12 (cento e cinquenta e oito mil setecentos e quatorze reais e
doze centavos).
Aumento de despesas devido à necessidade de atender minimamente às demandas reprimidas
e exigidas pelo quadro social, tais como: presença e recursos para as unidades, comunicação,
novos convênios e planos de benefícios.
6 - VALORES RECEBIDOS E COBRADOS PELA ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTÁRIO.

7 - Devidos a todos estes fatores que afetam diretamente as finanças da ASCORSAN, bem
como devido ao novo padrão de serviços inaugurado nesta Gestão, foi necessária como uma
das medidas para recuperar a saúde financeira da Entidade, com aprovação do Conselho
Deliberativo, um acréscimo no valor da mensalidade equivalente a R$ 6,50 (seis reais e
cinquenta centavos).
8 - Para melhor compreensão segue abaixo os grupos de contas de despesas e receitas do
movimento financeiro da ASCORSAN.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (aluguel,condomínio,Box,telefones,conservação e manutenção
sede,limpeza,despesasdiversas,
materialexpediente,
honorários
pessoa
jurídica,
serviçomanutenção
técnica,ajuda
custo
viagem
interior,transportes,pedágios,confraternizaçõessede,publicidade,propaganda,jornal,combustív
eis,correios,reunião
e
assembleias,
custos
taxas
processos
judiciais,cartório,manutençãoveículo, material informática e locação equipamentos e
máquinas)
a) DESPESAS COM PESSOAL (salários, férias, 13º salário, gratificações, contribuição INSS,
contribuição FGTS, cursos aperfeiçoamento, vale transporte, rescisão de contratos,
plano de saúde, vale refeição, adicional insalubridade, PIS sobre folha de pagamento e
bolsa estágios)
b) DESPESAS FINANCEIRAS (tarifa, taxas bancárias, IOF sobre operações, juros, correção
monetárias sobre operação de crédito)
c) DESPESAS TRIBUTÁRIAS ( IPTU,itbi,laudêmio,IPVA,multas e contribuição sindical)
d) OUTRAS DESPESAS (resultado de venda do ativo permanente, material para eleições e
danos causados a terceiros)
e) CUSTO DE MANUTENÇÃO AREA DE LAZER E FUTSAL (doações ajuda custo festividades
final de ano unidades, carta fiança, material esportivo, manutenção de áreas de lazer,
manutenção camping cidreira, manutenção colônia férias amazonas, manutenção
balneário Marcelino
f) Ramos, manutenção sede campestres Rosário do Sul, despesas realização campeonato
futsal, brindes e doações associados e unidades, manutenção colônia de férias cisne
branco, manutenção sede social (Galpão), manutenção casa de passagens ASCORSAN
e assistência funeral)
g) CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS (mensalidades associadas ativos e associados
aposentados)
h) CONTRIBUIÇÕES COOPERAÇÕES (encargos sobre adtos., descontos de convênios)
i) CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS (diária colônia férias cisne, diária casa de passagens
ASCORSAN, locação sede social, diárias Marcelino ramos, diário Rosário do Sul, diário
camping cidreira e outras).

9 - O relatório abaixo demonstra a projeção do fluxo de receitas com base nos valores
recebidos em janeiro de 2017, as mensalidades com valores reajustados e com possível
variação conforme a movimentação de inclusão/exclusão sócios no quadro social, as demais
receitas estimadas com base em valores recebidos no ano anterior possível de variação
conforme a utilização das áreas de lazer da ASCORSAN.
RECEITAS PROGRAMADAS PARA O EXERCICIO DE 2017

10 - O relatório abaixo demonstra a projeção das despesas de janeiro de 2017 e os próximos
meses com estimativas das médias do exercício anterior, possível variação com reajustes de
contratos de prestadores de serviço, atualização correção monetária de contratos de
empréstimos, acordo coletivo e outras despesas variáveis como. (Ceee,
Condomínio,Telefone,Manutençãoequipamentos,MaterialExpediente,correios e combustível)
DESPESAS PROGRAMADAS PARA O EXERCICIO DE 2017

11 – CONSIDERAÇÕES GERAIS:
a) Há um histórico preocupante a de déficit que se mantém ao longo dos anos, atingindo
percentual significativo em relação ao arrecadado, demonstrando que a arrecadação
da Ascorsan não cobria suas despesas operacionais.
b) A Ascorsan contratou em 2017 uma consultoria especializada, a TASCH Consultoria e
Gestão, que vem analisando a situação financeira, iniciativas atualmente tomadas e
identificando as melhorias devidas para a sustentação a viabilização da Entidade.
c) Há uma taxa muito baixa de ocupação das áreas sociais, representando que o
patrimônio da Entidade gera muito mais despesas do que receitas, onde ações já
foram identificadas e estão em curso, tais como:
I.
II.
III.

Venda de imóveis mais deficitários (abandonados e em desuso);
Parcerias com outras entidades associativas e/ou empresas de turismo para o uso de
outras áreas sociais;
Abertura das áreas sociais para um maior uso de terceiros (sócios de outras entidades,
eventos e grupos externos, outras categorias de funcionários, ...).

d) Um indicador que se torna fundamental para a Associação é o número de associados,
onde todos os esforços devem ser feitos para a manutenção do quadro.
e) São também medidas importantes que estão projetadas:
I.

II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

f)

Organograma de setores, seus objetivos e atribuições / Plano de empregos e funções,
para que os processos e o quadro funcional da Associação respondam com qualidade
aos atuais desafios;
Ampliar benefícios para a saúde do associado e seus familiares (a maior demanda
demonstrada em pesquisa geral), divulgando fortemente o Plano Odontológico, o
Plano de Saúde Complementar, buscando convênios com clínicas e profissionais
especializados (nutrição, psicologia, massoterapia, psicanálise, fisioterapia, ...).
Buscar Cooperativa de Crédito para aprimorar benefícios ao quadro social;
Promover a Reforma doa Hotéis Amazonas e Cisne Branco;
Qualificar ainda mais a tecnologia de comunicação e informação, com nova versão do
Site e melhores canais de comunicação;
Requalificação a Sede Social em Porto Alegre, dentro das necessidades dos sócios;
Manter forte a inserção da Ascorsan nas unidades com visitas, eventos regionais,
apoio às SIPAT’s e apoio para a integração local.

A Ascorsan não compactua com a prática de aumentar despesas ao associado sem
qualquer justificativa ou contrapartida. Se é fato que o novo padrão da mensalidade, é
correto afirmar que há um novo e melhor padrão de serviços oferecidos, o que pode
ser comparado com o que ocorre em outras entidades afins, o que pode ser
comprovado a partir do que demonstra o Informativo Pingo D’Água n° 41 que foi
distribuído para as unidades da CORSAN e chega também aos colegas aposentados,
assim como passamos a agir com muito mais transparência para comprovar todo o
conjunto de esforços no sentido de promover o bem estar da Família CORSAN.

