Relatório Comissão Fiscal da SBF
O Relatório de prestação de contas da diretoria cujo mandato se encerra em Julho de 2021 foi
apresentado pela Diretoria à Comissão Fiscal, e esta por meio digital analisou os relatórios
contábeis e financeiros da SBF e emite nesse documento as suas considerações sobre o período
analisado.
Nossa análise baseia-se fundamentalmente nas Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e Relatório dos Auditores Independentes emitido
pela CONTFISCO EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA, empresa oficialmente
responsável por auditar a contabilidade da SBF.
Listamos as principais receitas e despesas regulares da SBF.
• Os créditos regulares referem-se a Receita de serviços (seguro saúde) e aluguéis (salas e stands)
(R$ 2.335.595,00) anuidades dos sócios (R$ 940.287,00), taxas de inscrição em eventos (R$
185.843,00). Durante o ano de 2020 foi registrada uma recuperação de receita de R$ 120.501,00.
Considerando devoluções e impostos CONFINS, a receita líquida foi de R$ 3.352.932,00
• As principais despesas regulares foram a folha de pagamento de funcionários e encargos (R$
1.540.308,00) e as despesas administrativas (R$ 401.572). Despesas com viagens foram muito
pequenas (R$ 1.191,00) e despesas tributárias de R$ 29.255,00. Considerando uma depreciação
de R$ 4.531,00, as despesas do exercício somaram R$ 1.976.857,00.
O saldo financeiro depois da reversão dos custos com eventos foi superavitário em R$ 785.290,00.
Algumas observações sobre o exercício 2020
• Não foi realizada despesa com mobilidade em 2020 (Devido à Pandemia)
• Não foi realizada despesa com reunião de diretoria e conselho (uma economia de R$
97.775,00)
• As despesas com publicações foram reduzidas significativamente
• A licença do Mathematica não foi contratada em 2020
• As despesas com telefonia foram reduzidas em aproximadamente 4 mil reais
• A SBF não repassou recursos para as secretarias regionais (em 2019 o repasse foi de R$
37.136,76)
A economia nesses itens de despesa somada à recuperação de receitas da ordem de R$ 120.501,00
contribuiu com o superávit registrado no ano de 2020.
É importante ressaltar que as receitas associadas com a atividade fim da SBF (pagamento de
anuidades, aluguel de salas, e taxa das inscrições dos eventos) representaram, no exercício de
2020, um percentual de 34,3% da receita total. O restante da receita vem da comissão do seguro
saúde, que em 2020 totalizou R$ 2.210.650,58.
Merece destaque o fato de que desde 2018 a SBF vem aumentando o saldo das operações
Receitas/Despesas mostrando que as últimas diretorias implementaram medidas que equilibraram
as contas. O balanço parcial de 2021 também indica a possibilidade de um superavitário para a
SBF.
Um ponto a ser observado diz respeito ao número de sócios adimplentes. Desde 2011, o número
de sócios cai linearmente, tendo um aumento dos sócios permanentes em 2020. A atração por

novos sócios é um ponto a ser perseguido pela SBF pois fortalece a entidade com mais associados
e em consequência uma das principais fontes de receita.
Considerando as atipicidades de 2020, em que as despesas com os eventos foram pequenas devido
ao formato virtual, o saldo positivo não representa o que aconteceria com a realização dos eventos
presenciais e a razão favorável receita/despesa deve ser vista com essas ponderações. Recomendase que quando da retomada dos eventos presenciais, as despesas com as operações dos eventos
usando os recursos das taxas de inscrição devem ser monitoradas para não comprometer o balanço
financeiro.
Vale salientar a boa evolução do que representa o colchão do Seguro Saúde em relação ao
patrimônio (saldo nas contas e aplicações) da SBF. No final de 2019, o colchão representava
94,76% do saldo e em abril de 2021 representa 69,41%. O não aumento do seguro em 2020
contribuiu para atingir esses números favoráveis, mas recomenda-se que a SBF fique muito atenta
aos reajustes de 2021 e como esses irão impactar no valor do colchão para o próximo ano.
Finalmente, apontamos como positivo o aumento do patrimônio (líquido e imobilizado com os
imóveis) da SBF nos últimos anos, atingindo em valores de hoje 4,2 milhões de reais.
Salvo melhor juízo dessa comissão fiscal, nosso parecer é que a SBF realizou suas atividades com
uma boa gestão financeira das receitas e despesas conquistando um superávit importante e que
não encontramos irregularidades nos documentos apresentados.
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