
RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL RELATIVO À BALANÇO, 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS NOS PERÍODOS JAN/DEZ DE 

2015 E BALANCETE REFERENTE A JAN/JUN 2016 

 

 

Balanço de 2015 

 

 

Em 2015 o resultado bruto do período foi de R$415.532,44, as despesas 

operacionais atingiram um total de R$634.251,70, ocorreu portanto um 

déficit de R$218.719,26. Deve-se ressaltar que esta queda no resultado 

operacional esta relacionada a realização do evento da sociedade em 2015 

que foi deficitário pois arrecadou-se com as inscrições apenas 

R$204.231,01 e as despesas do congresso atingiram o valor de 

R$374.622,47. A recomendação do conselho fiscal é que a administração 

da sociedade encontre maneira de organizar os Congressos da SOBER de 

maneira superavitária.  

 

Deve-se ressaltar que houve um volume muito baixo de doações 

voluntárias no ano de 2015, ou seja, apenas R$39.412,98.  

 

Este conselho fiscal pôde novamente ir na sede da SOBER e examinar os 

relatórios contábeis da sociedade. Pôde também e buscar detalhes junto aos 

principais responsáveis pelos relatórios contábeis desta sociedade.  

 

O valor elevado de déficit em 2015 é uma situação grave que merece 

reflexão da gestão da SOBER sobre como reverter a situação. O conselho 

fiscal recomenda a adoção de uma estratégia de redução de custos 

operacionais em suas atividades corriqueiras bem como de redução de 

custos na organização do seu evento principal com o corte de despesas com 

viagens e diárias. Recomenda-se também uma busca de maior arrecadação 

com as anuidades de associados e taxas de inscrição. 

 

A recomendação principal, que já foi feita anteriormente por este conselho 

fiscal é a adoção de uma política de arrecadações junto a empresas e 

organizações públicas do agronegócio brasileiro.  

 

 

 

 

 

 

 



Balancete do Primeiro Semestre de 2016 

 

Em relação ao primeiro semestre de 2016, os resultados são favoráveis. A 

receita Operacional Bruta do período foi de R$255.198,70.  As despesas 

operacionais atingiram um valor de R$129.496,65. Foi gerado o resultado 

operacional de R$125.702,05. Deve-se lembrar que grande parte dos 

desembolsos da sociedade acontem no mês de julho devido a realização do 

Congresso da SOBER. 

 

O Conselho Fiscal recomenda à Assembleia Geral a aprovação das contas 

nos períodos janeiro a dezembro de 2015 e janeiro a junho de 2016. 

 

Maceió, 17 de agosto de 2016. 

 

 

 

José Marcio Carvalho 

Presidente do Conselho Fiscal 

SOBER 

 

 


