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RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL RELATIVO AO BALANÇO E 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS NO ANO DE 2016 e 2017/I 

 

 

Demonstração de Resultados de 2016 

 

 

Em 2016 o resultado bruto do período foi de r$ 373.724,58, as despesas 

operacionais atingiram um total de R$302.155,95, ocorreu portanto um 

superávit (resultado líquido) de R$71.568,63, positivo, comparativamente ao 

déficit registrado em 2015, de R$218.719,26. Deve-se ressaltar que esta 

melhoria no resultado operacional está relacionada principalmente à redução 

das despesas administrativas, que caíram de R$ 630.130,33, em 2015, para 

R$297.389,70 em 2016, notadamente pela redução dos gastos com a 

realização do Congresso, que foram de R$374.622,47, em 2015, e de 

R$58.219,04, em 2016.  

Registre-se a queda na arrecadação de anuidades, de R$105.471,64, em 

2015, para R$92.273,57, em 2016. Embora seja uma queda aparentemente 

pequena (de pouco mais de R$13 mil), está relacionada à possível 

diminuição do número de sócios, Uma vez que o aumento do valor da 

arrecadação não se afigura possível, diante do último aumento instituído, 

cabe à Diretoria adotar e manter as ações possíveis para a ampliação do 

quadro de associados e fidelização dos novos soberianos. 

A realização do evento da Sociedade em 2016 foi superavitária, pois 

arrecadou-se com as inscrições R$ 202.710,03 e as despesas do Congresso 

ficaram limitadas a R$ 58.219,04. A recomendação do Conselho Fiscal é que 

a administração da sociedade mantenha a organização dos Congressos de 

maneira a manterem-se superavitários, evitando a descapitalização da 

Sociedade. Na visão deste Conselho, as receitas da Sober, decorrentes de 

anuidades, aluguel, assinaturas, doações e aplicações financeiras, não devem 

ser destinadas ao custeio dos Congressos, ou à cobertura de déficits deles 

decorrentes. 

 

Registre-se também o aumento no volume doações voluntárias no ano de 

2016 em relação a 2015, de R$39.412,98 para R$ 45.033,00.  

 

O Conselho Fiscal reconhece que foram a adotadas, conforme recomendado 

no parecer que analisou as contas de 2015/16, estratégias de redução de 

custos operacionais nas atividades administrativas da Sober, bem como a de 

redução de custos na organização do seu evento principal 
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Demonstração de Resultados do primeiro Semestre de 2017 

 

Em relação ao primeiro semestre de 2017, os resultados são positivos. A 

Receita Operacional Bruta do período foi de R$ 276.409,82.  As despesas 

operacionais atingiram um valor de R$ 123.557,73. Foi gerado o resultado 

operacional de R$ 152.852,09. A arrecadação com anuidades cresceu de 

R$92.273,57, em 2016, para R$139.284,90, em 2017, possivelmente em 

decorrência do aumento do valor da anuidade aprovado na Assembleia Geral 

realizada em 2016. Entretanto, mesmo diante do resultado positivo até agora 

registrado, deve-se lembrar que grande parte dos desembolsos da Sociedade 

acontem no mês de julho devido a realização do Congresso da SOBER, cujo 

resultado financeiro ainda está por ser analisado. 

 

O Conselho Fiscal recomenda à Assembleia Geral a aprovação das contas 

nos períodos janeiro a dezembro de 2016 e janeiro a junho de 2017. 

 

Santa Maria, 1º de agosto de 2017. 

 

 

 

Marcus Peixoto 

Presidente do Conselho Fiscal 

SOBER 

 

 
 


