Relatório Comissão Fiscal da SBF

O Relatório de prestação de contas referente ao Período 31/12/2020 a 31/12/2021 foi
apresentado pela Diretoria à Comissão Fiscal. A Comissão Fiscal reuniu-se via internet
para analisar relatórios contábeis e financeiros da SBF e emitir suas considerações sobre
o período analisado (exercício 2021).

Os documentos analisados foram as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2021 e o Relatório dos Auditores Independentes emitido
pela SGS Auditores Associados S/S Ltda, empresa oficialmente responsável por auditar
as contas da SBF.

As principais receitas e despesas regulares da SBF são:
• Os créditos regulares referem-se a Receita de serviços (seguro saúde) e aluguéis (salas
e stands) (R$ 2.370.322,00) anuidades dos sócios (R$ 1.000.927,00), taxas de inscrição
em eventos (R$ 266.859,00). Durante o ano de 2020 foi registrada uma recuperação de
receita de R$ 88.751,00. Considerando devoluções e impostos CONFINS, a receita
líquida foi de R$ 3.730.700,00, um aumento de 4,06 % em relação a 2020.
• As principais despesas regulares foram a folha de pagamento de funcionários e encargos
(R$ 1.616.822,00) e as despesas administrativas (R$ 344.605,00), e despesas tributárias
de R$ 36.078,00. Considerando uma depreciação de R$ 4.584,00, as despesas do
exercício 2021 somaram R$ 2.002.089,00

Vale mencionar que as despesas administrativas em 2021 foram reduzidas em R$
58.158,00 (uma redução de 14,4 % em relação à 2020) e que as receitas das anuidades
dos sócios e taxa de inscrição em eventos aumentaram em R$ 141.656,00. Essa redução
de despesas e aumento de receitas contribuíram sobremaneira para o superávit do período.

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 2021, um percentual de 37,5 % da receita total. Um percentual de 60,2% das
receitas vem da comissão do seguro saúde, ligeiramente menor que o percentual no ano

de 2020 (61,6 %). A receita continua majoritariamente advinda dos serviços que não são
atividade finalística da SBF.

Considerando ainda o cenário da pandemia durante o ano de 2021, as despesas com os
eventos foram pequenas devido ao formato virtual, e 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. Recomenda-se 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.

Salvo melhor juízo desse comitê, nosso parecer é que a SBF realizou suas atividades com
equilíbrio receita/despesa obtendo um superávit de R$ 1.012.828 (um aumento de 28,9%
em relação ao ano de 2020) e que não encontramos irregularidades nos documentos
apresentados.
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