RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL
EXERCÍCIO DE 2021

FORTALEZA ESPORTE CLUBE
CONSELHO FISCAL
MARCOS HENRIQUE DE CARVALHO ALMEIDA – PRESIDENTE
BRUNO ACIOLI LINS – 1º VICE-PRESIDENTE
PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO MOREIRA – 2º VICE-PRESIDENTE
HIAGO MARQUES DE BRITO – 1º SECRETÁRIO
ADRIANO VALE DE CARVALHO – 2º SECRETÁRIO
DÁRIO BERKLEY DE LIMA – 1º SUPLENTE
MARDÔNIO BATISTA ALVES - 2º SUPLENTE
IGO MATTIOLI CARVALHO DE OLIVEIRA - 3º SUPLENTE
RÔMULO FERNANDES SILVA GALDINO - 4º SUPLENTE
MARCO CÉSANE BRASIL DE CASTRO - 5º SUPLENTE

1

Ao(s)
Presidente do Conselho Deliberativo e demais Membros,
Presidente da Diretoria Executiva e demais Membros,
Presidente do Conselho de Ética e Disciplina e demais Membros,
Conselheiros do Clube.
Prezados Senhores,
O CONSELHO FISCAL DO FORTALEZA ESPORTE CLUBE nos
termos do ART. 91 do ESTATUTO SOCIAL DO FORTALEZA ESPORTE
CLUBE apresenta o RELATÓRIO e PARECER sobre as DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS referentes ao exercício de 2021 (01 de janeiro à 31 de
dezembro de 2021), onde se posiciona de forma embasada nas Normas
Brasileiras de Contabilidade.
Na análise do presente parecer, concentramos maiores atenções
nas documentações solicitadas via ofícios, balancetes e demais documentos
que suportaram a escrita contábil, por amostragem, do qual destacamos alguns
pontos do seu teor acompanhado da manifestação deste Conselho Fiscal, além
de outras considerações relevantes observadas.

CONSIDERAÇÕES DO CONSELHO FISCAL
A-) RESULTADO DO EXERCÍCIO
Em 2021 o Clube obteve uma Receita na ordem de
R$158.685.056,89 e uma Despesa de R$143.384.452,25, o que produziu um
resultado superavitário na ordem de R$15.300.604,25.
Com esse resultado o Clube obteve um crescimento de 104% em
sua arrecadação com relação ao ano de 2020, quando foi arrecadado
R$77.761.471,57, e um aumento de 64% na Despesa, já que em 2020 o Clube
obteve uma despesa na ordem de R$ 87.549.106,87, conforme pode ser
observado no gráfico abaixo:
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B-) ORÇADO X REALIZADO
No que se refere ao Planejamento Orçamentário realizado para
2021, o Clube havia projetado uma arrecadação na ordem de R$94.646.000,00
e uma despesa na ordem de R$109.341.526,86, com um resultado deficitário
de R$-14.695.526,86. Entretanto, essa estimativa foi superada em 68% com
relação a receita e em 31% com relação a despesa, produzindo um resultado
superavitário, conforme pode ser observado abaixo:

Esse resultado se deve principalmente ao excelente resultado
esportivo obtido pelo Clube em 2021, o qual superou as metas traçadas pela
Diretoria Executiva e, por conseguinte, proporcionou ao Clube uma maior
arrecadação em premiações, além da volta do público aos estádios a partir do
segundo semestre de 2021 que viabilizou uma maior arrecadação com
bilheteria e sócio torcedor.
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C-) CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
O clube encerrou o exercício de 2021 com o Capital Circulante
Líquido negativo na ordem de R$-24.417.402,17, conforme pode ser observado
abaixo:
Ano
2018
2019
2020
2021

R$
R$
R$
R$

Ativo Circulante
6.826.852,96
17.295.655,54
18.102.885,22
26.813.363,71

Passivo Circulante
R$
19.512.772,83
R$
30.470.755,06
R$
45.202.875,48
R$
51.230.765,88

Capital Circulante Líquido
-12.685.919,87
-13.175.099,52
-27.099.990,26
-24.417.402,17

Com o resultado favorável em 2021 o clube conseguiu uma
pequena redução do Capital Circulante Líquido negativo, todavia alertamos a
necessidade atenção com relação a esse índice, uma vez que ainda demonstra
a necessidade de maior equilíbrio financeiro por parte do Clube para com as
obrigações a curto prazo.
D-) RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO FISCAL
Considerando as diversas análises realizadas por este Conselho
Fiscal em 2021, além das recomendações já realizadas nos pareceres
trimestrais e demais relatórios, emitimos as seguintes recomendações com o
objetivo de proporcionar o aperfeiçoamento dos processos organizacionais do
Fortaleza Esporte Clube:
1. Realizar investimentos na área de tecnologia para a adoção de Sistema
Integrado de Gestão objetivando aperfeiçoar os processos das áreas do
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Clube, evitando trabalhos manuais e redundantes que trazem risco à
integridade das informações e dificultam o estabelecimento de controles
que possam garantir o bom andamento dos processos;
2. Estruturar uma área de Controladoria ou correlata, para aperfeiçoar a
gestão administrativa e financeira do Clube, estabelecer controles
internos, definir e monitorar os processos das áreas, gerenciar riscos e
atuar como ponto de interseção entre Conselho Fiscal, Auditoria
Independente, Contabilidade e Diretoria Financeira.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

O CONSELHO FISCAL DO FORTALEZA ESPORTE CLUBE nos
termos do Art. 91 do ESTATUTO SOCIAL, usufruindo de sua independência e
autoridade estatutária, neste momento se manifesta que apesar das restrições
mencionadas, recomenda a APROVAÇÃO DAS PRESENTES CONTAS,
ressalvados os apontamentos realizados pela Auditoria Independente, bem
como por este Conselho Fiscal.

Fortaleza, 22 de abril de 2022.
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