Parecer do Conselho Fiscal sobre os Demonstrativos de Superávit ou Déficit
dos Exercícios de 2013 e 2014 da ISKO-Brasil
O Conselho Fiscal da Sociedade Brasileira de Organização do Conhecimento (ISKO-Brasil)
acompanhou as atividades da associação durante os exercícios de 2013 e 2014 e analisou o
Relatório de Atividades e o Balancete de Verificação encaminhado pela Diretoria Executiva
referente aos anos em questão. Este parecer está estruturado em 7 partes, sendo as 4 primeiras
sobre o superávit ou déficit, a quinta sobre o balanço patrimonial e as duas últimas sobre o
resultado da apreciação.
Da análise dos documentos salienta-se o seguinte:
1. O Balancete de Verificação apresentado pela Diretoria Executiva traduz a correta situação
financeira da Sociedade no final de 2013 e 2014. A ISKO-Brasil apresentou em 31 de
dezembro de 2013 um ativo líquido da ordem de R$ 9.647,85, representando um acréscimo de
R$ 2.253,51 em relação a 2012. Em 31 de dezembro de 2014 apresentou um ativo líquido da
ordem de R$ 9.031,32, representando um decréscimo de R$ 616,53.
2. No ano de 2013, o valor da receita proveniente das anuidades dos associados foi R$
9.925,00 apresentando um aumento relativo ao obtido no ano anterior e R$ 14.299,22
provenientes das inscrições do II ISKO-Brasil realizado no Rio de Janeiro (dias 27, 28 e 29 de
maio). No ano de 2014, o valor da receita proveniente das anuidades dos associados foi de R$
9.325,00 apresentando uma diminuição relativa ao obtido em 2013. O valor da anuidade
permaneceu inalterado; dessa forma, atribui-se a essa diminuição a alteração de status de
associado (tipo de assinatura, aposentados e falecimento).
3. O resultado líquido do exercício de 2013 apresentou-se positivo e de valor igual a R$
2.253,51. O resultado líquido do exercício de 2014 apresentou-se negativo e de valor igual a
R$ 616,53. O Conselho Fiscal considera que o déficit de 2014 em relação ao ano de 2013 está
relacionado, primeiro, à valorização da moeda europeia (Euros), tendo em vista que a
participação do Capítulo Brasileiro à ISKO Internacional sofre as variações cambiais
correspondentes e, segundo, ao pagamento das inscrições e de hospedagem da representação
da diretoria na ISKO Internacional na Cracóvia.
4. No passivo do Balancete em 31/12/2013, verificou-se que a Diretoria Executiva mobilizou
a maior parte de seus recursos financeiros (R$ 22.083,21) para o pagamento da quantia
principal e das taxas bancárias necessárias à transferência da contribuição do Capítulo
Brasileiro para a ISKO Internacional e também de despesas relativas à organização do II
ISKO-Brasil. No passivo do Balancete em 31/12/2014, verificou-se que a Diretoria Executiva
mobilizou a maior parte de seus recursos financeiros (R$ 9.880,24) para o pagamento da
quantia principal e das taxas bancárias necessárias à transferência da contribuição do Capítulo
Brasileiro para a ISKO Internacional e também de despesas relativas à participação da
diretoria na ISKO Internacional na Cracóvia.
5. Verificou-se que o Balanço Patrimonial em 31/12/2013 foi de R$ 9.647,85 e em
31/12/2014 foi de R$ 9.031,32.

6. O Conselho Fiscal gostaria de destacar o excelente desempenho da Diretoria Executiva em
2013 e 2014, sobretudo na representação do Capítulo Brasileiro durante a 13ª Conferência da
ISKO Internacional, realizada na Cracóvia, Polônia, entre os dias 19 e 22 de maio de 2014.
Em virtude dessa representação, o Brasil ratificou na Assembleia Geral realizada na Cracóvia
sua candidatura para sediar a 14ª Conferência Internacional no Rio de Janeiro em 2016. A
candidatura do Brasil para sediar a 14ª Conferência Internacional iniciou-se a partir de uma
negociação da presidência anterior em Roma (2010), o que permitiu sua oficialização na Índia
(2012).
7. Por último, o Conselho Fiscal deseja parabenizar a Diretoria Executiva e todos os 63
membros da ISKO-Brasil pela constatação do contínuo fortalecimento e expansão da
Sociedade e pelo renovado interesse nas atividades e nas pesquisas em torno da organização e
representação do conhecimento, contribuindo de forma decisiva para a consolidação dessa
área de pesquisa e para a afirmação da ISKO-Brasil como entidade que desempenha papel
preponderante no desenvolvimento da Ciência da Informação no Brasil.
Face ao exposto, somos do parecer de que as Contas referentes aos anos de 2013 e 2014
devem ser aprovadas.
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