Parecer do Conselho Fiscal sobre os Demonstrativos de Superávit ou Déficit
dos Exercícios de 2015 e 2016 da ISKO-Brasil
O Conselho Fiscal da Sociedade Brasileira de Organização do Conhecimento (ISKOBrasil) acompanhou as atividades da associação durante os exercícios de 2015 e 2016 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 sete partes, sendo as quatro 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 2015 e 2016. A ISKO- Brasil apresentou
em 31 de dezembro de 2015 um ativo líquido da ordem de R$ 29.424,95,
representando um acréscimo de R$ 20.393,63 em relação a 2014, cujo superávit foi
da ordem de R$ 9.031,32. Em 31 de dezembro de 2016 apresentou um ativo líquido
da ordem de R$ 18.617,99, representando um decréscimo de R$ 10.806,96 em
relação ao ano anterior.
2. No ano de 2015, o valor da receita proveniente do pagamento de anuidade pelos
associados mais a inscrição no II Congresso ISKO Brasil e doações foi de R$ 36.478,20.
No ano de 2016, o valor da receita proveniente das anuidades dos associados foi de
R$ 21.913,10 e houve também a arrecadação de R$ 44.376,39 provenientes das
inscrições do 14th International ISKO Conference, totalizando uma arrecadação de R$
66.289,49.
3. O resultado líquido do exercício de 2015 apresentou um superávit de R$ 20.393,63.
Já em 2016 apresentou um déficit de R$ 10.837,36, devido às despesas com a
realização do 14th International ISKO Conference.
4. No Balancete de verificação de 31/12/2015, verificou-se que a Diretoria Executiva
mobilizou a maior parte de seus recursos financeiros (R$ 10.566,01) para as despesas
com o II Congresso da ISKO Brasil. O pagamento da contribuição do Capítulo
Brasileiro para a ISKO Internacional foi da ordem de R$ 2.000,00. Já no Balancete de
verificação de 31/12/2016, verificou-se que a maior parte dos recursos foram gastos
em despesas com a realização da 14th International ISKO Conference, em um total
de R$ 75.100,85 e o repasse do percentual da anuidade à ISKO Internacional foi da
ordem de 801.75 €. Este valor foi debitado do valor recebido em Euros na inscrição
de participantes estrangeiros no evento.

5. Verificou-se que o Patrimônio Social em 31/12/2015 foi de R$ 29.424,95 e em
31/12/2016 foi de R$ 18.587,59.
6. Cabe salientar que foram verificadas duas pendências na receita federal : Ausência
de declarações (2015) e DCTF março de 2015. A tesouraria está apurando o que
houve, pois foi no período de transição do escritório de contabilidade do Rio de
Janeiro para o escritório de Marília. Estamos tomando as providências para que tudo
seja regularizado.
7. O Conselho Fiscal gostaria de destacar o excelente desempenho da Diretoria
Executiva em 2015 e 2016, sobretudo na representação do Capítulo Brasileiro junto à
ISKO Internacional, a excelente organização da 14th International ISKO Conference no
Rio de Janeiro em 2016, parabenizando a Diretoria Executiva e todos os 74 membros
da ISKO-Brasil (até o exercício de 2016) pela constatação do contínuo fortalecimento
e expansão da Sociedade, pela recepção dos colegas de outros Capítulos no Rio de
Janeiro 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
instituição que desempenha papel preponderante no desenvolvimento da KO.

Face ao exposto, somos do parecer de que as Contas referentes aos anos de 2015 e 2016
devem ser aprovadas.

Marília (SP), 19 de setembro de 2017.
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