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Parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício de 2018

No dia 5 de Março de dois mil e dezanove o Conselho Fiscal da Fundação Betânia
procedeu à emissão do seu parecer sobre o Relatório de Actividades e Contas referentes
ao exercício findo em trinta e um de Dezembro de dois mil e dezoito.
O Conselho Fiscal acompanhou, ao longo do exercício, as actividades da Fundação
Betânia, através de contactos frequentes com o Conselho de Administração, a quem
agradece a colaboração prestada.
Em 2018 registou-se um saldo negativo da ordem dos 137,21 euros. Muito embora este
valor seja relativamente reduzido, sendo amplamente coberto pelos meios financeiros da
Fundação, contraria o resultado apurado no ano anterior, em que se registou um saldo
positivo de cerca de 305,72 euros.
Como é habitual na Fundação, dada a sua natureza não lucrativa, as receitas verificadas
no ano em análise foram ligeiramente inferiores aos gastos. De referir, em particular,
que as receitas com a venda de livros em 2018 foram inferiores em 660 euros às do ano
de 2017, uma vez que só no final do ano foi lançado um livro novo. O total dos ganhos
decresceu cerca de 403,40 euros, por comparação com o ano anterior.
Os donativos recebidos, que foram ligeiramente superiores aos do ano de 2017, ou seja,
2367,44 euros contra 2022,85, continuam a ser imprescindíveis para a realização da
actividades da Fundação, caso não se pretenda elevar o pagamento pelas iniciativas por
si levadas a efeito.
Do lado dos gastos, o aumento verificado em relação a 2017 foi muito moderado, ou
seja, 39,53 euros, não obstante o facto de a Fundação ter continuado a realizar um
número significativo de actividades, algumas das quais exigiram o pagamento de
viagens a conferencistas que se deslocaram do estrangeiro.
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O Balanço da Fundação mantem-se sólido e tendo variado muito pouco face ao ano
anterior, com Activos Fixos de €47.017,58 e Depósitos à Ordem e Caixa de €57.894,73.
A Fundação continua sem dívidas, com Fundos Próprios de €50.822,33, Reservas de
€30.000,00 e Resultados Totais Transitados e Actuais de €24.089,98.
Após a análise do Relatório de Actividades que relata os aspectos mais significativos
das iniciativas desenvolvidas ao longo do ano, o Conselho Fiscal verificou que os
documentos de prestação de Contas foram preparados de acordo com os normativos
contabilísticos em vigor e obedeceram aos preceitos legais adoptados, exprimindo a
correcta situação Patrimonial da Fundação Betânia.
Face ao exposto damos parecer favorável no sentido de que seja aprovado o Relatório
de Actividades e Contas referentes ao ano de dois mil e dezoito.

Lisboa, 5 de Março de 2019
O Conselho Fiscal

--Maria Eduarda da Silva Soares Ribeiro

Maria José de Souza Pereira Melo Antunes

Maria do Céu da Silva Tostão
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