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Parecer do Conselho Fiscal da Fundação Betânia
relativo ao exercício de 2013
No dia catorze de Abril de dois mil e catorze reuniu o Conselho Fiscal da Fundação
Betânia, com a presença de todos os seus membros, para 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 treze.
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, procedendo à verificação dos registos contabilísticos e
documentos de suporte. Assinala-se uma quebra na rubrica Outros rendimentos e
ganhos no documento da Demonstração de Resultados Individuais, em resultado de uma
diminuição nalgumas actividades da Fundação, o que explica um resultado negativo de
1,5 mil euros. Por outro lado, regista-se um aumento dos capitais próprios de 30 mil
euros, o que constitui uma reserva para obras para construção de um anexo para
reuniões.
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 as
Demonstrações financeiras, incluídas no conjunto dos documentos de prestação de
Contas, foram preparadas 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 treze.
Lisboa, 14 de Abril de 2014
O Conselho Fiscal
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