PARECER DO CONSELHO FISCAL
EXERCICIO DE 2013

A análise das Contas e das Atividades
exercício

de 2013/ permitiu

desenvolvidas

ao Conselho

pela SCAP no

Fiscal expressar

o Parecer

seguinte:
Atividade

o

exercício de 2013 fica marcado pelo prolongamento

seus órgãos sociais, permitindo
Centenária

prosseguir

Sociedade e ainda possibilitar

do mandato dos

a atividade
a alteração

normal

desta

e aprovação

de

novos estatutos, bem como o respetivo Regulamento Interno.
Ainda no final deste exercício/ com a eleição dos seus Corpos Sociais, a
Sociedade retomou a sua normal administração.
Ao longo do ano a Sociedade desenvolveu iniciativas na sua Sede e fora,
em parceria

com outras

instituições

do mundo

associados, organizações, estabelecimentos

agrário,

mobilizando

de ensino e seus alunos, e

ainda empresas do Sector Agrário, o que se saúda.
A revista da Sociedade com o seu formato alterado, manteve qualidade e
a periodicidade de envio.
A Sociedade lançou entretanto

um Boletim Informativo.

A Sede da Sociedade, necessita de maior uso e presença dos associados e
de outras entidades. Esforços nesse sentido devem ser desenvolvidos.

o número

de associados manteve-se estável.

Contas
Este exercício fica assinalado por um expressivo

resultado

negativo

(-

13.758€), devido a uma significativa quebra das receitas (-51,6% sobre o
ano anterior) e a um nível de despesa que ultrapassou em 19% a do ano
anterior.

De salientar que nas despesas estão incluídas gastos extraordionários

com

os novos estatutos-2.332€.
Nas receitas,

enquanto

ocorreu

a manutenção

das originadas

Quotizações e um aumento nos Sócios Patrocinadores,

o Apoio

á

nas

Revista

tornou-se marginal.

o Saldo

apurado, negativo de - 13.758,36€ transita para o ano seguinte,

colocando as reservas da Sociedade em 13.212,40€.

Parecer

o

Conselho Fiscal emite

Relatório

o seu parecer no sentido

da aprovação

do

de Gestão, o Balanço e as Contas da SCAP respeitantes

ao

exercício de 2013 apresentados pela sua Direção e que o resultado liquido
negativo de - 13.758,36€ (Treze mil setecentos e cinquenta e oito euros e
trinta e seis cêntimos) seja levado á Conta dos Resultados Transitados.

o CONSELHO FISCAL

