RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL
SOCIEDADE PORTUGUESA DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Exercício de 2013

1 – Nos termos dos Estatutos da Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF), o
Conselho Fiscal no exercício das suas competências, após ter procedido à análise do
Relatório e Contas de 2013, bem como de outros documentos que apresentam os
movimentos financeiros desse ano (mapa de origem e aplicação de fundos, demonstração
de fluxos de caixa), preparados pela Direcção, vem apresentar o seu relatório sobre a
acção fiscalizadora desenvolvida e dar parecer sobre esses elementos.

2 – O Conselho Fiscal entende que as informações constantes nos referidos documentos
refletem de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente
relevantes, a situação económica e financeira da SPEF em 31 de dezembro de 2013.

3 – Da análise do Relatório e Contas e dos documentos contabilísticos agregados (mapa
de origem e aplicação de fundos, demonstração de fluxos de caixa) realçamos as
seguintes conclusões:
a) Relativamente à situação de tesouraria, a SPEF apresentava no final de 2013 um
saldo de exercício na posse da Direção da ordem de 27.083,35€, refletindo uma
sólida situação de tesouraria;
b) No ano de 2012 verificou-se um resultado líquido do exercício positivo de cerca de
5.500€, representando um aumento significativo em relação ao resultado do ano
de 2012;
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c) Os proveitos da SPEF resultaram, neste ano, sobretudo das receitas de inscrição
no 9º Congresso Nacional de Educação Física e do pagamento de quotas por parte
dos sócios.

Em síntese, a situação económica, financeira e monetária da SPEF manifesta solidez
financeira e capacidade de gerar valor enquanto se reforçam níveis de eficiência
comparativamente a anos anteriores.

Ponderados todos os aspetos mencionados, o Conselho Fiscal entende que:
a) Estão reunidas condições para a aprovação do Relatório e Contas de 2013;
b) Deve ser votado em Assembleia-Geral um voto de louvor à Direção.

Finalmente, o Conselho Fiscal regista com apreço a colaboração que lhe foi dispensada
pela Direção.

Lisboa, 10 de janeiro de 2014
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