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RELATORIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores Curadores,
Em conformidade corn a Iegislaçao em vigor e corn o mandato que nos fol conferido,
vimos submeter

a Vossa apreciação o relatario da nossa atividade e parecer sobre as

documentos de prestaçao de contas e relatOrio apresentados pelo Conselho do
Administraçao da FUNDAçAO AEP, referentes ao periodo findo em 31 do dezembro
do 2017.
Ao longo deste perlodo, acompanhamos a atividade da Fundaçao, verificando, cam a
extensão considerada aconseihavel, os valores patrimoniais, Os registos contabilisticos
e documentos que Ihes servem de suporte, bern coma o cumprimento das normas
legais e estatutárias.
Coma habitualmente, o Conselho de Administraçao e as Serviços prestaram-nos cam
prontidao as esclarecimentos e informaçOes que solicitamos.
Acompanhamos igualmente a desenvolvimento dos trabalhos efetuados

pela

Sociedade do Revisores Oficiais de Contas, mernbro deste Conseiho, e apreciámos a
seu relatOrio anual, tendo tambem tomado conhecimenta da sua certificaçao legal das
contas, cujo conteUdo mereceu a nossa concordãncia.
Encerrado a periada, analisa’mos o relatorio do Conseiho de Administraçao, o balanço,
a demonstraçao dos resultados por naturezas, a demonstraçao das alteraçoes no
fundo patrimonial e a demanstraçao dos fluxos de caixa e a correspandente anexo.
Considerando que o Relatório de gestâo, quo contém uma proposta para aplicaçaa
dos resultadas, explana, corn suficiente clareza, a evoluçao dos negócias sociais e
que as demonstraçOes financeiras refletem a correta situaçào patrimonial da Fundaçao
o as resultados das suas operaçoes, somas do parecer quo merocem ser aprovados
polo Conseiho de Curadores:
1

1. 0 Relatorio de gestao e as demonstraçoes financeiras acima, referentes ao
periodo de 2017, apresentados pelo Conseiho de Administraçao; e
2. A proposta de aplicaçao de resultados constante do mesmo RelatOrio.

Porto, 27 de marco de 2018
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CERTIFICAçA0 LEGAL DAS CONTAS
RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAçOES FINANCEIRAS
Opiniao
Auditamos as demonstraçoes financeiras anexas da FUNDAçAO AEP (a Fundaçao), que
compreendem o balanço em 31 de de zembro de 2017 (que evidencia urn total de 3.929.502 euros e
urn total de fundo patrimonial de 3.663.200 euros, incluindo urn resultado liquido de 4.753 euros), a
demonstraçao dos resultados por naturezas, a demonstraçao das alteraçoes nos fundos patrimoniais,
a demonstraçao dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e o Anexo que inclui urn
resurno das politicas contabilisticas significativas.
Ern nossa opiniäo, as demonstraçoes financeiras anexas estão preparadas, em todos Os aspetos
materials, de acordo corn a Norma Contabilistica e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Nao
Lucrativo adotada em Portugal através do Sisterna de Normalizaçao Contabilistica.
Bases para a opinião
A nossa auditoria foi efetuada de acordo corn as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais
normas e orientaçoes técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas
responsabilidades nos termos dessas normas estäo descritas na secçâo “Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstraçoes fmnanceiras’ abaixo. Somos independentes da Fundaçao nos
terrnos da lel e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do côdigo de ética da Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas.
Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa opiniäo.
Responsabilidades do Orgão de gestão pelas demonstraçoes financeiras

o órgão de gestäo e responsthvel pela:
•

preparaçäo de demonstraçoes financeiras de acordo corn a Norma Contabilistica e de Relato
Financeiro para Entidades do Setor Nâo Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de
Normalizaçao Contabilistica;

•

elaboraçao do relatorio de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;

•

criação e manutençao de urn sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparaçäo
de demonstraçoes financeiras isentas de distorçao material devido a fraude ou erro;

•

adoção de politicas e critérios contabilIsticos adequados nas circunstâncias; e
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•

avaliaçao da capacidade da Fundaçao de se manter em continuidade, divulgando, quando
aplicável, as matérias que possarn suscitar duvidas significativas sobre a continuidade das
atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstraçoes financeiras
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoavel sobre se as demonstraçaes
financeiras como urn todo estão isentas de distorçoes rnateriais devido a fraude ou erro, e ernitir urn
relatorio onde conste a nossa opiniáo. Segurança razoävel é urn nivel elevado de segurança mas não é
urna garantia de que urna auditoria executada de acordo corn as ISA detetará sempre urna distorçao
rnaterial quando exista. As distorçoes podern ter origern em fraude ou erro e são consideradas
materials se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelrnente esperar que influenciern decisoes
econOrnicas dos utilizadores tornadas corn base nessas dernonstraçoes financeiras.
Corno parte de uma auditoria de acordo corn as ISA, fazernos julgamentos profissionais e rnantemos
ceticismo profissional durante a auditoria e tarnbem:
•

identificarnos e avaliarnos os riscos de distorção material das demonstraçoes financeiras, devido a
fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondarn a esses
riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suflciente e apropriada para proporcionar urna base
para a nossa opinião. 0 risco de nao detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que
o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver
conluio, falsiflcaçao, omissöes intencionais, falsas declaraçoes ou sobreposição ao controlo
interno;

•

obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria corn o objetivo de
conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para
expressar uma opinião sobre a eficacia do controlo interno da Fundaçao;

•

avaliamos a adequação das politicas contabilisticas usadas e a razoabilidade das estimativas
contabilisticas e respetivas divulgaçoes feitas pelo árgão de gestao de acordo corn a Nora
Contabilistica e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal
através do Sistema de Normalizaçao Contabilistica;

•

concluirnos sobre a apropriação do uso, pelo Orgão de gestão, do pressuposto da continuidade e,
corn base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com
acontecimentos ou condiçoes que possam suscitar düvidas significativas sobre a capacidade da
Fundaçao para dar continuidade as suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza
material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgaçöes relacionadas incluidas
nas dernonstraçoes financeiras ou, caso essas divulgaçoes nao sejarn adequadas, modificar a
nossa opinião. As nossas conclusoes são baseadas na prova de auditoria obtida ate a data do
nosso relatorio. Porém, acontecimentos ou condiçöes futuras podem levar a que a Fundação
descontinue as suas atividades;

•

avaliamos a apresentação, estrutura e conteUdo global das demonstraçaes financeiras, incluindo
as divulgaçoes, nos termos da Norma Contabilistica e de Relato Financeiro para Entidades dos
Setor Nao Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilistica; e
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cornunicamos corn Os encarregados da governação, entre outros assuntos, o ârnbito e o
calendário planeado da auditoria, e as conclusOes significativas da auditoria incluindo qualquer
deficiencia significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.
A nossa responsabilidade inclui ainda a verificaçäo da concordância da inforrnaçao constante do
relatOrio de gestäo corn as dernonstraçoes financeiras.
RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES
Sobre o relatorio de gestâo
Ern nossa opiniäo, o relatOrio de gestão foi preparado de acordo corn as leis e regularnentos aplicáveis
ern vigor e a inforrnaçao nele constante é coerente corn as dernonstraçoes financeiras auditadas, nao
tendo sido identificadas incorreçöes rnateriais.
Porto, 27 de rnarço de 2018
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