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RELATÔRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL
Senhores Curadores,
Em conformidade corn a Iegislaçao em vigor e corn o rnandato que nos foi conferido, virnos
subrneter a Vossa oprecioçâo o relotorio do nosso atividade e parecer sobre os
docurnentos de prestaçâo de contas e relatorio apresentodos pelo Conselho de
Adrninistraçâo do FUNDA~AO AEP, referentes ao periodo findo em 31 de dezembro de
2014.
Ao longo deste periodo, ocomponhémos a otividode do Fundoçao, verificando, corn a
extensâo considerado aconselhável, os volores patrirnonicis, os registos contabilisticos e
documentos que Ihes servem de suporte, bern corno o cumprirnento dos normas legais e
estatutárias.
Corno hobitualmente, o Conseiho de Adrninistraçâo e os Serviços prestarom-nos corn
prontidöo os esclarecirnentos e inforrnaçoes que solicitarnos.
Acornpanhamos igualmente o desenvolvirnento dos trabalhos efetuados pela Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, rnernbro deste Conselho, e apreciárnos o seu relatorio anual,
tendo tombérn tornado conhecimento do suo certificaçöo legal dos contos, cujo conteOdo
rnereceu ci nossa concordância.
Encerrado o periodo, anolisórnos o relatorio do Conselho de Adrninistraçao, o Bolanço, as
Dernonstraçoes dos resultodos por naturezos, dos olteraçoes no fundo patrimonial e de
fluxos de caixa e o correspondente anexo.
Considerando que o Relatorio de Gestöo, que contém umo proposta para oplicaçâo dos
resultados, explana, corn suficiente clarezo, a evoluçâo dos negócios sociais e que as
dernonstraçoes financeiros ref letern a correto situaçâo patrimonial do Fundaçöo e os
resultados das suos operaçöes, somos de parecer que rnerecern ser aprovodos pelo
Conselho de Curadores:
1) 0 Relatorio de Gestâo e as dernonstraçoes financeiros acirna, referentes oo perlodo de
2014, opresentados pelo Conselho de Administraçâo;
2) A proposta de ciplicaçöo de resultados constante do rnesrno relatorio.

Porto, 2015 abril 7

0 CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE

Professor Doutor Alberto Joöo Coraceiro de Castro
-

• ‘At

Dr José Augusto Saraiva

VOGAL R.O.C. SANTOS CARVALH0 & ASSOCIADOS, SROC, S.A.,
representada por (Dr. André Miguel Andrade e Silva Junqueira Mendonça, R.0.C. n.° 1530)
-

c4A

f1~ (~L4

SANTOS CARVALHO & ASSOCIADOS, SROC, S.A.

~XJA

Sociedade de Revisores Ofciais de Comas

INTERNATI0N \L

CERTIFIcAcAO LEGAL DAS CONJAS
INTR0DUçA0
1. Examinárnos as dernonstraçoes financeiras da FUNDAçAO AEP, as quals compreendem
o Balanço em 31 de dezembro de 2014 (que evidencia urn total de 3 553 769 euros e
urn total de fundo patrimonial de 3 429 961 euros, incluindo urn resultado lIquido de
7 263 euros), as Dernonstraçoes dos resultados por naturezas, das alteraçoes nos fundos
patrimonials e de fluxos de caixa do perlodo undo naquela data, e o correspondente
Anexo.
RESPONSABILIDADES
2.

E

da responsabilidade do Conseiho de Adrninistraçao a preparaçäo de dernonstraçoes
financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posicão financeira da
Instituição, o resultado das suas operaçöes e os fluxos de caixa, bern corno a adoçâo de
polIticas e critérios contabilIsticos adequados e a manutenç~o de um sisterna de controlo
interno apropriado.

3. A nossa responsabilidade consiste ern expressar uma opiniao profissional
independente, baseada no nosso exame daquelas dernonstraçoes financeiras.

e

AMBITO
4. 0 exarne a que procedemos foi efetuado de acordo corn as Normas Técnicas e as
Diretrizes de Revisão/Auditoria da Ordern dos Revisores Oficiais de Contas, as quais
exigem que o rnesrno seja planeado e executado corn o objetivo de obter urn grau de
segurança aceitável sobre se as demonstraçaes financeiras estão isentas de distorçoes
rnaterialrnente relevantes. Para tanto o referido exarne incluiu:
•

a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgaçOes
constantes das demonstraçoes financeiras e a avaliação das estirnativas, baseadas em
juIzos e critérios definidos pelo Conselho de Adrninistração, utilizadas na sua
preparaçäo;

•

a apreciação sobre se são adequadas as polIticas contabilIsticas adotadas e a sua
divulgacao, tendo ern conta as circunstáncias;

•

a verificação da aplicabilidade do principio da continuidade; e
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a apreciaçâo sobre se é adequada, em termos globais, a apresentacão das
dernonstraçoes financei ras.
5. 0 nosso exame abrangeu também a verificaçao da concordância da informaçao
financeira constante do Relatorio de gestão corn as demonstraçoes financeiras.
6. Entendemos que o exame efetuado proporciona uma base aceitavel para a expressâo da
nossa opinião.
OPINIAO
7. Em nossa opinião, as referidas demonstraçoes financeiras apresentarn de forrna
verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição
financeira da FUNDAçAO AEP em 31 de dezembro de 2014, o resultado das suas
operaçOes e os fluxos de caixa, no perlodo undo naquela data, em conformidade com os
princIpios contabilisticos geralmente aceites em Portugal.
RELATORIO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS
8.

E também

nossa opiniäo que a informaçao financeira constante no Relatório de gestão é
concordante corn as demonstraçaes financeiras do periodo.
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