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RELATORIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Exmos. Senhores Curadores,
Em conformidade corn a legislaçao em vigor e corn o mandato que nos foi conferido,
vimos submeter a Vossa apreciação o relatOrio da nossa atividade e parecer sobre os
documentos de prestação de contas e relatório apresentados pelo Conselho de
Administrac~o da FUNDAçAO AEP, referentes ao perIodo findo em 31 de dezembro de
2015.
Ao longo deste perlodo, acompanhárnos a atividade da Fundaç~o, verificando, corn a
extensäo considerada aconselhável, os valores patrimoniais, os registos contabilIsticos e
documentos que Ihes servem de suporte, bern como o cumprimento das normas legais e
estatutárias.
Como habitualmente, o Conseiho de Administraçäo e os Serviços prestaram-nos corn
prontid~o os esclarecimentos e informaçöes que solicitárnos.
Acornpanhárnos igualmente o desenvolvirnento dos trabalhos efetuados pela Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, membro deste Conselho, e apreciámos o seu relatório
anual, tendo também tornado conhecimento da sua certificaç~o legal das contas, cujo
conteüdo rnereceu a nossa concordância.
Encerrado o perlodo, analisámos o relatOrio do Conselho de Adrninistraçäo, o Balanço, as
Demonstraçoes dos resultados por naturezas, das afteraçoes no fundo patrimonial e de
fluxos de caixa, e o correspondente Anexo.
Considerando que o RelatOrio de Gestão, que contérn uma proposta para aplicação dos
resultados, explana, corn suficiente clareza, a evolução dos negócios sociais e que as
dernonstraçoes financeiras refletem a correta situação patrimonial da Fundaç~o e os
resultados das suas operaçöes, somos de parecer que merecern ser aprovados pelo
Conseiho de Curadores:
1) 0 Relatório de Gestäo e as demonstraçoes financeiras acirna, referentes ao perIodo de
2015, apresentados pelo Conseiho de Adrninistraçao; e
2) A proposta de aplicaçào de resultados constante do mesmo relatório.
Porto, 4 de abril de 2016
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CERTIFICAçA0 LEGAL DAS CONTAS
INTRODuçA0
1. Exarrinámos as demonstraçoes financeiras da FUNDAçAO AEP, as quals compreendem
o Balanço em 31 de dezembro de 201 5 (que evidencia urn total de 3 51 9 059 euros e
urn total de fundo patrimonial de 3 461 061 euros, incluindo urn resultado lIquido de
6 100 euros), as Demonstraçoes dos resultados por naturezas, das alteraçoes nos fundos
patrimoniais e de fluxos de caixa do perlodo findo naquela data, e o correspondente
Anexo.

RESPONSABILIDADES
2. ~ da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de demonstraçoes
financeiras que apresentern de forma verdadeira e apropriada a posicão financeira da
lnstituição, o resultado das suas operacöes e os fluxos de caixa, bern como a adocão de
poifticas e critérios contabilIsticos adequados e a manutenção de urn sistema de controlo
interno apropriado.

3. A nossa

responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional
independente, baseada no nosso exame daquelas demonstraçoes financeiras.

e

AMBITO
4. 0 exame a que procedemos foi efetuado de acordo corn as Normas Técnicas e as
Diretrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais
exigem que o mesmo seja planeado e executado corn o objetivo de obter urn grau de
segurança aceitável sobre se as demonstraçoes financeiras estão isentas de distorcoes
mater almente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:
•

a verificação, numa base de amostragern, do suporte das quantias e divulgacoes
constantes das demonstraçoes financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em
juizos e critérios definidos pelo Conselho de Adrninistração, utilizadas na sua
preparação;

•

a apreciação sobre se são adequadas as polfticas contabilIsticas adotadas e a sua
divulgaçao, tendo em conta as circunstâncias;
a verificação da aplicabilidade do princIpio da continuidade; e
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a apreciação sobre se é adequada, em termos gIoba~s, a apresentaçáo das
demonstraçoes financeiras.
5. 0 nosso exarne abrangeu também a verificaçäo da concordância da informação
financeira constante do Relatório de gestão corn as demonstraçoes financeiras.
6. Entendemos que o exame efetuado proporciona uma base aceitável para a expressão da
nossa opinião.

OPJNIAO
7. Em nossa opiniäo, as referidas dernonstraçoes financeiras apresentarn de forma
verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente r&evantes, a posicao
financeira da FUNDAçAO AlP em 31 de dezernbro de 2015, o resultado das suas
operaçöes e os fluxos de caixa, no perIodo findo naquela data, em conformidade corn os
pri ncIpios contabi I Isti cos geral mente aceites em Portugal.

REL.ATORIO SOBRE OUTROS REQUISITOS IEGAIS
8. ~ tambérn nossa opinião que a inforrnaç~o financeira constante no Relatório de gest~o é
concordante corn as demonstraçoes financeiras do perlodo.

Porto, 1 de abril de 2016
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