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RELATÔRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL
Senhores Curadores,
Em conformidacle corn a legislaçâo em vigor e corn o mandoto que nos foi conferido, vimos
subrneter a Vossa apreciação o relatorio do nossa atividode e parecer sobre os docurnentos de
prestaçào de contos e relatorio apresentados pelo Conselho de Adrninistraçöo do FuNDAçAO
AEP, referentes 00 periodo findo em 31 de dezernbro de 2016.
Ao longo deste periodo, acornponhámos a atividade do Fundaçâo, verificando, corn a extensâo
considerada aconselhável, os valores patrirnoniais, os registos contabilisticos e docurnentos que
Ihes servern de suporte, bern como o cumprirnento dos norrnas legais e estatutérias.
Corno habitualmente, o Conselho de Administroçöo e os Serviços prestaram-nos corn prontidöo os
esclarecimentos e inforrnoçoes que solicitárnos.
Acornpanharnos igualmente o desenvolvirnento dos trabolhos efetuados pela Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, rnernbro deste Conseiho, e apreciámos o seu relatorio anual, tendo
tambérn tornado conhecimento do suc certificaçào legal dos contas corn ênfoses, cujo conteUdo
mereceu a nossa concordância.
Encerrado o perlodo, onalisérnos o relatorio do Conselho de Adrninistraçao, o Balanço, as
Demonstraçoes dos resultados, dos alteraçôes no fundo patrimonial e de fluxos de caixa, e o
correspondente Anexo.
Considerando que o Relatório de Gestâo, que contérn urna proposta para aplicaçào dos
resultados, explana, corn suficiente clareza, a evoluçào dos negócios sociois e que as
demonstraçoes financeiras ref letern a correta situoçöo patrirnonial do Fundaçóo e os resultados
dos suas operaçöes, sornos de parecer que merecem ser aprovodos pelo Conselho de Curadores:
1) 0 Relotorio de Gestao e as dernonstraçöes financeiras acirna, referentes 00 periodo de
2016, apresentodos pelo Conseiho de Adrninistraçào; e
2) A propostci de oplicaçöo de resultados constante do rnesrno relatorio.
Porto, 5 de abril de 2017
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CERTIFIcAcAO LEGAL DAS CONTAS
RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAçOES FINANCEIRAS
Opiniao
Auditámos as demonstraçoes financeiras anexas da FUNDAçAO AEP (a Entidade), que compreendern
o balanço em 31 de dezembro de 2016 (que evidencia urn total de 3.866.628 euros e urn total de fundo
patrimonial de 3.588.052 euros, incluindo urn resultado liquido de 3.147 euros), a demonstraçao dos
resultados por naturezas, a demonstraçao das alteraçoes no fundos patrimonial, a demonstraçao dos
fiuxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e o Anexo que inclui urn resumo das politicas
contabilisticas significativas.
Em nossa opinião, as demonstraçoes financeiras anexas estäo preparadas, em todos Os aspetos
materiais, de acordo corn a Norma Contabilistica e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Nao
Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Norrnalizaçao Contabilistica.
Bases para a opinião
A nossa auditoria foi efetuada de acordo corn as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais
normas e orientaçöes técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas
responsabilidades nos termos dessas normas estäo descritas na secçäo “Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstraçoes financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos
termos da el e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do cOdigo de ética da Ordem dos
Revisores Oficials de Contas.
Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa opiniao.
Enfases
1. Tal como divulgado ejustiflcado no relatôrio de gestäo e nos nUmeros 2 e 5 do Anexo, a Entidade
procedeu a correção de um erro nas suas demonstraçoes financeiras oriundo de periodos
anteriores. Esta situaçäo motivou a reexpressäo do balanço a data de 31 de dezembro de 2015,
pela diminuiçao da rubrica Investimentos Financeiros, por contrapartida da rubrica Resultados
transitados, em cerca de 145.700 euros.
2. Conforme referido nas notas 3.2 e 5 do Anexo, a Fundação registou em 20160 imôvel e 0 terreno
da sua Sede pelo método do justo valor, tendo por base uma avaliação efetuada por urn perito
independente. Como resultado desta alteraçäo, os capitais próprios da Entidade aumentaram,
liquidos de impostos diferidos, em cerca de 219.500 euros, em 31 de dezembro de 2016.
A nossa opinião não é modificada em relaçäo a estas matérias.
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Responsabilidades do Orgão de gestão pelas demonstraçoes financeiras

o órgäo de gestäo é responsável pela:
•

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

•

elaboraçao do relatOrio de gestão nos termos legais e regulamentares aplicaveis;

•

criação e manutençäo de um sistema do controlo interno apropriado para permitir a preparação
de demonstraçoes financeiras isentas de distorçäo material devido a fraude Cu erro;

•

adoçao do politicas e critérios contabilisticos adequados nas circunstâncias; e

•

avaliaçao da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável,
as matérias que possam suscitar düvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstraçoes financeiras
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstraçoes
financeiras como um todo estäo isentas de distorçoes materials devido a fraude ou erro, e emitir urn
relatorio onde conste a nossa opiniâo. Segurança razoavel é urn nivel elevado de segurança mas não é
urna garantia de quo uma auditoria executada de acordo corn as ISA detetará sempre uma distorçao
material quando exista. As distorçöes podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas
materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisoes
económicas dos utilizadores tornadas com base nessas demonstraçoes financeiras.
Como parte de uma auditoria de acordo corn as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos
ceticismo profissional durante a auditoria e tambern:
•

identificamos e avaliarnos Os riscos de distorção material das demonstraçoes financeiras, devido a
fraude ou a erro, concebemos e executamos procedirnentos de auditoria que respondam a esses
riscos, e obtemos prova de auditoria quo seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base
para a nossa opiniao. 0 risco de nao detetar uma distorção material devido a fraude e maior do que
o risco do não detetar urna distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver
conluio, falsificaçao, omissöes intencionais, falsas declaraçôes ou sobreposiçao ao controlo
interno;

•

obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de
conceber procedimentos de auditoria quo sejam apropriados nas circunstâncias, mas näo para
expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;

•

avaliamos a adequação das politicas contabilisticas usadas e a razoabilidade das estimativas
contabilisticas e respetivas divulgaçoes feitas pelo Orgão do gestão de acordo com a Nora
Contabilistica ode Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal
através do Sistema de Normalizaçao Contabilistica;
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concluimos sobre a apropriaçäo do uso, pelo órgão de gestäo, do pressuposto da continuidade e,
corn base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada corn
acontecimentos ou condiçoes que possarn suscitar düvidas significativas sobre a capacidade da
Entidade para dar continuidade as suas atividades. Se concluirmos que existe urna incerteza
material, devemos chamara atenção no nosso relatOrio para as divulgaçoes relacionadas incluidas
nas dernonstraçoes financeiras ou, caso essas divulgaçoes näo sejam adequadas, modificar a
nossa opiniâo. As nossas conclusöes são baseadas na prova de auditoria obtida ate a data do
nosso relatOrio. Porem, acontecimentos ou condiçoes futuras podem levar a que a Entidade
descontinue as suas atividades;
•

avaliarnos a apresentaçao, estrutura e conteUdo global das dernonstraçoes financeiras, incluindo
as divulgaçoes, nos termos da Norma Contabilistica e de Relato Financeiro para Entidades dos
Setor Não Lucrativo adotada ern Portugal através do Sisterna de Normalizaçao Contabilistica; e

•

cornunicamos corn os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o
calendário planeado da auditoria, e as conclusâes significativas da auditoria incluindo qualquer
deficiencia significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificaçao da concordancia da informação constante do
relatOrio de gestao corn as dernonstraçoes financeiras.
RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES
Sobre o relatório de gestão
Ern nossa opinião, o relatOrio de gestão foi preparado de acordo corn as leis e regularnentos aplicaveis
em vigor e a informaçao nele constante é coerente corn as demonstraçoes financeiras auditadas, nao
tendo sido identificadas incorreçöes materiais.

Porto, 4 de abril de 2017

SANTOS CARVALKO & ASSOCIADOS, SROC, S.A.
Representada por:

A~iguel/~v~eiraMe~ça
ROC fl.0 153

,

regista 0 na

c~yM.eabt-it’2~i6114o

Edificio Oporto Center
Campo 24 de Agosto, 129 - 70
4300-504 Porto - PORTUGAL
Tel.: (+351) 225 193 660
Fax (+351) 225 193 661
Santos Carvaiho & Asnodados, SROC, S,A-, Possoa Cdetlva 502 270 136. Insola no Ordem dos Re~inores Ofidais do Costas sob o,,° ‘I, so Reglsto do Auditores do ConiissAo do Mercado
do Valorm Mobilidnos sob on,’ 20161406010 Conse,vatMa do Registo Comercial do Porte sot on,° 561-10, Capital Social 50 000 Euro.
Santos Carvaiho & Associados, SROC, S.A. iso member of tise Nesia International” networt (Noxia).

info@santoscarvsroc.pt
www.santoscarvsroc.pt

