RELATORIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores Curadores,
Em conformidade corn a Iegislaçäo em vigor e corn o mandato que nos foi conferido,
vimos subrneter

a Vossa apreciaçao o relatOrio da

nossa atividade e parecer sobre os

documentos de prestaçâo de contas e relatOrio apresentados pelo Conselho de
Administraçao da FUNDAcAC AEP, referentes ao periodo findo em 31 de dezembro
de 2017.
Ao longo deste perioclo, acompanhamos a atividade da Fundação, verificando, corn a
extensão considerada aconselhavel, os valores patrimoniais, os registos contabilisticos
e documentos que Ihes servern de suporte, bem corno o cumprimento das normas
legais e estatutárias.
Como habitualmente, o Conseiho de Administraçao e os Serviços prestaram-nos corn
prontidao os esclarecirnentos e informaçOes que solicitarnos.
Acornpanhamos igualmente o desenvolvirnento dos trabaihos efetuados pela
Sociedade de Revisores Oficlais de Contas, rnernbro deste Conselho, e apreciámos o
seu relatOrio anual, tendo tambem tomado conhecirnento da sua certificaçao legal das
contas, cujo conteUdo mereceu a nossa concordâricia.
Encerrado o periodo, analisa’rnos o relatorio do Conselho de Administraçao, a balanço,
a demonstraçao dos resultados por naturezas, a demonstraçao das alteraçoes no
fundo patrimonial e a demonstraçao dos fluxos de caixa e o correspondente anexo.
Considerando que o RelatOrio de gestao, que contém uma proposta para aplicação
dos resultados, explana, com suficiente clareza, a evoluçao dos negOcios sociais e
que as dernonstraçoes financeiras refletern a correta situaçao patrimonial da Fundaçao
e as resultados das suas operaçOes, somos de parecer que merecem ser aprovados
pelo Conselho de Curadores:
1

1. 0 RelatOrio de gestão 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.
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