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CERTIFICAçAO LEGAL DAS CONTAS
RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS
DEMON STRAçÕES I.'INANCEIRAS

OPINIAO
Auditámos as demorÌstrações financeiras anexas de FEDERAÇAO PORTUGUESA DE LUTAS
AMADORAS, que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2027 (que evidencia um total
de 786.425.80 euros e um total de capital próprio de 89.042,79 euros, incluindo um resultado
líquido negativo de 6.806,94 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a
clemonstração dos resultados por funções e a demonstração dos fluxos de caixa relativas ao ano
findo naquela data, e as notas anexas às dc'mor-rstrações financeiras gue incluem um resumo das
políticas contabiÌístjcas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira

e

apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de FEDERAÇAO POR'IUGUESA
DE LUTAS AMADI)RAS, em 31 de Dezembro de 2027, e o seu desempenho financeiro e fluxos
de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com as Normas de Contabilidade e IÌelato
Financeiro adotadas; em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística.

BASES PARA A OPINIÃO

A nossa auditoria I'oi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e
demais normas e orientações técnicas e eticas da Ordem dos Revisores Oficiais de C-ontas.

As

nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas
"Responsabilidades cìo auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo.

na

secção

Somos independentes cla Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos eticos nos
termos do código dr: etica da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos e suficiente e apropriada para
proporcionar uma b,ase para a nossa opinião.
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RESPONSATILIDADES
FINANCEIRAS

Do oncÃo DE cEsrÃo

pELAS DEMoNSrnncÕns

O órgão de gestão e responsável pela:

'/

'/
'/

preparação de demonstrações financeiras que apresentem de Íorma verdadeira e apropriada
a posição finarLceira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acorclo

com as Normas de Contabitidade e lìelato F'ìnanceiro adotadas cm Portugal atraves clo
Sistema de Normalização Contabilística;
elaboração do reJatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
criação e manutenção de um sistema de controlo intemo apropriado para permitir a
preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material clevido a fraude ou
erro;

'/
'/

adoção de políticas e critérios contabiÌístjcos adequados nas circunstâncias; e

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

IìESPONSABILIDADES
DO
DEMONSTRAçOES F'INANCEIRAS

AUDITOR

PELA

AUDITOIÌIA

DAS

A

nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoâvel sobre se as demonstrações
financeiras como unr todo estão isentas de distorções materiais devido a fraucle ou erro, e emitir
um relatório onde conste a nossa oninião.
Segurança razoável é um níve[ elevado de segurança mas não e uma garantia de que uma
auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando
exista.

As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou
conjuntamente, se Possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económjcas dos
utilizadores tomadas com base nessas demonstraÇões financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissìonais e
mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e tambem:
'/ identiÍicamos e avaliamos os riscos de distorção material das clemonstrações financeiras,
devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que
respondam a esr;es riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção materiaì
devido a fraude é maior do que o risco cie não detetar uma distorção material devido a erro,

dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais,
decÌarações ou sobreposição ao controlo intemo;

falsas

./
,/

de
obtemos uma compreeììsão do controlcl interno relevante Para a auditoria com o objetivo
não
conceber procedimentos cie auditoria que selam apropriados nas circunstâncias, mas
para expressar uma opinião sobre â eficácia do controlo interno da Entidade;
avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas

contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

./

do uso, pelo orgão de gestão, do

PÍessuPosto da
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material
reÌacionada corn acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas
sobre a capacidacle da Entidade para dar continuidade as suas atividades. Se concluirmos
que existe uma incerteza material, devemos chamar a ateução no tìosso relatório Para as

concluímos sobre

a

apropriação

divulgações reÌacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações
não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na
pÍova de auditoria obtida ate a data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições

./
./

futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
avaliamos a aprresentação, estrut.ura e conteúdo global das demonstrações financeiras,
e
incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transaçoes
acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma aPresentação apropriada;
o
comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e

calendário planeado da audjtoria, e as conclusões significativas da auditoria incJuindo
qualquer deficiê:ncia significativa de controlo intemo identificado durante a auditoria.
A nossa responsabiÌidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do
relatório de gestão com as demonstrações financeiras'

lÌEtATO SOBIìE OUTROS REQUISITOS LEGAIS

E REGUL,AMENTAIÌES

Sobre o relatório de actividades
de
Dando cumprimento ao artq 4514, na 3, e) do Código das Sociedades Comerciais, somos
legais e
parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos
com as
regulamentares aplicáveis em vigor, a informação nele constante é concordante
sobre a
demonstraÇões financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e apreciação
Entidade, não identificámos incorreçõ materiai

Lisboa, 20 de Maio de 2022
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