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CERTIFICAçAO LEGAL DAS CONTAS
RETATO SOBRTì A AUDITORIA DAS
D TJMONSTIìAçÕES IìINANCEIRAS

OPINIÃO COM ÊNT'RSIiS
Auditámos as demonstrações financeiras anexas de FEDERAÇÃO PORT'UGUESA DE LUI'AS
AMADORAS, que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2019 (que evidencia um total
de 128.274,15 euros e um total de capital próprio de 13.889,83 euros, ìncìuindo um resultado
Ìíquido negativo de 24.562,52 euros), a demonstração dos resultados por nat'urezars, a
demonstração dos resultados por funções e a demonstração dos fluxos de caixa reÌativas ao ano
íindo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financejras que incluem um resumo das
políticas contabilísticas significativas.

Ilm nossa opinião, as demonstrações firranceiras anexas apresentam cle forma verdadeira

e

apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de FEDERAÇÃO PORI'UGUESA
DE LUTAS AMADORAS, em 31 de Dezembro de 2079, e o seu desempenho financeiro e fluxos
de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com as Normas de Contabilidade e Relato
Financeiro adotadas em Portugal através do Sistema de Normalìzação Contabiìística.

BASES PARA A OPINIÃO COM ÊUTASNS

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA)
demais normas e orientações técnicas e eticas da Ordem dos Iìevisores Oficiais de Contas.

As

Ì-ìossas responsabilidades rìos termos dessas normas estão descritas
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abajxo.

na

e

scc-ção

Somos indepenclentes da Entidade nos termos da lej e cumprimos os demais requisitos éticos nos
termos do código de etica da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a pÍova de auditoria que obtivemos e sufìciente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa opinião com En{ases.

Estrada ,J.aLuz,90 -'
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ENFASES

1- Em 20 de Março de

2020, em consequência da crise de saúde pública criada pt:la
pandemia do Covid-19, foi declarado o estado de emergência, tenclo sido encerradas a
maioria das empresas, etll Portugal. Esta situação tem consequências p;ravosas sobre a
economia e e, de momento, impossíveì prever em que medida afectará a ativitlacìe clo
sector e da Federação, conforme consta do ponto 3.5 do Anexo as demonstrações
f

in.tnceiras.

2- Os Capitais

Proprios da Federação, gue apresentavam no fjnal cle 2018 o valor dc
um montante de 13.889,83 euros, em 2019, por efcito tìos
prejuízos acumulados. A manter-se esta evolução, passarão a negativos proximamerrte,
pelo que urge tomar medidas que invertam essa tendência.
38.452,35 euros, desceram para

A nossa opinião não e modificada em relaÇão a estas matérias.

RESPONSABILIDADES
FINANCEIIìAS

DO ORGÃO DT] GESTÃo PETAS DEMoNSTIìACÕIìS

O órgão de gestão é responsáveì peJa:

'/

preparação de demonstrações financeiras gue apresentem de forma verdacleira e apropriacla
a posição financeira, o desempenìo financeiro e os fluxos de caixa cla Entidacle de acordo

com as Normas de Contabilidade e Relato Financeiro adotadas em Portugal atraves
Sistema de Normalização Contabilística;

'/
{

clo

elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares apJicáveis;
criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a
preparação de demonstrações financeiras jsentas de distorção materiaI devido a fraude ou
erro;

'/
'/

adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidacle, divulgando, quanrlo
aplicável, as materias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continujdacle das
atividades.

IìIÌSPONSAIìILIDADES

DO

AUDITOR

PT]LA

AUI)ITOIÌIA

DAS

DEMONSTRAçÕES I]INANCTIIIìAS

A

nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstraçõcs
financeiras como um todo estão isentas cle distorções materiais devido a fraucle ou erro, e ernitir

Segurança razoavel é um níveì elevado de s gurança mas não e uma garantia de que uma
auclitoria executada de ac-ordo cor'ì-ì as ISA detetará sempre uma distorção material quar-rdo
exista.

As dìstorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou
conjuntamente, se possa razoaveÌmente esperar que influenciem decisões económicas dos
utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais c
mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e tambem:
,/ identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras,
devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos cle auditoria quc
responcìam a esses 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 material
clevido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro,

dado que

a fraude pode

envolver conluio, falsificação, omissões intencionais,

íalsas

declarações ou sobreposição ao controlo interno;

,/

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

,/

avaliamos a adequação clas políticas contabiÌísticas usadas e a razoabiiidade das estimativas
contabilísticas e respetivas divuìgações íeitas pelo órgão de gestão;

,/

concluímos sobre

apropriação clo uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe quaìquer incerteza material
relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúviclas significativas
sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concìuirmos
que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as

a

clivulgações relacionaclas incìuíclas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações
não se;arn aclequaclas, modificar a nossa opinião. As nossas concÌusões são baseadas lìa
prova de auditoria obtida ate a data do nosso relatorio. Porém, acontecimentos ou condições

./
./

futuras podem levar a que a Ilntidade descontinue as suas atividades;
avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações fìnanceiras,
incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transaçoes e
acontecimentos subjacentes cÌe íorma a atingir uma aPresentação apropriada;
comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o

calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluir-rdo
qualquer cleficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria'
A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação cla concordância da informação constante dtr
reÌatório de gestão com as demonstrações financeiras.

Iì.ELATO SOBRË OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTAIÌES
Sobre o relatório de actividades

Dando cumprimento ao arto 4510, na 3, e) do Código das Sociedades Comerciais, somos de
parecer que o relatório de gestão Íoi preparado de acordo com os requisitos legais e
regulamentares aplicáveis em vigor, a inÍormação nele constante é concordante com as
dÀonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e apreciação sobre a
Entidade. não identificámos incorreções materiais'
Lisboa, 4 de Agosto de 2020
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