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RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO
Senhores Associados,
Relatório
No cumprimento do mandato que V. Exas. nos conferiram e no desempenho das nossas
funções legais e estatutárias, acompanhámos durante o exercício de 2019, a atividade da
Federação Portuguesa de Hóquei, examinámos regularmente os livros, registos contabilísticos
e demais documentação, constatámos a observância da lei e dos estatutos e obtivemos da
Direção os esclarecimentos, informações e documentos solicitados.
O Balanço, a Demonstração dos resultados por naturezas e por funções, a Demonstração das
alterações nos fundos patrimoniais, a Demonstração dos fluxos de caixa, o correspondente
Anexo e o Relatório de Gestão, lidos em conjunto com a Certificação Legal das Contas,
permitem uma adequada compreensão da situação financeira, dos resultados e dos fluxos de
caixa da Entidade e satisfazem as disposições legais e estatutárias em vigor. Os critérios
valorimétricos utilizados merecem a nossa concordância.
Parecer
Assim, atentas a reserva e a ênfase presentes na certificação legal das contas propomos:
1º Que sejam aprovados o Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração dos resultados por
naturezas e por funções, a Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais, a
Demonstração dos fluxos de caixa e o correspondente Anexo, apresentados pela Direção,
relativos ao exercício de 2019.
2º Que seja aprovada a proposta de aplicação de resultados apresentada pela Direção.
Porto, 26 de março de 2020
O FISCAL ÚNICO
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