
 

 

 

 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TIRO COM ARCO 

 

EXERCÍCIO DE 2019 

 

 

RELATÓRIO E PARECER DA 

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS 

ACTUANDO COMO FISCAL ÚNICO 

 

Exmo Senhores, 

  

No desempenho das funções de Fiscal Único, que nos foram cometidas ao abrigo da Legislação 

em vigor, cumpre-nos emitir o nosso Relatório e Parecer sobre os documentos de prestação de 

contas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentados nesta data pela 

Direção eleita em 7 de maio do ano em curso. 

Durante o ano em apreciação, acompanhámos a gestão da Federação e como Revisor Oficial de 

Contas nos diversos contactos com os serviços analisámos a relevação contabilística, que 

considerámos em ordem, tendo em conta os princípios de realização dos bens do ativo e da 

continuidade das operações. 

A Direcção não elaborou o Plano de Acitividades e Orçamento para o ano de 2020, como lhe 

competia e por isso o Fiscal Único não o pode apreciar.  

Além de terem sido verificadas as conciliações bancárias, foram efetuados testes substantivos 

nas áreas de prestação de serviços e recursos humanos e fornecimentos e serviços externos 

não tendo sido detetadas quaisquer anomalias relevantes.  

Após uma análise cuidada do Balanço, da Demonstração dos Resultados por naturezas, e do 

respetivo Anexo, bem como do Relatório de Gestão, somos de opinião que os mesmos estão de 

acordo com a lei e refletem a verdadeira situação da Federação em 31 de dezembro de 2019. 



 

 

 

O relatório de gestão apresentado pela Direção, contém uma análise da atividade desenvolvida, 

além de conter os principais indicadores económicos e financeiros, onde é evidenciado que: 

- O resultado líquido, apurado no exercício de 2019, atingiu o valor de 22.470 €, ou seja, superior 

ao do ano anterior; que tinha sido de 17.254 €. 

- O passivo a 31 de Dezembro de 2019, no montante de 19.629 €, enquanto que no ano anterior 

era de 18.943 €, sofreu um aumento de 686 €, ou seja, um acréscimo relativo de cerca de   3% 

uma vez que os gastos foram superados  pelos rendimentos obtidos no ano em apreciação. 

- Como consequência do apuramento do lucro mencionado e das variações referidas no ponto 

anterior, no ano em apreciação, a situação líquida (os Fundos Próprios) da Federação aumentou 

também, ou seja, passou de 49.574 € para 74.044 €, isto é, uma variação positiva de 17.254 €, 

igual ao lucro gerado. 

 

Assim, e de acordo com a Certificação Legal das Contas por nós elaborada, somos de parecer 

que: 

 1 - Merecem aprovação o Balanço, a Demonstração dos Resultados por Naturezas e o 

respetivas notas anexas; 

 

 2 - Merece ainda aprovação o Relatório de Gestão, assim como, a proposta de 

Aplicação de Resultados nele contida. 
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