Fundação Pão de Açücar Auchan
-

Parecer do Conselho Fiscal ao

Relatório da Comissâo Executiva e as

Demonstracöes Financeiras de 2021
o Conselho Fiscal da

no cumprimento das disposicöes
legais e estatutárias e do mandato que he foi conferido, dar o seu parecer sobre o Relatório
da Comissâo Executiva e as Demonstraçöes Financeiras de 2021.
Fundaço Pâo de

Acücar Auchan vem,
-

o ano de 2021, tendo
obtido da Comissão Executiva os esciarecimentos adequados para o cumprimento da sua
misso.
Este Conseiho Fiscal acompanhou as atividades da

Fundaco durante

Comisso Executiva esto a ser auditadas pelos
Revisores Oficiais de Contas PriceWaterhouseCoopers, prevendo -se a concluso dos trabaihos
e a emisso do relatório de auditoria nos próximos dias.

As

Demonstracôes Financeiras preparadas pela

o Conselho Fiscal entende que
adequada, a situacâo financeira e

forma
patrimonial da Fundaco para o perlodo anual findo em 31
de dezembro de 2021. Adicionalmente o Conselho Fiscal recornenda que se assegure, numa
base plurianual, a correta afetaco dos fundos obtidos as atividades para que so concedidos
pelos respetivos financiadores, e ainda que que essa infori4naçâo seja objeto de divulgacão.
estas

Demonstracöes Financeiras

apresentarn, de

o

RelatOrio da Comissao Executiva descreve, clara e objetivamente, a forma como decorreu o
exercIcio em anlise, em que teve grande impacto a situaçao pandémica da Covid 19.
Mereceram especial atencäo deste Conselho Fiscal, na Aco Social, o forte aumento do
nümero de pedidos de apoio, em grande parte resultantes da Covid 19, e, nos Equipamentos
Educativos, a ocupaçao total das vagas disponIveis, bern como diversas iniciativas tendentes a

melhorar a excelência do ensino e o reconhecimento da

Fundaco a nIvel

interno e externo.

De realcar ainda diversas iniciativas tendentes a diversificar as fontes de financiamento do
Setor Social.

o resultado

lIquido de 2021 foi de 44.219,83 euros, valor superior ao que estava orcado e que
ascendia a 35.332,00 euros. De referir ainda que foram realizados investimentos, no
previstos em orcamento, de 3.156,96 euros.

Desta forma, o Conselho Fiscal dá o seu parecer favorável ao Relatório da Comissâo Executiva
e as Demonstracôes Financeiras do perlodo findo em 31/12/2021 da Fundaco Po de Acücar
Auchan, propondo, portanto, a sua aprovaço pelo Conselho de Administraco.
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