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CERIIFICAÇÃO TEGAL DAS CONTAS

RETAIO SOBRE A AUD|TOR|A DAS DEMONSTRAÇÔES
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Opiniôo

Auditómos os demonsiroÇôês Íinonceiros onexos do FUNDAÇÃO CASA CARVALHO
CERaUEIRA (o Entidode), que compÍeendem o bolonÇo em 3l de dezembro de 2O17 (que
evidencio um totol de 250.503 euros e um Íotol de fundos potrimoniois de 247.4ó'l euros,
incluindo um resultodo líquido negotivo de 2,539 euros), o demonstÍoÇÕo dos resultodos por
noturezos, o demonstroçõo dos olteroções nos fundos potrimoniois e o demonstroçÕo dos
íuxos de coixo relotivos oo ono findo noquelo doto, e o onêxo às demonstroÇÕes flnonceiros
que incluêm um resumo dos políficos contobilísticos signiÍicotivos,
Em nosso opinioo os demonsiroÇões finonceiros onexos esiõo preporodos em todos os
ospetos motenois, de ocordo com os NoÍmos ContobilÍsiicos ê de Reloto Finonceiro poro
Entidodes do Sector Noo Lucrotivo quê integrom o Sistemo dê NormolizoÇÕo Contobilístico.
Boses poro o opiniôo
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A nosso ouditorio Íoi eÍetuodo de ocordo com os Normos lniernocionois de Audiiorio (lSA) e
demois normos e oriêntoÇõês técnicqs e éticos do Ordem dos Revisores Oficiois dê Contos,
As nossos Íesponsobilidodes nos termos dessos normos estõo descritos no secÇôo
"Responsobilidodes do ouditor pelo ouditorio dos demonstroÇÕes Íinonceiros" oboixo. Somos
independentes do Entidode nos termos do lei e cumprimos os demois requisitos éticôs nos
termos do código de ético do Ordem dos Revisores Oficiois de Contos.
Estomos convictôs de quê o provo de ouditorio que ôbtivemôs é suficiente e opropriodo
poro propoÍcionor umo bose poro o nosso opiniõo.

Rêsponsobilidodes do órgôo dê gêslôo pêlos dêmonslroções ,inonceiros

o
O órgôo dê gestôo é rêsponsóvêl pelo:

-

preporoÇÕo de demonsÍÍoÇÕes Ílnonceiros que opresentem de ocordo com os
Normos ConÍobilÍsticos e de Reloto Finonceiro poro Entidodês do Sector Nôo
Lucrotivo que intêgrom o Sistemo de NormolizoÇôo Contobilístico;

-

eloboroÇõo do relotório de gestõo nos termos legois e regulomentores oplicóveis;
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crioÇÕo e monutenÇõo de um sistemo de controlo lnterno opropriodo poro pêrmitir o

preporoçõo de demonstroÇões finonceiros isentos de distorÇôo moteriol devido o
froude ou erro;

odoçôo de políticos e critérios contobilísticos odequodos nos ckcunstônciosj e
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ovolioÇõo do copocidode do Entldode de se monter em continuidode, divulgondo,
quondo oplicóvel, os motéÍios que possom suscitor dúvidos significotivos sobre o
continuidode dos otividodes.
Responsobilidodes do ouditoÍ pelo oudiloÍio dos dêmonstroçôês Íinonc€itos
A nosso responsobilidode consiste em obter seguronço rozoóvel sobre se os demonstroções
finonceiros como um todo estõo isentos de distorções moteriois devido o Íoude ou erro, e
êmitir um relotório onde conste o nosso opiniôo. Seguronço rozoôvel é um nÍvel elevodo de
sêguronÇo mos nõo é umo gorontio de quê umo ouditorio executodo de ocordo com os ISA
detetoró sempre umq distorçÕo moieriol quondo existo. As distorÇões podem ter oÍigêm em
froude ou erro e soo considerodos moieriois sê, isolodos ou coniuntomente, se posso
rozoovelmente esperor que influenciem dêcisões económicos dos utilizodores tomodos com
bose nessos demonstroÇões Íinoncekos.

Como porte de umo ouditorio de ocordo com os lSA, Íozemos julgomêntos proÍissionois e
montemos ceticismo profissionol duronte o ouditorio e tombém:

-

ideniificomos e ovollomos os riscos de distorçôo moteriol dos demonstroçôes
finonceirot devido o froude ou o erro, concebemos e executomos procedimentos de
oudilorio que respondom o esses riscos, e obtemos provo de ouditorio que sejo
suficiente e opropriodo poro proporcionor umo bose poro o nôsso opiniôo. O Íisco de
nÕo detetor umo distorÇõo moteriol devido o froude é moior do que o risco de nôo
detêtor umo distorÇÕo moteÍiol devido o erro, dodo que o Íroude pode envolver
conluio, folsiflcoÇôo, omissÕes intencionois, Íolsos decloÍoçôes ou sobreposiçôo oo
controlo interno;

-

obtêmos umo compreensõo do controlo interno relevonte poro o ouditoÍio com o
objêtivo de conceber procêdimentos de ouditorio que sejom opropriodos nos
circunstôncios, mos nõo poro expressor umo opiniôo sobre o effcócio do controlo
interno do Entidodei

-

ovoliomos o odequoÇôo dqs políticos contobilísticos usodos ê o rozoobilidode dos
estimotivos contobilÍsticos e respetivos divulgoÇÕes Íeitos pelo órgõo de gestôo;

-

concluímos sobre o opropriaçÕo do uso, pelo órgôo de gestõo, do prêssuposto do
continuidode e, com bose no provo de ouditorio obtido, se existe quolquer incertezo
motêriol relocionodo com ocontecimentos ou condiÇões que possom suscilor dÚvidos
significotivos sobre o copocidodê do Entidode poro dor continuidodê às suos
otividodes. Se concluirmos que existê umo incertêzo mctêriol, dêvemos chomor o
oiençôo no nosso relotório poro os divulgoÇôes relocionodos incluídos nos
demonstroÇôes finonceiros ou, coso essos divulgoçõês nôo seiom odequodos,
modiflcor o nosso opiniôo. As nossos conclusões sÕo boseodos no provo de ouditorio
obtido oté ô doto do nosso relotório. Poém, ocontecimentos ou condiÇões futuros
podem levor o que o Entidode descontinuê os suos otividodes;

-

ovoliomos o opresêntoÇÕo, estruturo e conteúdo globol dos demonstroções
Íinoncelros, incluindo os divulgoÇôet e se essos demonstroÇÕes finonceiros
representom os tronsoÇões e ocontecimentos subjocentes de formo o otingir umo
opresenioÇõo opropriodo;
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comunicomos com os encorregqdos do governoÇõo,
outros ossuntos, o ômbito
e o colendório plonêodo do ouditorio, e os
signiÍicotivos do oudiÍorio
ínc{uíndo quolquêr deÍiciêncio signiÍicotivo de
interno identiÍicodo duronte o
ouditorio,

A

noSSo responsobílídade Íncíuí oíndo o verificoÇÕo do
consionte do relotório de gestÕo com os demonstroÇÕes

RETAIO SOBRE OUTROS REAUISITOS LEGAIS
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Sobre o relolório de gestôo

dê gestÕo foi preporodo de
Íêgulomentores oplicóveis em vigor e o inÍormoçôo nele
demonstroÇôes flnonceiros ouditodos nôo tendo sido
Em nosso opiniôo, o relotório

com os requisilos legois e
é coerente com os
incorreçôês moteriois.

Lisboo, l8 de obril de 2018
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