Fundação da Casa Carvalho Cerqueira
Contribuinte: 5t43L2220
Moeda: EUR

BALANçO em 31 de Dezembro de 2019
Ativo não corrente
Ativos intangíveis
Activo conente
Estado e outros enles públicos

Diferimentos
Outros ativos conentes

ATRIMON
Fundos Palrmoniais
Fundos
Resultados transitados

Resultado líquido do período

Passivo corrente

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outros passivos correntes

Total
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Fundação da Casa Carvalho Cerqueira
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Demonstração dos resultados por naturezas findo em 31 de Dezembro de 2019

/ reduções de justo valor

antes de depreciações, gastos de financiámento e
/ reversões de dêpreciação e de amortização

<esurtado das atividades descontinuadas (líquido de impostos)
incluído no resultado lÍquido do período

,

do capital da casa mãe

que não controlam
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DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORTA DAS DEMONSTRAçÔEs FTNANCETRAS
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Auditámos as demonstrações financeiras anexas da FUNDAÇÃo CnSe CARVALHO CEROUEIRA, que
compreendem o balanço em 31 de dezembro de zorg (que evidencia um total de z65.z7o euros e um total de
fundos patrimoniais de 24:-.576 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 2.237 euros), a demonstração
dos resultados por naturezas, a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas
anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas na
demonstração das alterações nos fundos patrimoniais.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de

acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em
Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística.
Bases para a opinião
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A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas lnternacionais de Auditoria (lSA) e demais normas e
orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos
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termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstraçôes financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os
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demais requisitos eticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.
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Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma
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base para a nossa opinião.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras
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O órgão de gestão é responsável pela:

-

preparação de demonstrações financeiras de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro

para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização
Contabilística;

-

elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de
demonstrações financeiras isentas de distorção material devida

-

a

fraude ou erro;

adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e comunicamos com os
encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as
conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno
identificado durante a auditoria.
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A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de
gestão com as demonstrações financeiras.
RELATO SOBRE OUTROS REOUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES
Sobre o relatório de gestão (g)
Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor

e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido
identificadas incorreções materiais.

Lisboa, r9 de maio de zozo
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