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Opinião
Àtditámo's as demonsbações financeiras anexas da RrndaËo da Casa de Bngarça, {a Enüdadr}, que
compreen&m obablço ern 3ldedrzembro de 2O17 lqueevidencia um total de 147.639.964eurose urn totd
de fundos patimoniais de !f6.275.087 euros, incluilú um resultado lhuido de L785.r152 eurc), a
demmtração dos resultados por nãhsìezas, a dunon*ração das alter@ nos ftldos parimoniak e a

dernonstnÉo dos ffuxos de caixa rdativas ao ano findo naquela data, e o anexo
que inclui um resumo

6

às

demonsüaçõs ftnamgiras

pdÍÌicas oontabfrlísticas signÍficatirns

Em nossa opirÚão, as dalonstrações finareiras anexas e*ão pepaadas, em todos os aspetos materiab de
acordo corn a Nomta @ntabilística e de Relato Financeiro para Entidades do &ttor Não lucraürro adoHa em
Porh€al atravÉs do Sistema & Nqrnalizat'o ContatÍÍrstica.

Bases paía a

ophËo

A nossa auditoria ftÈ eúeü.rada de acrrdo crm as Íìlormas lntemacionab de Auditoria (Sllf e demais noümas e
orientagões tâmìcas e éticas da Onlem dos Revisores Oficiais de C-ontas- As nossas responsalslidds nos
teÍmos desas normas esËo desuritas na seoção 'Respombilidades do auditor da ardtoria das
demonsüações fnaneiraf abaixo, Sornos independentes da Entidade nos ternos da lei e ornrprimos os
demab requisitos éticos nos tennos do oódfio & éüca da Ordenr dos Revisors Oficiais de C.ontas
Estamos convictos de que a pÍova de auditoria que obtivemos É suficiente e apropriada para propordonar uma
base para a

rma

opirdão.

Rerym$üades

do óryão

è gtsfu És

dcmonstÍag0es ftrancúras

O órgão de gestão é responsável pela:

-

DÍêpanção de demonstrações finaneiras de acordo com a Norma ContabilÍstb e de Rclato Hnanceiro
para Entidades do Setor llãor luqatÍvo adotada enr Portr.gal através do Sistema de ttoímdheËo
Contabilística;

-

elaboraio

-

criaÉo e manutetrfro de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparaçâo

do relatorio de geslËo nos Ermos hgais e regr.damentares af,icrivcis;

demonsbaçõesfinanceiras isantas

&

dlstorfro matcial der/ida

a

ê

ftaude ou erm;

-

ad@o

-

awliação da capacidade da Enrtidade de se manter em ontinuidade, divulgando, quando aplicánel, as
matérias que posram suscit-ar dúüfu s[nificativas sobre a conünuidade clas aüvllades.

de

polftirc

e critérios r:onbbilkticus adequados nas circunstâncias; e
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Responsabiltdades do auditor pela auditorb das demonírações ÍÍnancefras
A nossa responsabilidade consisÌe em obter segwança razoável sobre se as denronstraçõesfinanceiras cotno
um todo estão ísentas de distorções materiah devtdo a fraude ou eÍTo, e emÍtì:r um relatório onde censte a
nossa opinião. Segurança razoável Él um nÍvel elerrado de segurança mas não é uma garantia de que uma

auditorla executada de acordo conn as ISA detetará s€mpre uma distorção material quando exista. As
distorções podem ter origem em frar'rde ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou coniuntamente,
se possa raroavelmente esperaF qur inffuenchm decisões económkas dos utrllizadores tcmadas csm base
nessas dernonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as lSA, fazernos julgamentos profissionais

e

mantemos

çeticisrnc profissional durante a auditoria e tambérn:

-

identiÍicamos e avaliamos q; riscos de distorção materid das dernonsilrações financeiras, devido a
fraude ou a erro, conceberno:; e executamos procedimentos de auditoriai que respoÍìdam a esses riscos,
e obtemos prorra de audÈtoria que seia suficiente e apropriada para proprrrcionar uma base para a nqssa
opinião" O risco de não detetar uma distoção material devido a fraude é malor do que o risco de não
detetar uma distorção rnaterial denido e erro, dado que a fiaude pode envolver conluio, faÌsificaçãq
omissôes intencionais, f,alsas ebdarações ou sobreposição ao controlo interno;

obtemos uÍna compÍeensâo dio controto interno relevante para a auditoria corn o objetivo de conceber
procedimentm de auditoria que sejam aproprhdos nas circun*âncias, mas não para elçresìar urna
opiniâo sobre a eficácia do contrdo interno da Entidade;

a

adequação das políücas conbbitísticas usadas e a razoabilidade das estimaüvas
contabilístkas e respetivas diwlgações feÍtas peto órgão de gestãlo de acordo cotn a Norma
€ontabitÍstica e de Rehto Financeiro para Entidades do Setor Não Lucraüvo adotada em Portugal atratÉs
avaliamos

do Sistema de Norrnalização C:ontahl'lística;
concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, corn

base na proua

de auditoria obüda, se existe qualquer

incerteza material relacìonada conr

acontecimentos ou condições que possam qrscitar dúüdas significaüvas:iobre a capacidade da Entidade
pra da continuidade às sra:i atividades 5e concluirmos que existe uma incerteza material, devemos

chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadars induídas nas dernonstrações
financeiras ou. cilso essas divulgações não sejam adequadas. modÍfiorr a nossa cpinião. As nossas
co'nclusfus são baseadas na prova de auditoria obtida até à dater do nosso relatórÌo. Porém,
acontecimentos ou condi@s futrras podem bvar a que a Entidade descontinue as suas aüüdades;
amlÍamos a apresentação, e:itrutura e conteúdo global das demonstrirções financeiral irrcluindo as
divr.llgações, nos termos da Nlorma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não
Lucrativo adotada ern Porturgal através do Sistgna de Normalização Contabilística; e

outos assuntos, o âmbito e o calendário
e asi conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência

comunicamos com os encarr,egados da golemação, entre

planeado da auditoria,

sìgnificativa de confolo internro i&ntificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade Índui aÌrd,a a verÍficação da ccrrcordância da inforrniação corstente do relatdrio de
gestão com es demonstrações financerras.
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1.

S

I'A CASÂ DE IBRAGANçA

enhora(e)s,

Inlrodução
Nos termos do n" 8 do Regulmemo da Frmdaçâo da Cas de Bragança, apÍovado

despacho do

Ssetfoio

tegis apliaiveis,

de

FÍ

Esado do Orçarrento de 8 de fevereiro de 1986, e das disposiçõ€s

designadamente das normas imFerativas sobre a fr'rscalizafao da gestão e das

contas, estabeleidas pela Lei-Quadro das Funúçõeg aprovada pela Lei n." 24f2A12, de 9 de

julho, compete ao Revisor Olicial de Contas elaborar relatório anual sobÍe a fiscalização
efÊtuads, erritindo parecs sobre os doq.rmentos de prestação de contas

e procedendo

ò

respetiva certificaçâo das contas.

2.

Ambito
Procedemos à auditoria às contas dessa Fundação relativas ao exercício findo em

3l

de dezembro de 2O17, de aconlo eom as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais

noünas e orientações técrricas e éticas da Ordem dos Revisores Cfficiais de Contas, com as
convenierúes adaptações È especificidade da Fundação
a nas circunstâreias-

e com a profundidade mnsiderada

Frn consequência do exame efetuado emiümos a respetiva

S#dècirüsüb|EwdilDc.ÊEtsqàÈ2sffiasÈ.tìldÍbS.rbEà'CnCUilEirrìõÌüPC&'zAgTrO
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furircOffcÈisdecsÊasmeÈl7{ . ttEibmBetisbdeâucÈÌoÍÉdâCMnaffiont2íÌl6lrl(B
Rurnl!ÉíÈ@ourlo,618rEa.-lSF{FilÚSO4:FOÊ:IUGALÌtËLíz!&92tEO-F^*alE4?gtüt.rÉFi*.r-ffi

cêrtificatro legnl das coiltas, com data de 15 de março de 2018, anjo conteuò se dá aqui
como integralmente reproduzirlo.

3. Análise des contas

No âmbito da

anárlise

croutúilistica" deçacanos os seguinte pÍocedimcÍrtos:

3.1 Acornpanhamento das contas ao longo do ano, traves da verificação dos
baiancete* mensais e de trccas de impressões com a reponwvel da contúilidade,
tendo solicitado e útido os esclarecim€ntos que oonsiderámos necessários.
3J

Ânálise

rqular

33 Apreciação

das inforrra@es peÍiodicas de controlo orçamental"

da adapação e consistência das políticas oontúilísticas adotadas pela

Fundação e quÊ se

montram sújaccntes ao Balanço, àDemonshção &s Rerltados

e às demais pÊtrs das demonstrações finameiras-

3.4 Verificação da conformidade das demonstrações financeiraq que compreendem o
Balanço, as Denronstnrções dos resultados por natuÍezas, das altera@es nos fundos
paÍrimoniais e dos fluxos de caixa do exercicio findo em

3l de dezembro

de 2017,

bem como o correspondente Anexq com a normalização contabilí*ica pâra
ertidade do sectornão lucrativo (ESÌü).

3.5 Verificação da conforrridade das

demonstnagões financeiras

as

oom os regisos

contabilísticos que lhes servem de suporte-

3.6 Análise da informação financeira divulgada" tendo sido efetuados os

testes

s.rbstantivos que considenámos adequados em função da materialidade dos valores en-

votvidoq deignadamente:
(a) Aruílise das reconciliações bancárias preparadas pela Fundação e mmprovação do
saldo de depositos qonÌ as informações bancárias, complementada Gom os rwrltados
dos pedidos de confirmação de saldos, com

referênciaa3lll2l20l7.
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(b) Análise

às contas de Outros Ativos Financeiros, comprovação dos saldos com a

respetiva informação bancária e confslencia da reryetiva msnzuraçao.

(c) Análise das contas de clientes e de ortras contas de terceiros que apÍesentavam
saldos fuedores em 3l de dezembnio de 2O17, com verificação da origem e
antiguidade desses srüdog complementada com os resultados dos pedidos de
confirmação de saldoq com referênci a a, 3lll?JãOl7

.

(d) fuuÁlise da doorrrcntação de zuporte da mnferârcia de inventários e da respetiva
mensura@o e verificação das

opraçõs

de corúagem fisica.

(e) Análise às contas de Ativos Fixos Tangíveis, designadamente dos movimentos
respeitantes aos aumeiltog as alisrações e às transferências e abdes.

(f) Adlise

às contas de Investimentos Financeiros e de Insnmentos Financeiros e

comprovação dos saldos com a respetiva informaçâo bancária.

(g) Anílise das coutal de fornrcedoras, adiantamentos de clienteq financiamentos
obtidos e ouhas contas a pagar, com verifimção & suporte desses sldos,
complementada com os resrhados dos @idos de confirrração de saldog com
referrência a 3l I l2f20l7

.

(h) Anilise e teste dos vários elementos de rsrdimentos e

gËstos

rqistados no

errercício, com particular aten$o ao seu balanceamento, dif,Lrimento e acrescimo.

(i) Análise das situações justificativas do rmonhecimento de imparidades de aüvos e
da adoção do critério do justo valor.

ü)

Análise aos relúórios

de avaliação atuaÍial, paÍa determinação das

responsabilidades com pensões de reforrra e do ajustamento do correspondente saldo.

ft)

Verificação da situação fiscal e da adequada contabilização dos ìmpostos.

fl) Análise aos eventos srbsequents

à data de referência do exercício.
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3.7 De aaoÍdo com os pÍocêdimeÍrtos de audituiq foi obüda a coÍÍp€f€nteDeclaração
do Orgâo de Gesão.

4. Informaçõcs complemenfrnes

Em consequência do uabalho efeurado c para além do Gxpresv> ne Certific4ão tegal
das Contas datada de 15 de março de 2018, entendemos dever mencionar o

squinte:

(a) No exercício de 2Ol7 e conforme g.í deüdamqrt'e explicitado no texto do
Relatório de Gstão e nas notas I e 9 do Anero, verificou-se uma rduÇão
significativa (cerca de 9 milhões de anros) do montiìÍúe aplicado em
Invetimentos Financeiros (Ativo não corrente), acompanhda de rmr aurnento
sústancial (cerca de lQ7 milhões de euros) do valor aplicado ern Instnrmentos
Financeiros.

(b) Os resultados dor exercício de 2017, conforme tambcm está devidameme
explicitado no Relatório de Gestão e na nda 10.2 fu Anexo, foran negativamente
inftuenoiados pelor registo contabìlístico do re,forço (cerca de ll3 milhares de
eros) dtPnovisão para cobertura das respnsabilidads oom o Plano de Pmsões,
em conformidade com adequado rdatório de avaliação

$aÍial.

5. Conclusflo

N-ao tendo tomado

conkimento de quaisqutr drtros frctos que meÍegam

assinalados neste dourmento, soÍrÌos de parwer que as cortas

ser

do exercício de 2Ot7 da

Fundação da Casa de Bragança sc encoÍüam em condições de ser aprovadas-

Lisboa" 15 de março de 2018
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