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FUNDAÇÃO DA CASA DE BRAGANÇA
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Certificação Legal das Contas

- Reiatório Anual do Revisor Oficial de Contas
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SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS
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RELATOIIIO ANUAL
SOBRE A FISCALIZACAO EFECTUADA
Exma. Junta da Casa de Bragança
Exmo. Conselho Administrativo da

FUNDAÇÁO DA CÂSÂ DE BRÀGAI\ÇA

Exma.(o)s Senhora(e)s.

l. Introdução
Nori tennos do n" 8 do Regulamento da Fundação da Casa de Bragança, aprovado por
despacho do Secretário de Flstado do Orçamento de 8 de fevereiro de 191i6, e das disposiçôes

legais aplicáveis. designadamente das normas imperalivas sohre a fiscalização da gestão e das
contas. estabelccidas pela Lei-Quadro das Fundações, aprovada pela Lei n.o 2412012. de 9 dc

ir.llho, compcte ao Revisor Oficial de Contas elaborar relatório anual sobre a tiscalizaçâo
etetuada. emitindo parecer sobre os documentos de prestação de contas e procedendo à
Íespetiva certificação das contas.

2. Âmbito
Procedemos à auditoria às contas dessa Fundação relativas ao exercício findo em
de dezembro de 2018. de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria

S

l

(lSA) e demais

nornas e ôrientações técnicas e éticâs dâ Ordem dos Revisores Oficiais de Conlas, com

as

convcnicrltcs adaptaçõcs à cspccificidadc da Frurdaçâo c coul â profundidnde considclada
necessária nas circunstâncias.

Em consequência do exame efetuâdo emilimos â rcspetiva

Sociêdade Civil sob fôrma comercial

.

Capiral So.ial:25 000

Âev$rêsonrÉúdecortascomo.eT4
riJà^,re'r. 1,!,5,r,ii g"teq, l!00 0ÚI trstíO^ rtjÂlUG^l .
lflscíita na listê dôs

.
ÍtL

. Ma1íi.lladà na aÂa Lisl,oa com o alrPc 5o2 289 740
nsc.iiâ no Âêgkto dêAuditôrê§ da CMVM com o n.e20161408

euro§

218.29:1330 i/1x."119,170t,r,t).

t-.trt);

A

certificação legal das contas, com data de 26 de março de 2019, cujo conteúdo se dá aqui
como integralmente reproduzido.

3. Análise das contas

No âmbito da análise contabilística, destacamos os seguintes procedimentos:

3.1 Acompaúamento das contas ao longo do ano, através da verificação dos
balancetes mensais e de trocas de impressôes com a responsável da contabilidade,
tendo solicitado e obtido os esclarecimentos que considerámos necessários.
3.2 An:ílise regular das inlormações periódicas de controlo orçamental.

3.3 Apreciação da adequação e consistência das políticas contabilísticas adotadas pela
Fundação e que se encontram subjacentes ao Balanço, à Demonstração dos Resultados
e às demais peças das demonstrações Íinanceims.

3,4 Verificação da conformidade das demonstrações financeiras, que compreendem o
Balanço, as Demonstrações dos resultados por naturez^s, das alterações nos fundos
patrimoniais e dos fluxos de caixa do exercício findo em

bem como

o

corresponclente Anexo.

3l

de dezembto de 2018.

com a normalização oontabilística para

as

cltidades do sector não lucrativo (ESNL).

3,5 Verificação da conformidade das demonstrações financeiras com os registos
conlahilísticos que lhes servem de srrporÍe.

3.6 Análise <la informação financeira divulgada, lendo sido efelrndos os

lestes

substantivos que considerámos adequados em fungão da materialidade dos valores en-

volvidos, designadamente:

(a) Análise das reconciliações bancárias preparadas pela Fundação e comprovação do
saldo de depósitos com as informações bancárias, complementada com os resultados
dos pedidos de confirmação de saldos, com referência a

ry

llll2l20l8.
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(b) Análise às contas de Outros Ativos Financeiros, comprovação dos saldos com a
respetiva informação banciiria e conferência da respetiva mensuragão.

(c) Análise das contas de clientes e de outras contas de terceiros qu€ apresentâvam
saldos devedores em 3l de dezembro de 2018, com verificação da origem e
antiguidade desses saldos, complementada com os resultados dos pedidos de
confirmação de saldos, com referência a 31112/2018.

(d) Análise da documentação de suporte da conferência de inventários e da respetiva
mensuração e verificação das operações de contagem ffsica.

(e) Análise às contas de Ativos Fixos Tangíveis, designadamente dos movimentos
respeitantes aos aumentos, às alienações e às transferências e abates.

(f) Análise

às contas de Investimentos Financeiros e de Instrumentos Financeiros e

comprovação dos saldos com a respetiva informação bancrária.

(g) Análise das contas de fomecedores, adiantamentos de clientes, financiamentos
obtidos e outras contas a pagar, com verificação do suporte desses saldos,
complementada com os resultados dos pedidos de confirmação de saldos, com
referência a 3 I /l 2/201 8.

(h) Análise e teste dos vários elementos de rendimentos e gastos registatios no
exercício, com particular atenção ao seu balanceamento, diferimento e acróscímo.

(i) Análise das situações justihcativas do recoúecimento de imparidades de ativos

e

da adoção do critério do justo valor.

fi)

Análise aos relatórios

de

avaliação atuarial, para determinação

das

responsabilidades com pensões de reforma e do ajustamenlo do conespondente saldo.

(k) Verificação da situação fiseal e da adequada contabilização dos impostos.
(l) Análise aos eventos subsequentes à daÍa de referência do exercício,

,//-t--7
/t /
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3,7 No quadro das obrigações decorrentes na legislação sobre prcvenção

do

branqueamento de capitais e Íinanciamento do terorismo. procedemos às diligências
apropriadas.
3.8 De acordo com os procedimentos de auditoria, foi obtida a competentc Dcclaraçâo
do Orgão de Gestão.

4. Informações complementares

Ern consequência do trabalho eÍbtuado e para a1ém do expresso na Certificação l,egal
das Contas datada de 26 <le nrarço de 2019, entendemos dever mencionar o seguinte:

(a) No cncerramcnto do exercício de 2018

e conÍôrmc está devidamenle explicitado

no texto do Relatório de Gestâo. verificou-se um impacto negativo da volatilidade

que carateriza, num horizonte de curto prazo, os mercados fiuanceiros,
penalizando lortemente os resuhados da Fundação, apurados no período. por
elêito da desvalolizoçõo llas carleiras dc ativos frnanceilos. Não obstaute o quadto
de incerteza que sempre acompaúa as perspetivas futuras. porém. neste início de

2019. tem-se assistido a uma recuperaÇào significativa naqueles mercados, cont
efeitos agora positivos para os resultados esperados da Fundação para o exercício
dc 2019.

(b) Nos

resultados da atividade corrente apurados em 2018, conforme também está

devidamcnte explicitado no Relatório de Gestão. pam além do cfeito positivo
resultante da contenção adotada em diversas rubricas de gastos, há também o

conlributo contabilístico da libeÍação de provisões (cerca de 39,9 milhares de
euros) para cobefiura das responsabilidades conr o Plano de Pensões, em
conformidade com adcquado relatório de avaliação aluarial, de acordo com o
mencionado na nota 9.2 do Anexo.
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5, Conclusâo

Não tendo tomado coúecimento de quaisquer oufos factos que meÍeçam
assinalados neste documento, somos de parecer que âs contas

ser

do exercício de 2018 da

Fundaç?lo da Casa de Bragança se eocontram em condições de ser aprovadas.

Lisboa, 26 de março de 2019

ÁLWS DA CA^UA, Á. DrAS

&

ÁSSr

Socledade de Revisores Oficiais de Con as, Lda,
reprcscntada por Abílio Ánçâ Hcnriqu€s
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cERTtFtCAçÃO LEGAr DAS CONTAS

RETaTO SOBRE A AUD|TOR|A DAS DEMONSTRAçÕE§ FINANCETRAS

Opinião
Auditámos as demonstÍações financeiras anexâs dâ FundâÉo da Casa dê Bragãnça,

(a Entidade),

que

compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2018 (que evidencia um totalde 146.318.227 euros e um totel
de fundos patrimoniais de 144.965.301 euros, incluindo um rêsultâdo líquido negâtivo de 1.170.667 euros), a

demonstração dos resultados por naturezas, a d€monstração dãs alterações nos fundos patrimoniais e a
demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações Íínanc€iras
que inclui um resumo das políticas contabilÍsticas significetivas.
Em nossa opinião, as demonstrâções financeiras anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de

acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidedes do Setor Não Lucrativo adotade êm
Portugal atíavés do Sistêma de Normâlização Contabilístíca.
Bases para a opinião
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com âs Normas lnternacionais de Auditoria (lSA) e demais normas e

orientaçõÊs técnicas e éticas da OÍdem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos

termos dessãs normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras" âbaixo. Somos independentês da Entidade nos t€rmos da lei e cumprimos os
demais requisitos éticos nos termos dô código de éticâ da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.
Estamos convictos de que a prova dê euditoria que obtivemos é suÍiciente e apropriada parã proporcionaÍ uma
base pâra a nossâ opinião,

Responsabilidadês do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras
O órgão de gestão é responsável pêla:

-

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

para Entidâdes do Setor Não Lucrativo adotada em Portugel através do Sistema de Normalização
Contabilísticá;
êlaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;

criãção 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
avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as
matérias que possam suscitar dúvidas si8niÍicativas sobre a continuidâde das âtividades.

.

.

Sociêd.de CMI sob foÍma comlrciâl
Câphâl so.iál: 25.000 euros
Mairi.dód, nâ CRC Uràoâ com o NIPC 502 289 740
lnscritâ nâ liíã dos ncvGoreí ofciais de conr.r com o í.e 74
rn§.Íit. no l€tiío dê aúrlitor.3 dâ cMvM.om o D.q 20161rÍ18
Ruô Âméíl.o oúíão, 6 - Er
1900,064 u5to4. PonruaiÂt
TEL:21a29?8Bo-r^t 218470780
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações Íinanceiras
A nossa Íespônsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre sê as demonstrações financeiras como

um todo estão Isentas de distorções materiais devido a íraude ou erro, e emitir um Íêlatório onde conste a
nossa opinião, Segurançe razoável é um nível elevado de segurônça, mas não é uma Earantia de que uma

auditoria exêcutada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As
distoÍções podem ter origêm em fraude ou erro ê são consideradas meteriais sê, isoladas ou conjuntamênte,
se possa razoavelmente esperar que influenciem dêcisóes económicas dos utilizadores tomadas com base
nessas demonstrações financeirãs.

como parte de uma auditoria de acordo com as lSA, fazemos iulEamentos profissionais e mantêmos
ceticismo proÍissional durânte a auditoÍia e também:

-

identiíicamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a
fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoÍia que respondam a esses riscos,
e obtemos prova de âuditoria que seja suficlêntê € âpropÍiadâ pârâ proporcionar uma base parã a nossa
opinião. O,isco de não detêtar umâ distorção material devido a fraude é maioí do que o risco de não

detetaí uma distorção material devido a erro, dado que a freude pode envolver conluio, íalsiflcâção,
omissôes intencionâis, falsas declarações ou sobreposição ao contrôlo interno;

-

obtêmos uma compreensão do côntrolo interno relevante para a auditoriê com o objetivo de conceber
procedimentos de âuditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não parâ expressâr umâ
opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;

-

avaliamos

a

contabilísticas

adequação das políticas contabilísticâs usadas

e

ea

razoabilidade das estimãtivas
gestão
de ãcordo com a Norma
respetivas divulgações feitas pelo órgâo de

Contabilística e de Relato Financêiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em PortuBal através
do Sistema de Normâlização Contabilísticâ;

-

concluímos sobre a apropriação do uso, pelo óÍgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com
base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com
acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capêcidade da Entidade
pâra dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que êxiste uma incerteza material, devemos
chamar a êtenção no nosso relatórío pãra as divulgaçóes relacionâdas incluídas nas demonstrações

financeiras ou, câso essas divulgaçôes não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas
conclusões são baseadag na prova de auditoria obtida até à data do no§so relatório. Porém,
acontecimentos ou condiçôes Íuturas podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

-

avaliamos â apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as
divulgações, nos termos dâ Norma Contabilística e de Relato Finânceiro parâ Entidades do Setor Não
Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização contabilística; e

-

I

comunicamos com os encarregados da govêrnação, êntre outros a§suntos, o âmbito e o calendário
planeado da auditoria, ê as conclusões signiÍlcativas da auditoria inçluindo qualquer deficiência
significativa de conlrolo internô identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordânciâ dâ informação constante do relãtó.io de
gestão com as demonstrações financeiras.
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REIÁTO SOERE OUTROS REQUISITOS TEGAIS E REGUI.AMENTARES

Sobrê o Íelatórlo de gêstão
Êm nossa

opiniãq o relatóÍio de gestão foi prêparado de acoÍdo com

as leis e regulamentos aplicáveis em

vigor

e a inÍormação nele onstante é coerente com as demonstÍaçôes financeiras auditadas, não tendo sido
identlfl cadas incorreçôes materiais.

Lisboa, 26 de março de 2019

ALVES DA CUNHA, A. D|AS & ASSOCIADOS, SROC, Lda.
representada poÍ Abílio Ançã Henriques

s/z

