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Df,CLARACAO DO 6nr;AO

nr cl:srio

Exmos. Senhores
Pinto Ribeiro, Lopes Rigueira & Associados, SROC. Lda.
Rua lulieta Ferreo- 12 - Sala 903 - Torre A

1600 l3l LISBOA

Vila Fmnca de Xira, 23 de abril

de 2015

Assunto: Declara9eo do 6rgtro de gest6o
Exmos- Senhores-

A presente declaragao d emitid4 a vosso pedido, no 6mbito do exame es demonstrag6es
financeiras da ABEI - Associagao para o Bem Estar tnfantil da Freguesia de Vila Franca
de Xira. relativas ao periodo findo em 3l de dezembro de 2014 conducente e emissao da
respetiva Cenificagao Legal das Contas.

Reconhecemos que d da nossa responsabilidade a prepamqao das demonslrag6es
financeiras e que estas apresentam de forma verdadeira e apropriada a posigao
financeira da Associagao, o resuhado das operagoes, as alteragoes nos fundos
patrimoniais e os fluxos de caixa, bem como a adopgeo de politicas e critdrios
contabilisticos adequados e a manutengao de um sistema de contolo intemo apropriado,
que permita prevenir e detectar eventuais erros ou irreguladdades.
Confirmamos, tanto qua[to d nosso dever conhecer e nossa convicaao, que:

.
.

d

vossa disposigAo todos os registos contabilisticos e respetivos
suportes documentais e outros, assim como toda a conespondencia relevante e as
atas de todas as reuni6es dos s6cios e dos 6rglos sociais.
Pusemos

As demonstag6es financeiras ndo se encontmm afetadas por erros ou omissdes
materialmente relevantes.

Todas as operagoes e condicionalismos respeitantes ao capital social esteo
adequadamente registados e divulgados.
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demonstrag6es financeims incluem todos os bens ativos de propriedade da
Associagdo que nelas devem figurar, incluindo todos os saldos em caixa e em
contas banciirias onde se encontram depositadas disponibilidades da Associagao.

As

A

Associagao d titular de todos os bens que integram

acordos

ou

op96es

o seu ativo e neo existem

de recompra, 6nus ou quaisquer outros encargos

de

consequencias potenciais significativas.

O saldo de clientes evidenciado no balanqo em

3l

de dezembro de 2014, no

montante de 26.344,91 euros, represenla crcditos genuinos sobre clienles por venda
de produlos e/ou prestagAo de servigos ou outros encargos repercutidos ou ddbitos
lanfados em ou antes de 3 I de dezembro de 20 I 4. A cobranga deste valor n6o estii

por qualquer lorma condicionada nem existem quaisquer acordos pam o

s€u

difedmento.

O saldo de inventirios, no montante de 38.788,16 euros, constante do balango de

3l de dezembro de 2014, repres€nta as quantidades em annazdm na mesma dalatendo as respectivas contagens fisicas sido realizadas com o acompa.nbamenlo de
pessoas independentes do amazem. A sua valorizaqio foi efectuada de acordo com
critdrios valorimdtricos adequados e consistentes, sendo que consideremos que nao
seja necess"irio qualquer ajustamento na rubrica de inventiirios.
Nao existem situag6es que conduzarn ou possam conduzir d imparidade dos
activos fixos tangiveis e intaogiveis, resultantes de progresso tecnol6gico ou de
condiq6es de mercado, e as que existem foram devidamente consideradas nas
demonstraldes

fi

nanceiras.

Todo o passivo da Associagdo de que temos conhecimento este incluido nas
demonstmg6es financeiras de

3l

de dezembro de 2014.

Registamos e divulgfunos, consoante o apropriado, todos os compromissos
assurnidos e todas as responsabilidades, reais ou contingentes, incluindo
naquelas as respeitantes a beneficios concedidos ao pessoal e aos membros dos
drgios sociais. assim como todas as garantias prestadas a terceiros.
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Para aldm das constantes das demonstrag6es hnanceiras, neo hA quaisquer
reclamaQoes relativas a litigios existentes ou esperados.
Nao hA acordos com instituigoes financeiras envolvendo compensagio de saldos
ou restrigdes de movimentagAo de dinheiro ou linhas de credito ou acordos
similares.

E completa a informagio que thes foi prestada sobre a identificaqao das panes
em relagio de depend0ncia e sobre os respectivos saldos e tmnsacq6es.
Nao temos projetos ou intengdes que de uma forma significativa possam afetar
os saldos ou a classificagAo de activos ou passivos constantes das demonstrag6es
financeiras.

Nao temos planos para abandonar ou reduzir atividades, ou quaisquer outros
planos ou inteng6es dos quais possam resultar excessos, obsolescencia ou perda
de valor de invent6rios, nem perdas de valor de ativos fixos tangiveis.

A

Associagao cumpriu as obrigaqoes derivadas de contratos e de disposigoes
legais e regulamentares, cujo incumprimento, a verificar-se. teria um efeito
materialmente relevante nas demonstragoes fi nanceiras.
Folam cumpridas todas as obrigag6es fiscais e parafiscais. As responsabilidades
respeitantes a impostos
contribuigdes, vencidos ou nno, diferidos ou
contingentes (verbas de impostos e contribuigdes, multas e coimas e juros
contados atd a data do balango) est6o integral e apropriadamente escrituradas ou
dilulgadas.

e

NAo se verificaram inegularidades envolvendo os gercntes, diretores ou
empregados, que possam ter efeilo relevatrte nas demonstragdes financeiras.

Os prejuizos resultantes de eventuais sinistros que possam ocorer e afetem a
continuidade das operagdes est6o cobertos por seguros contratados por capitais
suficientes.
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Neo temos projetos ou intenqdes
continuidade das operagoes.

de ag6es que possam p6r em causa

Foi-lhes dado conhecimento de todas as situag6es que possam afetar

a

as

demonslragOes fi nanceiras.

Sem outro assunto de momento. subscrevcmo-nos

Pela Diregao

O l)residente:

O Tesoureiro:

O/A Tdcnico (a) Oficial de Contas
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