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cERTTFICACiO LEGAL DAS CONTAS
Introdueo

l.

Exarnin{mos as demonstracdes financei.as da ABEI - Associagao par6 o Bem Esrar Infanlil da
Frcguesia de Vila Franc€ de Xira ("Associageo"), as quais comprccndem o Balanfo em 3l de
dezembro de 2014, (que evidencia um roral de 10.804.7t8,23 eurcs e um total de Fundos
Pat imoniais de 5.588.614,09 euros, incluindo um resulrado liquido negativo de 451.420,42
euros), a Demonstragao dos rEsultados por naturezas, a Demonstrasio das aheogdes nos fundos

patrimoniais

e a Demonsuo€o dos fluxos de clixa do periodo findo naquela data, e

o

corrcspondente Anexo.

Re3pon!.bilid.d€s

2.

6 da rcsponsabilidade da DireQao I prepa.aggo de demonstragdes financeiras que apresentem de
forma vedadeira e apropriada s Bosiggo financeim da Associagllo, o resultado das suas operagdes,
as ah6ae6€s nos fundos patrimoniais e os fluxos de caixa, bem como s adofeo de politicas e
criterios contabilisticos adequados e a manutcngao de um sistema de controlo intemo apmpriado

3.

A nossa responsabi lidade consisle em expressar uma opiniao profissionale independente, bascrda
no nosso exame daquelas demonstragdes financeiras.

Ambito

4.

i

Exc.to quanto lilnitsceo descrita no parigrafo 7, o exame a qle procdemos foi efetuado de
acordo com as Normos Tecnicas e ss Dirctrizes de Rcviseo/Auditoria da Ordem dos Rcvisorcs
Oficiais de ConEs, as quais exigcm que o rhesmo seja plsneado e executado com o objetivo de
obter urn grau de seguranga aceilivei sobre se as dcmonsfagdes financeiras es6o isentas de
disto46es materialmente .elevanles. Para tanto o referido exame incluiu:

-

a vcrificagao, numa basc da amostragem, do suporte das quantias e divulgacdes consrantes dss

demonstrsCoes finsnceims e a avali69eo das estimativas, baseadas cm
d€finidos pela Dircceo, utilizadas na sua

prcparaeao;

Ma―

juizos e critdrios
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a ap.eciaqao sobrc s. seo adequad&s as politicas clntabilisticss adotadas e a sua divulgafto,
tendo em conta as circunstiincias;

-

a

-

a apaeciageo sobre se C adcquqda, em teamos globais, a apresentagao das demonstrqCdcs

verificagio da aplicabilidade do principio d. c.nlinuidsde; e

{inanceiras.
5.

O

6

Entcndcmos que o cxame efetuado propo,Eiona uma base 8c€itAvel pala a exprcss?to da nosst!
opini:io.

nosso exame abrangeu tambdm a verificageo da concordencia de informaggo fingnceim
con$ante do relat6rio dc gcstio com as demonstragOes fihsnceiras,

Rcscrvr

7.

Parte significativa dos ativos fixos tangiveis da AssociaQao foram subsidiados por entidades do
Estado. Contudo, nao nos foi possivel validar a rubrica de oulms variaqdes nos fundos
patlimoniais, bem como o rendimento imputado no pedodo resultante do r*onhecimento dos
subsidios ao investimento, resultante do facto de que nao existe nesE daaa informscao suficiente

que nos permita associsr os subsidios recebidos com
realizado.

o investimento em ativo fixo

tangivel

Opioilo

8.

Em nossa opiniio, exceto quanto aos efeitos dos ajustarnentos que podcriam revelar-se necesglrios
caso nao existisse a limitagao descrita no panigrafo 7 acima, as refcridas demonstrafdes
financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspelos haterialmente
relevantes, a posiQao financeird de ABEI - Associagao psra o Bcm Estar lnfantil da Freguesia de
Vila Franca de Xira em 3 I de dezembro de 20 | 4, o rcsultado das suas operagdes, as alteragdcs nos
fundos patrimoniais e os fluxos de caixa no periodo findo naquela data, em collformidade com os
principios contabilisticos gemlmente aceites em Portugal paaa o sector neo lucmtivo.

9.

6 tambdm nossa opiniao quc a informagao constante do rElat6rio de gesflo 6 concotdante
demonsragdes fi nanceiras do periodo.
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Rel.to sobre outroc rcquisitoa legais

tnfase
I O.

Sem afetar a nossa opinieo acim8, chamamos 6 atcnceo pala os seguintcs factos:

a. o assunto referido no par{grafo

7 da nossa CenificsfAo Legal das Contas do periodo anterior,

onde mencionavaquc ntro nos tinha sido possivel validar e confirmar a corrcgao c, sdcquateo
da rubrica de atiyos fixos tangiveis. bem como as rcspgtivas deprcciaoeo soumuladas e do
periodo, uma vez que nao existia informacdo suficiente, foi resolvida.

b.

O assunto rcferido no pardgrafo 8 do nossa

Ccrtificqio Legal das Contas

tcr ficado rcsolvido, uma vez qu€ j{ nos foi possivel assistir
t6nto no inrcio como no finaldo perlodo corrente.

e,s

do periodo 8nl.riot,
contagens fisicas redlizadas
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