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RELATaRIO DE AUDITORIA

INTROOU9Ao

1. Examinamos as demonstra~oes financeiras do Fundo de Pensoes Aberlo Reforma Mais,

gerido pela ALUANZ - Sociedade Gestora de Fundos de Pensoes, S.A., as quais

compreendem a Demonstra~o da posi9ao financeira em 31 de dezembro de 2011 (que

evidencia urn total do alive de 1.682.052 euros e urn valor total do Fundo de 1.678.987

euras), a Demonstra~o de resultados (que inclui urn resultado liquido negativQ de 66.619

euras), a Demonstral;c30 de fluxos de caixa do exercicio findo naqueta data, e as

correspondentes Notas.

RESPONSABILIDADES

••N
~
N

2. ~ da responsabilidade da Sociedade Gestora do Fundo de Pens6es a preparacao das

demonstra~oes financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posi~ao

financeira do fundo, 0 resultado das suas opera~oes e as fluxos de caixa. bem como a

ado~ao de criterios e polfticas contabilisticas adequados e a manuten9ao de um sistema de

controlo interno apropriado que assegure, nomeadamente, 0 cumprimento das normas

legais e regulamentares aplicaveis.

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opiniao profissional e independente,

baseada no nosso exame daquelas informay6es.
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4. 0 exame a que procedemos foi efetuado de acordo com as Normas e as Diretrizes de

Revisao/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que a

mesmo seja planeado e executado com a objetivo de obter um grau de seguranya aceitaver

sobre se as demonstra~6es financeiras est~o isentas de distor90es materialmente

relevantes. Para tanto a refendo exame Incluiu as segulntes procedlmentos r'£
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a verifica~o, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgayOes

constantes das demonstrar;oes financeiras e a avaliacao das estimativas, baseadas em

juizQS e coterios definidos pela Sociedade Gestora do Fundo de Pensoes, utilizadas na

sua prepara98o;

a apreciar;:8o sabre se sao adequadas as politicas contabiHsticas adotadas e a sua

divulga~o, tendo em conta as circunstancias;

a apreciacao sabre se e adequada, em termos globais, a apresentacao das

demonstra¢es financeiras

a verific3r;30 da concordancia da informar;30 financeira do Relat6rio de Gestao com as

demonstrar;oes financeiras; e

a lamada de conhecimento das conclus6es do relat6no do Actuario Respons3vel.

5. Entendemos que 0 exame efetuado proporciona uma base aceitavel para a expressao da
••
~ nossa opiniao.

~

~1 OPINIAO

•
6. Em nossa opiniao, as referidas demonstra~5es financeiras apresentam de fonna verdadeira

e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posi~ao financeira do Fundo

de Pensoes Aberlo Reforma Mais em 31 de dezembro de 2011, 0 resultado das suas

opera~5es e os f1uxos de caixa no exercicio findo naquela data, em conformidade com os

principios contabilisticos geralmente aceites em Portugal para os Fundos de Pensoes.
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RELATO SOBRE QUTROS REQUISITOS LEGAlS

7. E tambem nossa opiniao que a informa<;ao financeira constante do relat6rio de gestao e
concordante com as demonstra<;oes financeiras do exerclcio.

Lisboa, 16 de abril de 2012
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