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EXMOS SENHORES
ASSCODECHA – Associação Comunitária Para o Desenvolvimento de Chamanculo
-Projecto Sustento e Participação Juvenil-

MAPUTO

N/Ref. 004/PCG/2015 de 13/02/2015
ASSUNTO: Parecer dos Auditores Independentes Referente às Demonstrações
Financeiras das contas de 2014.
1. Introdução
Acabamos de auditar as demonstrações financeiras e respectivos anexos do Projecto Sustento
e Participação Juvenil, que é tutelado pela ASSCODECHA – Associação Comunitária para o
Desenvolvimento de Chamanculo, atinentes ao período de 01-Jan-2014 à 30-Dez-2014.
2. Responsabilidades do Conselho de Direcção:
Cabe ao Conselho de Direcção da ASSCODECHA, na qualidade de Supervisor do Projecto,
mandatar a preparação das demonstrações financeiras de acordo com os princípios
contabilísticos vigentes e emanadas pelo Doador, de modo que estas reflictam de forma
verdadeira e apropriada a situação da entidade auditada, bem como os resultados das
operações financeiras realizadas no período em análise.
3. Responsabilidade dos Auditores:
Na qualidade de Auditores, cumpre-nos expressar uma opinião independente sobre as
demonstrações financeiras emitindo formalmente o nosso parecer e elaborar um relatório
técnico, dirigido ao Presidente do Conselho de Direcção da ASSCODECHA, ao Doador e
sempre que requerido aos demais níveis hierárquicos de escalão superior da entidade
auditada, reportando a revisão da auditoria independente realizada.
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4.Base da Opinião:
4.1.Documentação contabilística e informação prestada pelo Gestor Financeiro
Os elementos constantes do presente relatório, foram elaborados com base na documentação
contabilística e demais informação prestada pelo Gestor Financeiro do Projecto, pelo que
qualquer informação omissa que transcenda este âmbito, não terá qualquer validade
relativamente ao parecer emitido pelos Auditores.
4.2.Constatações
4.2.1.Avaliação do Controlo Interno
Item

Bom

Description

Regular

a)

Sistema de Informação



b)

Petty Cash e respectivas conferências



c)

Bancos e reconciliações



d)

Contabilização de diferenças câmbiais

e)

Software da contabilidade

f)

Adiantamentos



g)

Obrigações fiscais



h)

Arquivo da documentação

i)

Adiantamentos para gastos de viagem

J)

Aplicação do plano de contas



k)

Salvaguarda dos activos patrimoniais



l)

Cumprimento de directizes legais



m)

Política de procurment



n)

Contratos e acordos



o)

Troca de moeda externa



p)

Autenticidade da documentação externa



q)

Justificativos apresentados pelos parceiros
N/A = Não Aplicável
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N/A
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5.Reservas
Constituem reservas os elementos descritos no capítulo 4.1.1.5, do relatário de auditoria,
dada a inexistência de documentação suporte que deveria constar dos diários de caixa e
bancos, e a não observância da dedução da taxa Liberatória – IRPS 20% da prestação de
serviços de pessoas singulares.
6. Conclusões
Exceptuando as reservas mencionadas no ponto 5, as demonstrações financeiras do Projecto
Sustento e Participação Juvenil - ASSCODECHA, reportadas ao periodo Jan.2014 à
Dez.2014, espelham de forma verdadeira e apropriada as actividades desenvolvidas no
período em análise.
Obtivemos toda informação e esclarecimentos que solicitamos, razão pela qual cumpre-nos
agradecer a colaboração que nos foi prestada.
Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.
O AUDITOR,

Av. Zedequias Manganhela, 564 1º. –Maputo

 823074777, email;moza.auditor@gmail.com

