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A Sociedade presta services de revisao legal das contas, auditoria financeira e
services relacionados, de empresas e de outras entidades, bem como 0
exercicio de outras funcoes que por lei exijam a intervencao propria e
autonorna de revisores oficiais de contas sobre determinados atos ou factos de
empresas e de outras entidades, services de consultoria contabilistica e
financeira, bern como em rnaterias relacionadas com os assuntos que integram
o programa do exame para revisores oficiais de contas e no exercicio de
outras funcoes definidas na leqislacao aplicavel aos revisores oficiais de
contas.

Paulo Jorge Duarte Gil Galvao Andre, ROC n?979, com 37.600 acoes: Tiago
Jose Almeida Veloso, com 12.397 acoes: Antonieta Paula Domingos Santos
Macarlco, ROC 1124 com 1 acao: J080 Miguel Leonardo Capelo Rodrigues,
ROC n° 1387 com 1 a980 e Rute Isabel Valadas Colaco Viegas, ROC n? 1388
com 1 a980.

A Sociedade e uma sociedade comercial por acoes constituida em Novembro
de 2009, com um capital social de 50.000 Euros, repartido por 50.000 acoes,
com 0 valor nominal de urn Euro cada, detidas como segue:

2 - ESTRUTURA JURiDICA, PROPRIEDADE E OBJECTO SOCIAL

Dando cumprimento ao disposto no art." 62°-A do Dec. - Lei n.?487/99, de 16
de Novembro, com a redacao dada pelo Decreto-Lei 224/2008, de 20 de
Novembro, a Baker Tilly, PG & Associados, SROC SA ("Sociedade" ou
"Baker Tilly SROC") apresenta neste documento 0 seu Relatorlo de
Transparencia do exercicio findo em 30 de Junho de 2014, na sequencia da
prestacao de services de auditoria/revisao de contas prestados a entidades
consideradas de interesse publico.

1- INTRODUCAO E ENQUADRAMENTO
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Adicionalmente, estas entidades podem tambem prestar services atraves
de subsidiarias.

A Baker Tilly Consulting tern um acordo de partilha e/ou cedencia de recursos,
a Sociedade, nomeadamente equipamentos, recursos humanos, lnformattcos e
administrativos, de acordo com 0 que as necessidades e as circunstancias
determinam. Adicionalmente, a Sociedade e as restantes tres entidades supra
referidas, partilham tambern algumas infraestruturas (instalacoes,
infraestruturas de dados e comunlcacoes e outros equipamentos), bern como
diversos services de apoio. A BKT, presta services partilhados a Baker Tilly
SROC e a Baker Tilly Consulting e a PMPT.

lnformacao adicional sobre a Sociedade, pode ser obtida e consultada no sltio
www.bakertilly.pt.

• Pires de Matos & Pinheiro Torres, SROC, Lda. (UPMPT").

No presente exercicio, a Sociedade e a PMPT celebraram um acordo de
assoclacao com 0 objective de prom over a fusao das suas operacoes
(da segunda na primeira). As duas entidades tern propositos estrateqicos
e operacionais coincidentes e iniciam esta associacao com 0 propos ito
de fortalecer a sua capacidade tecnica, operacional, comercial e
estrateqica e melhor servir os seus clientes. As actividades sao
desenvolvidas de forma coordenada em todos os dominios,
nomeadamente, Metodologia, Formacao, Controlo de qualidade,
Abordagem comercial do mercado e utilizacao da marca comum "Baker
Tilly" e de meios identicos de comunlcacao. Esta associacao, reforca a
capacidade de resposta da orqanizacao no norte do pais, nas suas
varias areas de atuacao (consultoria, outsourcing, impostos, corporate
finance e sistemas de inforrnacao) e na de auditoria em particular.

• BKT - Consulting & Managing Solutions - Gestae e Servicos, Lda.
(UBKT") (servicos partilhados);

• Baker Tilly Portugal Consulting, SA (UBaker Tilly Consulting")
(services de outsourcing financeiro e consultoria de neqocios e de
qestao e corporate finance);

• Baker Tilly, PG & Associados, SROC, SA (UBaker Tilly SROC" ou
"Sociedade") (servicos de auditoria e consultoria fiscal);

A Sociedade faz parte da Baker Tilly International, uma orqanizacao mundial,
constituida por empresas independentes de auditoria e consultoria.

A Baker Tilly International opera em cerca de 125 paises, atraves de cerca de
outras tantas firmas membro, com um total de cerca de 580 escritorios e
26.000 pessoas.

A Baker Tilly opera em Portugal, atraves das seguintes entidades, que tern
escritorios em Lisboa e Porto:

3 - BAKER TILLY INTERNACIONAL
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As firmas membro, sao independentes, sendo detidas por socios oriundos dos paises onde operam,
nao partilham lucros, mas adotam mecanismos e procedimentos de controlo de qualidade comuns.
Nestes termos, 0 Controlo de Qualidade, e exercido pelo orgao responsavel da Sociedade, e
tarnbem pela Baker Tilly International, atraves de auditorias periodicas efetuadas as varias firmas
membro.

o proposito das firmas membro fazerem parte de forma voluntaria da Baker Tilly International, e 0 de
se coordenarem internacionalmente, padronizando os services a prestarem, os padroes profissionais
a adotar, os valores a seguir, bem como as metodologias, ferramentas e controlos de qualidade e de
gestao de risco. A estrutura e equipas da Baker Tilly International, permitem vantagens competitivas,
nomeadamente a elevacao dos padroes de qualidade, metodologias alinhadas e adequadas que
integram os conceitos da economia global, com os conhecimentos e particularidades dos mercados
locais.

lnforrnacao adicional sobre a Bake!" Tilly International, pode ser obtida e consultada no sitio
www.bakertillyinternational.com .

Por outro lado, a denominacao das empresas deve incluir 0 prefixo "Baker Tilly", sendo obriqatorio
referir que se trata de "an independent member of Baker Tilly International".

A Baker Tilly International Limited e uma sociedade de direito ingles. A Baker Tilly International nao
presta services profissionais a clientes. Cada firma membro e uma entidade autonorna e
independente, assumindo-se como tal. A Baker Tilly UK Group LLP, membro independente da Baker
Tilly International no Reino Unido, e proprietaria da marca Baker Tilly. A Sociedade nao atua como
agente da Baker Tilly International e nao tem poderes para vincular a Baker Tilly International ou
atuar em nome da Baker Tilly International. A Baker Tilly International e a Sociedade ou qualquer
outra firma membro nao assumem qualquer responsabilidade pelos atos ou ornissoes das demais. A
Baker Tilly International e qualquer outra firma membro nao tern a capacidade de exercer 0 controlo
de gestao de qualquer outra firma membro.

As firmas membro sao estruturadas de forma diferente de pais para pais, de acordo com as
especificacoes da leqislacao de cada pais, bem como outra reqularnentacao aplicavel,
nomeadamente praticas laborais e requlamentacao emitida pela entidade que em cada pais
supervisiona a atividade de auditoria e outros servlcos relacionados.

As firmas membro prestam em exclusivo services profissionais em areas geograficas pre-definldas,
que por norma coincidem com um pais, estando sujeitas a legisla9ao e normas profissionais dos
orqaos que supervisionam a profissao nos paises em que operam.

A Baker Tilly International, nao presta services a clientes, nem gere, controla ou detern interesses
nas firmas membro, que operam nos varies paises, sendo 0 seu capital detido pelas varias firmas
membro. Esta entidade e financiada pela cobranca de fees, determinados com base no volume de
neqocios de cada firma membro.

~AKER TILLY
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Em Portugal a Baker Tilly tarnbem tem vindo aver 0 seu esforco
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1. I

Esta atitude partilhada de forma generalizada pelas varras firmas
membro, tem vindo a ser reconhecida em diversos paises, atraves da
atribuicao de diversos prernios.

A Baker Tilly International, tem um forte compromisso com a qualidade,
apostando fortemente na qualidade do delivery, bem como na entrega
de solucoes de valor acrescentado.

Para 0 efeito existem manuais de Quality Assurance, instrucoes de
gestao administrativa das operacoes, formatos standard dos
documentos a emitir, etc.. Adicionalmente, as varias firmas membra
independentes, sao objeto de visitas regulares e frequentes, de
auditores internos da Baker Tilly International, que envolvem, 0
preenchimento de questionarios de controlo de qualidade, revisao de
papeis de trabalho, reunioes e dlscussao de temas relevantes, bem
como 0 follow up na irnplernentacao de recornendacoes previamente
efetuadas.

'BAKER TILLY
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Apenas aos soclos foi conferida a representacao da Sociedade, para efeitos de assinatura de
quaisquer relatorios, pareceres e contratos.

- Auditoria de sistemas de inforrnacao: Paulo Gil Andre, assistido por Pedro Bagulho

- Corporate Finance: Paulo Gil Andre, assistido por Andre Vltaca

- Consultoria de Gestae: Paulo Lopes e Eduardo Scarlatti

- Outsourcing Financeiro: Paulo Carrasqueira

- Consultoria Fiscal: Tiago Veloso e Joao Aranha

- Auditoria: Paulo Gil Andre, Manuel Pires de Matos e Luis PinheiroTorres

Conforme referido abaixo, a coordenacao dos Sistemas de controlo interne de qualidade e de
lndependencia da Sociedade sao da responsabilidade de Paulo Gil Andre (ROC nO979). Porern na
sua lrnplementacao, todos os socios da Sociedade estao comprometidos e partilham ativamente para
que este seja efetivo.

Do ponto de vista comercial, operacional, tecnico e metodoloqico as quatro entidades sao
acompanhadas com 0 envolvimento partilhado de todos os seus socios.

Os varies services prestados sao funcionalmente da responsabilidade dos seguintes colaboradores:

Fiscal Unico - Antonio Manuel Castanho Miranda Ribeiro - ROC nO778.

Em qualquer caso, os outros SOCIOS da Sociedade, tarnbern participam ativamente na vida da
Sociedade e assistem 0 Administrador Unico na qestao corrente, nomeadamente na relacao com
clientes, supervisao dos trabalhos, formacao, recursos humanos e gestao financeira e administrativa
da Sociedade.

A gestao da Sociedade e exercida pelo Administrador Unico, Paulo Jorge Duarte Gil Galvao Andre,
ROC n.? 979, a qual envolve aspetos de natureza estrateqica, operacional, organizacional e de
relacao institucional com a OROC.

4 - ESTRUTURA DE GOVERNA<;AO DA SOCIEDADE
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A aceitacao de um cliente requer uma analise previa do seu nivel de risco,
pelos socios da Sociedade. A continuidade de clientes a avaliada anualmente
pelo responsavel do trabalho, sendo a mesma formalizada num form
especifico, onde se documentam as anallses efetuadas, descricao do trabalho,
risco associado, bem como as conclusoes finais e raz6es que a sustentam.

Integridade, lndependencia e Etica

Responsabilidade e Sigilo Profissional

Cornpetencia, Excelencia e Compromisso

as valores e principios de conduta adotados na pratica pela Sociedade sao os
seguintes:

Um plano de formacao, que inclui rnaterias relevantes a profissao e que
sensibiliza os colaboradores da Sociedade para a importancia de um sistema
de controlo de qualidade, etica, independencia e integridade;

Uma politica de recrutamento e de formacao de pessoal, que assegura a
contratacao de Iicenciados oriundos das melhores universidades do pais e 0
seu desenvolvimento profissional e tecnico continuo;

Um sistema de controlo de qualidade efetivo;

Utltizacao de ferramentas informaticas adequadas as necessidades e nivel de
complexidade dos trabalhos e clientes;

Utilizacao de metodologia comum nos varios projetos, em cumprimento das
diretrizes de revisao/auditoria da OROC;

Como elementos fundamentais do referido sistema, a de destacar 0 seguinte:

a sistema adotado, estabelece normas internas, assegurando que todos os
trabalhos sejam efetuados de acordo com elevados padr6es de qualidade,
assumindo os socios de cada projeto, assumem a responsabilidade global pelo
seu cumprimento, 0 qual se encontra formalizado no Plano de Controlo de
Oualidade, aprovado anualmente.

a sistema interne do controlo de qualidade adotado na Sociedade atende ao
previsto e recomendado na norma ISOC nO1, do IASB, bem como as regras
Portuguesas aplicaveis. sendo estas ainda complementadas com regras
internas emitidas pela Sociedade e/ou pela Baker Tilly International.

5 - SISTEMA DE CONTROlO INTERNO
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Na execucao do trabalho em clientes que utilizam sistemas de IT sofisticados e onde estes sao
relevantes para 0 suporte de transacoes e registos contabilisticos, as equipas de auditoria envolvem
especialistas de IT da Sociedade, os quais sao supervisionados por um elemento mais experiente
com qualificacao elSA.

As equipas de auditoria interna da Baker Tilly International, tambern visitam com regularidade a
Sociedade, para efetuarem revis5es dos trabalhos efetuados, numa base de amostragem, sendo
analisadas questoes de natureza tecnica, administrativa, docurnentacao e reporting.

Periodicamente, e selecionada uma amostra de projetos, para revisao por parte de um s6cio nao
diretamente envolvido no mesmo, com 0 objetivo de identificar eventuais falhas de execucao ou
documentacao, permitindo apresentar recomendacces para a sua elirnlnacao e melhoria. Nestas
analises, particular atencao e dada aos trabalhos efetuados para as entidades de interesse publico.

Os temas relevantes a analisar nos varies projetos identificados durante a fase de planeamento,
execucao e conclusao, sao discutidos internamente em grande detalhe pelos membros mais
experientes das equipas de trabalho, sendo as mesmas tarnbern discutidas e reportadas nos termos
considerados apropriados aos clientes.

Quando necessario e apenas nas situacoes em que a Sociedade nao disponha internamente de
competenclas adequadas, recorre-se a especialistas externos (exemplos: atuarios, avaliadores de
im6veis, interpretacao de quest5es legais e juridicas) e/ou a assessores externos, de reputada
credibilidade e reconhecidos no mercado em que operam.

Anualmente, todos os colaboradores emitem e assinam uma declaracao confirmando a inexistencla
de conflitos de interesse e sobre 0 conhecimento das normas profissionais de etica e deontologia
profissional, controlo de qualidade e garantia de sigilo profissional. Confirmam tarnbern que tomaram
conhecimento das regras internas de funcionamento e que estao a dar estrito cumprimento as
mesmas.

Os temas de independencia estao sempre no topo das preocupacoes da Sociedade, sendo feita
periodicamente uma analise das quest5es que possam suscitar duvidas quanto a eventual
incompatibilidade de services e questoes de independencia nos termos definidos na leqislacao
aplicavel a atividade que a Sociedade desenvolve, e de outros fatores, que a possam por em causa.
Ap6s discussao detalhada das situacoes em apreco, as decis5es sao formalmente documentadas
sendo tomadas quando necessario as medidas apropriadas nas circunstancias.

'BAKER TILLY
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Conforme referido acima, a Sociedade declara que a eficacia do funcionamento do sistema de controlo
interno de qualidade, e verificada atraves dos procedimentos antes referidos e recornendacoes
adequadas as clrcunstancias.

A Sociedade efetua um self assessment da qualidade e nivel de satisfacao dos clientes, sendo esta
complementada com um lnquerito que e feito regularmente aos clientes, no qual estes sao questionados
quanta qualidade do service, cumprimento de prazos, cornposicao e nivel de experiencia da equipa,
entre outros aspetos.

Os elementos das equipas de auditoria, dispoem de conhecimentos e experiencia adequados, a
natureza e complexidade de tarefas que executam, sendo diretamente supervisionados por outros
membros da equipa com maior experlencia. Os colaboradores tem e documentam 0 seu trabalho em
computadores portateis pessoais, nos quais foram instaladas ferramentas inforrnaticas, essenciais a
execucao das suas tarefas, nomeadamente 0 Excel, Word, Power Point, bem como a ferramenta
Business Audit, que constitui a metodologia de auditoria adotada pela Sociedade em todos os trabalhos
de auditoria. Esta ferramenta permite a execucao e docurnentacao uniforme dos trabalhos, testes e
conclusoes obtidas nos varies trabalhos de auditoria. Inclui um conjunto de secedes, nomeadamente
gestao administrativa, planeamento, sistemas de informacao IT, controlo interne, testes substantives,
conclusoes e reporting, incluindo um conjunto de questionarios e forms standards, que facilitam e
normalizam a docurnentacao do trabalho e sua respetiva revisao.

~AKER TILLY
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No presente exercfcio, a Sociedade foi objeto de um controlo de qualidade
(Horizontal e Vertical), por parte da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.
Esta revisao envolveu reunioes e entrevistas com diversos colaboradores da
Sociedade, bem como inciui a revisao de papeis de trabalho de alguns projetos
selecionados aleatoriamente pela equipa de auditoria interna da Baker Tilly
International e a dlscussao das conclusoes de auditoria. Adicionalmente, esta
auditoria interna incluiu tarnbern a revisao de aspectos administrativos, de
independencia e formacao. No final da revlsao, foi emitido um relat6rio com as
conclusoes da mesma, que identificou alguns aspetos a melhorar e que serao
objeto de fol/ow up e melhoria, sendo que as situacoes identificadas [a se
encontram colmatadas.

A Sociedade foi constitufda e registada na OROC em Novembro de 2009.

6 - CONTROlO DE QUALIDADE EXERCIDO PElA OROC
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Conforme evidenciado acima, a Sociedade declara que, 0 seu sistema de controlo interno de qualidade
(da Sociedade e da Baker Tilly International). as politicas e praticas de independencia estao a operar de
forma efetiva, sendo ajustadas e melhoradas num processo de melhoria continua, atraves de
recornendacces e suqestoes, sujeitas a fol/ow up rigoroso.

• Periodicamente e feita uma analise interna a conformidade das praticas de independencia acima
referidas. bem como as restantes regras e exiqencias incluidas na leqislacao aplicavel.

• A Sociedade apenas aceita assumir a execucao de trabalhos, caso estes estejam dentro do objeto
da sua atividade e os mesmos nao ponham em causa questoes de integridade, independencia e
qualidade, sendo estas situacoes supervisionadas casuisticamente pelos socios da Sociedade. A
aceitacao de qualquer trabalho ou cliente, requer a sua aprovacao previa, a qual fica registada num
form standard de aprovacao e que inclui diversa tnforrnacao sobre 0 cliente e seu management
(nomeadamente a sua integridade e cornpetencia), sector de atividade em que a entidade opera,
diversa inforrnacao hist6rica relevante e a natureza e complexidade do trabalho. Trabalhos que
possam por em causa questoes de integridade, lndependencla e 0 bom nome da Sociedade, sao
recusados;

• E feita uma divulqacao por escrito a todos os colaboradores, sobre as regras de independencia
profissional, no momenta da sua adrnissao e feita a sua atuallzacao peri6dica (no minimo
anualmente);

A Sociedade adota e segue 0 que a este respeito esta vertido na leqlslacao aplicavel,

Adicionalmente, a Sociedade adota tarnbem os seguintes procedimentos:

7 - POLjTICAS E PRATICAS DE INDEPENDENCIA
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o plano de formacao define quem deve estar presente (presence obriqatoria ou facultativa de acordo
com as circunstancias), duracao, local, conteudo proqrarnatico, e monitor. E fortemente incentivada a
frequencia de acoes de formacao sobre as alteracoes de caracter legislativo e normativo nas rnaterias
de interesse para 0 exercicio profissional, com 0 objetivo de dar cumprimento ao Regulamento de
Formacao da OROC.

o plano de formacao tem tres periodos anuais de maior concentracao (Setembro, Dezembro e
Junho/Julho). A formacao constitui uma preocupacao constante da Sociedade evoluindo e ajustando-se
as necessidades de cada momento, atendendo a natureza dos trabalhos e sectores de atividade em
que os principais clientes operam. Consequentemente, S80 tarnbern ministradas sessoes de formacao
especificas, ao longo do ano, sobre determinados temas, relacionados com assuntos em analise nos
projetos que se encontram em fase de execucao.

• Economia, analise atuarial, corporate finance (self study, formacao externa nacional e internacional).

• Impostos (IRC, IRS, SS, IMT, etc.);

• Sistemas de informacao IT (auditoria de sistemas, de sequranca e interface - formacao ministrada
por tecnicos com qualiflcacao CISA);

• Auditoria externa (analise de risco; analise de processos; analise de controlo interno; analise
substantiva; docurnentacao e reporting);

• Controlo interno (Processos, sistemas de gest80 de risco e procedimentos de controlo interno);

• Contabilidade (SNC, IFRS, US GAAP);

A Sociedade tem uma politica de formacao continua que atende quer a area base de atuacao dos
colaboradores (auditoria contabilistica/financeira, auditoria de processos e controlos internos,
consultoria fiscal ou auditoria de sistemas de lnformacao IT), bem como nivel de experiencia
(assistente, senior, manager e partner), sendo as mesmas ministradas ao longo do exercicio, quer
interna quer externamente. Estas acoes de formacao envolvem program as self study, bem como acoes
formais em sala, ministradas por colaboradores da Sociedade ou da Baker Tilly International, que
cobrem as seguintes rnaterias:

8- POLITicAS E PRATICAS ADOTADAS NA FORMA9AO CONTiNUA DOS SOCIOS E
COLABORADORES

~AKER TILLY
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A Sociedade reconhece a performance e dedicacao dos seus colaboradores, atribuindo prernios,
ainda que simb6licos, aqueles que se distinguiram (UTalentAward"). A Sociedade procura manter um
bom ambiente de trabalho, envolvendo todos os seus colaboradores na busca das melhores
solucoes para os clientes, colaboradores e restantes stakeholders.

Os profissionais que executam services a clientes possuem um grau de Licenciatura e/de Mestrado,
e vanes possuem outras quallticacoes (TOC, ROC, P6s-Graduay6es nas areas financeira,
econ6mica ou de gestao).

Na execucao de projetos de maior complexidade, estas equipas estao disponiveis para esclarecerem
duvidas e quest6es, bem como para participarem de forma ativa, nos termos que venham a ser
planeados, solicitados e previamente acordados.

- Auditoria

- Contabilidade (IFRS, US Gaap)

- Controlo Interno

- Corporate Finance

- IT Advisory

- Tax Matters (International Tax, VAT, Expatriates, Transfer Pricing)

- Outros grupos de trabalho/especialistas

Por outro lade a Baker Tilly International, disp6e na intranet, a que apenas as firmas membro tern
acesso, de metodologias, ferramentas e templates, que seguem as best practices da profissao.
Adicionalmente, a Baker Tilly International, constituiu equipas de trabalho, organizadas por areas de
atuacao, que suportam as varias firmas membro, no esclarecimento de duvidas e quest6es tecnicas,
nomeadamente nas seguintes areas:

Adicionalmente, a Sociedade utiliza uma metodologia de auditoria assente na gestao do risco, numa
abordagem top-down (Business Audit), que permite concentrar 0 esforco nas areas de maior risco e
relevancla e que assegura que todos os colaboradores tenham mesma forma de abordagem e
execucao do trabalho.

A politica de formacao e desenvolvimento dos SOCIOS e colaboradores da Sociedade, incluem
programas de formacao on-the-job, bem como um sistema de revisao do trabalho que imp6e um
acompanhamento continuo dos colaboradores com menor experiencia por parte dos que tern maior
experiencia. Este modelo, permite partilhar e passar conhecimento para os tecnicos com menor
experlencia, assegurando assim 0 seu desenvolvimento profissional.

~AKER TILLY
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a) Os valores relativos a PMPT, dizem respeito ao exercfcio de doze meses
findo em 31 de dezembro de 2013, dado esta entidade fechar e reportar as
suas contas em 31 de dezembro de cada ano.

1.339.069 Euros

- Outros nao relacionados:

(consultoria, outsourcing, corporate finance)

479.800 Euros- Servicos de consultoria fiscal

1.487.776 Euros- Revisao Legal de Contas e outros relacionados

No exercido de doze meses findo em 30 de Junho de 2014, 0 valor total das
prestacoes de services (Sociedade, Baker Tilly Consulting e PMPT), ascendeu
a 3.306.645 Euros, 0 qual e repartido por natureza, como segue:

Tal como a Baker Tilly International, a Sociedade prepara os seus documentos
de prestacao de contas anuais, reportados a 30 de Junho de cada ana (para
efeitos estatutarios, fiscais e de reporting).

9 - INFORMAC;OES FINANCEIRAS

~AKER TILLY
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Os socios e ROC's da Sociedade nao recebem cornpensacoes financeiras ou
outras, direta ou indiretamente relacionadas com a prestacao de outros
services a clientes de auditoria.

Esta e determinada por um sistema de avaliacao de desempenho anual, que
tem em consideracao variaveis de diferente natureza, nomeadamente a
cornpetencia tecnica, a gestao de risco e 0 nivel de cumprimento das pollticas
da Sociedade, a qualidade do trabalho e services prestados aos clientes, a
eficiente gestao do neqocio, 0 seu desenvolvimento pessoal e das equipas que
supervisiona, a capacidade de lideranca, bem como 0 compromisso e nivel de
disponibilidade para com a Sociedade.

A rernuneracao dos socios resulta da performance global, bem como do nivel
de performance individual atingida no exercicio anterior.

10 - BASES DE REMUNERACAO DOS SOC lOS

~AKER TILLY
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Com base no desenho dos processos descritos acima, na sua implementacao e nos resultados das
revis6es da pratica mencionadas, 0 Administrador Unico da Sociedade entende que 0 sistema de
controlo interne mencionado acima e eficaz, dando uma sequranca razoavel de que (i) a Sociedade e
os seus colaboradores cumprem as normas profissionais, reqularnentacao e requisitos legais
aplicaveis, (ii) os relat6rios de auditoria emitidos sao apropriados nas circunstancias em que foram
emitidos.

11 - DECLARACAO DOADMINISTRADOR UNICO

~AKER TILLY
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Paulo Jorge Duarte Gil Gaivao Andre

o Administrador Unico

Lisboa, 30 de setembro de 2014

- COSEC - Companhia de Seguro de Creditos, SA

- Europ Assistance

- De Lage Landen

- Millennium BCP

Adicionalmente, a Sociedade, colaborou tarnberncom as seguintes entidades:

- Fundo de Pens6es Petrogal

- MoneyOne

- Unity

- Caixa de Credito Agricola Mutuo do Medic Ave, C.R.L.

- Caixa de Credito Agricola Mutuo de Vale Sousa e Baixo Tarneqa, C.R.L.

- Caixa de Credito Agricola Mutuo da Area Metropolitana do Porto, C.R.L.

As entidades de interesse publico, a quem prestou services de Revisao Legal de Contas, foram as
seguintes:

12 - ANEXO I - LlSTA DE ENTIDADES DE INTERESSE PUBLICO

~AKER TILLY
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Baker Tilly Is a trademark of Baker Tilly. PG &Associados. SROC. SA and of Baker Tilly Consulting. SA Baker Tilly. PG & Associados. SROC. S.A.and Baker Tilly Consulting. SA are
independent members of Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited is an English company. Baker Tilly International provides no professional services to clients, Each
member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. Baker Tilly. PG & Associados. SROC. S.A.and Baker Tilly Consulting. SA are not Baker Tilly
International's agents and do not have authority to bind Baker Tilly International or act on Baker Tilly International's behalf. None ofBaker Tilly International. Baker Tilly. PG & Associados.
SROC. SA and Baker Tilly Consulting. SA, nor any of the other independent member firms of Baker Tilly International have any liability for each other's acts or omissions. In addition,
neither Baker Tilly International nor any other member firm has a right to exercise management control over any other member firm.

Baker Tillye uma marca da Baker Tilly. PG & Associeaos, SROC. S.A.e da Baker Tilly Consulting. SA A Baker Tilly. PG & Associados. SROC. S.A.e a Baker Tilly Consulting. SA silo
tanes membra da Baker Tilly International. A Baker Tilly International Limited e uma sociedade de direito ingles. A Baker Tilly International nao presta services profissionais a Clientes.
Gada firma membro e uma entidade aut6noma e independent". essuminao-se como tet. A Baker Tilly. PG & Assocjados. SROC. SA e a Baker TillyConsulting..S.A.nao atuam como
agentes da Baker Tilly International e nao tem poderes para vincular a Baker Tilly International ou atuar em nome da Baker Tilly International. A Baker Tilly International. a Baker Tilly.
PG .& Associados. SROC. S.A. e a Baker Tilly Consulting. SA ou qualquer outra firma membra mio assumem qualquer responsabitidade pelos atos au omissiies das demais.
Adicionalmente. nem.a Baker Tilly International nem qualquer outra firma membra tem a capacidade de exercer 0 contralo de gestlio de qualquer outr» firma membra.
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