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RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 

Oplnlio 

Auditámos as demonstrações financeiras consolidadas anexas da GNB - Companhia de Seguros de Vida, S.A. (a 
Companhia ou Entidade), que compreendem a Demonstração da Posição financeira em 31 de dezembro de 2018 
(que evidencia um total de S.079.653.981 euros e um total de capital próprio e interesses não controlados de 
365.037.244 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 53.597.222 euros), a Conta de Ganhos e Perdas, 
a Demonstração do Rendimento Integral, a Demonstração de Variações do Capital Próprio e a Demonstração dos 
fluxos de Caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem 
um resumo das políticas contabilísticas significativas. 

Em nossa opinião. as demonstrações financeiras consolidadas anexas apresentam de forma verdadeira e 
apropriiada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira consolidada da GNB - Companhia de Seguros de
Vida, S.A. em 31 de dezembro de 2018, o seu desempenho financeiro consolidado e os seus fluxos de caixa 
consolidados relativos ao ano findo naquela data, de acordo com os princípios geralmente aceites em Portugal 
para o setor segurador estabelecidos pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. 

Bases para a opinião 

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria CISA) e demais normas e
orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos 
dessas normas estão descritas na secção "Respansabilldades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos 
nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. 

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma 
base para a nossa opinião. 

Matérias relevantes de auditoria 

As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento profissional, tiveram maior importância na 
auditoria das demonstrações financeiras consolidadas do ano corrente. Essas matérias foram consideradas no 
contexto da auditoria das demonstrações financeiras consolidadas como um todo, e na formação da opinião. e 
não emitimos uma opinião separada sobre essas matérias. 

Descrevemos de seguida as matérias relevantes de auditoria do ano corrente: 

1. Mensuração das Provisões técnicas do ramo vida • dos Passivos Financeiros da Componente de
Depósito de Contratos de Seouros • de Contratos de Seouros e Operaç6es considerados para efeitos
contabllístlcos como Contratos de Investimentos

Descrição dos riscos de distorção materlal 
mais significativos 

Conforme detalhado nas notas 32, 37 e 38 às 
demonstrações financeiras consolidadas, em 
31 de dezembro de 2018. as provisões 
técnicas do ramo vida e os Passivos 
Financeiros da Componente de Depósito de 
Contratos de Seguros e de Contratos de 
Seguros e Operações considerados para 
efeitos contabilísticos como Contratos de

Investimento ascendiam a 1.357 milhões de 
euros e 2.939 milhões de euros, 

Síntese da nossa resposta aos riscos de distorção material mais 
significativos 

A nossa abordagem ao risco de distorçao material na mensuração das 
provisões técnicas do ramo vida e Passivos Financeiros incluiu uma 
resposta específica que se traduziu numa abordagem combinada de 
avaliação de controlos e procedimentos substantivos, designadamente 
os seguintes: 

Entendimento dos procedlmentos de controlo interno da 
Companhia e execução de procedimentos de auditoria 
específicos para avaliar a eficácia operacional dos controlos 
identificados como relevantes na mensuração das provisões 
técnicas vida e valorização dos Passivos Financeiros; 
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