
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

Aos administradores da 
ASSOCIAÇÃO DOIS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO LUÍS (MA) - APAE 
São Luís – MA 
 

 

Opinião 

Fomos contratados para examinar as demonstrações contábeis da Associação dos Pais e Amigos 
dos Excepcionais de São Luís - APAE, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais de São Luís - APAE em 31 de dezembro de 2021, com a exceção dos 
possíveis efeitos do assunto descrito nas seções a seguir intituladas “base para opinião com 
ressalva” e “incertezas”, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
especialmente a NBC T - 10.19 - ENTIDADES SEM FINALIDADE DE LUCROS e com as normas 
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB). 

 
 
Base para opinião com Ressalva 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor independente pela auditoria das demonstrações 
contábeis”.  
 
Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. 
 
Movimentações de Aquisições de Materiais e contratação de serviços de terceiros 

Devido ao exíguo tempo dispendido para que a equipe de auditoria pudesse efetuar as devidas 
análises e testes nas compras de materiais diversos e contratações de serviços de terceiros para 
a atividade da entidade, sejam nos grupos de Resultado e do Passivo, não poderemos 
demonstrar opiniões sobre tais fatos contábeis, cujos afetam o resultado e passivo da entidade 
de forma muito representativa, limitando a extensão de nosso trabalho. 

 



Imobilizado 

Não foi apresentado o relatório de Inventário Físico pela Entidade para os bens registrados no 
Imobilizado no ano de 2021, bem como foram apresentados os cálculos de testes de 
recuperabilidade dos ativos – Impairment, de acordo com a regra emanada pelo CPC 01 - 
Redução do Valor Recuperável de Ativos. 

Neste viés, foi impossibilitada a confirmação dos saldos contabilizados no grupo de Ativo 
Imobilizado, além de avaliar se havia necessidade de constituir provisões de perda dos 
respectivos saldos. 

 
 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.  

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

 
 
Responsabilidades do auditor independente pela auditoria das demonstrações contábeis  

Nossa responsabilidade é a de conduzir uma auditoria das demonstrações contábeis da Entidade 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e a de emitir um relatório de 
auditoria. Contudo, devido ao assunto descrito na seção intitulada “Base para opinião com 
Ressalva”, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações contábeis nos pontos 
abordados. 

Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis 

 
São Luis, 22 de abril de 2022. 

 

 

 

______________________________ 
Wirlon Neves Dutra 
Sócio Contador 
CRC CE nº 16.221 T-MA 
CNAI nº 4719 


		2022-04-23T11:33:15-0300
	WIRLON NEVES DUTRA:74796194304




