
 

 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
 
 
Aos 
Administradores e aos Diretores da 
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região – 
CREFITO 7 
Salvador - BA 
 
 
Abstenção de opinião  
 
Fomos contratados para examinar as demonstrações contábeis do CREFITO 7, que 
compreendem o balanço patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 
e as respectivas variações patrimoniais  e fluxos de caixa para o período findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis.  
 
Não expressamos uma opinião sobre as demonstrações contábeis do CREFITO 7 
pois, devido à relevância do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para 
abstenção de opinião”, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas 
demonstrações contábeis. 
 
Base para abstenção de opinião 
 
Clientes 
 
O saldo apresentado em 31de dezembro de 2015, do CREFITO 7, no valor de R$ 
1.884.083,81, da rubrica “Clientes” não foi possível ser testado, pois há uma 
limitação de informação. O setor de faturamento não consegue enviar um relatório 
que conste informações dos títulos emitidos por nome e por ano para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2015, para dar suporte ao valor registrado na 
contabilidade que é feita pelo total de títulos. 
 
Ademais, outro problema identificado são as solicitações dos não pagantes de 
emissão de novos boletos o que acaba gerando uma duplicidade de emissão de 
títulos, desta forma não conseguimos mensurar os efeitos na conta de clientes, bem 
como na conta de receita no resultado, que nos levar a entender que podem estar 
superfaturados quando da geração de novos boletos. 
 
Dívida Ativa 
 
A Entidade não possui relatório auxiliar que possua as composições do saldo da 
conta de Dívida Ativa, dessa forma temos uma limitação de escopo, o que nos 
impede de testar a conta e verificar a adequação da mesma que apresenta o saldo 
contábil de R$ 55.538,07. 



 

 

 
Ausência de respostas de Circularização – Bancos  
 
Em 31 de dezembro de 2015, o saldo da conta de Bancos e Aplicações Financeiras 
formavam um montante de R$ 1.537.404,55. Entre os procedimentos de auditoria 
requeridos pelas normas profissionais de auditoria independente encontra-se a 
confirmação de saldos diretamente com os Bancos que trabalham com o CREFITO 
7.  
 
As confirmações de saldos das contas de Bancos do CREFITO 7 procedida para a 
data-base de 31 de dezembro de 2015, não foram respondidas. Assim não foi 
possível determinar se há necessidade de efetuar ajustes em relação aos saldos em 
Bancos registrados ou não registrados, assim como aos elementos componentes 
das variações patrimoniais e dos fluxos de caixa. 
 
Imobilizado 
 
Verificamos que em 31 de dezembro de 2015, o CREFITO 7 não calculava as 
depreciações dos bens do imobilizado, que somam um montante de R$ 855.579,68, 
e o qual não conseguimos mensurar o efeito nessa rubrica, bem como em conta 
específica do resultado. 
 
Teste de Impairment 
 
A administração do CREFITO 7 não apresentou os procedimentos de acordo com 
as normas brasileiras de contabilidade NBC TG 01 de análise quanto a 
recuperabilidade ou de redução ao valor recuperável de ativos. Desta forma, não foi 
possível ter certeza de que os bens da entidade estão adequadamente 
representados quanto a sua recuperabilidade, não sendo possível estimar os efeitos 
patrimoniais, caso o procedimento tivesse sido aplicado. 
 
Provisão para Férias e 13° Salário 
 
O CREFITO 7 não faz a contabilização das Provisões de Férias e 13° Salário. Em 
um recálculo global achamos o montante total faltante de aproximadamente R$ 
414.434,80, desrespeitando assim o princípio da oportunidade e o princípio da 
competência. 
 
 
Contingências Passivas 
 
Em 31 de dezembro de 2015, a administração não contabilizou a provisão no valor 
de R$ 628.191,56, correspondentes aos processos em andamento, cuja 
probabilidade de perda era provável. A ausência desta provisão contraria o disposto 
na NBC TG 25, bem como impacta o balanço patrimonial e a demonstração dos 
fluxos de caixa do CREFITO 7. 
 
 



 

 

Carta de Representação da Administração 
 
De acordo com as normas de contabilidade NBC TA 580, a administração 
responsável pela governança, deve disponibilizar ao auditor declarações por escrito 
de que cumpriram com suas responsabilidades pela elaboração das demonstrações 
financeiras e pelas informações fornecidas e integridade das transações. Na data do 
nosso relatório ainda não havia sido emitida a carta de representação da 
responsabilidade formal da administração. 
 
 
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.  
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade do CREFITO 7 continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
administração pretenda liquidar o CREFITO 7, ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.  
 
Os responsáveis pela governança do CREFITO 7 são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
contábeis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Responsabilidades do auditor 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 abstenção de opinião”, não nos foi possível obter 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de 
auditoria sobre essas 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. 
 
 
 
 
 
 

São Paulo, 23 de julho de 2019. 
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