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I NSTI T U TO JUN D IAIENS E LUI Z B RAILL E DE AS SI STÊ N CI A AO
DEFICIE NTE DA VISÃO
CNPJ: - 50.958.859/0001 - 86

PARE CE R DE A U DI TORI A I NDEPE NDEN TE BALA NÇ O PAT RI MONI AL
E RESPE SCTI VAS DEMON STRA ÇÕ ES C O NT ÁB EI S L EVAN TA DOS EM
31/ 12/ 15

Aos Ad mi ni st rador es do INSTITUTO JUN DI AIENSE LU I Z BRAI LLE :
1)Examinamos o Balanço Patrimonial do INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE,
levantado em 31 de Dezembro de 2.015, e as respectivas Demonstrações de Superávit, das
Mutações do Patrimônio Social, das Origens e Aplicações de Recursos, correspondentes a
este exercício, elaborado sob a responsabilidade da Administração dessa Entidade. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.

2)Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria, aplicáveis no
Brasil e compreenderam:
(a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos;
(b) a constatação com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os
valores e as informações contábeis divulgadas;
(c) avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela
Administração da Entidade, bem como da apresentação das Demonstrações Contábeis
tomadas em conjunto.

3)A entidade, por não ter fins lucrativos, obtém de terceiros parte de receitas com doações.
Em face das doações serem espontâneas só podem ser identificadas quando recebidas e
registradas contabilmente; por essa razão, as verificações destas receitas ficaram restritas,
exclusivamente, aos valores constantes dos registros contábeis, haja vista que não são
relevantes.

4) Imobilizado: A base de avaliação dos bens do ativo imobilizado, ainda, não foi procedida
em conformidade com o CPC 27 que trata do: reconhecimento (do valor em uso) que
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corresponde ao valor presente dos fluxos de caixa que a entidade espera (i) obter com o uso
continuo de um ativo e com a alienação ao final de sua vida útil ou (ii) incorrer em
liquidação de um passivo.

Em nossa opinião as Demonstrações Contábeis findas naquela data, exceto quanto a
limitação aos nossos trabalhos, conforme mencionado no item 4, representam
adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira do
INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE em 31/12/15, os resultados de suas
operações, e as mutações de seu patrimônio social e os seus fluxos de caixa relevantes ao
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Jundiaí, 13 de Abril de 2.016.
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