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“RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
A
Diretoria
1) Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
BENEFICENTE DE REABILITAÇÃO – ABBR, que compreende o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2010, e as respectivas Demonstrações do
Superávit do Exercício, das Mutações do Passivo a Descoberto, e dos Fluxos de
Caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais
práticas contábeis e demais notas explicativas.
2) Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis: A
administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação
dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil para Pequenas e Médias Empresas – Pronunciamento Técnico - CPC- PME –
Contabilidade Para Pequenas e Médias Empresas, 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.
3) Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabilidade é a de
expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos
auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção
relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações
contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o
auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis da companhia para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da
companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis
tomadas em conjunto.
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
4) Opinião sem ressalva Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA BENEFICENTE DE
REABILITAÇÃO – ABBR em 31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis para pequenas e médias
empresas.
5) Ênfase: Apesar do Superávit desse exercício a Entidade continua apresentando um
“Passivo a Descoberto”. Esses fatores indicam que a situação financeira e,
consequentemente, patrimonial, é comprometida pelo alto custo dos serviços
prestados, com insuficiente remuneração recebida especialmente com o convênio do
Sistema Único de Saúde - SUS, e por este motivo a continuidade depende da
geração de recursos suficientes para cobrir as obrigações de curto e longo prazo. As
Demonstrações Contábeis deste exercício foram preparadas no pressuposto da
continuidade normal dos negócios da Entidade.
6) Outros Assuntos:
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: Os valores
correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009, apresentados para
fins de comparação, foram anteriormente por nós auditados de acordo com as
normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório em 05 de março de
2010, que não conteve modificação.
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