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Relatório de Revisão dos Auditores Independentes sobre 

as Demonstrações Contábeis 
 
Aos Conselheiros e Administradores da 

Instituto Strabos – Ensino, Ação Social e Pesquisa em Estrabismo 

São Paulo – SP 

 

Revisamos as demonstrações contábeis do Instituto Strabos – Ensino, Ação Social e Pesquisa em Estrabismo 

(“Instituto”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas 

demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações no patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 

para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas 

explicativas. 

 

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis 

 

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo 

com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, e a Interpretação Técnica Geral ITG 2.002 

(R1) – Entidade sem finalidade de Lucros 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. 

 

Responsabilidade dos auditores independentes 

 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre as demonstrações contábeis com base em nossa 

revisão, conduzida de acordo com a norma brasileira e a norma internacional de revisão de demonstrações 

contábeis (NBC TR 2400 e ISRE 2400). Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas e que seja 

apresentada conclusão se algum fato chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as demonstrações 

contábeis, tomadas em conjunto, não estão elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura 

de relatório financeiro aplicável. 

 

Uma revisão de demonstrações contábeis de acordo com as referidas normas é um trabalho de asseguração 

limitada. Os procedimentos de revisão consistem, principalmente, de indagações à Administração e outros dentro 

da entidade, conforme apropriado, bem como execução de procedimentos analíticos e avaliação das evidências 

obtidas. 

 

Os procedimentos aplicados na revisão são substancialmente menos extensos do que os procedimentos executados 

em auditoria conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Portanto, não 

expressamos uma opinião de auditoria sobre essas demonstrações contábeis. 

 

Base para conclusão com ressalva 

 

COFINS sobre rendimentos financeiros 

A Administração do Instituto no seu melhor entendimento deixou de reconhecer e recolher a COFINS incidente 

sobre rendimentos auferidos de aplicações financeiras conforme Decreto nº 8246/ 2015, vigente a partir de 1º de 
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julho de 2015. Consequentemente, não pudemos estimar, com razoável precisão, quais seriam os respectivos 

impactos nas demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2020. Consequentemente o patrimônio líquido e o 

resultado do exercício estão superavaliados e o passivo circulante subavaliado. 

 

Conclusão com ressalva 

 

Com base em nossa revisão, exceto pela limitação descrita no parágrafo “Base para conclusão com ressalva”, não 

temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações contábeis não apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Strabos – 

Ensino, Ação Social e Pesquisa em Estrabismo em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações 

e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às 

Entidades sem Finalidade de Lucros. 

 

Outros assuntos 

 

Ajuste de exercícios anteriores 

Conforme mencionado na nota explicativa nº 10.b em decorrência de erros nos registros contábeis, 

ocorridos em períodos anteriores a 2019, as demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2019, 

apresentadas para fins de comparação, foram ajustadas e estão sendo reapresentadas como previsto na 

NBC TG 23 (R1) - “Práticas Contábeis, mudanças de estimativa e retificação de erros”. Como parte de nossa 

revisão das demonstrações contábeis de 31 de dezembro 2020, revisamos também esses ajustes nas 

demonstrações contábeis de 2019 e, em nossa conclusão, eles foram adequadamente efetuados, em todos 

os aspectos relevantes, exceto pelo mencionado na seção “base para opinião com ressalvas”.  

 

São Paulo, 24 de março de 2021. 

 

 

 

Luiz Carlos Soares da Silva 

Contador CRC 1SP-228.054/O-4 

 

Conatus Auditores Independentes S.S. 

CRC 2SP-037.537/O-1 
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