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RELATORIo Do AUDrroR INDEPENDENTE soBRE As DEMoNsrRAcoEs
CoNTABETS

Admfuistradorcs, Conselheiros e CooDerados da
UNIMED DrvlNdpolls cooprneuvA DE TRABALHo
Divin6pqlis - MC

rufolco r,r'oa.

Opini:io

as demonstraq6cs contdbcis da UNIMED DtVtX6pOf,fS
COOPERATM DE TRABALHO MfDICO LTDA., que compreendem o balango
patrimonial em 3l de dezembro de 2018 c as respectivas demonstragOcs do resultado, do
Examinamos

resultado abrangcotc, das mutagoes do patrimdnio liquido e dos fluxos dc carxa pzua o
exercicio findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais politicas contdbeis.
Em nossa opiniio, as demonsfagdes contdbeis acima rcferidas aptesentam adequadamente,
em todos os aspcctos relevantes. a posigao patrimonial e financeira da UNIMED

DIVINOPOLIS COOPF.RATIVA DE TRABALHO ITIUIC<r ITUA, CIn 3I

dC

dezembro de 2018, o desempenho de suas operagdes e os seus fluxos de caixa para o
exercicio findo nessa data, de acordo com as prdticas contiibeis adotadas no Brasil,
aplicdveis ds entidades supervisionMas pcla AgCncia Nacional dc Saidc Suplementar ANS.
Base para

Opinilo

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiraus e intemacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, cstao descritas na
scQao
seguir, intitulada "RespoNabilidades do Auditor pela Auditoria das
Demonstrag6es Cont6beis". Somos independcntes em relagdo a cntid;dc, dc acordo com os
principios edcos relevantes previstos no C6digo de Etica Profissional do Contador e IIas
normas prolissionais ernitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. e cumprimos com
as demais responsabilidades dticas dc acordo com essas norrnas. Acrcditarntrs que a
eviddncia de auditoria obtida C suficiente e apropriada para fiurdamentar nossa opiniao.

a

Outras informa96es que acompanham as Demonstra$6es Cont6beis € o R€lat6rio do

Auditor

A administragdo da entidade d respons6v€l por

essas outras inlomaQdes obtidas at6 a data
dest€ rclat6rio, que compreendem o Relat6rio da Administraaeo.

Nossa opiniao sobrc as dcmonstmq6€s contdbcis nio abrange o Relat6rio da Admini*aqao
e n6o exprcssamos qualquer forma de conclusto de auditoria sobre essc rclat6rio.

Em conexio com a auditoria das demonstraQoes contiibeis, nossa resDonsabilidade d a de
ler o Relat6rio da Administragio e, ao faztllo, considerar se cssc rclat6rio estii de forma
relevante, inconsistcntc com as demonstraQoes contiibeis ou com o nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparcnta estar distorcido dc lbrma relevante.
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Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que hri distorgeo relevante no relat6rio da
administragao obtido antes da data deste relat6rio, somos requeridos a comunicar esse fato.
Nao temos nada a relalar a cstc rcsp(ilo.

Responsabilidades

da Administrstao c da Govcrnanga pelas

Demonstragoes

Contdbeis

A

administragao d responsiivel pcla claboraqao c adequada apresenagao das
demonstaQocs conubeis dc acordo com as pr6ticas contdbeis adotadas no Brasil,
aplicAveis drs entidades supervisionadas pcla Agcncia Nacional de Saude Suplementar ANS, e pelos controles inlemos que ela determinou como necess6tios para pcrmitir a
elaboragdo de demonstragogs contribeis livros dc distorgao relevante, independentemente se
causada por Aaude ou erro.
Na elaboragdo das demonstragoes contAbeis, a administragao d respons6vel pela avaliagao
da capacidadc da entidade contirtuar operando, divulgando, quando apliciivel, os assuntos
relacionados com a sua continuidade opcmcional c o uso dcssa base contiibil na elaboragao
das demonstraqdes contdbeis, a nio ser que a administragao pretenda liquidar a cnridade ou
ccssar su:rs operaqdes, ou nao tenha ncnhuma altemativa rcalista para evitar o
encerramento das operag6cs.

Os responsdveis pela governanga da entidade sio aqueles com responsabilidade pela
supervisdo do processo de claboragio das demonstmgdes conuibgis.

Respolsabilidades do Auditor pela Auditoria drs Demonstragd€s Contibeis
Nossos objetivos sao obter seguranga razoAvel de que as demonstragdes conkibeis, tomadas

em conjunto, cstcjam livres de distorqao relevante, independentemente se causada por
liaude ou erro. e emitir relatdrio de audito.ia contcndo nossa opiniao. Seguranga razodvel d
um alto nivel de seguranga, mas. nio. uma garantia dc quc a auditoria realizada de acordo
com as nornas brasilciras e intemacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorySes relevantes existentcs. As distorq6cs podcm scr dccorrentes de liaude ou erro e
sdo consideradas relevanlcs quando, individualmente ou em conjunto, possarn influenciar,
dentro de uma perspectiva razorivcl, as decisdes ccon6micas dos usuirios tomadas com
base nas releridas demonstracOcs conuibeis.

Como pane da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e intcmacionais de
auditori4 exercemos julgamcnto profissional c mantcmos ccticismo prolissional ao longo
da auditoria. Aldm disso:

.

.

Identificamos e avaliamos os riscos de distorgao relevante nas demonsftaqdes cont6beis,
independentemente se causada por fraude ou eno. planejamos e executamos
procedimentos de auditoria cm resposta a tais scos, bem como obtemos evidencia de
auditoria apropriada e suliciente para fundamentar nossa opiniAo. O risco de nio
detecgao de distorQao relcvantc resultante de liaude d maior do que o proveniente de
eno, j6 que a fraude pode envolvcr o ato de burlar os contoles intemos, conluio,
t'alsilicaglo. omissdo ou reprcsentagdcs falsas intencionais;

Obtemos entendimento dos controles intcmos rclcvantes pala a auditoria para
planejarmos procedimcntos de auditoria apropriados nas circunstincias, mas nao com o
objetivo de expressarmos opiniao sobrc a qlicicia dos co[tloles intemos da entidade;
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Avaliamos

r

Concluimos sobre

adequagao das politicas cont6beis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contiibeis e respectivas divulgagoes feitas pela administragao;

a

a

adequagSo do uso, pela administragao, da base contribil de
continuidade operacional e, com base nas evide[aias de auditoria obtidas, se existe uma
incerteza relevante em relagao a eventos ou condig6es que possam levantar drivida
significativa ern relagdo d capacidade de continuidade op€racional da entidade. Se
concluirmos que existe incerteza rclevante, devemos chamar atenglo em nosso relat6rio
de auditoria pala as respectivas divulgaQdes tras demonstragoes contiibeis ou incluir
modificagao em [ossa opini6o, se as diwlgagoes forem inadequadas. Nossas conclusoes
estao fimdamentadas nas evid€ncias de auditoria obtidas atd a data de nosso relatorio.
'fodavia, eventos ou condig6es futuas podem levar a entidade a nao mais se manter em
continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os rcsponsiiveis pela govemanga a respeito, entrc outros aspectos,
do alcance planejado, da €poca da auditoria e das constatagdes significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiencias significativas nos controles intemos que identificamos
durante nossos trabalhos.
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