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RELAToRIO Do AUDIToR INDEPENDENTE soBRE AS DEMoNsTRAcOEs

coNTABErs
Ilmos. Srs.
S6cios da

sMv sERvrcos MEDtcos LTDA.
Divin6nolis - MG

Opinito
Examinamos as demonstragdes contAbeis da SMV SERVfqOS UEUfCOS LTDA., que
compreendem o balango patrimonial em 3l de dczembro de 2018 e as respectivas
demonstrag6es do resultado, do iesultado abrangente, das mutagdes do patrimonio liquido
e dos fluxos de caixa para o exetcicio findo nessa data, bem como as corrcspondentes notas
explicativas. incluindo o rcsumo das principais politicas condbeis.
Em nossa opiniao, as demonstragoes cont6beis acima refeddas apresentam adequadamentc,
em.todos os aspectos relevantes, a posigdo patrimonial e financeira da SMV SERVICOS
MEDICOS LTDA., em 3l dc dez€mbro de 2018, o desempenho de suas operagoes e os
seus fluxos de caixa para o exercicio findo nessa data, de acordo com as praticas contiibeis
adotadas no Brasil, apliciiveis ds entidades supervisionadas pela Agdncia Nacional de
Saride Suplementar - ANS.
Base para

Opiniio

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e intemacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em contbrmidade com tais normas, cstao descritas na
segao a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonst ag6es
contdbeis". Somos indepcndentes em rehgao d €ntidade, dc acordo com os principios
€ticos lelevantes previstos no C6digo de l.tica profissional do Contador e nas nornas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e curnprimos com as
demais responsabilidadcs dticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a gvidencia
de auditoria obtida € suficiente e apropdada para fundamentar nossa opinido.

Outras informagdes que acompanham as DemoDstraqoes Contibeis e o Relat6rio do
Auditor

A administragao da entidadc

i

responsdvel por cssas outras informaQdes obtidas ate a data
deste relal6rio, que compreendem o Relat6rio da Administraeeo.
Nossa opinido sobre as damonstagoes contabeis ndo abtange o Relat6rio da Administragdo
e nao expressamos qualquer forma de concluseo de auditoria sobre esse relat6rio.

Em conexio com a auditoria das demonstragdes contAbeis, lossa responsabilidade 6 a de
ler o Rclat6rio da Administragdo c, ao faz€Jo, considcrar se cssc relat6rio est6, dc forma
relevante, inconsistente com as demonstragoes contiibeis ou com o nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparcnta estar distorcido de forma relevanre.
Se, com base no

fabalho realizado, concluirmos que hii distorqio relevante no rclat6rio da
administragao obtido antes da data deste relat6rio, somos requcridos a comunicar csse fato.

Nio

temos nada a relalar a esle respeilo.
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Contibeis

da Administrrgio e da

pehs

Gover.nanga

Demonstraqoes

A

administraqao € responsiivel pela elaboragao e adcquada aprcsentagao das
dcmonstrag6es contabeis de acordo com as prdticas contdbeis adotadas no Brasil,
aplicriveis is entidades supervisionadas pela Agdncia Nacional de Saride Suplcmentar ANS, e pelos controles intemos que ela determinou como necessiirios para permitir a
elaborageo de demonstragocs coltiibeis livr€s de distorgeo relevante, independentemente so
causada por ftaudc ou erro.
Na elaboragao das demonstrag6es contiibeis, a administragdo i respons6vel pela avaliagio
da capacidade da entidade continuar operando, dilllgando, quando aplicdvel, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa bllse contibil na claboragio
das demonstragdes contiibeis, a nio ser que a administmgao prctcnda liquidar a entidade ou
cessar suas operagdes, ou nao tcnha nenhuma altemativa realista Dara cvitar o
encerramenlo das operag6es.

Os responsiiveis pela govcmanga da entidade sao aqueles com responsabilidade pcla
supervisao do processo de elaboragdo das demonstraqdes contabeis.

Respoosabilidades do Auditor pela Auditoria das Dcmonstras6es Contibeis
Nossos obietivos sao obter seguranga razodvel de que as demonstrag6es contiibcis, tonadas
em conjunto, estejam livrcs de distorqio rglevante, independentemente se causada por
lraude ou erro, e emitir relat6rio de auditoria contendo nossa opinido. Segumnga razoiivel i
um alto nfvel de seguranga, mas, nao, uma garantia de que a auditoria rcalizada de acordo
com as no[nas brasileiras e intemacionais dc auditoria semDre detectam as eventuais
distorg6es relevantes existentes. As distorcdes podem ser deconentes de fraude ou erro e
sao consideradas relevanles quando, individualmentc ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma pcrspectiva razoiivel, as decis6es econ6micas dos usu4rios tomadas com
base nas referidas demonstragoes conubeis.

Como pane da auditoria rcalizada, dc acordo com as normas brasileiras e intemacionais de
auditoJi4 exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo
da auditoria. Aldm disso:
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Identificamos e avaliamos os riscos de distorgeo rclevante nas demonstriagoes oontabeis,
independentemsnte se causada por liaude ou eno, planejamos e exccutamos
proccdimentos dc auditoria em rcsposta a tais riscos, bem como obtemos evidencia de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opiniio. O dsco dc nao
detecQeo de distorgao lclevante resultantc de fraudc e maior do quc o provenicnte de
erro, je que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles intemos. conluio.
fblsificagao, omisseo ou representagdes falsas intencionais;

Obtemos entcndimento dos controles intemos rclevattes para a auditoria para
planejamos procedimentos de auditoria apropriados nas circunst6ncias, mas nao com o
objetivo de cxpressarmos opinido sobre a cficiicia dos controles intemos da entidade:

a adequagAo das politicas contribeis utilizadts e a razoabilidade das
estimativas contribeis e rcspectivas diwlgagdes feitas pela administragio;
Avaliamos
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Concluimos sobre a adequagao do uso, pela adminislragAo, da base contibil de
continuidade operaciorul e, com base nas evidCncias de auditoda obtidas. se existe uma
incerteza relevante em relagao a eventos ou condigdes que possam levantar dfvida
significadva em relagSo d capacidade de continuidade operacional da cntidad€. Se
concluimos qu€ existe incerteza relevante, devemos chamar atengeo em nosso relat6rio
de auditoria para as respectivas divulgagoes oas demonstrag6es contr{beis ou incluir
modificaqao em nossa opinido, se as dilulgag6es forem inadequadas. Nossas conclus6es
estao fundamentadas nas evid€ncias de auditoria obtidas atd a data de nosso rclat6rio.
Todavia. eventos ou condig6es futuas podem levar a entidade a nao mais se manter em
continuidade opelacional.

Comunicarno-nos com os responsdveis pela govemanga a tespeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da dpoca da auditoria e das constatag6es significativas de auditori4
inclusiv€ as eventuais deficiencias significativas nos controles intemos que identificamos
durante nossos trabalhos.
Belo Horizonte, 01 de ma4o de 2019.
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