
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos

Administradores, Conselheiros e Cooperados da

UNIMED DE MANAUS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”

Manaus - AM

Abstenção de opinião

Fomos contratados para examinar as demonstrações contábeis consolidadas da UNIMED DE MANAUS 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” e suas controladas, que 

compreendem o balanço patrimonial consolidado, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas 

demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 

dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 

incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Não expressamos uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas da UNIMED DE MANAUS 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” e suas controladas pois, devido 

à relevância do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para abstenção de opinião”, não nos foi 

possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria 

sobre essas demonstrações contábeis consolidadas.

Base para Abstenção de opinião

Limitação de escopo Circularizações

a) Não obtivemos resposta à carta de confirmação (circularização) enviada as Instituições Financeiras, deste 

modo, não pudemos nos satisfazer sobre a totalidade das operações junto a estas instituições financeiras, 

como captações, garantias, debêntures, avais ou outras operações materiais que eventualmente não tenham 

sido registradas e, ou divulgadas nas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

b) Ausência de resposta de circularização (Advogados) - Até o término dos nosso trabalho não obtivemos 

resposta dos Advogados da Companhia. Consequentemente, não podemos nos satisfazer sobre a totalidade 

das operações, dos processos ativos e passivos que eventualmente não tenham sido registradas e/ou 

divulgadas nas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.



Limitação de escopo Controles internos com deficiências significativas

c) A Companhia apresenta deficiências significativas nos controles internos relacionados aos seus processos no 

qual reflete nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, gerando possibilidade de que erros 

materiais nas referidas demonstrações contábeis que não tenham sido prevenidos ou detectados 

tempestivamente. Tais deficiências incluem a ausência de controles adequados de controle efetivo da posição 

dos saldos de contas e receber e a pagar e sua respectiva provisão de perdas. Em decorrência desses assuntos, 

não foi possível determinar se há necessidade de efetuar ajustes em ao saldo de contas a receber e pagar, 

assim como aos elementos componentes das demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 

líquido e dos fluxos de caixa.

Limitação de escopo Obrigações Tributárias

d) Conforme nota explicativa 12 que dispõe sobre Tributos e Encargos Sociais a Recolher, que em 2021 montava 

o saldo de R$ 371.138.903,00 e em 2020 R$ 353.289.632,00, estão congelados sem atualização monetária, 

juros e multa pelo não pagamento. De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, às obrigações e 

encargos assumidos devem ser ajustado de modo que, possa refletir o valor presente do Passivo, incluindo 

multa, e juros. Os efeitos da não atualização do passivo sobre as demonstrações contábeis não foram 

determinados.

Limitação de escopo Sociais e Estatutárias 

e) Conforme nota explicativa 16 “Capital Social” em 31 de dezembro de 2021, a Cooperativa possuía o saldo de 

R$ 30.157.067 de Capital Social, sendo que desse valor não foi apresentada documentação suporte para o, 

impossibilitando a análise da equipe de auditoria. O efeito do valor mencionado acima é entre contas 

patrimoniais que impactam o balanço patrimonial, demonstrações da das mutações do patrimônio líquido e 

doas fluxos de caixa.

Limitação de Escopo Reflexo Recuperação Judicial

f) No encerramento do exercício de 2021 a Cooperativa apurou prejuízo de R$ (39.360.069) durante o exercício 

findo em 31 de dezembro de 2021 e, nessa data, o passivo circulante consolidado excedeu o ativo circulante 

em R$ 38.460.198,00, bem como, apresentam passivo a descoberto (patrimônio líquido negativo) de R$ 

(288.985.297) consolidado. Adicionalmente, conforme descrito na nota explicativa 2. às demonstrações 

contábeis, a Cooperativa ajuizou o pedido de Recuperação Judicial em 18 de dezembro de 2020, através do 

processo judicial nº 0762451-34.2020.8.04.0001 em trâmite na 16ª vara cível e Acidentes de Trabalho da 

Comarca de Manaus – TJ-AM. Nos termos da Lei 11.101/2005, a Companhia deve apresentar o plano de 

recuperação judicial, incluindo a discriminação dos meios de recuperação a serem empregados e 

demonstrando suas viabilidades econômicas e a avaliação dos seus bens e ativos. Considerando a situação 



patrimonial e financeira e que a Cooperativa está em fase de elaboração do plano de recuperação judicial e 

que a continuidade operacional dependerá da aprovação do referido plano em assembleia geral de credores, 

não é possível determinar no estágio atual qual será o desfecho deste assunto, seus impactos sobre as 

demonstrações financeiras, bem como, concluirmos se o pressuposto de continuidade, e a recuperabilidade 

de seus ativos mensurados para a elaboração dessas demonstrações financeiras é apropriado.

Continuidade Operacional

Nos termos da NBC TA 570, chamamos a atenção para o fato de que, no exercício de 2020, a Cooperativa

apurou um prejuízo de R$ (39.360.069) e a soma do passivo circulante e não circulante da Entidade excedeu 

o total do ativo circulante e não circulante, indicando um patrimônio líquido negativo no valor de R$ 

(288.985.297).

Ênfase

Partes Relacionadas
Conforme descrito na Nota Explicativa nº 2.1.12 às demonstrações contábeis, a Cooperativa mantém 

relações e transações relevantes com partes relacionadas, representadas substancialmente por transações 

controladas em conta corrente entre as empresas, cujos valores são pactuados entre as partes. Sendo que 

os valores registrados poderiam ter sido diferentes, bem como os reflexos tributários, caso estas transações 

tivessem sido realizadas com terceiros. 

Direção Fiscal

Conforme descrito na nota 1.1 às demonstrações contábeis, a Cooperativa está em Direção Fiscal da ANS, 

através da RO (Resolução Operacional) nº 2.657 de 11.03. O trabalho de Regime de Direção Fiscal ocorre em 

momento simultâneo ao acompanhamento pelo Administrador Judicial e o Juiz de Falências do TJ-AM. 

Outros assuntos

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentadas para fins de 

comparação, foram auditadas por outros auditores independentes, que emitiram relatório em 29 de julho

de 2021, com abstenção de opinião.

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as Demonstrações Contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 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.



Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 

de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 

continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não 

ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 

alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 

processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossa responsabilidade é a de conduzir uma auditoria das demonstrações contábeis consolidadas da

companhia e suas controladas de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e emitir 

um relatório de auditoria. Contudo, devido ao assunto descrito na seção intitulada “Base para abstenção 

de opinião”, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 

nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações contábeis consolidadas.

Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos 

relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 

Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 

essas normas.

Bauru, 15 de março de 2022. 
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