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1. APRESENTAçÃO DA ORION 3HREE AUDITORIA INDEPENDENTE SS

A ORION 3hree auditoria Independente fundada em 1 de novembro de
2011, com registro no (CRC) Conselho Regional de Contabilidade no 2SP

- 029.245 é uma empresa especializada na prestação de serviços de
auditoria, voltados para os aspectos contábeis, tributários e de controles
internos em empresas de pequeno, médio e grande porte bem como
associações sem fins lucrativos. Dentro desses parâmetros, a ORION
3hree tem como missão trabalhar pela prosperidade de seus clientes,
segundo padrões rigorosamente éticos.

SERV|çOS PROPOSTOS

Exame das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2017, compreendendo o balanço patrimonial, as
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutaçÕes do
patrimônio social, dos fluxos de caixa e das notas explicativas, com o
objetivo de emitir opinião sobre as demonstraçÕes financeiras do Clube
Atlético Ypiranga.

OBJETIVOS DA AUDITORIA

As demonstrações financeiras englobam uma série de atos, relativos a
administração, existência, avaliação e exatidão de ativos e passivos, bem
como a apresentação desses itens. Portanto, são objetivos da auditoria
verificar se:

a) os ativos incluídos pertencem a entidade, e os passivos constituem
suas obrigaçÕes.

b) os ativos e passivos são reais.

c) os ativos e passivos estão corretamente avaliados de acordo com os
princípios contábeis e regras de avaliação aceitas.

d) os ativos e passivos foram incluídos nas demonstrações financeiras.

e) os ativos e passivos foram adequadamente apresentados e

destacados nas demonstrações financeiras, de acordo com as regras
existentes.

4. PADRÕES DE AUDITORIA GERALMENTE ACEITOS

2.

3.

No desenvolvimento de nossos trabalhos,
são aqueles de acordo com as práticas

aplicáveis a pequenas e médias empresas
Entidades sem fins lucrativos, aprovada pela

os padrÕes a serem seguidos
contábeis adotadas no Brasil,
(NBC TG 1000) e tTG 2002 e

resolução CFC no 1409 de 21 de
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setembro de 2013, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

5. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITORIA

Os procedimentos de auditoria são o conjunto de técnicas que permitem
aos auditores obter evidências ou provas suficientes para fundamentar
sua opinião sobre as demonstraçÕes financeiras auditadas.

E impraticável, em uma carta proposta, descrever todos os procedimentos
técnicos a serem aplicados em um exame de acordo com os padrÕes de
auditoria geralmente aceitos. Entretanto, apresentamos, a seguir, alguns
dos principais procedimentos técnicos adotados regularmente por nós, e
que serão aplicados nos trabalhos do Clube Atlético Ypiranga.

r Planejamento geral detalhado dos trabalhos a serem executados por
nossa equipe, contendo informações sobre esta entidade, os
resultados da aplicação dos procedimentos de revisão analítica, e risco
geral.

r Revisão analítica e discussão com as gerências para identificação das
áreas ou contas importantes, em função do seu tamanho, de cifras não
usuais ou inesperadas; programação de testes específicos para itens
relevantes e/ou não usuais.

r Revisão geral dos controles internos mantidos sobre as áreas
operacionais.

Determinação do fator de materialidade, com o objetivo de estabelecer
o nível de erros que possa afetar o julgamento dos usuários das
demonstraçÕes financeiras, bem como evitar zelos desnecessários no
julgamento de valores subjetivos, o que nos permite assegurar que as
contas, em seu conjunto, não incluem erros significativos.

Conferência das demonstrações financeiras com os registros de
contabilidade obrigatórios ou auxiliares, e inspeçâo dos livros
societários, para determinar se estão sendo mantidos atualizados de
acordo com a legislação em vigor.

Obtenção de confirmação escrita dos consultores jurídicos da entidade,
da lnformação quanto a detalhes, situação atual e perspectivas de
soluções de açÕes em andamento, desde que relevantes, e avaliação
de seu impacto nas demonstrações financeiras.

Circularização de saldos contábeis.

Verificaçâo quanto a existência de compromissos extraordinários,
contingências, garantias colaterais, coobrigaçÕes, etc.

r Obtenção de confirmação escrita dos Administradores sobre
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b.

determinadas informaçÕes importantes, verbalmente obtidas durante a
realizaçâo dos traba lhos.

r Testes de validação dos saldos das contas patrimoniais e de resultado.

o ldentificação de ajustes finais sugeridos, resultantes do trabalho, para
discussão com a Administração, solução dada, e análise dos reflexos
conjuntos sobre o relatório a ser emitido.

r Revisão final, para verificar se as demonstraçÕes financeiras, como um
todo, estão adequadamente classificadas e elaboradas segundo os
princípios contábeis, com adequada evidenciação de todos os aspectos
relevantes, abrangendo as modificações na posição financeira, através
da demonstração dos fluxos de caixa.

Nossos trabalhos obedecerão a programas específicos, que serão
desenvolvidos de acordo com as peculiaridades do Clube Atlético
Ypiranga, e com as normas e procedimentos de auditoria, cobrindo todas
as áreas importantes identificadas, na extensão e profundidade que forem
requeridas nas circunstâncias.

EVlDÊNCIA DA AUDITORIA

Após a identificação dos objetivos apropriados para cada ciclo,
decidiremos como a evidência da auditoria poderá ser obtida para cada
ciclo. Evidências poderão ser conseguidas através de:

a) Testes substantivos de detalhes (teste direto de transações ou saldos
individuais).

b) Testes globais.

c) Procedimentos de revisão analítica.

AMOSTRAGEM

Qualquer que seja a forma de exame, procedimentos de amostragem
deverão ser usados, em vista da impraticabilidade de se examinar todas
(100%) as transaçÕes de um mesmo universo. Os procedimentos de
amostragem poderão ser tanto estatísticos quanto não estatísticos,
porém, ambos sujeitos a julgamento. Qualquer que seja o método
utilizado, as amostras deverão envolver, principalmente, os itens não
usuais, transações de partes inter-relacionadas, saldos passíveis de
erros, e aqueles mais significativos. Dessa forma os relatórios emitidos
(item 9 desta proposta), não devem ser interpretados como certificado de

inexistência de erros, desfalques e outras irregularidades semelhantes.
Naturalmente, qualquer irregularidade que for constatada durante os
trabalhos será imediatamente comunicada aos Gestores do Clube Atlético
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8. REVISÃO DOS EVENTOS SUBSEQÜENTES E PASSIVOS NÃO
REGISTRADOS

Antes da emissão do relatório final, revisaremos os eventos subsequentes
ao balanço. O propósito dessa revisão é obter segurança razoável de que
todos os eventos materiais, que requeiram ajuste ou destaque especial
nas demonstrações financeiras tenham sido considerados.

RELATORIOS A SEREM EMITIDOS

Os resultados de nossos exames serão consubstanciados em:

a) Relatório dos auditores independentes sobre as demonstraçÕes
financeiras do Clube Atlético Ypiranga, em 31 de dezembro de 2017.

b) Relatórios ou cartas, onde comunicaremos deficiências de controles
internos do Clube, eventuais irregularidades ou atos ilegais que
venham a ser do nosso conhecimento, durante a auditoria, e
comentários e sugestÕes para aprimoramento dos controles internos.

GoLABORAÇÃO DO CLUBE A SER AUDITADO.

O Clube Atletico Ypiranga que será auditado, deverá prestar sua
colaboração para a boa execução dos serviços propostos, assegurando o

auxílio de seu pessoal, e fornecendo equipamento necessário, oferecendo
análises, reconciliaçÕes de contas, e garantindo o acesso de nossos
auditores para a obtenção das informaçÕes necessárias, devendo,
também, providenciar para que os auditores tenham acomodações
adequadas, compatíveis com a natureza dos serviços.

HONORÁRIOS

Os nossos honorários para os serviços descritos no item 2 serão de R$
21.500,00 (Vinte e um mil e quinhentos reais).

Esses honorários deverão ser pagos em 10 parcelas de R$ 2.150,00
(Dois mil, cento e cinquenta reais), após o início dos trabalhos em campo.

1" parcela - no início dos trabalhos;
2a parcela - na mesma data do mês subsequente, a 1a parcela;
3a parcela - na mesma data do mês subsequenle, a 2a parcela;
4" parcela - na mesma data do mês subseqüente, a 3'parcela;
5a parcela - na mesma data do mês subseqüente, a 4a parcela;
6a parcela - na mesma data do mês subsequente, a 5" parcela;
7'parcela - na mesma data do mês subsequente, a 6" parcela;
8" parcela - na mesma data do mês subseqüenle, a7a parcela;
9a parcela - na mesma data do mês subseqüente, a 8'-qarcela;
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10" parcela - na mesma data do mês subseqüente, a 9a parcela;

Nesses honorários "estão inclusas" as despesas com refeição, locomoção
(táxi, ônibus ou quilometragem) de nossos auditores.

12. ACETTAÇÃO DA PROPOSTA

A aceitação desta proposta se caracterizará pela aposição de carimbo e
assinatura na2 via, e dará a ela as características de contrato.

Esperamos que a presente proposta contenha todos os dados que permitam a
V.Sas. julgá-la, colocamo-nos à iriteira disposição para prestar quaisquer
esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

ORION 3HRE/Auditoria lndependente S/S

v-
Paulo
Geren

io Zovadelli
Diretor

Lincoln Thomé- Diretor P

Clube Atlético Ypiranga

De acordo:


