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Esta carta de representação é fornecida em conexão com a sua auditoria das demonstrações contábeis da
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, para o ano findo
em 31 de dezembro de 2017 com o objetivo de expressar uma opinião se as demonstrações contábeis foram
apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.

Para fins de identificação, as demonstrações contábeis examinadas por V. Sas. apresentam os seguintes
valores básicos:

EmR$
Descrição

Total do Ativo

Total das Exigibilidades
Patrimônio Líquido
Prejuízo Líquido do exercício findo em

31/12/2017

1.423.399.118,89
2.858.715.574,75

(1.435.316.455,86)
(641.234.536,54)

31/12/2016

2.142.471.551,40

4.631.237.642,79
(2.488.766.091,39)

(519.919.152,02)

Confirmamos que (com base em nosso melhor entendimento e opinião, depois de feitas as indagações que
consideramos necessárias para o fim de nos informarmos apropriadamente):

Demonstrações contábeis

Cumprimos nossas responsabilidades como definidas nos termos do trabalho de auditoria, datado de 16 de
fevereiro de 2018, conforme contrato n° 0.089.00/2013, pela elaboração das demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e, em particular, que as demonstrações contábeis foram
apresentadas adequadamente em conformidade com essas práticas.

Com base em nossos conhecimentos e opinião, como administradores da Companhia/Empresa, confirmamos
as seguintes informações:

- A escrituração contábil e os controles internos adotados pela Companhia no período são de nossa
responsabilidade, sendo adequados aotipode atividade e volume de transações.

- Confirmamos que todas as transações efetuadas no período foram devidamente registradas nacontabilidade
de acordo com a legislação vigente.

- A Companhia tem cumprido todas as disposições de seus contratos que poderiam, em caso de
descumprimento, ter um efeito relevante sobreas demonstrações contábeis.

- Nossa administração cumpriu todas as normas e regulamentos a que a Companhia está sujeita e não houve
qualquer comunicação referente à inobservância de exigências de autoridades regulamentadoras a respeito de
aspectos financeiros.






