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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores da
CIA DE DESENV. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF
CNPJ Nº 00.399.857/0001-26
Setor de Grandes Áreas Norte | Edifício Manoel Novaes
Brasilia (DF)
Examinamos o balanço patrimonial da Cia de Desenvolvimento dos
Vales do Sao Francisco e do Parnaiba - CODEVASF em 30 de
setembro de 2020, bem como as demais Demonstrações Contábeis e
o resumo das práticas contábeis e outras notas explicativas (em
Demonstração Contábil

Responsabilidade
da
demonstração contábil

administração

pela

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e
adequada apresentação dessa demonstração contábil, de acordo com
os requisitos da estrutura de relatório financeiro no Brasil relevantes
para a elaboração dessa demonstração contábil, assim como, pelos
controles internos relevantes para a sua elaboração, livre de
distorção relevante, independentemente se causa por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é de expressar uma opinião sobre a
demonstração contábil com base em nossa auditoria, conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
normas requerem o cumprimento das exigências éticas pelos
auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o
objetivo de obter segurança razoável de que a demonstração contábil
está livre de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados
para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações
apresentados na demonstração contábil. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a
avaliação dos riscos de distorção relevante na demonstração contábil,
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação
de risco, o auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboração e adequada apresentação de auditoria que são
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma
opinião sobre a efetividade desses controles internos da Entidade.

Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas
pela administração, bem como a avaliação da apresentação da
demonstração contábil tomada em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria.

Opinião

Em
nossa
opinião,
a
Demonstração
Contábil
apresenta
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Cia de Desenvolvimento dos Vales do
Sao Francisco e do Parnaiba - CODEVASF, em 30 de setembro de
2020, considerando somente a movimentação do 3º trimestre de
2020, de acordo com os requisitos da estrutura de relatório financeiro
no Brasil, relevantes para a elaboração dessa demonstração contábil.

Outros
O
presente
relatório
sobre
as
Demonstrações
Contábeis
Intermediárias está sendo emitido com base na NBC TR 2410.

Ribeirão Preto (SP), 02 de novembro de 2020.
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