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Introdução
Revisamos as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF
(“Companhia”), referente ao trimestre findo em 31 de março de 2021, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2021 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo
naquela data, incluindo as notas explicativas.
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração das
demonstrações contábeis intermediárias de acordo com a NBC TG 21 (R4) Demonstração Intermediária, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade –
CFC. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas
demonstrações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de
Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade). Uma revisão
de informações intermediárias consiste na realização de indagações,
principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis
e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de
revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma
auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e,
consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos
conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados
em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.
Conclusão sobre as informações financeiras intermediárias
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos
leve a acreditar que as demonstrações financeiras intermediárias não
apresentam, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da entidade, em 31 de março de 2021, o desempenho de suas operações e os

seus fluxos de caixa para o trimestre findo naquela data de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.
Outros Assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações contábeis intermediárias acima referidas incluem a
demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao período de três meses
findo em 31 de dezembro 2021, elaboradas sob a responsabilidade da
administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar
para fins de IAS 34. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de
revisão executados em conjunto com a revisão das demonstrações trimestrais,
com o objetivo de concluir se ela está conciliada com as informações contábeis
intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e
conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 –
Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos
conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essa demonstração
do valor adicionado não foi elaborada, em todos os aspectos relevantes,
segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação
às demonstrações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.
Auditoria e Revisão dos Valores Correspondentes
A revisão das demonstrações financeiras intermediárias do trimestre findo em 31
de março de 2020 e o exame das demonstrações financeiras do exercício findo
em 31 de dezembro de 2020 foram conduzidos sob a responsabilidade de outros
auditores, que emitiram, respectivamente, relatório de revisão com data de 22
de julho de 2020 e relatório de auditoria com data de 12 de fevereiro de 2021,
ambos sem modificações.
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