
Retatório dos Auditores lndependentes sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Senhores
Acionistas, Consêlheiros e Diretores da
AGÊNCIA DE FOMENTO DE AI-AGOAs 5/A - DESENVOLVE

Opinião com ressalYa

Examinamos as demonstrações Íinanceiras da Agência de Fomento de Alàgoas - DESENVOLVE
("Agêncla"), que compreendem o batanço patrimoniat em 30 de junho de 2018 e as respectivas
demonstrações do resuttado, das mutações do patrimônio tíquido e dos Ítuxos de caixa para o
semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas expticativas, inctuindo o resumo das
principais potiticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto petos efeitos do assunto descrito no parágrafo da Basê para opinião com
ressalva, as demonstrações financeiras acima reíeridas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos retevantes, a posição patrimoniat e financeira da Agência em 30 de junho de 2018, o
desempenho de suas operações e os seus respectivos ftuxos de caixa para o semestre, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasit apticáveis às instituiçÕes autorizadas a funcionar peto
Banco Central do Brasit - Bacen,

Base para opiniáo com ressalva

ConfoÍme descrito na Nota Expticativa n' 7, a administraçâo da agência manteve registrado na
conta "Outros Créditos, valores e bens" RS 4.185 mit, no ativo circutante de 30 de junho de 2018,
deste montante totat RS 3.942 mil trata-se das operaçôes de créditos junto as cooperativas do
Estado de Alagoas, tendo sido estas realizadas com os recursos do Fundo de Combate e Erradicaçao
da Pobreza (FECOEP). Contudo, náo houve a mensuração contábit destas operaçoes na rubrica
"operações de crájitos", nem tampouco íoram reconhecidos os montantes de rendas das operaçôes
no montante de RS 540 mit e por consequência não houve reconhecimento da ctassiÍicação destas
operações em provisáo para créditos de tiquidaçáo dwidosa peta situação atual de inadimptência
desta carteira, conÍorme requerido peta resotução 2682199 do Consetho Monetário Nacionat. Em 30
de junho de 20í8, o montante de perda estimada para as operações de crédito do FECOEP era de RS

í .332 mit. Consequentemente, o lucro tíquido e o ativo em 30 de junho de 2018 estão apresentados
a maior em RS 792 mit.

Nossa auditoria foi condtrzida de acordo com as normas brasitêiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabitidades, em conformidade com tais normas, estáo descritas na seçào a seguir,
intitutada "Responsabitidades do auditor peta auditoria das demonstrações financeií4s". Somos
independentes em retação a Agência, de acordo com os principios éticos retevantes previstos no
Código de Etica Proíissionat do Contador e nas normas profissionais emitidas peto Consetho Federal
de Contabitidade, e cumprimos com as demais responsabitidades éticas de acordo com essàs
n0rmas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para íundamentar nossa
opinião com ressatva.

Outras informaçóes que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A administração da Agência é responsável por essas outras informaçôes que compreendem o
Retatório da Administraçáo, cuja expectativa de recebimento é posterior à data deste retatório.

Nossa opinião com ressatva sobre as demonstrações financeiras não abrânge o Retatório da
Administração e não expressaremos qualquer forma de conctusão de audjtoria sobre esse relatório.
5e, quando lermos o Relatório da Âdministração, nós conctuirmos que há distorção retevante nesse
retatório, temos que comunicar a questáo aos responsáveis peta governança.
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Responsabllldàde da adminlstração e da governançà pelàs demonstrações financeiras

A administração é responsável pela e[aboração e adequada apresentação das demonstraçôes
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasit, apticáveis às instjtuições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasit, assim como petos controles internos que eta
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstraçoes financeiras tivres de
distorção retevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na etaboração das demonstraçôes financêiras, a administÍação é responsável peta avaLiação da
capacidade de a Empresa continuar operando, divutgando, quando apticávet, os assuntos
retacionados com a sua continuidade operacionat e o uso dessa base contábit na elaboraçáo dâs
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda tiquidar a Empresa ou cessar
suas operaçôes, ou náo tenha nenhuma atternativa reatista para evitar o encerramento das

operações.

Os responsáveis pela governança da Àgência são aquetes com responsabjtidade peta supervisão do
processo de etaboração das demonstraçÕes financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetiyos são obter sêgurança razoável de que as demonstraçÕes financeiras, tomadas em
conjunto, estejam tivres de distorção retevante, independentemente se causada por fraude ou erro,
e emitir retatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoávet é um atto níveL de
segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria reatizada de acordo com as normas brasiteiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorçÕes relevantes existentes. As

distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas retevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoáyel, as

decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria reatizada, de acordo com as normas brasiteiras e internâcionais de
auditoria, exercemos jutgamento profissionat e mantemos ceticismo profissionat ao tongo da
auditoria. Âtém disso:

. ldentificamos e avatiamos os riscos de distorçào retevante nas demonstraçôes frnanceiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, ptanejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria aproprjada e
suficiente para fundamentar nossa opinião com ressatva. O risco de não detecção de distorção
retevante resuttante de Íraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envotver
o ato de burtar os controtes internos, contuio, fatsificaçáo, omissáo ou representaçóes fatsas
intencionais.

. Obtivemos entendimento dos controles internos retevantes para a auditoria para ptanejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas nào com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controtes internos da Empresa.

. Avaliamos a adequação das potíticas contábeis utilizadas e a razoabitidade das estimativas
contábeis e respectivas divutgaçóes feitas peta administração.

. Conctuímos sobre a adequação do uso, peta administração, da base contábit de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza Íetevante em
retaçâo a eventos ou condiçõ€s que possam tevantar dúvida significativa em relação à capacidade
dê continuidade operacional da Empresa. 5e concluirmos que existe incerteza retevante, devemos
chamar atenção em nosso retatório de auditoria para as respectivas divulgaçôes nas demonstraçôes
financeiras ou inctuir modificação em nossa opiniáo, sê as divuLgaçoes forem inadequàdas. Nossas
conctusões estào fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso retatório.
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Todavia, eventos ou condiçôes futuras podem tevar a Empresa a não majs se manter em
continuidade operacionat.

Comunicamo-nos com os rêsponsáveis pela governança a respeito, entre outÍos aspectos, do atcance
ptanejado, da época da auditoria e das constataçôes significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos contÍotes internos que identiÍicamos durante nossos
trâbathos-

Natat/RN, 27 de agosto de 2018.

Emerson Auditores e Consuttores 5/5
Auditores lndependentes
cRc/RN 547lO-8 "S" AL

José Emerson Firmino
Contador
cRc/RN 006.570/0-ô "S" AL
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