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RELATORIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE
AS DEMO NSTRACOES CONTABEIS

Aos
Aseociados e Diretores de
ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA
Salvador - BA

Opiniao com ressalva

Examinamos as demonstrap6es confabeis da ACA0 SOCIAL ARQUI DIOCESANA que compreendem o balango patimonial
em 31  de dezembro de 2019 e ae respeetivas demonstra¢6es do resulfado,  dae mutag6es do petrim6nio liquido, des fluxo§
de caixa e do valor adciomado para a exeroicio findo nessa data, bern como ag correspondentes notas explicatwas, incluindo
o resumo das pri ncipais politicas confabeis.

Em nossa opiniao exceto quanto aos poss`Ivels Ofeitos do assunto descnto no pafagrato .Base pare opiniao com ressaiva" as
demonstra§6es  cohabeis  acima  rofendas  apresentam  adequadamente,  en  `odos  os  aspectos  relevantes,  a  posigao
patnmonial  e financeira  da  ACAO  SOCIAL ARQUIDIOCESANA   en  31  de  dezembro de  2019,  o  desempenho  de  suas
operap6es e os sous fluxos de caixa pare a exeroido findo nessa data, de acordo com a§ riticas contthei§ adctades no
Brasil.

Base papa opiniao com ressalva

Nossa auditoria foi condirida de acordo com as normas brasileiras e inteniaoionais de auditoria.  Nossas responcabilidades,
em conformidade com tais nonias, estao descritas na se9ao a seguir intitulada .Re8ponsahilidade8 do auditor pela auditcha
das demonstrag6es contabeis". Somce independentes em rela§ao a Entidade, de acordo com os pri noirios 6ticos relovantes

provistos  no  C6digo  de  Etica  Profssional  de  Contador  e  nas  irormas  profissiomais  onitidas  pelo  Conselho  Federal  de
Contabilidade,  e  oumprimos com as  demais  respomsabilidades dicas de acordo com  essas  nomas. Acredtamos  que a
evidencia de auditoria obtida 6 suficiente e apropriada para fundamentar nossa opirriao.

Conforme notes explicativas 2.3 e 2.7 a adrfunistrapao hao Ofetuou o tests de impalment nos valores contabeis dos ativos de
vida  longa,  principalmente o imobillzado a ser mantido e utilhade nas operag6es,  para identificar o valor recupefavel, bow
como a vida utl deetes hens pera fins de calculo das depreciag6es ou amorfuzap6es. Esta dcoi8ao foi bascada no item 2.13 a
2.14daNBCTG1000(R1)-ContabilidadeparaPequenaseM6cEasEmpresasernfun9aodecustodoprocedimentosuperar
os benoficios esperados.

En'ase

lncerteza do pressuposto da contlnuidade operacional

Conforme  verificado  por  meio das demonstrap6es contabeis dos  altimos  dois exercicios,  a  Entidade teve  sou

patrim6nio   liquido   negativado   em   funoat)   do   diferimento   dos   resultados  futuros,   os   quais  ja   realizados
financeiramente, cuja manutengfro dos serviaps dovera ser continuada polo periodo contratado. A Administra§ao
vein  atuando  no  sentido  de  obter  recursos  para  a  manutengao  dos serviaps ja  contratados e  das atividedes
operacionais. As demonstrap6es contabeis referidas no primeiro paragrato foram preparadas no pressuposto da
continuidado normal das atividades da Entidade que depends diretamente das apses de saneamento realizadas

pela ad mi n istraefo.

Outras lnforma96es que acompanham ae demonstrap6es contabeis e o relal6rio do auditor

Elabora95o das demohstra96es contibeis

Confome menalonado na note explicativa a 2 ®, A8 demonshag6es contabeis forum elaboradas de acordo com a§ pra
contabeis adotadas no Brasil e normas de contabilidade emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade em especi
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Resolugao  1.282/10  -Principlos  de Contabllidade, b) ITG 2002 (R1) -Entidades sam finalidade de lucros; c) NBC TG  1000

(R1)  -Contahill'dade para  Pequenas  e  M6dias  Empresas;  e  d)  NBC  TG  26  (R5)  -Apresenta9ao  das  Dononstrag6es
Contabeis;  e  NBC  TG  -  Estrutura  Conceitual  para  Rctatcho  financeiro.,  com  a  Legislagao  Societaria,  com  o§  atos
homologados pelos 6rgaos regu]adores, e com as prdicas adotadas pelas entidades en assuntos nao regulados, desde que
atendam as normas de contabilidade para apresentagao das Demonstragives Confabeis,

Demonstrapao do Valor Adicionado

Foi  apresentada  no conjunto das demonstrap6es contabeis do exerc(cio a  Demonstragao do Valor Ac[ciomado.  De acordo
com as normas contabe'is e legisla¢ao vigente, a Entldade esta desobrigada de apresentar a rofenda demonstracao, pofem a
administra9ao da Entidade dec.idiu por apresentar esta demonstrapao titulo de i nfomap6es complememares. Sobre a roferida
demonstragao foram aplicados os prcoed mentos de auditoria extema.

Aplica9to em gratuidedes

Conforms demonstrado nas notas explicativas 16. a 18. a enfidade aplicou reoursos em assist6ncia social gratuita a pessoas
em situagao de vulnerabilidade,  atendendo as exigchoias da Lei  12.101/09 e alterap6es posteriores e do Decreto 8.242/14

para a manutengao da cerfufica9ao de entidade bendicente de assistencla social.

Audiferia relatl.va ao exercicio anterior

As demonstrag6es contatrds do exercicio findo em 31 de dezembro de 2018, apresentadas pan fins de comparabllidade com
as demonstrap5es corfebeis do periedo findo em 31  de dezembro de 2019] foram par n6s auditadas, com perooer ernitido
em  30 de jiJlho de 2019, com ressalvas em rela9ao ao ajuste ao valor reeuper6vel dos ativos, pafagrato de chfase quanto a
incerteza  do  pressupo§to  da  contlnuidade  operacional,  a  patgratos  de  oufros  assuntos  em  relapao  a  elabora9ao  das
demonsha86es contabeis,  apresenta8ao da demonstra8ao do valor adicionado,  aplica86es em gratuidades e auditoria do
exerclcioanterior.

Princi pai§ assurrios de auditoria

Principals assuntos de  audtona sao aqueles que  em  nosso julgamento profissional foram  os mats sjgnificativos en  nossa
auditorla cto exercicio corronto.  Eases assuntce foram tratadce no contexto de nooga audtcha da8 clemonstra§6es contabejg
consolidadas como urn todo e na fomagao de ncesa opiniao sobre essas demonstrap6es oontabois consolidadas e, portanto,
nao  expressamos  uma  opiniao  separada  sobre  esses assuntos.  AI6m  do  assunto desch'to  na  se9ao qBase pera  opiniao
adverca",  determinamos que os assuntos descrito8 abaixo sao os principals aesuntos de aucGtoria a serem comunicados em
nosso relat6rio.

Responsabilidades da administrapao pelae demonstra96es contibeis

A adminisdegao 6 responsavel pela elaborapao e adequada apresentagao das demonstrag6es contabeis de acordo com as
pratcas comabels adotadas no Brasil e pelos controles interTios necessarios pare permit]r a elaboracao de denonstracdes
confabeis livres de distongao relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elabora¢ao das demonstrae6es confabeis.  a adrinistrapao 6 responsavel pela avaliapao da capacidede de a Entidade
continuar operando,  diwlgando,  quando aplicavel,  os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional o o use
dessabaseconfahilnaelaboragaodasdemonstrag6escontabeis,anaoserqueaadrinistragaopretondaliquidar
oucessarsuesoperap6es,ounaotenhanenhumaalternativarealistaparaevltaroencerramentodesoperagdes.

Responsabilldedes do aiiditor pela auditoria das demonstrap6es contabeis

Nosso§ objefros sao obter seguranca razoavel de que as demonstrao5es contabeis, tonadas en coni.unto, estao livres
djstor9aorelevante,in.dependentenentesecausadaporfraudeouerro,eeniti`rrelatchodeaucitoriacoritendonoscaopi
Seguranca razoavel  6  urn alto  nivel  de  seguranca,  mag nao  uma garantia de qua a auc[tona realizada  de acordo
normasbrasileiraseinternacionalsdeauditchasenipredetectanaseventualsdistong5esrelovanteserdstentes.Asdstor96es

pedem ser decorrentes de froude ou erro a sao consideradas rdevantes quando, inclvidualmente ou eni conjunto, possem
influenciar,  dento de uma perspeeGva  razoavel,  as deeis6es econ6micas dos usuchos tomadas  com  base nas roferidas
demonstrapdes contabei8.
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Como parts da auditona realizada de acordo com as normas brasileiras e `ntemactonals de auditoria, exercemos julgamento

profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. A16m disco:

•        ldenfflcamos  e  avaljamos  os  riscos  de  distorcao  relevante  nas  demonstrap6es  confabeis,  independentemente  se
causada par fraude ou eno, planejamas e exeeutamos prcoedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bern coma
obtemos evid6noia de auditona apropnada a sulciente pare fundamentar no§so opiniao. 0 risco de nao deteccao de
distorcao relevante resultante de frauds 6 maior de que o proveniente de en.o, ja que a frauds pode envolver o ate de
buriar os confroles i ntenios, conluio, fal sifica9ao, omissao ou representap5es falsas intencionals.

•         Obtlvemos  entendimento  dos  controles  intemos  relevantes  para  a  auditoria  para  planejarmos  procedmentos  de
auditoria  aproprados  as  cirounstancias,  mas,  nao,  com  o  opietwo  de  expressarmos  apiniao  sobre  a  Ofcacia  dos
confroles intornos da Entidade.

•        Avaliamos a adequacao das politioas confabeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas confabeis e respectivas
divulga96es feitas pela administragao.

•         Conclu(mos sobre a adequagao do uso, pela administragao, da base contabil de continuidade operacional e, com base
nas evidenctas  de aucltona obtidas,  se e   ste incerteza  relevante em rela8ao a eventos ou condi8@es que possam
levantar dlwida  slgnmcatlva  em rela8ao a capacidade de continuldade operacional  da  Entidade.  Se concluirmos que
enste incerteza relevante, devemos chamar aten9ao em nosso relat6rio de auditoria para as respectJvas divulgap6es
nas demonsha96es contabeis ou I.noluir modificacao em nossa givniao, se as divulga€6es forem inadequadas.  Nossas
conclus6es estao fundementada8 nas evldenctas de auditoria obtldas ate a data de nosso relatcho. Todavia, eventos
ou condip6e§ futuras podem levar a Entidede a nao male so manter em continuidade operaCi.anal.

•        Avaliamos a apresentagao geral, a estrutura e o conteddo das denionstrap6es contabeis, indusfro as divulgagdes e se
as demonstrag6es confabeis repesentam as coiTespondentes transag6es e os eventes de maneira compativct com a
objetivo de apresentagao adequada.

Comunicamo-noscomosresponsavctspelaadnin.istracaoarespeito,erfeo`frosaspectos,doalcancoplanejado,da6poca
da  auditoria  e  das con8tatag6es  significativas  de auditoria,  inclushre as eventuais  ddici6ncias  significativas  mos  controles
i ntemos que identificamos durante nossos habalhos.

Campina Grande do SWPR, 28 de julho de 2020.


