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INTRODUÇÃO
Revisamos o balanço patrimonial da Empresa Brasil de Comunicação
- EBC em 30 de junho de 2020, e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o trimestre findo naquela data, incluindo o resumo das práticas contábeis
significativas e demais notas explicativas.
A administração é responsável pela elaboração e apresentação adequada
dessas informações intermediárias de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. Nossa responsabilidade é a de expressar uma
conclusão sobre essas informações intermediárias com base em nossa
revisão.

ALCANCE DA REVISÃO

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de revisão. 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
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato
que nos leve a acreditar que as informações intermediárias não
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da entidade, em 30 de junho de 2020, 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.
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ÊNFASE
Chamamos atenção para o item 3.5.2.1 (Imobilizado) das Notas
Explicativas às Demonstrações Financeiras, onde estabelece que desde o
exercício de 2018, a empresa busca reverter o total de bens não
identificados pela empresa contratante para a realização do teste de
impairment, onde na ocasião, não foram encontrados um total de 3.929.
Ao longo dos exercícios, esta firma de auditoria vem acompanhando o
esforço das áreas para reverter essa situação, que até o fechamento
deste trimestre o saldo é de 1.322 bens ainda não localizados.
O presente relatório sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias
está sendo emitido com base na NBC TR 2410.
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