
Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
CNPJ 82.937.293/0001-00
Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis – SC

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos 
Acionistas e aos administradores da
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BA-
DESC Florianópolis – SC

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da AGÊNCIA DE FOMENTO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.- BADESC, que compreendem 
o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas de-
monstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas financeiras, 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Bra-
sil – BACEN. 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
S.A. - BADESC em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas opera-
ções e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acor-
do com as práticas financeiras adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN.

Base para opinião 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos inde-
pendentes em relação à AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA S.A. - BADESC, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profis-
sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião. 

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e 
o relatório do auditor
A administração da companhia é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa respon-
sabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demons-

trações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de 
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis
A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contá-
beis de acordo com as práticas financeiras adotadas no Brasil aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsá-
vel pela avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da companhia são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações con-
tábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas de-
monstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•	 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demons-
trações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, pla-
nejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais ris-
cos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 

fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais;
•	 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstân-
cias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia;
•	 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabili-
dade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela admi-
nistração;
•	 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base con-
tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condi-
ções que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerte-
za relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modi-
ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional;

•	 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contá-
beis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das cons-
tatações significativas de auditoria, inclusive sobre eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos tra-
balhos.

São Paulo, 6 de março de 2020

RUSSELL BEDFORD BRASIL
AUDITORES INDEPENDENTES S/S
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Primeira etapa é para quem tem mais de 70 anos; procedimento será feito em escolas e drive-thru

Vacinação imuniza os idosos
Começa nesta segunda-

feira (30) a imuniza-
ção contra a gripe para 

idosos com mais de 70 anos 
em Florianópolis. A Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria de 
Saúde do município, informa 
que a vacinação não será feita 
nos postos de saúde, mas em 
drive-thru e escolas do Centro 
e dos bairros Tapera, Rio Ta-
vares, Ingleses, Rio Vermelho, 
Coqueiros e Monte Cristo (ver 
quadro ao lado). Para agenda-
mento de vacinação em con-
domínios a sugestão é utilizar 
e-mail vacinanocondominio@
gmail.com.

Esta estratégia foi adota-
da para evitar a exposição dos 
idosos ao risco de contamina-
ção com o novo coronavírus. 
Em condomínios, os agenda-
mentos ocorrerão a partir de 1º 
de abril, quarta-feira, podendo 
se estender até o final da cam-
panha de vacina, ou seja, o dia 
22 de maio, conforme a dispo-

nibilidade de vacinas distri-
buídas pelo Ministério da Saú-
de que estão sendo entregues 
ao município.

Entre os dias 2 e 6 de abril 
a vacinação alcançará pessoas 
com idade entre 65 e 70 anos. 
Para quem tem entre 60 e 65 
anos, a imunização está marca-
da para os dias 7, 8 e 9 de abril.

No atendimento em drive-
thru, ou seja, a vacinação den-
tro de carros, os locais escolhi-
dos são a Via Expressa (antes 
da chegada do elevado), pe-
dágio da SC-401, avenida Beira
-mar Continental (próximo às 
quadras de vôlei) e em frente 
ao bar Koxixos, na Beira-mar 
Norte.

Os idosos com mais de 80 
anos serão vacinados em casa, 
cabendo às equipes de saúde 
entrarem em contato para ve-
rificar o melhor horário. Quem 
apresentar algum sintoma da 
doença pode ligar para o Alô 
Saúde, número 0800-333-3233.

DATAS POR IDADE E LOCAIS

Etapas 
 – 70 a 80 anos - 30, 31 
de março e 1 de abril 

 – 65 a 70 anos - 2, 3 e 6 de abril 
 – 60 a 65 anos –7, 8 e 9 de abril 

Locais 
Atendimentos ocorrerão 
das 9h às 16 h 

 – Tapera: Escola Básica 
Municipal da Tapera - 
Escola do Futuro – Rodovia 
Açoriana, sem nº 

 – Rio Tavares: Escola 
Básica Municipal João 
Gonçalves Pinheiro - Rua 
Silvio Lopes Araújo, 347

 – Ingleses: Escola Básica 
Municipal Profa. Herondina 
Medeiros Zeferino - Servidão 
Três Marias, 1072

 – Rio Vermelho: Escola 
Básica Municipal Maria 
Conceição Nunes - Rua 
Luiz Duarte Soares

 – Coqueiros: Escola Básica 
Municipal Almirante Carvalhal 
- Rua Bento Góia, 113

 – Monte Cristo: Escola de 
Educação Básica Estadual 
América Dutra Machado - 
Rua Joaquim Nabuco, 2875

 – Centro: Núcleo de Educação 
Infantil Almirante Lucas - 
Avenida Mauro Ramos, 658

 – Centro: UFSC, na Sede da 
Secretaria de Educação 
à Distância - Rua Dom 
Joaquim, 757

Drive-thru 
Atendimento dentro do carro

 – Via Expressa: antes da 
chegada do elevado

 – Pedágio: SC 401 Norte 
 – Beira Mar Continental: Perto 
das quadras de vôlei

 – Beira Mar: em frente 
ao Koxixus
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