EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
S.A. – EMGEA
Relatório de revisão das informações intermediárias

Referente ao 1º trimestre do exercício de 2021.
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RELATÓRIO DE REVISÃO DE INFORMAÇÕES INTERMEDIÁRIAS
Aos
Acionistas, aos Conselheiros e aos Administradores da
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S/A – EMGEA
Brasília – DF
Introdução
Revisamos as demonstrações contábeis intermediárias da EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS S/A - EMGEA, referentes ao período de três meses 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 EMGEA 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.

Ênfase
Programa Nacional de Desestatização – PND
Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 1, que destaca sobre o
Programa Nacional de Desestatização. A EMGEA foi qualificada no âmbito do
Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República e incluída
no Programa Nacional de Desestatização - PND, conforme disposto no Decreto
nº 10.008, de 5 setembro de 2019, ficando designado o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES como responsável pela
execução e acompanhamento dos atos de desestatização da EMGEA. Até que
sejam concluídos os estudos conduzidos pelo BNDES, a Administração avalia
como adequado o pressuposto de continuidade operacional da EMGEA para o
período dos próximos 12 meses, levando em consideração que, em seu histórico
mais recente, a EMGEA não apresentou nenhuma das situações a seguir:
patrimônio líquido negativo, prejuízos operacionais significativos, ausência de
crédito com fornecedores e bancos, perda de linhas de financiamento ou perda
de pessoal chave. Além disso, os processos gerenciais, negociais,
administrativos e operacionais da EMGEA continuam desempenhando conforme
o planejamento e orçamento aprovados para o exercício de 2021. Nossa
conclusão não contém modificação em relação a esse assunto.

São Paulo, 13 de maio de 2021.
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