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ADV-R-022/2018

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

SOBRE OS BALANCETES CONTÁBEIS CORRESPONDENTES AO 1º SEMESTRE
DE 2018 – DATA BASE 30.06.2018

Aos
Administradores da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO
Rio de Janeiro / RJ

Introdução

Examinamos os balancetes contábeis da Confederação Brasileira de Automobilismo referentes
ao 1º semestre de 2018, com data base em 30.06.2018.

Responsabilidade da administração sobre as Informações Contábeis

A administração da Confederação Brasileira de Automobilismo é responsável pela elaboração e
adequada apresentação desses balancetes contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorções relevantes, independentemente se
causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as informações contábeis com base
em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as informações
contábeis estão livres de distorção relevante.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.

Opinião

Em nossa opinião, os balancetes contábeis supracitados não apresentam qualquer aspecto
relevante, à posição patrimonial e financeira da Confederação Brasileira de Automobilismo até
30 de junho de 2018.



4

Av. Churchil, 109/1003 – Centro, 20020-050   Rio de Janeiro/RJ - Tel: (55-21) 2262-3047
www.advanceauditores.com.br

Informamos que o Relatório final da auditoria independente se dará após análise das
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa do
exercício a findar em 31 de dezembro de 2018.

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2018

Atenciosamente,

ADVANCE Auditores Independentes SS
CRC/RJ 007.276/O-0 – Código CVM 12.661

Nelson Fernando Marques Pfaltzgraff
Contador   CRC/RJ 028.998/O
Registro CNAI 209
Sócio Responsável
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