
...BIEZ 
:auditorres 

Relatorio dos Auditores Independentes sobre as Demonstragoes Contabeis 

Aos 
Administradores, Conselheiros, Patrocinadoras e Participantes da 
Fundagao de Previdencia Complementar do Servidor Public° Federal do 
Poder Executivo - FUNPRESP - EXE 
Brasilia - DF. 

Opiniao 

Examinamos as demonstracOes contabeis da Fundacao de Previdencia 
Complementar do Servidor Public() Federal do Poder Executivo - FUNPRESP - 
EXE (Entidade), que compreendem o balan90 patrimonial consolidado 
(representado pelo somatOrio de todos os pianos de beneficios administrados pela 
Fundacao de Previdencia Complementar do Servidor Publico Federal do Poder 
Executivo - FUNPRESP - EXE, aqui denominados de consolidado, por definicao da 
Resolucao CNPC n° 8) em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas 
demonstracoes consolidadas da mutacao do patrimonio social e do piano de 
gestao administrativa, e as demonstracOes individuais por piano de beneficio que 
compreendern a demonstracao do ativo liquido, da mutacao do ativo liquido e das 
provisoes tecnicas do piano para o exercicio findo naquela data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais politicas 
contabeis. 

Em nossa opiniao, as demonstracOes contabeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posicao patrimonial e 
financeira consolidada da Fundacao de PrevidOncia Complementar do Servidor 
PCiblico Federal do Poder Executivo - FUNPRESP - EXE e individual por piano de 
beneficio em 31 de dezembro de 2016 e o desempenho consolidado e por piano de 
beneficio de suas operacties para o exercicio findo naquela data, de acordo corn as 
praticas contabeis adotadas no Brasil aplicaveis as entidades reguladas pelo 
Conselho Nacional de Previdencia Complementar - CNPC. 

Base para opiniao 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo corn as nornnas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade corn tais normas, estao 
descritas na secao a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstracOes contabeis". Somos independentes em relacao a Entidade, de 
acordo corn os principios eticos relevantes previstos no Codigo de Etica 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades eticas de 
acordo corn essas normas. Acreditamos que a evidencia de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opiniao. 

Responsabilidades da administragao pelas demonstragoes contabeis 

A administracao e responsavel pela elaboracao e adequada apresentacao das 
demonstracOes contabeis de acordo corn as praticas contabeis adotadas no Brasil 
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aplicaveis as entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdencia 
Complementar - CNPC e pelos controles internos que eta deternninou como 
necessarios para permitir a elaboracao de demonstracOes contabeis livres de 
distorcao relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboracao das demonstracOes contabeis, a administracao é responsavel pela 
avaliacao da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando 
aplicavel, os assuntos relacionados corn a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contabil na elaboracao das demonstracties contabeis, a nao ser que a 
administracao pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operacOes, ou nao 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operacties. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstragoes contabeis 

Nossos objetivos sao obter seguranca razoavel de que as demonstracOes 
contabeis, tomadas em conjunto, estao livres de distorcao relevante, 
independentemente se causada par fraude ou erro, e emitir relatorio de auditoria 
contendo nossa opiniao. Seguranca razoavel e urn alto nivel de seguranca, mas 
nao uma garantia de que a auditoria realizada de acordo corn as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorcOes relevantes 
existentes. As distorcties podem ser decorrentes de fraude ou erro e sac 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoavel, as deciseies econOrnicas dos 
usuarios tomadas corn base nas referidas demonstracOes contabeis. 

Como pane da auditoria realizada de acordo corn as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Alern disso: 

• ldentificamos e avaliamos as riscos de distorcao relevante nas demonstracoes 
contabeis, independentemente se causada par fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem coma 
obtemos evidencia de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opiniao. 0 risco de nao deteccao de distorcao relevante resultante de fraude é 
major do que o proveniente de erro, ja que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificacao, omissao ou representacOes 
falsas intencionais. 

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados as circunstancias, 
mas, nao, corn o objetivo de expressarmos opiniao sabre a eficacia dos 
controles internos da Entidade. 

• Avaliamos a adequacao das politicas contabeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contabeis e respectivas divulgacees feitas pela administracao. 

• Concluimos sobre a adequacao do uso, pela administracao, da base contabil 
de continuidade operacional e, corn base nas evidencias de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relacao a eventos ou condicOes que possam 
levantar duvida significativa em relacao a capacidade de continuidade 
operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
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devemos chamar atencao em nosso relatOrio de auditoria para as respectivas 
divulgagOes nas demonstragOes contabeis ou incluir modificagao em nossa 
opiniao, se as divulgacifies forem inadequadas. Nossas conclusties estao 
fundamentadas nas evidencias de auditoria obtidas ate a data de nosso 
relatOrio. Todavia, eventos ou condicties futuras podem levar a Entidade a nao 
mais se manter em continuidade operacional. 

• Avaliamos a apresentacao geral, a estrutura e o conteCido das demonstracties 
contabeis, inclusive as divulgacOes e se as demonstracOes contabeis 
representam as correspondentes transacties e os eventos de maneira 
compativel com o objetivo de apresentacao adequada. 

Comunicamo-nos corn os responsaveis pela administracao a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da epoca da auditoria e das constatacOes 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiencias significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Maringe - PR, 14 de marco de 2017. 

BEZ Auditores lndependentes S/S 
CRC PR 5.010/0-2 

Marco Antonio Harger Luckmann 
Contador 
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