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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE QUADRO ESPECÍFICO
A
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A - NUCLEP
CNPJ Nº 42.515.882/0001-78
Itaguaí (RJ)
Examinamos
as
demonstrações
contábeis
da
Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A - NUCLEP que compreendem o balanço
patrimonial, em 30 de setembro de 2018, e as respectivas
demonstrações 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 contábeis.

Responsabilidade da administração pela demonstração
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
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo,
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com
as demonstrações contábeis ou com o 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.

Responsabilidade dos auditores independentes

A administração é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações 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
distorção
relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
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Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a NUCLEP continuar
operando, divulgando, 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 NUCLEP são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis.

Opinião

Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis relativas ao período de
julho a setembro do exercício de 2018, apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição contábil e financeira, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Ribeirão Preto (SP), 25 de outubro de 2018.
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