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INTRODUÇÃO

Revisamos as Demonstrações Contábeis da NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS
PESADOS S/A - NUCLEP, em 30 de junho de 2020, para o período findo naquela
data, incluindo as respectivas Notas Explicativas, elaboradas sob a
responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é emitir um
relatório sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa revisão.

ALCANCE DA REVISÃO

Nossa revisão foi efetuada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de revisão. Essas normas requerem que a revisão seja planejada e executada
com o objetivo de obter segurança limitada de que as demonstrações contábeis
apresentadas estão livres de distorção relevante. Uma revisão está limitada,
principalmente, a indagações ao pessoal da entidade e a aplicação de
procedimentos analíticos aos dados financeiros e, portanto, proporcionam
menos segurança do que uma auditoria. Nossa responsabilidade é a de
expressar uma conclusão sobre essas informações intermediárias com base em
nossa revisão.

CONCLUSÃO

Com base em nossa revisão não temos conhecimento de nenhum fato que nos
leve a acreditar que as Demonstrações Contábeis levantadas em 30/06/2020
não estão apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
O presente relatório está sendo emitido em conformidade com as premissas
estabelecidas na NBC TR 2410.
Ribeirão Preto (SP), 11 de agosto de 2020.
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