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RELATóRIO DOS ÂUDITORES INDEPENDENTES
soBRE Âs DEMorrsrRAçÕps coutÁsprs

Aos Conselheiros e Associados da
COPREL - COOPERATÍVA DE ENERGIA
Ibirubá-RS

Opinlão

Examinamos as demonstrações contábeis da copREL - coopERATrvA DE ENERGIA
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2o2o e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutaçóes do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem
como as correspondentes notas explicaüvas, que fazem parte das referidas
demonstraçôes.

Em nossa opiniáo, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da coPREL - COOPERATIVA DE ENERGIA em 31 de dezembro de 2o2o, o resultado
de suas operaçôes, âs mutações do patrimônio liquido e os seus fluxos de caixa para
o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nonnas brasileiras de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais norÍnas, estão descritas na
seçâo a seguir, intitulada "Responsabilidades dos auditores independentes pela
auditoria das demonstrações contábeis". somos independentes 

-em 
relaçaà à

cooperativa, de acordo com os princípios éticos relevantês previstos no código de
Ética ProÍissional do contador é nas nonnas profrssionais emitidas pÀio cons"t o
Federal de contabilidade, e cumprimos com as demais responsabiJidàdes éticas de
acordo com essas norrnas. Acreditamos que a evidênciá de auditoria obtida é
suÍiciente e apropriada para fundamentar nossa opiniáo.

outras informações quê acompanham as demonstrações contábels e o relatório
dos auditores

A administraçâo da cooperativa é responsável por essas outras informaçôes que
compreendem o Relatório da Administraçáo.

Nossa opiniáo sobre as demonstraçóes conrábeis náo abrange o Relatório

esse relatório.
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Em conexáo com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é
a de ler o Relatório da Administraçáo e, ao Íazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorçáo
relevante no Relatório da Administraçáo, somos requeridos a comunicar esse fato.
Náo temos nada a relatar: a este respeito.

Responsabllldades da admlnistração e da goverrlançe pelas demonstraçôes
contábels

Â administração é responsável pela elaboraçáo e adequada âpresentâção das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como necessários pâra permitir a
elaboraçáo de demonstrações contábeis livres de distorçâo relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administraçáo é responsável pela
avaliação da capacidade de a Cooperativa continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboraçáo das demonstrações contábeis, a náo ser que a
administração pretenda liquidar a Cooperativa ou cessar suas operações, ou náo
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

os responsáveis pela governançâ da cooperativa são aqueles com responsabilidade
pela supervisáo do processo de elaboraçáo das demonstrações contábeis.

Nossos objetivos sáo obter segurança raznâvel de que as demonstrações contábeis,
tomadas em conjunto, estáo liwes de distorçáo relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opiniáo.
Segurança raznâvel é um alto nível de segurançâ, mas, náo, uma garantia de que a
auditoria reaTtzada de acordo com as noÍnas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorçôes podem
ser decorrentes de fraude ou erro e sáo consideradas relevantes qúando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspecüva
razoâvel, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas

Responsabllldades dos audltores lndependentes
demonstraçôes contábels

pela audltorla das

demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realiz.ad.a, de acordo com as norÍnas brasileiras de
exercemos julgamento proÍissional e mantemos ceticismo proÍissional ao
auditoria. Além disso:

auditoria,,""-f
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o identiÍicamos e avaliamos os riscos de distorçáo relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentaÍ nossa
opiniáo. o risco de náo detecçáo de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, iá que a fraude pode envolver o ato de burlar
os controles internos, conluio, falsiÍicaçáo, omissáo ou representações falsas
intencionais;

o obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
plalejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, náo,
com o objetivo de expressarmos opiniáo sobre a eÍicácia dos controles internos da
Cooperativa;

o avaliamos a adequaçáo das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas dir,rrlgações feitas pela administraçáo;

o concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base conlábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condiçôes que possam levantar
dúvida signiÍicativa em relaçáo à capacidade de continuidàde operacional da
empresa. Se concluirmos que existe itcertez.a relevante, devemos chamar atençáo
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações das demonstraçÕes
contábeis ou incluir modiÍicação em nossa opiniáo, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas eúdências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Cooperativa a não mais se malter em continuidade operacional;

o avaliamos a apresentaçáo geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compaúvel corrr o objetivo
de apre sentaçáo adequada.

comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as deÍiciências signiÍicativas nos
controles internos que, eventualmente, tenham sido identiÍicadas ãurante nossos
traba-lhos.

Porto Alegre, RS, 17 de fevereiro de 2021.
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