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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 
Aos Administradores da 
ASCORSAN – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMPANHIA 
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 
 
Foram examinadas as demonstrações contábeis da ASCORSAN – 
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE 
SANEAMENTO, que compreendem ao Balanço Patrimonial encerrado em 31 de 
dezembro de 2021, a respectiva demonstração do superávit ou déficit do 
exercício, demonstração das mutações do patrimônio social, demonstração do 
valor adicionado e demonstração do fluxo de caixa método indireto, para o 
exercício findo, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais 
notas explicativas.  
 
 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis 
 
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. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia 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 Companhia são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis. 
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis. 
 
Análise final da auditoria 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da companhia em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 

    

Porto Alegre, 07 de Abril de 2022. 
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