MC ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA. S/C
CNPJ: 92.912.872/0001-44
CRC 2.861

PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE

Aos administradores e acionistas da
Companhia Municipal de Saneamento - COMUSA
Novo Hamburgo-RS

I- Examinamos o Balanço Patrimonial da

Companhia Municipal

de Saneamento-COMUSA levantado em 31 de dezembro de 2007 e
as correspondentes Demonstrações de Resultado, das Mutações
do

Patrimônio

Líquido

e

das

Origens

e

Aplicações

de

Recursos correspondentes do exercício findo nesta data,
elaborado sob a responsabilidade da sua administração.

Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre estas
demonstrações financeiras.

II- Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de
auditoria aplicáveis no Brasil, que requerem que os exames
sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada
apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus
aspectos relevantes.

Portanto,

nosso

exame

compreendeu

entre

outros

procedimentos:
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1- planejamento dos trabalhos, considerando a relevância
dos saldos, o volume de transações e os sistemas: contábil
e de controles internos da Companhia.

2- a constatação com base em testes por amostragem, das
evidências e dos registros que suportam os valores e as
informações contábeis divulgados.

3- a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais
representativas adotadas pela administração da Companhia,
bem

como

da

apresentação

das

demonstrações

financeiras

tomadas em conjunto.

4-

somos

financeiras

de

parecer

apresentam

que

as

referidas

adequadamente,

em

demonstrações
todos

os

seus

aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da
Companhia Municipal de Saneamento - COMUSA encerradas em 31
de

dezembro de

2007 e

os resultados das

operações,

as

mutações do patrimônio líquido e as Origens e Aplicações de
Recursos do exercício findo nesta data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.

Novo Hamburgo, 14 de março de 2008.

JOSÉ CARLOS SCHALEMBERGER
Contador
CRC/RS 52.120

MC ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA. SC
CRC/RS 2.861

Av. Pedro Adams Filho, nº 5025, sala 03, Centro em Novo Hamburgo-RS
Fone: (51) 30662180- e- mail: mc@sinos.net

2

