
Joinville, 17 de março de 2023.

À
SAPPIA AUDITORES E CONSULTORES
Joinville – SC

Para fins de identificação, as demonstrações contábeis examinadas por V. Sas. apresentam os seguintes valores básicos:

Individual Consolidado
Total do ativo           21.851                      22.310 
Total das exigibilidades         182.241                    182.119 
Patrimônio Líquido        (160.390)                   (159.809)
Lucro líquido do exercício findo em             5.710                        6.134 
 

Demonstrações contábeis

Informações fornecidas

Nós lhes fornecemos:

·      informações adicionais que V. Sas. nos solicitaram para o propósito da auditoria; e
·      acesso irrestrito a pessoas dentro da entidade das quais V. Sas. determinaram necessário obter evidência de auditoria.

Todas as transações foram registradas na contabilidade e estão refletidas nas demonstrações contábeis.

·      administração;
·      empregados com funções significativas no controle interno; ou
·      outros em que a fraude poderia ter efeito relevante sobre as demonstrações contábeis (NBC TA 240).

Os efeitos das distorções não corrigidas são irrelevantes, individual e agregadamente para as demonstrações contábeis como um todo. Uma lista
das distorções não corrigidas está anexa a esta carta de representação. 

Divulgamos a V. Sas. todas as informações relativas à fraude ou suspeita de fraude de que temos conhecimento e que afetem a entidade e
envolvam:

Divulgamos a V. Sas. os resultados de nossa avaliação do risco de que as demonstrações contábeis possam ter distorção relevante como resultado
de fraude (NBC TA 240).

·      acesso a todas as informações das quais estamos cientes que são relevantes para a elaboração das demonstrações contábeis, tais como
registros e documentação, e outros;

Carta de representação conforme Resolução CFC de 1.227 de 27 de Novembro de 2009, fornecida em conexão com a sua auditoria das
demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO CHAPECOENSE DE FUTEBOL, para o ano findo em 31 de dezembro de 2022 com o objetivo de expressar
uma opinião se as demonstrações contábeis foram apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.

Confirmamos que (com base em nosso melhor entendimento e opinião, depois de feitas as indagações que consideramos necessárias para o fim de
nos informarmos apropriadamente):

Cumprimos nossas responsabilidades como definidas nos termos do trabalho de auditoria datado de 13/02/2023 a 16/03/2023 pela elaboração
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e, em particular, que as demonstrações contábeis foram
apresentadas adequadamente em conformidade com essas práticas.

Os pressupostos significativos utilizados por nós ao fazermos as estimativas contábeis, inclusive aquelas avaliadas pelo valor justo, são razoáveis. 

Os relacionamentos e transações com partes relacionadas foram apropriadamente contabilizados e divulgados em conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.

Todos os eventos subsequentes à data das demonstrações contábeis e para os quais as práticas contábeis adotadas no Brasil exigem ajuste ou
divulgação foram ajustados ou divulgados.

Divulgamos a V. Sas. todas as informações relativas a alegações de fraude ou suspeita de fraude que afetem as demonstrações contábeis da
entidade, comunicadas por empregados, antigos empregados, analistas, reguladores ou outros (NBC TA 240).



- Banco do Brasil
- Sicoob
- Caixa Economica
- Safra
- Daycoval

- Ana Maria Del Olmo Hillesheim
- Gislaine Leonardo
- Luiz Junior Peruzzolo 
- Amoretty Souza
- Lollato, Lopes, Rangel & Ribeiro
- Jonas Philipe Cani
- Bittencourt & Barbosa

Atenciosamente,

Presidente Contador (CRC SC 035599O-1)
Nei Roque Mohr Lucas Dá Fré Cervelin

Divulgamos a V. Sas. todos os casos conhecidos de não conformidade ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos, cujos efeitos
devem ser considerados na elaboração de demonstrações contábeis (NBC TA 250).

Divulgamos aos senhores a identidade das partes relacionadas e todos os relacionamentos e transações com partes relacionadas das quais temos
conhecimento (NBC TA 550).

Divulgamos a V. Sas. a relação de instituições financeiras nacionais e internacionais com as quais mantemos negociações de investimentos, contas
corrente e captação de recursos e financiamentos. Dentre estas instituições encontram-se bancos de desenvolvimento e cooperativas de créditos.
(NBC TA 580 R1 A11)

Divulgamos a V. Sas a relação de assessores jurídicos responsáveis pelas causas judiciais e extrajudiciais, os quais são (NBC TA 580 R1 A11):
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