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RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAGOES CONTABEIS
Aos Diretores do SENAI — DR/MT — Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial —
Departamento Regional do Mato Grosso
Opiniao
Examinamos

as

demonstragées

contaébeis

da

SENAI

—

DR/MT

(Entidade),

que

compreendem o Balango Patrimonial, Balango Orgamentario e o Balango Financeiro em
31 de dezembro de 2017, e as respectivas demonstragées do Resultado Econémico, das
Variacées Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutacées do Patriménio Liquido para

o exercicio findo nessa data, bem comoas correspondentes notas explicativas, incluindo
o resumo dasprincipais politicas contabeis.
‘

Em nossa opinido, as demonstragées contabeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi¢ao patrimonial e financeira do
SENAI — DR/MT em 31 de dezembro de 2017, 0 desempenho de suas operagées e os
seus fluxos de caixa para o exercicio findo nessa data, de acordo com aspraticas
contabeis adotadasno Brasil.
Base para opiniao

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normasbrasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, est&o descritas
na secao a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstragées contabeis”. Somos independentes em relagao a Entidade, de acordo com
os principios éticos relevantes previstos no Cédigo de Etica Profissional do Contador e

|

nas normasprofissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos

com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a
evidéncia de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opiniao.

Outras informagées que acompanham as demonstragées contabeis e o relatorio do
auditor

A administragdo da Entidade é responsavel por outras informagées que compreendem o
Relatdorio da Administragao.
Nossa opinido sobre as demonstragdes contabeis nao abrange o Relatorio da
Administragéo e nao expressamos qualquer forma de conclusao de auditoria sobre esse
relatério.
Em conex4o com a auditoria das demonstragdes contabeis, nossa responsabilidade é a
de ler o Relatério da Administragao e, ao fazé-lo, considerar se esse relatorio esta, de _

forma relevante, inconsistente com as demonstragées contabeis oe
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conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma
relevante. Se, com basenotrabalho realizado, concluirmos que ha distorgao relevante no
Relatério da Administragao, somos requeridos a comunicar esse fato.

Nao temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administragd4o e da governanga pelas demonstragées
contabeis
A administragaéo € responsavel pela elaboragao das demonstrac6es contabeis de acordo
com as Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de

Contabilidade do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessarios
para permitir a elaboragao de demonstragées contabeis livres de distorgdo relevante,
independentemente se causada porfraude ouerro.

Na elaboragéo das demonstracgdes contabeis, a administragdo é responsavel pela
avaliagao da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quandoaplicavel,

os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base

contabil na elaboragao das demonstragées contabeis, a nao ser que a administracdo
pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operagdes, ou nao tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operacées.
Os responsaveis pela governanca da Entidade sao aqueles com responsabilidade pela
supervisdo do processo de elaboragdo das demonstragées contabeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstragées contabeis
Nossos objetivos sao obter seguranca razoavel de que as demonstracgdes contabeis,
tomadas em conjunto, estejam livres de distorgao relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatorio de auditoria contendo nossa opiniao.
Seguranga razoavel € um alto nivel de seguranga, mas, n&o, uma garantia de que a

auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorcées relevantes existentes. As distorgdes podem ser

decorrentes de fraude ou erro e sao consideradas relevantes quando, individualmente ou

em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoavel, as decisdes
econémicas dos usuarios tomadas com basenasreferidas demonstracées contabeis.

Comoparte da auditoria realizada, de acordo com as normasbrasileiras e internacionais

de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemosceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso:
e

Identificamos e avaliamos os riscos de distorgao relevante nas demonstragées
contabeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e

executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evidéncia de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinido. O risco de nao detecgado de distorgao relevante resultante de fraude é
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maior do que o proveniente de erro, ja que a fraude pode envolvero ato de burlar

os controles internos, conluio, falsificagaéo, omissAo ou representacédes falsas
intencionais.

e

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstancias, mas nao

com o objetivo de expressarmos opinido sobre a eficacia dos controles internos da

Entidade.

e

Avaliamos a adequagao daspoliticas contabeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contabeis e respectivas divulgagéesfeitas pela administracgao.

e

Concluimos sobre a adequagao do uso, pela administracdo, da base contabil de
continuidade operacional e, com base nas evidéncias de auditoria obtidas, se
existe uma incerteza relevante em relagdo a eventos ou condigdes que possam

levantar duvida significativa em relagao a capacidade de continuidade operacional

da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atengao em nosso relatério de auditoria para as respectivas divulgacdes nas

demonstragées contdbeis ou incluir modificagéo em nossa opiniao, se as

divulgagées forem inadequadas. Nossas conclusdées estado fundamentadas nas
evidéncias de auditoria obtidas até a data de nossorelatério. Todavia, eventos ou

condigées futuras podem levar a Entidade a ndo mais se manter em continuidade
operacional.
e

Avaliamos a apresentagaéo geral, a estrutura e o conteudo das demonstracées
contabeis, inclusive as divulgagées e se as demonstragées contabeis representam
as correspondentes transagdes e os eventos de maneira compativel com o objetivo
de apresentagao adequada.

Comunicamo-nos com os responsaveis pela governanga a respeito, entre outros

aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatagéessignificativas

de auditoria, inclusive as eventuais deficiéncias significativas nos controles internos que

identificamos durante nossostrabalhos.

Porto Alegre, 08 de fevereiro de 2018.
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