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RELATORIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAGOES CONTABEIS

AosSrs.

Diretores e Conselheiros Fiscais do Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

Opinido

Examinamos as demonstracgées contabeis do Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial

(SENAI), que compreendem o balango patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as

respectivas demonstracdes do resultado, das mutagdes do patriménioliquido e dos fluxos de

caixa para o exercicio findo nessas datas, bem como as correspondentes notas explicativas,

incluindo o resumo dasprincipais politicas contabeis.

Em nossa opinido, as demonstracgdes contabeis acima referidas apresentam adequadamente,

em todos os aspectos relevantes, a posi¢do patrimonial e financeira da Entidade Servico

Nacional de Aprendizagem Industrial, o desempenho de suas operacées e os seus fluxos de

caixa para o exercicio findo nessas datas, de acordo com as praticas contabeis adotadas no

Brasil.

Base para opinido

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normasbrasileiras e internacionais de

auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estado descritas na

secdo a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstracdes

contabeis”. Somos independentes em relagdo a entidade, de acordo com osprincipios éticos

relevantes previstos no Codigo deEtica Profissional do Contador e nas normasprofissionais

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais

responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidéncia de

auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinido.

Outras informagdes que acompanham as demonstracées contabeis e o relatério do auditor

A administracdo da entidade é responsavel por essas outras informagdes que compreendem

0 Relatério da Administragdo.

Nossa opinido sobre as demonstrag6es contabeis nao abrangeo Relatério da Administracao e

ndo expressamos qualquer forma de conclusdo de auditoria sobreesserelatorio.

Em conexdo com a auditoria das demonstragdes contabeis, nossa responsabilidade é a de ler

o Relatério da Administragdo e, ao fazé-lo, considerar se esse relatdrio esta, de forma

relevante, inconsistente com as demonstragdes contdbeis ou com o nosso conhecimento
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obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se,
com base no trabalho realizado, concluirmos que ha distorcdo relevante no Relatorio da
Administragdo, somos requeridos a comunicar esse fato. Nao temos nada a relatar a este

respeito, uma vez que ao término dos nossos trabalhos a administracdo ainda nao havia

preparado qualquerrelatdrio de seus atos de gest&o aos érgdos a quem deveprestarcontas.

 Responsabilidade da administragao e da governanca pelasdemonstracdes contabeis 7

A administracdo é responsavelpela elaboracdo e adequada apresentacdo das demonstracées
contabeis de acordo com aspraticas contabeis adotadas noBrasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessdrios para permitir a elaboracdo de demonstracdes
contabeis livres de distor¢do relevante, independentemente se causadapor fraudeouerro.

Na elaborac¢aéo das demonstracgées contabeis, a administracado é responsavel pela avaliacdo
da capacidade de a entidade continuar operando,divulgando, quandoaplicavel, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e 0 uso dessa base contabil na elaboracdo
das demonstra¢ées contabeis, a ndo ser que a administracdo pretenda liquidar a entidade ou
cessar suas operagdes, ou ndo tenha nenhuma alternativa realista para evitar o

encerramento das operacées.

Os responsaveis pela governanca da entidade sdo aqueles com responsabilidade pela

supervisdo do processo de elaboragdo das demonstracées contabeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstracdes contabeis

Nossos objetivos séo obter seguranga razoavel de que as demonstracdes contabeis, tomadas
em conjunto, estdolivres de distorgao relevante, independentemente se causada porfraude
ou erro, e emitir relatorio de auditoria contendo nossa opinido. Seguranc¢a razoavel é um alto
nivel de seguran¢a, mas, néo, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normasbrasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorgdes
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 econdmicas dos usudrios tomadas com base
nas referidas demonstrac¢6es 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 avaliamosos riscos de distorcdo relevante nas demonstrag6es 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
detec¢do de distor¢do relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
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erro, j4 que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,

falsificagdo, omissdo ou representacéesfalsas intencionais.

e Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados as circunstancias, e, em razdo da

entidade ndo dispor de servicos de auditoria interna e, por forca contratual, analisamos e

testamos o sistema de controle interno quanto asuaeficdcia no que tangeasua—

capacidade de prevenir e detectar erros e fraudes e nao detectamos situacdes que

requeiram a modificacdo de nossa opinido. Para as deficiéncias dos controles internos e

erros a identificados coletamos e testamos os planos de a¢do junto aos gestores para

sanaras deficiéncias e para corrigir os erros identificados.

e Avaliamos a adequacao das politicas contdbeisutilizadas e a razoabilidade das estimativas

( contabeis e respectivas divulgac6esfeitas pela administragao.

e Concluimos sobre a adequacgdo do uso, pela administracdo, da base contdbil de

continuidade operacional e, com base nas evidéncias de auditoria obtidas, se existe

incerteza relevante em relagdo a eventos ou condigdes que possam levantar duvida

significativa em relacdo a capacidade de continuidade operacional da entidade. Se

concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atencdo em nossorelatdério

de auditoria para as respectivas divulgagdes nas demonstracdes contdbeis ou incluir

modificagéo em nossa opinido, se as divulgagdes forem inadequadas. Nossas conclusdes

estéo fundamentadas nas evidéncias de auditoria obtidas até a data de nosso relatdrio.

Todavia, eventos ou condicdes futuras podem levar a entidade a nado mais se manter em

continuidade operacional.

e Avaliamos a apresentacdo geral, a estrutura e o contelido das demonstragdes contabeis,

inclusive as divulgagées e se as demonstragdes contdbeis representam as

correspondentes transagdes e os eventos de maneira compativel com o objetivo de

apresenta¢do adequada.

‘ Comunicamo-nos com os responsaveis pela governanga a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatagdessignificativas de auditoria,

inclusive as eventuais deficiéncias significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsaveis pela governanga declaragdo de que cumprimos com

as exigéncias éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicdveis de independéncia, e

comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar,

consideravelmente, nossa independéncia, incluindo, quando aplicdvel, as respectivas
salvaguardas.

= Dos assuntosque foramobjeto de comunicagdo com os responsaveis pela governanca,
determinamos aqueles que foram considerados como maissignificativos na auditoria das
demonstragdes contabeis do exercicio corrente e que, dessa maneira, constituem os
principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatério de
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auditoria, a menos que lei ou regulamento tenhaproibido divulgagdo publica do assunto, ou

quando, em circunstancias extremamenteraras, determinarmos que 0 assunto nao deveser

comunicado em nosso relatério porque as consequéncias adversas de tal comunicacdo

podem, dentro de uma perspectiva razoavel, superar os beneficios da comunicac¢do para o

interesse publico.

 

Santa Maria, 18de fevereirode 2019.
 

 

Renato Junker Machado,

Contador CRC/RS 50.959/0-4/S-MT — CNAI 637.
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