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RELATORIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS

AosSrs.

Diretores e ConselheirosFiscais do Servico Social da Industria - SESI

Opiniao

Examinamos as demonstracdes contdbeis do Servico Social da Industria (SESI), que
compreendem o balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016e asrespectivas
demonstragéesdo resultado, das mutacoesdo patriménio liquido e dosfluxos de caixa para
0 exercicio findo nessas datas, bem como as correspondentesnotasexplicativas, incluindo o
resumodasprincipais politicas contabeis.

Em nossa opinido, as demonstragées contdbeis acima_referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi¢o patrimonial e financeira da
Entidade Servico Social da Industria em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o desempenho de
suas Operacéese os seusfluxos de caixa para o exercicio findo nessas datas, de acordo com
as praticas contabeis adotadasno Brasil.

Base para opiniado

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade comtais normas, estdo descritas na
se¢do a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstracdes
contdbeis”. Somos independentes em relagdo a entidade, de acordo com os principios
éticos relevantes previstos no Cédigo de Etica Profissional do Contador e nas normas
profissionais 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 informacdes que acompanham as demonstracées contdbeis e o relatério do
auditor

A administracao da entidade é responsavel Por essas outras informagdes que compreendem
0 Relatorio da Administragao.

Nossa opinido sobre as demonstracées contabeis nao abrange o Relatorio da Administracgao
€ ndo expressamos qualquer forma de conclusao de auditoria sobreesse relatério.

Em conexao com a auditoria das demonstra¢ées contabeis, nossa responsabilidade é a de
ler o Relatorio da Administracao e, ao fazé-lo, considerar se esse relatério esta, de forma
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relevante, inconsistente com as demonstragdes contabeis ou com © nosso conhecimentoobtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se,com base notrabalho realizado, concluirmos que ha distorgao relevante no Relatério daAdministraco0, somos requeridos a comunicaresse fato. N3o temos nadaa relatar a esterespeito, uma vez que ao término dos Nossostrabalhos a administracao ainda ndo haviapreparado qualquer relatério de seus atos de gestdo aos érgdos a quem deve prestarcontas.

Responsabilidade da administragao e da governanca pelas demonstracées contabeis

A administragao é responsavel pela elaboragdo e adequada apresentacdo dasdemonstragdes contdbeis de acordo com aspraticas contabeis adotadas no Brasil e peloscontroles internos que ela determinou como necessérios para permitir a elaborac&o dedemonstragées contébeis livres de distor¢ao relevante, independentemente se causada porfraude ouerro.

Na elaboracdo das demonstragées contabeis, a administracao é responsavelpela avaliacdoda capacidade de a entidade continuar Operando,divulgando, quando aplicavel, os assuntosrelacionados com a sua continuidade operacional e 0 uso dessa base contabil na elaboracaodas demonstracées contabeis, a nao ser que a administrac&o pretenda liquidar a entidadeou cessar suas operagées, ou n&o tenha nenhuma alternativa realista para evitar oencerramento das operacées.

Os responsaveis pela governanca da entidade s&o aqueles com responsabilidade pelasupervisdo do processo de elaboracdo das demonstrac6es contabeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstragées contadbeis

Nossos objetivos sao obter seguranca razoavel de que as demonstragdes contabeis,tomadas em conjunto,esto livres de distor¢ao relevante, independentemente se causadapor fraude ou erro, e emitir relatério de auditoria contendo nossa Opinido. Segurancarazoavel é um alto nivel de seguran¢a, mas, ndo, umagarantia de que a auditoria realizadade acordo com as normasbrasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam aseventuais distor¢des relevantes existentes. As distorg¢des podem ser decorrentes de fraudeOu erro e sdo consideradas relevantes quando,individualmente ou em conjunto, possaminfluenciar, dentro de uma perspectiva razodvel, as decisdes econdmicas dos usudriostomadascom basenasreferidas demonstrag6es contabeis.

Comoparte da auditoria realizada de acordo com as normasbrasileiras e internacionais deauditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longoda auditoria. Além disso:

e Identificamos e avaliamosos riscos de distorcao relevante nas demonstrac6es contabeis,independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
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procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidéncia deauditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinigo. O risco de naodetecc3o de distorgao relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente deerro, jé que a fraude pode envolver 0 ato de burlar os controles internos, conluio,falsificag3o, omiss3o ou representag6esfalsas intencionais.

© Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria paraplanejarmos procedimentos de auditoria apropriados as circunstancias, e, em razdo daentidade nao dispor de servicos de auditoria interna e, por forca contratual, analisamos etestamos o sistema de controle interno quanto a sua eficdcia no que tange a suaCapacidade de prevenir e detectar erros e fraudes e nado detectamos situagdes querequeiram a modificacdo de nossa Opinido. Para as defici€ncias dos controles internos eerros la identificados coletamos e testamosos planos de aco junto aosgestores parasanar as deficiéncias e para corrigir os erros identificados,
e Avaliamos a adequacdo das politicas contabeis utilizadas e a razoabilidade dasestimativas contdbeis e respectivas divulgacgéesfeitas pela administracao.
© Concluimos sobre a adequacado do uso, pela administracgo, da base contéabil decontinuidade operacional e, com base nas evidéncias de auditoria obtidas, se existeincerteza relevante em relacdo a eventos ou condi¢ées que possam levantar duvidasignificativa em relacgdo a Capacidade de continuidade Operacional da entidade. Seconcluirmos queexiste incerteza relevante, devemos chamar aten¢do em nossorelatériode auditoria para as respectivas divulgacées nas demonstragdes contdbeis ou incluirmodificacéo em nossa opinigo, se as divulgagdes forem inadequadas. Nossas conclusdesestdo fundamentadas nas evidéncias de auditoria obtidas até a data de nossorelatério.Todavia, eventos ou condi¢6es futuras podem levar a entidade a ndo mais se manter emcontinuidade operacional.

e Avaliamos a apresentacaogeral, a estrutura e o conteudo das demonstracdes contabeis,inclusive as divulgagdes e se as demonstracdes_contdbeis representam ascorrespondentes transacdes e os eventos de maneira compativel com o objetivo deapresenta¢do adequada.

Comunicamo-nos com os responsaveis pela governan¢a a respeito, entre outros aspectos,do alcance planejado, da €poca da auditoria e das constatagées significativas de auditoria,inclusive as eventuais deficiéncias significativas nos controles internos que identificamosdurante nossostrabalhos,

Fornecemos também aos responsaveis pela governanca declaragdo de que cumprimos comas exigéncias éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicaveis de independéncia, ecomunicamos todos os eventuais telacionamentos ou assuntos que poderiam afetar,consideravelmente, nossa independéncia, incluindo, quando aplicavel, as respectivassalvaguardas.
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Dos assuntos que foram objeto de comunicacdo com os responsaveis pela governanca,determinamos aqueles que foram Considerados como mais significativos na auditoria dasdemonstracées contdbeis do exercicio corrente e que, dessa maneira, constituem os

podem, dentro de uma Perspectiva razoavel, superar os beneficios da comunicacdo para ointeresse publico.

Santa Maria, 14 de fevereiro de 2018.
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