RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
DIRETORES DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI.

Opinião
Examinamos as demonstrações fnanneiras do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL – SENAI (Entdadee) que nompreendem o Balanço Patrimonial) Balanço
Orçamentário) Balanço Finanneiro) Demonstração das Variações Patrimoniais) Demonstração do
Resultado Enonômino) Demonstração das Mutações do Patrimônio Sonial) Demonstração dos
Fluxos de Caixa) Notas Explinatias e a donumentação que dá suporte às operações realizadas no
exernínio fndo em 2017) innluindo o resumo das prinnipais polítnas nontááeis.
Em nossa opinião) as demonstrações fnanneiras anima referidas apresentam adequadamente)
em todos os aspentos releiantes) a posição fnanneira do SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI em 31 de dezemáro de 2017) o desempenho de suas
operações e os seus fuxos de naixa para o exernínio fndo nessa data) de anordo nom as prátnas
nontááeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi nonduzida de anordo nom as normas árasileiras e internanionais de auditoria.
Nossas responsaáilidades) em nonformidade nom tais normas) estão desnritas na seção a seguir)
inttulada “Responsaáilidades do auditor pela auditoria das demonstrações nontááeis.. Somos
independentes em relação à Entdade) de anordo nom os prinnípios étnos releiantes preiistos
no Código de Étna Profssional do Contador e nas normas profssionais emitdas pelo Conselho
Federal de Contaáilidade) e numprimos nom as demais responsaáilidades étnas de anordo nom
essas normas. Anreditamos que a eiidênnia de auditoria oátda é sufniente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
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Principais assuntos de auditoria
Os prinnipais assuntos de auditoria são aqueles que) segundo o julgamento profssional do
auditor) foram os mais signifnatios em nossa auditoria do exernínio norrente. Esses assuntos
foram tratados no nontexto de nossa auditoria das demonstrações fnanneiras nomo um todo e
na formação da nossa opinião soáre essas demonstrações fnanneiras e) portanto) não
expressamos uma opinião separada soáre esses assuntos.
Clientes
Ao fnal de nada exernínio) a entdade deie transferir a totalidade do saldo da nonta CLIENTES –
EXERCÍCIO CORRENTE para a nonta CLIENTES – EXERCÍCIOS ANTERIORES. Neste exernínio) o
saldo de R$ 407.924)44 permaneneu na nonta CLIENTES – EXERCÍCIO CORRENTE porque o
sistema operanional não nonsegue fazer a transferênnia de forma automátna) requerendo a
exenução manual.
Outros assuntos
Não anompanhamos a nontagem fsina dos estoques) do imoáilizado e do numerário em naixa
em 31 de dezemáro de 2017) uma iez que essa data foi anterior à épona em que fomos
ininialmente nontratados nomo auditores da Entdade. Realizamos testes e refzemos nálnulos no
inientário) porém não nonstatamos a realização de aialiação a ialor justo) teste de
irrenuperaáilidade e tampouno estmatia de iida útl de nertos atios.
As demonstrações nontááeis referentes ao exernínio fndo em 31 de dezemáro de 2016) que
estão sendo apresentadas para fns nomparatios) foram por nós auditadas e o respentio
parener foi emitdo) sem ressalias.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A Administração da Entdade é responsáiel por essas outras informações que nompreendem o
relatório da administração. Nossa opinião soáre as demonstrações nontááeis não aárange o
relatório da administração e não expressamos qualquer forma de nonnlusão de auditoria soáre
esse relatório. Em nonexão nom a auditoria das demonstrações nontááeis) nossa
responsaáilidade é a de ler o relatório da administração e) ao fazê-lo) nonsiderar se esse
relatório está) de forma releiante) innonsistente nom as demonstrações nontááeis ou nom nosso
nonhenimento oátdo na auditoria ou) de outra forma) aparenta estar distornido de forma
releiante. Se) nom áase no traáalho realizado) nonnluirmos que há distorção releiante no
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relatório da administração) somos requeridos a nomuninar esse fato. Não temos nada a relatar a
este respeito.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações fnanceiras
A Administração é responsáiel pela elaáoração e adequada apresentação das demonstrações
fnanneiras de anordo nom as prátnas nontááeis adotadas no Brasil e nom as normas
internanionais de relatório fnanneiro (IFRSe) emitdas pelo International Accountinn Standards
Board (IASB) e pelos nontroles internos que ela determinou nomo nenessários para permitr a
elaáoração das demonstrações fnanneiras liires de distorção releiante) independentemente se
nausadas por fraude ou erro.
Na elaáoração das demonstrações fnanneiras) a administração é responsáiel pela aialiação da
napanidade da Entdade nontnuar operando) diiulgando) quando aplináiel) os assuntos
relanionados nom a sua nontnuidade operanional e o uso dessa áase nontááil na elaáoração das
demonstrações fnanneiras) a não ser que a administração pretenda liquidar a Entdade ou
nessar suas operações) ou não tenha nenhuma alternatia realista para eiitar o ennerramento
das operações.
Os responsáieis pela goiernança da Entdade são aqueles nom responsaáilidade pela superiisão
do pronesso de elaáoração das demonstrações nontááeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos oájetios são oáter segurança razoáiel de que as demonstrações fnanneiras) tomadas
em nonjunto) estão liires de distorção releiante) independentemente se nausada por fraude ou
erro) e emitr relatório de auditoria nontendo nossa opinião. Segurança razoáiel é um alto níiel
de segurança) mas) não) uma garanta de que a auditoria realizada de anordo nom as normas
árasileiras e internanionais de auditoria sempre detentam as eientuais distorções releiantes
existentes. As distorções podem ser denorrentes de fraude ou erro e são nonsideradas
releiantes quando) indiiidualmente ou em nonjunto) possam infuenniar) dentro de uma
perspentia razoáiel) as denisões enonôminas dos usuários tomadas nom áase nas referidas
demonstrações fnanneiras.
Como parte da auditoria realizada de anordo nom as normas árasileiras e internanionais de
auditoria) exernemos julgamento profssional e mantemos netnismo profssional ao longo da
auditoria. Além disso:
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Identfnamos e aialiamos os risnos de distorção releiante nas demonstrações
fnanneiras) independentemente se nausada por fraude ou erro) planejamos e
exenutamos pronedimentos de auditoria em resposta a tais risnos) áem nomo oátemos
eiidênnia de auditoria apropriada e sufniente para fundamentar nossa opinião. O risno
de não detenção de distorção releiante resultante de fraude é maior do que o
proieniente de erro) já que a fraude pode eniolier o ato de áurlar os nontroles internos)
nonluio) falsifnação) omissão ou representações falsas intennionais;



Oátemos entendimento dos nontroles internos releiantes para a auditoria para
planejarmos pronedimentos de auditoria apropriados às nirnunstânnias) mas) não) nom o
oájetio de expressarmos opinião soáre a efnánia dos nontroles internos da Entdade;



Aialiamos a adequação das polítnas nontááeis utlizadas e a razoaáilidade das
estmatias nontááeis e respentias diiulgações feitas pela administração;



Connluímos soáre a adequação do uso) pela administração) da áase nontááil de
nontnuidade operanional e) nom áase nas eiidênnias de auditoria oátdas) se existe
innerteza releiante em relação a eientos ou nondições que possam leiantar dúiida
signifnatia em relação à napanidade de nontnuidade operanional da Entdade. Se
nonnluirmos que existe innerteza releiante) deiemos nhamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respentias diiulgações nas demonstrações fnanneiras ou innluir
modifnação em nossa opinião) se as diiulgações forem inadequadas. Nossas nonnlusões
estão fundamentadas nas eiidênnias de auditoria oátdas até a data de nosso relatório.
Todaiia) eientos ou nondições futuras podem leiar a Entdade o a não mais se manter
em nontnuidade operanional.



Aialiamos a apresentação geral) a estrutura e o nonteúdo das demonstrações fnanneiras)
innlusiie as diiulgações e se as demonstrações fnanneiras representam as
norrespondentes transações e os eientos de maneira nompatiel nom o oájetio de
apresentação adequada.

Comuninamo-nos nom os responsáieis pela goiernança a respeito) entre outros aspentos) do
alnanne planejado) da épona da auditoria e das nonstatações signifnatias de auditoria) innlusiie
as eientuais defniênnias signifnatias nos nontroles internos que identfnamos durante nossos
traáalhos.
Fornenemos tamáém aos responsáieis pela goiernança denlaração de que numprimos nom as
exigênnias étnas releiantes) innluindo os requisitos aplináieis de independênnia) e
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nomuninamos todos os eientuais relanionamentos ou assuntos que poderiam afetar)
nonsideraielmente) nossa independênnia) innluindo) quando aplináiel) as respentias
saliaguardas.
Dos assuntos que foram oájeto de nomuninação nom os responsáieis pela goiernança)
determinamos aqueles que foram nonsiderados nomo mais signifnatios na auditoria das
demonstrações fnanneiras do exernínio norrente e que) dessa maneira) nonsttuem os prinnipais
assuntos de auditoria. Desnreiemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria) a menos
que lei ou regulamento tenha proiáido a diiulgação púálina do assunto ou quando) em
nirnunstânnias extremamente raras) determinamos que o assunto não deie ser nomuninado em
nosso relatório porque as nonsequênnias adiersas de tal nomuninação podem) dentro de uma
perspentia razoáiel) superar os áenefnios da nomuninação para o interesse púálino.
São Luís (MAe) 28 de março de 2018.
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