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DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE
NESTA

Opiniz'io com Ressalva

Examinamos as demonstragoes contabeis do SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA —
SESIIDRSE, que compreendem os balangos patrimonial, financeiro e orgamentario em 31 de
dezembro de 2017, e as respectivas demonstragoes das variagoes patrimoniais e dos fluxos
de caixa para o exercicio findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principals politicas contabels.

Em nossa opiniéo, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seoéo a seguir intitulada
“Base para opiniao com ressalva", as demonstragoes contabeis acima referldas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posigao patrimonial e financeira do
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA — SESIIDRSE, em 31 de dezembro de 2017, o
desempenho de suas operagoes e os seus fluxos de caixa para o exerclcio findo nessa data.
de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil, aplicaveis ao setor pUbIICO (NBCT
16.6).

Base para opiniao com ressalva

(l). No exercicio findo em 31 de dezembro de 2017, o SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -
SESIIDRSE, apresentou informagoes e controles adequados das classes dos bens patrimoniais
do seu ativo imobllizado através do inventario, cujo custo contébll naquela data totalizou R$
15.645.353,78, bem como quanto as respectivas depreciagoes, no valor contabil de R$
9.749.621,75, conforme nota explicativa 8; e cujos efeitos estéo sujeltos a levantamentos
patrimoniais de forma a atender o previsto na NBC TG 27 - Ativo lmobllizado. Como comentado
na nota explicatlva 3, letra “j”, nao fol realizada a anélise e teste quanto a capaoidade de
recuperagéo dos valores registrados no ativo imobilizado (NBC TG O1 — Redugéo ao Valor
Recuperavel de Ativos). A auséncia de controles e informaooes adequadas, e a analise e teste
de recuperabilidade desses ativos, néo permitiu avaliar a existéncia de possiveis perdas de
ativos registrados com valor superior aquele passivel de ser recuperado por uso ou venda
relativos ao ativo, naquela data. Dessa forma, nao foi possivel, nas clrcunsténcias, alnda que
por meio de prooedimentos adlcionais de auditoria, concluirmos sobre os saldos contabeis
dessas contas, bem como 0s possiveis efeitos que possam vir a lmpactar as demonstragoes
contébeis do exercicio findo naquela data.

Rua Campo do Brito, 568- Baifl'O Sa“o Jose‘ -Aracaju/SE- CEP: 49015460- Fone: (79) 3214-3718 /



- BARRE'I'O
I AUDITORES ASSOCIADOS SIS

AUDITORIA - PERI'CIA - CONTABILIDADE

Outros assuntos

Os valores referentes aos balangos patrimonial, financeiro e oroamentario em 31 de dezembro
de 2016, as demonstraooes dos fluxos de caixa e das variagoes patrimoniais, referentes ao
exercicio findo naquela data, que estéo sendo apresentadas pela Administragao do SERVICO
SOCIAL DA INDUSTRIA - SESIIDRSE, como informaooes suplementares e comparativas, néo
foram por n6s revisadas e sobre as quais nao emitimos relatério sem ressalvas, datado em 25
de janeiro de 2017.

Outras informagoes que acompanham as demonstragoes contébeis e o relatorio do
auditor

A administragéo do SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESIIDRSE é responsével por essas
outras informaooes que compreendem o ReIatorio da Administragao.

Nossa opiniao sobre as demonstragoes contabeis nao abrange o Relatorio da Administragéo e
nao expressamos quauer forma de conclusao de auditoria sobre esse relatorio.

Em conexao com a auditoria das demonstragoes contabeis, nossa responsabilidade é a de Ier
o Relatorio da Administragéo e, ao fazé-Io, considerar se esse relatorio esté, de forma
relevante, inconsistente com as demonstragoes contabeis ou com o nosso conhecimento obtido
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma reIevante. Se, com base no
trabalho realizado, concluirmos que ha distorgéo relevante no Relatorio da Administragéo,
somos requeridos a comunicar esse fato. Néo temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administragéo pelas demonstragoes contébeis

A administi'agao é responsavel pela elaboragao e adequada apresentagéo das demonstragoes
contabeis de acordo com as préticas contabeis adotadas no BrasiI e peIos controles internos
que ela determinou como necessaries para permitir a elaboragao de demonstragoes contabeis
Iivres de distorgao relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboragéo das demonstragoes contabeis, a administragéo é responsa'vel pela avaliagéo da
capacidade do SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -— SESIIDRSE, continuar operando,
divulgando, quando aplicavel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e
o uso dessa base contabil na elaboragéo das demonstragoes conta'beis, a néo ser que a
administragao pretenda quidar o SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA — SESIIDRSE ou cessar
suas operagoes, ou nao tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operagoes. V

Os responsaveis pela administragéo do SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA — SESIIDRSE séo
aqueles com responsabilidade pela superviséo do processo de elaboragéo das demonstragoes
contébeis.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstragoes contébeis

Nossos objetivos séo obter seguranga razoavel de que as demonstragoes 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 é um alto
nivel de seguranga, mas nao uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais ‘de auditoria sempre detectam as eventuais distorgées
relevantes existentes. As distorgoes podem ser decorrentes de fraude ou erro e sao
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoavel, as decisoes economicas dos usuarios tomadas com base nas
referidas demonstragoes contabeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao Iongo da
auditoria. Além disso:

(a) ldentificamos e avaliamos os riscos de distorgéo relevante nas demonstragoes 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 opiniao. O risco de nao detecgao
de distorgéo relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, ja' que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificagao, omissao ou
representagoes falsas intencionais.

(b) Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstancias, mas nao com o
objetivo de expressarmos opiniao sobre a eficacia dos controles internos do SERVIQO
SOCIAL DA INDUSTRIA — SESIIDRSE.

(c) Avaliamos a adequagéo das politicas contabeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contabeis e respectivas divulgagoes feitas pela administragéo.

(d) Concluimos sobre a adequagao do uso, pela administragao, da base contabil de
continuidade operacional e, com base nas evidéncias de auditoria obtidas, se existe uma
incerteza relevante em relagao a eventos ou condigoes que possam levantar dUVida
significativa em relagao a capacidade de continuidade operacional da entidade. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atengéo em nosso relatorio de
auditoria para as respectivas divulgagoes nas demonstragoes contabeis ou incluir
modificagao em nossa opiniéo, se as divulgaooes forem inadequadas. Nossas conclusoes
estao fundamentadas nas evidéncias de auditoria obtidas até a data de nosso relatorio.
Todavia, eventos ou condigoes futuras podem levar o SERVIQO SOCIAL DA INDUSTRIA —
SESIIDRSE, a nao mais se manter em continuidade operacional.
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-. Comunicamo-nos corn a administragéo a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatagfies significativas de auditoria nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.

, Aracaju, 15 de fevereiro de 2018
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