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Relar6rlo do1 auditores independente, 

Opinião 

Examinamos as Demonstrações Contábeis da J N 1 ; e,..,. 

que compreendem o Balanço Patrimonial, em 31 de delembro de 2016, e as 
respectivas Demoomações. do Resultado do Período, das Mutaç6es do Patrimônt0 LÍQu ido e dos 
Fluxos de Caixa para o exercido ftrtdo nessa data. bem como as cotTes.pondent..-s NotM 
fxpllutlva-., incluindo o resumo das principais politicas contábeis. 

Em no!.sa opinilio as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os as�ctos relevantes, a posiçã.o Patrimonial e Financeira da entidade, em 31 de 
de1embro de 2016, o desempenho de �as operações e os seus fluxos de caixa para o exercíc.io 
finoo nessa d.ita, de acordo com as prático1s contábeis adotadas no Brasil. 

Base para opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nos�s responsabilidades, em conformidade com tais normc1s, estio descrita$. n.l SieÇiiC> a Sicguir, 
ir1(rtul-i1d-i1 "RP�ponsabilidades do auditor �la auditoria das demonstrações contábeis". Somos

inr;lependent�,. em rP.l111çiio à E:ntidade, de acordo com o.s princípios éticos relevantes previstos 
no Código de foca Profü,siOntJI do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Con�ho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos çom .as demais respon�bilidades éticas de acordo com 

essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficient@ e apropriada para 
fundamentar noss.a opinião. 

Responsabilidades da administração pelas demonstra� c:ondbeis 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentaçiio das demonstrações 
contâbeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelo.s controles internos que 
ela determinou como neces5ários para permitir a elabor� de demonstra� oontâbeis livre5 
de distorção relevante, íodependentement� sa, r.ausada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avc1liação da 
c;.1p,u;1dade de a Entidade continuar operando. divultJ.tndo, quélndo aplicá�I, º" as1ountos 
reladunadc� wm a sua continuidc1de.operacional e o uso dessa base conlábil na elaboração da!. 
demol'lstr�ções contábeis, a n:io ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou L�r 
suas operaçót!I, nu não tenha nenhuma alternMiva realista para evitar o encerramento das 
operações. 

05 responsávei� pela administração da Entidade são aqueles com re..spon�bilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das. demonstrações contábeis. 






















