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Campinas, 24 de outubro de 2019.

A
Diretoria do

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL — ADMINISTRAÇÃO

REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL — SENAR/MS

Estivemos nas dependências do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
RURAL — ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL —

SENAR/MS, realizando trabalhos de revisão de informações intermediárias
compreendendo o balanço patrimonial, Balanço Orçamentário, a
demonstração do resultado, a demonstração das mutações do patrimônio
líquido, a demonstração do fluxo de caixa e notas explicativas, e ainda
análise de seus controles internos para o 3º trimestre do exercício de 2019.

Nossos exames foram efetuados de acordo com as normas de Auditoria para
Revisão de Informações Intermediárias e, consequentemente, incluíram as

provas dos registros contábeis e evidências que suportam os valores e as
informações divulgados nas demonstrações contábeis, correspondentes ao
período em análise.

A seguir apresentamos nosso relatório em forma longa sobre a referida
revisão e análise e que compreendem:
Balanço Patrimonial;
Demonstração do Resultado do Período;
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
Demonstração do Fluxo de Caixa;
Balanço Orçamentário
Notas Explicativas; e
Relatório Circunstanciado da Auditoria.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessários.

%
STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA EPP

Roberto Araújo de Souza
Sócio Responsável
CTCRC 15P242826/O-3 “S” MS
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EXTENSÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS

Conforme nosso contrato de prestação de serviços nº 015/2019, Edital nº
016/2019, Pregão Presencial nº 016/2019 — Processo SENAR Nº 040/2019,

foram realizados serviços de Revisão de Informações Intermediárias para o
3º trimestre de 2019.

Nossa revisão Iimitou-se aos seguintes procedimentos:

Revisão de:

Verificação dos boletins de caixa e fundo fixo;

Contas de Curto Prazo;

Verificação do controle de bens patrimoniais e intangíveis;

Passivos Contingentes.

Análise de:

- Análise de extratos de conta corrente;

- Análise de extratos de aplicações financeiras;

- Análise das despesas.

Em nossos trabalhos não evidenciamos nenhum efeito significativo que
pudesse ocasionar reflexos substanciais no encerramento das contas do 3º
trimestre de 2019, exceto aqueles comentados em nosso relatório
circunstanciado, que é parte integrante deste relatório.

Pela natureza limitada dos trabalhos realizados, não se incluem todos os

procedimentos normalmente aplicados em exames conduzidos de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Tais procedimentos
serão aplicados no decorrer do exercício, a fim de que as demonstrações
contábeis anuais apresentem adequadamente a posição patrimonial e
financeira do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL —
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL —
SENAR/MS
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RELATÓRIO DE REVISÃO DE INFORMAÇõES INTERMEDIÁRIAS

Aos

Conselhos Administrativo e Fiscal do

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL — ADMINISTRAÇÃO

REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL — SENAR/MS

Introdução

Revisamos 0 Balanço Patrimonial do SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM RURAL — ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MATO
GROSSO DO SUL — SENAR/MS em 30 de setembro de 2019, e 0 Balanço

Orçamentário, as respectivas demonstrações do resultado, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o trimestre findo naquela
data, incluindo o resumo das práticas contábeis significativas e demais
notas explicativas.

A administração é responsável pela elaboração e apresentação adequada
dessas informações intermediárias de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão
sobre essas informações intermediárias com base em nossa revisão.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de revisão. Uma revisão de informações intermediárias
consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas
responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de
procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance
de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria
conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não

nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os
assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria.
Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

Outras informações intermediárias

A entidade elabora sua contabilidade com base no CODECO (Código de
Contabilidade e Orçamento), o que, em alguns casos, não está de acordo
com a NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL — Estrutura Conceitual de
Legislação Societária, para a Elaboração e Apresentação das
Demonstrações Contábeis, aprovada pelo Conselho Federal de
Contabilidade;
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Conclusão

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que
nos leve a acreditar que as informações intermediárias não apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da entidade, em 30 de setembro de 2019, o desempenho de suas

operações e os seus fluxos de caixa para o trimestre findo naquela data de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Campinas, 24 de outubro de 2019
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%
ROBERTO ARAÚJO DE SOUZA
CTCRC1SP242826/0-3 “S” MS
Sócio Responsável
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