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Presidente e Conselheiros do Service Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/MS.

Revisamos com base em procedimentos de auditoria para a revisao limitada
trimestral os atos de gestao praticados as demonstraQSes contabeis, as demonstra^oes de resultado,
as demonstra^oes orgamentarias, que compreendem: o Balan^o Patrimonial em 31/12/2017 e

31/12/2016, Balan^o Financeiro em 31/12/2017 e 31/12/2016, Balan90 Or9amentario Exercicio
2017- Quarto Trimestre, Demonstragoes das Mutagoes do Patrimonio Liquido em 31/12/2017 e
31/12/2016 Demonstra96es das VariaQSes Patrimoniais em 31/12/2017 e 31/12/2016, e as

Demonstra^oes dos FIuxos de Caixa em 31/12/2017 e 31/12/2016 para os exercicios findos
naquelas datas, bem como as correspondentes Notas Explicativas da Administragao as

DemonstraQoes Contabeis Exercicios Findos em 31/12/2017 e 31/12/2016 e os respectivos
balancetes contabeis do Servitjo Nacional de Aprendizagem Rural - Administra9ao Regional de
Mato Grosso do Sul, Inscrito no CNPJ sob o n.® 04.253.881/0001-03, referente ao quarto trimestre
do ano de 2017, praticados de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2017, elaborados sob a
responsabilidade da sua administra9ao. Nossa responsabilidade e a de emitir um relatorio e
expressar uma opiniao sobre essas demonstra96es contabeis com base em nossa revisao limitada.
Nossa revis§o foi efetuada de acordo com as normas brasileira e intemacional de

contabilidade e em consonancia com as normas e tecnicas de auditoria aplicadas ao Setor Publico

e com padroes intemacionais aplicaveis e contemplaram as seguintes medidas: verifica9ao quanto
a conformidade normativa dos atos praticados, analise quanto a economicidade,eficiencia,eficacia

e avalia9ao da gestao patrimonial, or9amentaria, financeira e avalia9ao da gestao patrimonial,
or9amentaria, financeira e contabil da entidade.

Essas normas requerem que a revisao seja planejada e executada com o objetivo de
obter seguran9a limitada de que as informa96es apresentadas nos demonstratives contabeis
mensais estao livres de distor96es relevantes. As analises contemplaram avalia9ao da goveman9a

e a verifica9ao da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestSo, da confiabilidade
e efetividade dos controles intemos relacionados a consecu9ao dos objetivos institucionais, do
desempenho da gestao e da exatidao das demonstra96es contabeis.

Uma revisao trimestral foi efetuada nas demonstra96es contabeis que
compreendem: o Balan90 Patrimonial em 31/12/2017 e 31/12/2016, Balan9o Financeiro em
31/12/2017 e 31/12/2016, Balan9o Or9amentario Exercicio 2017 - Quarto Trimestre,
Demonstra9oes das Muta9oes do Patrimonio Liquido em 31/12/2017 e 31/12/2016,
Demonstra96es das Varia96es Patrimoniais em 31/12/2017 e 31/12/2016,e as Demonstra96es dos
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Fluxos de Caixa em 31/12/2017 e 31/12/2016 para os exercicios findos naquelas datas, bem como
as correspondentes Notas Explicativas da Administragao ^ Demonstra96es Contabeis Exercicios

Findos em 31/12/2017 e 31/12/2016 e os respectivos balancetes contabeis emitidos pela Entidade,

feita de forma limitada, utilizando principalmente procedimentos de auditoria, de indagagoes ao
pessoal da entidade e a aplica^ao de procedimentos de testes analiticos aos dados contabeis e
flnanceiros.

Nesse quarto trimestre do ano de 2017, especificamente, realizamos testes de

avalia9ao de controle intemo adotado por esta entidade, assim como os procedimentos contabeis
e or9amentarios, e analise das principals contas contabeis, conforme o programa de trabalho
elaborado da auditoria.

Portanto, ressaltamos que este trabalho de revisao trimestral proporciona menor

seguran9a do que o trabalho de auditoria de encerramento de exercicio social completo, pois nao
realizamos uma auditoria completa sobre todas as contas contabeis que compoem as
demonstra96es contabeis e flnanceiras da Entidade e, consequentemente, nflo expressamos sobre
estas demonstra96es uma opiniao de auditoria.

Com base em nossa revisao de auditoria limitada, amparado no relatorio de
auditoria do 4°. trimestre de 2017,certiflcamos que as demonstra96es contabeis que compreendem:
o Balan9o Patrimonial em 31/12/2017 e 31/12/2016, Balan90 Financeiro em 31/12/2017 e
31/12/2016, Balan90 Or9amentario Exercicio 2017 - Quarto Trimestre, Demonstra96es das
Muta96es do Patrimonio Liquido em 31/12/2017 a 31/12/2016, Demonstra96es das Varia96es
Patrimoniais em 31/12/2017 e 31/12/2016, e as Demonstra96es dos Fluxos de Caixa em

31/12/2017 e 31/12/2016 para os exercicios findos naquelas datas, bem como as correspondentes
Notas Explicativas da Administra9ao as Demonstra96es Contabeis Exercicios Findos em

31/12/2017 e 31/12/2016 e os respectivos balancetes contabeis, apresentadas no trimestre
analisado est§o apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em conformidade
com as praticas contabeis adotadas no Brasil.
Campo Grande-MS, 12 de mar9o de 2018.
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