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RELATÓRIO DE REVISÃO DE INFORMAÇÕES INTERMEDIÁRIAS 

Oí~03i4 

Aos 
Conselhos Administrativo e Fiscal do 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL -ADMINISTRAÇÃO 
REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL -SENAR/MS 

Introdução 

Revisamos o Balanço Patrimonial do SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM RURAL -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MATO 
GROSSO DO SUL -SENAR/MS em 30 de junho de 2019, e o 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, consequentemen}e, 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 Conceitua) de 
Legislação Societária, para a Elaboração e Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, aprovada pelo Conselho Federal de 
Contabilidade; 
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Conclusão 

~0003ï5 

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 junho 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, 08 de agosto de 2019 
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CRC2SP023856/O-1 "S" MS 

ROBERTO ARAÚJO DE SOUZA 
CTCRC1SP242826/O-3 "S" MS 
Sócio Responsável 
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