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

Revisamos o Balanço Patrimonial Exercícios Intermediá'r'io em 3110312020 e 3111212019 do

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -SENAR-AR/MS em 31 de março de 2020, e as

respectivas demonstrações Balanço Orçamentario Exercício 2020 - Primeiro Trimestre,

Demonstração do Resultado - Exercícios Intermediiírios findos em 0l/0112019 a3l/03/2019 e

de 01101/2020 e 31/0312020, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL

em 01/01/2019 a 3110312019 e de 01101/2020 e 3l/0312020, e as Demonstrações dos Fluxos

de Caixa Exercícios Intermediários Findos em 3110312020 e 3110312019 pua o trimestre findo

naquela data, incluindo o resumo das práticas contabeis significativas, bem como as

conespondentes Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis 1o Trimestre de 2020.

A administração é responsável pela elaboração e apÍesentação adequada dessas informações

intermediiírias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa

responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações intermediarias com

base em nossa revisão.

Alcance da Revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as nornas brasileiras e intemacionais de revisão.

Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações,

principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contabeis 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 norrnas

de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos

coúecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma

auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião ae adito;a. ( p, @
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Outras informações intermediárias

O Senar-ARMS elabora sua contabilidade com base no Código de Contabilidade e

Orçamento - CODECO, que visa subsidiá-las na elaboração e execução de seus

Orçamentos-Programa, controle de receitas, despesas e patrimônio, o que, em alguns casos,

não está de acordo com a NBC TG Estrutura Conceitual, de 21 de novembro de 2019 -
Estrutura Conceitual da Legislação Societiíria, para a Elaboração e Apresentação das

Demonstrações Contábeis, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Conclusão

Com base em nossa revisão, não temos coúecimento de neúum fato que nos leve a

acreditar que as informações intermediárias não apresentam adequadamente, em todos os

.§pectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, em 3l de março de 2020,

o desempeúo de suas operações e os seus fluxos de caixa para o trimestre findo naquela

data de acordo com as práticas conüibeis adotadas no Brasil.

Campo Grande-MS,29 de junho de 2020.
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