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RELATÓRIO DE REWSÃO DE "FORMAÇÕES "TERMEDIÁRLAS

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

htrodução

Revisamos o Balanço Patimonial Exercícios lnteimediário em 31/03/2018 e 31/12/2017 do Serviço
Nacional   de  Aprendizagem  Rural  -SENAR/MS   em  31   de  março   de  2018,   e  as  respectivas
demonstrações do Balanço Financeiro Períodos lntemediários Findos em 31/03/2018 e 31/12/2017,
Balanço  Orçamentário  Exercícío  2018  -  Primeíro  Trimestre,  Demonstrações  das  Mutações  do
Patrimônio   Líquido   -   DMPL   em   01/01/2017   a   31/03/2017   e   de   01/01/2018   a   31/03/2018,
Demonstrações   das   Variações   Patrimoniais   Periodos   lntemediários   Findos   em   31/03/2018   e
31/03/2017, e as Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios lntemediários Findos em 31/03/2018
e  31/03/2017  para  o  timestre  findo  naquela  data,  incluindo  o  resumo  das  práticas  contábeis
significativas,  bem  como  as  coffespondentes  Notas  Explicativas  das  Demonstrações  Contábeis  1°
Trimestre 2018.

A  administração  é  responsável  pela  elaboração  e  apresemtação  adequada  dessas  infomaçõés
intemediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa responsabflidade é a de
expressar uma conclusão sobre essas infomnações intemediarias com base em nossa revisão.

A]cance da Revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as nomas brasileiras e intemacionais de revisão.  Uma
revísão  de  infomações  inteimediárias  consiste.  na  realização  de  indagações,  principalmente  ás
pessoas  responsáveis  pelos  assuntos  financeiros  e  contábeis ' e  na  aplicação  de  procedimentos
analíticos  e  de  outros procedimentos  de i.evísão.  0  àlcance  de uma revisão  é  significativamente
menor   do   que   o   de  uma  auditoria  conduzida  de   acordo   com   as   normas   de   auditoria   e,
consequentemente, não nos pemitiu obter segurança de que tomamos conhecímento  de todos os
assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos
ma opinião de auditoria.

Conclusão

Com base em possa revisão, não tmos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as
infomações  intemediárias  não  apresentam  adequadamente,  em  todos  os  aspectos  relevantes,  a
posição  parimorial  e  financeira  da  entidade,  em  31  de março  de 2018,  o  desempenho  de  suas
operações e os seus fluxos de caixa para o trimestre findo naquela data de aoordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.

Campo Grande-MS, 26 de maio de 2.018.
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