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Aos Senhores Membros do Conselho Fiscal da Associação Sul-riograndense dos 

Viajantes Comerciais - Porto Alegre - RS 

 

PARECER DE REVISÃO INDEPENDENTE DAS CONTAS 

 

Revisamos as contas da Associação Sul-riograndense dos Viajantes Comerciais 
relativas ao ano 2019, demonstrações anexas. Nosso trabalho foi orientado pela Norma 
NBC TR 2400 do Conselho Federal de Contabilidade. Adotamos todos os procedimentos 
julgados necessários nas circunstâncias, com ênfase em procedimentos analíticos e 
cálculos matemáticos. 
 
O objetivo de uma revisão de contas é permitir ao auditor independente afirmar se, com 
base em procedimentos que não fornecem toda a evidência que seria exigida em uma 
auditoria independente, tomou conhecimento de algum fato que o leve a acreditar que a 
gestão e as prestações de contas não tenham sido elaboradas, em todos os aspectos 
relevantes, de acordo as políticas e com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Não 
se pode depositar confiança de que o trabalho de revisão revele erros, atos ilegais ou 
outras irregularidades. 
 
A preparação das contas é de responsabilidade dos gestores e a nossa 
responsabilidade limita-se ao exame e recomendação para sua aprovação ou 
desaprovação por parte dos órgãos de julgamento e aprovação. 
 
Não tomamos conhecimento de nenhum fato relevante que nos leve a acreditar que 
tenha ocorrido ação de Administradores que podem ser consideradas prejudiciais à 
Associação e nem que as prestações de contas não estão apresentadas 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura de 
relatório financeiro aplicável. 
 
Com base em nossa revisão, entendemos como adequada a aprovação das contas da 

gestão Associação Sul-riograndense dos Viajantes Comerciais 

relativas ao ano de 2019. 
Porto Alegre, 20 de maio de 2019 
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6- Contingencias - A associação é Ré em ações trabalhistas e de cobrança as quais, em tese, não alteram a 
representatividade das demonstrações. 
 

 


