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Introdução
O presente trabalho foi realizado no âmbito da Prova Oral do Exame
para Revisor Oficial de Contas e visa apresentar as consequências e
implicações relacionadas com as novas exigências de relato, decorrentes da adoção das Normas Internacionais de Auditoria [International Standards on Auditing (ISA)] em Portugal.
O trabalho encontra-se estruturado em duas partes, na primeira
parte será efetuado um enquadramento legal e na segunda parte
serão enfatizadas as implicações e consequências das principais alterações decorrentes da nova norma de relato ISA 7011 e das ISA
de relato (Revistas), assinalando-se sempre que se justifique as diferenças dessas alterações entre as Entidades de Interesse Público
(EIP) e todas as outras entidades.

Enquadramento Legal
À luz da legislação existente, no contexto do tema exposto no presente trabalho, o enquadramento legal apresentado seguidamente,
é aquele que, em minha opinião, se afigura mais relevante no que
respeita à aplicação das ISA em Portugal e consequente distinção
em termos de exigências de relato entre as EIP e todas as outras
entidades.
A Diretiva 2014/56/EU do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 16 de abril de 2014, que altera a Diretiva 2006/43/CE relativa à revisão legal das contas anuais e consolidadas, transposta
parcialmente para o ordenamento jurídico português pela Lei
n.º 140/2015, de 7 de setembro, que aprova o novo Estatuto da
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (EOROC), contém no seu
âmago, entre outros aspetos, a harmonização das regras aplicáveis
aos auditores na União Europeia, o reforço da credibilidade das demonstrações financeiras (DF) auditadas, a intensificação da supervisão pública dos Revisores Oficiais de Contas (ROC) e Sociedades
de Revisores Oficiais de Contas (SROC) e um acréscimo de transparência a diversos níveis.
A Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro, aprova o Regime Jurídico da
Supervisão de Auditoria (RJSA), transpõe a Diretiva 2014/56/UE e

assegura a execução, na ordem jurídica interna, do Regulamento
(UE) n.º 537/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
abril de 2014, relativo aos requisitos específicos para a revisão legal
de contas das entidades de interesse público. O presente regime jurídico, para além de regulamentar a supervisão da auditoria, prevê a
assunção pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
de funções de supervisão pública dos ROC e SROC no exercício da
atividade de auditoria, determina as atribuições da CMVM enquanto entidade reguladora, define as EIP em Portugal e estabelece os
requisitos específicos para a revisão legal das contas destas entidades.
O Código das Sociedades Comerciais (CSC) dispõe, no n.º 3 do artigo
451º, quanto ao teor Certificação Legal das Contas (CLC), incluindo
um parecer em que se indique se o relatório de gestão é ou não concordante com as contas do exercício.
Por força das alterações introduzidas pela legislação acima referida, designadamente, através do disposto no n.º 6 do art.º 45º do
EOROC, os revisores oficiais de contas realizam a revisão legal de
contas ou a revisão voluntária de contas de acordo com as normas
internacionais de auditoria adotadas pela Comissão Europeia e, nos
termos do n.º 8 do mesmo artigo, enquanto estas não forem adotadas, de acordo com as ISA emitidas pelo International Auditing and
Assurance Standards Board (IAASB) da International Federation of
Accountants (IFAC), não obstante até 31/12/2015 poderem ter sido
aplicadas em Portugal de forma supletiva.
Em 2015, o IAASB divulgou uma nova ISA e efetuou uma revisão a
um conjunto de ISA, com o propósito de melhorar significativamente os relatórios de auditoria, alterações essas que produzem efeitos
nas auditorias de demonstrações financeiras (DF) com referência a
períodos findos em, ou após, 15 de dezembro de 2016 (Edição 2015).
No âmbito das atribuições previstas na alínea r) do art.º 6º do EOROC, a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) através da
sua Circular n.º 15/17, de 8 de fevereiro emitiu o Guia de Aplicação
Técnica (GAT) n.º 1 (Revisto), o qual apresenta os novos modelos de
Certificação Legal das Contas (CLC) / Relatório de Auditoria a utilizar
nas auditorias de DF anuais com referência a períodos que se iniciem
em, ou após, 1 de janeiro de 2016.
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Principais Alterações

·· ISA 705 (Revista) – Modificações à Opinião no Relatório do Auditor Independente;

A partir de 1 de janeiro de 2016, nos termos do novo EOROC, o normativo técnico da OROC é constituído pelas ISA e pelas Normas
Técnicas, tendo deixado de vigorar todas as Normas Técnicas de
Revisão/Auditoria, assim como as Diretrizes de Revisão e Auditoria
(DRA) que incidiam sobre matérias agora tratadas pelas ISA.

·· ISA 706 (Revista) – Parágrafos de Ênfase e Parágrafos de Outras Matérias no Relatório do Auditor Independente; e

A maior parte das ISA relativas à conclusão de auditoria e relato (Série 7) foram objeto de revisão, num processo que envolveu a revisão
de 4 normas e a publicação de uma nova norma:

Para além das ISA relativas à conclusão e relato, foram alteradas as
seguintes normas:

·· ISA 700 (Revista) – Formar uma Opinião e Relatar sobre Demonstrações Financeiras;
·· ISA 701 (Nova) – Comunicar Matérias Relevantes de Auditoria
no Relatório do Auditor Independente;

·· ISA 720 (Revista) – As Responsabilidades do Auditor Relativas
a Outra Informação.

·· ISA 260 (Revista) - Comunicação com os Encarregados da Governação;
·· ISA 315 (Revista) - Identificar e Avaliar os Riscos de Distorção
Material Através do Conhecimento da Entidade e do Seu Ambiente;
·· ISA 570 (Revista) - Continuidade; e
·· ISA 610 (Revista) - Usar o Trabalho de Auditores Internos
A revisão às ISA indicadas determinaram também ligeiros ajustamentos noutras ISA.

ISA 700 - Formar uma
Opinião e Relatar
sobre Demonstrações
Financeiras e
ISA 705 - Modificações à
Opinião no Relatório do
Auditor Independente
A alteração mais significativa desta norma relaciona-se com a modificação da estrutura do relatório de auditoria e com o aparecimento de novas secções que não se encontravam previstas na anterior
versão da ISA 700. Os requisitos e natureza de cada uma das novas
secções serão analisados de forma mais detalhada ao longo do trabalho, no âmbito da análise à ISA a que diz respeito.

“A alteração mais significativa desta
norma relaciona-se com a modificação
da estrutura do relatório de auditoria
e com o aparecimento de novas secções
que não se encontravam previstas na
anterior versão da ISA 700.”
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Implicações no Relatório
do Auditor:
Opinião
A opinião passa a ser a primeira secção do relatório, a qual será intitulada de “Opinião” quando o auditor expressa uma opinião não modificada. Se o auditor expressar uma opinião modificada, o título da
secção da “Opinião” deverá ser alterado consoante o tipo de opinião
a emitir: i) Opinião com Reservas; ii) Opinião Adversa; e iii) Escusa
de Opinião.

Bases para a opinião
Mesmo quando o auditor expressa uma opinião não modificada
deve ser incluída uma secção intitulada “Bases para a Opinião”,
imediatamente a seguir à secção da “Opinião”, na qual é indicado o
seguinte:
·· Declaração de que a auditoria foi conduzida de acordo com as
ISA;
·· Referência à secção que descreve as responsabilidades nos termos das ISA;
·· Declaração sobre a independência e outros requisitos éticos; e

·· A indicação do referencial contabilístico adotado na preparação
das DF;
·· Indicação das responsabilidades do órgão de gestão na preparação de outra informação (e.g., relatório de gestão, relatório de
governo societário, etc.);
·· A responsabilidade pela avaliação da capacidade da entidade se
manter em continuidade; e
·· A referência às responsabilidades dos indivíduos envolvidos na
supervisão do processo de relato financeiro, quando tais indi-

·· Declaração de que a prova de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para proporcionar uma base para a sua opinião.
Quando o auditor expressar uma opinião modificada deve incluir
uma descrição da matéria que deu origem à modificação e alterar
o título da secção de “Bases para a Opinião” em função do tipo de
opinião a emitir: i) Bases para a Opinião com Reservas; ii) Bases para
a Opinião Adversa; e iii) Bases para a Escusa de Opinião.

Matérias relevantes de auditoria
Quando o auditor emite uma escusa de opinião sobre as DF não
deve incluir a secção “Matérias Relevantes de Auditoria”, exceto se
exigido por lei ou regulamento. Será importante relevar que, as exigências de relato previstas na alínea c) do n.º 2 do art.º 10º do Regulamento (UE) n.º 537/2014 não preveem claramente a dispensa
de relato dessa informação na eventualidade do auditor emitir uma
escusa de opinião.

Responsabilidades do órgão de
gestão / auditor
O relatório de auditoria passou a ter 2 novas secções, uma relativa
às responsabilidades do órgão de gestão e outra relativa às responsabilidades do auditor.
No que respeita às responsabilidades do órgão de gestão, as principais diferenças face à estrutura existente são:
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víduos não forem os mesmos que têm responsabilidade pela
preparação das DF.
No que respeita às responsabilidades do auditor, as principais diferenças face à estrutura existente são:
·· Uma descrição mais detalhada das responsabilidades do auditor, incluindo as principais características da auditoria, podendo-se explicar de forma pormenorizada o conceito de auditoria
baseada no risco, bem como esclarecer o significado de certos
termos técnicos de auditoria;
·· Quando se aplica a ISA 600, descrever as responsabilidades
numa auditoria de grupo;
·· Possibilidade de disponibilizar informações adicionais sobre as
suas responsabilidades na determinação das matérias relevantes de auditoria; e
·· Possibilidade de no futuro, caso a legislação em Portugal o permita, poder efetuar uma referência para a descrição mais detalhada das responsabilidades do auditor para uma página de
internet de uma autoridade apropriada ou apêndice ao relatório
do auditor.

Outras responsabilidades de
relato
Se o auditor abordar outras responsabilidades de relato no seu relatório para além das responsabilidades nos termos das ISA, então
deverá descrevê-las na secção “Relato sobre outros requisitos legais”. Excecionalmente essas responsabilidades poderão ser apresentadas em conjunto, desde que abordem os mesmos tópicos e
a redação do relatório de auditoria permita distinguir claramente
umas das outras.

Comunicação com os
encarregados da governação
Quando o auditor tenciona expressar uma opinião modificada deve
comunicar aos encarregados da governação as circunstâncias e/ou
razões que as justificam, o auditor deverá ainda facultar uma minuta do seu relatório para facilitar a discussão acerca das matérias
abordadas, para que os encarregados da governação tenham a oportunidade de apresentar ao auditor informação/explicação acerca da
opinião modificada.

ISA 701 - Comunicar
Matérias Relevantes
de Auditoria no
Relatório do Auditor
Independente
A adoção da ISA 701 é provavelmente a alteração com maior impacte na conclusão e relato de auditoria, nomeadamente nas EIP, sendo
que poderá ser aplicada voluntariamente nas restantes entidades.
Contudo, esta nova norma não implicará um esforço adicional significativo ao trabalho de auditoria efetuado de acordo com as ISA
já existentes, na medida em que a auditoria é centrada no risco,
concretamente no risco de distorção material, na sua identificação,
avaliação e resposta através de execução de procedimentos que
conduzam à obtenção de prova de auditoria suficiente e apropriada
para chegar às conclusões sobre as quais se baseia a opinião. A ISA
701 visa, sobretudo, informar os utilizadores da informação financeira das matérias que, no entendimento do auditor, tiveram maior
relevância na auditoria e que, em substância, espelham uma parte
central do seu trabalho de auditoria.

“A ISA 701 visa, sobretudo, informar os
utilizadores da informação financeira
das matérias que, no entendimento
do auditor, tiveram maior relevância
na auditoria e que, em substância,
espelham uma parte central do seu
trabalho de auditoria.”
O relatório de auditoria passará assim a ter uma nova secção intitulada “Matérias relevantes de auditoria”. A comunicação de tais matérias numa secção própria deverá ter em consideração a utilidade
e compreensão do relatório de auditoria como um todo, para que
o utilizador da informação financeira percecione o encadeamento
lógico dos assuntos tratados em cada uma das secções. Para tal, a
informação desta secção deve ser relatada de tal forma inequívoca,
que não leve o utilizador a entender que se trata de:
·· Um substituto de divulgações das DF exigidas pelo referencial
de relato financeiro aplicável, ou que sejam necessárias para
uma apresentação apropriada;

Obrigações adicionais

·· Um substituto para o auditor expressar uma opinião modificada
quando exigido nas circunstâncias de um trabalho específico de
auditoria de acordo com a ISA 705;

A alínea c) no n.º 1 do art.º 81º da Lei n.º 140/2015, (EOROC), prevê
que o auditor comunique imediatamente às autoridades competentes pela supervisão da entidade uma escusa de opinião, uma
opinião adversa ou com reservas ou a impossibilidade de emissão
de relatório.

·· Um substituto do relato de acordo com a ISA 570 quando exista
uma incerteza material relativa a acontecimentos e condições
que possam colocar uma dúvida significativa sobre a capacidade da entidade prosseguir em continuidade; ou
·· Uma opinião separada sobre matérias individuais.
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Determinação das matérias
relevantes de auditoria
Quer se trate de uma auditoria realizada pela 1ª vez ou de uma auditoria recorrente, a identificação/revisão dos riscos de distorção
material começa logo na fase inicial dos trabalhos, concretamente
na fase de planeamento ao estabelecer uma estratégia global de
auditoria de acordo com a ISA 300. Uma adequada planificação
do trabalho irá permitir ao auditor dedicar a atenção apropriada e
uma eficiente alocação dos meios às áreas relevantes da auditoria,
identificar e resolver potenciais problemas em tempo oportuno e
gerir o trabalho de forma mais eficaz. No Anexo I são apresentadas
de forma esquematizada as fases de determinação das matérias
relevantes de auditoria.

“Uma adequada planificação do
trabalho irá permitir ao auditor
dedicar a atenção apropriada e uma
eficiente alocação dos meios às áreas
relevantes da auditoria, identificar e
resolver potenciais problemas em tempo
oportuno e gerir o trabalho de forma
mais eficaz.”
Na determinação das matérias que exigem uma atenção significativa do auditor no decurso da auditoria, do conjunto de matérias previamente comunicadas aos encarregados da governação, o auditor
deve ter em consideração:
·· As áreas de maior risco de distorção material ou riscos significativos identificados de acordo com a ISA 315;
·· As áreas das DF, que na opinião do auditor, envolvem um julgamento significativo do órgão de gestão (e.g., estimativas
contabilísticas de elevada complexidade ou sujeitas a grande
subjetividade/incerteza); e
·· O efeito na auditoria de acontecimentos e transações significativos que ocorreram durante o período (e.g., efeito nas DF
de transações significativas com partes relacionadas ou transações significativas não usuais ou fora do âmbito normal da
atividade da entidade).
Contudo, nem todas as matérias merecedoras de especial atenção
do auditor são consideradas as matérias relevantes de auditoria.
Num processo de tomada de decisão que pretende selecionar um
número reduzido de matérias relevantes de auditoria, o auditor deverá ter em consideração os seguintes fatores:
·· A importância da matéria para a compreensão pelos utilizadores das DF;
·· A natureza da política contabilística subjacente da matéria, a
complexidade e subjetividade;
·· A natureza e materialidade, tanto qualitativa como quantitativa, das distorções corrigidas e das distorções não corrigidas

acumuladas devido a fraude ou erro relativas à matéria, se existirem;
·· A natureza e extensão do esforço de auditoria necessário para
tratar a matéria;
·· As dificuldades na aplicação de procedimentos de auditoria,
avaliação dos resultados desses procedimentos e obtenção de
prova relevante e credível;
·· A gravidade de quaisquer deficiências de controlo identificadas
em relação à matéria; e
·· Efeito das matérias nas DF como um todo.

Relato das matérias relevantes
A descrição de cada uma das matérias relevantes de auditoria deverá incluir:
·· A razão pela qual a matéria é considerada significativamente
importante na auditoria;
·· A forma como a matéria foi abordada durante a auditoria, quais
os procedimentos executados e os seus resultados; e
·· Uma referência para o local onde a matéria está divulgada.
Em circunstâncias extramente raras, quando o auditor determinar
que a divulgação de uma dada matéria poderá trazer consequências
adversas ou se a lei ou regulamento proibir a sua divulgação, então
o auditor poderá não incluir tal matéria no seu relatório de auditoria.

Comunicação com os
encarregados da governação
De acordo com a ISA 260, é exigido ao auditor que comunique com
os encarregados da governação informação relativa às matérias relevantes de auditoria em tempo oportuno. Não obstante, o julgamento do auditor acerca da oportunidade de tal comunicação em
função das circunstâncias específicas do trabalho, é recomendável
que esta seja realizada no mínimo em 2 momentos:
1.º momento – fase inicial do trabalho – o auditor deverá comunicar uma expectativa das matérias relevantes de auditoria e a
razão dessa qualificação, as suas responsabilidades para determinar e comunicar tais matérias (se necessário), o âmbito e calendário de auditoria, e eventualmente, a natureza e extensão de
alguns dos procedimentos planeados para os riscos mais significativos.
2.º momento – pré-finalização do relatório de auditoria – quando
o auditor disponibiliza uma versão preliminar do relatório de
auditoria para discussão, deverá simultaneamente apresentar as
suas conclusões sobre as matérias que exigiram especial atenção,
e que, por essa razão, foram consideradas matérias relevantes de
auditoria, bem como qualquer dificuldade significativa ocorrida durante a auditoria relativamente a essas matérias (e.g., um
esforço não planeado para obter prova de auditoria suficiente e
apropriada).
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De salientar que a comunicação no início dos trabalhos poderá revelar-se extremamente profícua, uma vez que: i) os encarregados
da governação ao tomarem conhecimento de tais matérias poderão
reavaliar a sua capacidade de analisar o impacte dos riscos existentes e a identificação de novos riscos, analisar a adequação do plano de resposta aos riscos e verificar se as divulgações das DF são
suficientes e adequadas para fornecer informação relevante sobre
tais matérias; e ii) ajuda o auditor a compreender melhor a entidade
e o seu ambiente, a identificar e avaliar os riscos de distorção material e a prevenir a ocorrência de discussões sobre este assunto no
momento em que as DF estão a ser finalizadas.

Documentação
De acordo com a ISA 230, é exigido ao auditor que fique documentado o seguinte:
·· O julgamento do auditor sobre a razão pela qual considerou ou
não uma matéria relevante de auditoria, do conjunto de matérias que exigem significativa atenção;
·· As conclusões alcançadas e os julgamentos significativos para
atingir essas conclusões, registo da natureza, oportunidade e
extensão dos procedimentos efetuados na obtenção de prova
de auditoria para as matérias que exigiram maior atenção do
auditor;
·· Assuntos significativos que surgiram durante a auditoria; e
·· As matérias comunicadas aos encarregados da governação,

Acordo dos Termos de Auditoria
Com a possibilidade de aplicar a ISA 701, de forma voluntária, às entidades que não sejam EIP, o auditor deverá ajustar a forma e conteúdo da carta de compromisso, no âmbito da ISA 2102, por forma a
elucidar os encarregados da governação/órgão de gestão quanto à
natureza da informação passível de ser relatada.
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Obrigações adicionais
A alínea c) do n.º 2 do art.º 10º do Regulamento (UE) n.º 537/2014
prevê a divulgação, no relatório de auditoria, dos riscos de distorção
material mais significativos identificados (incluindo os riscos apurados de distorção material devido a fraude), de uma síntese da resposta do auditor e das observações (se fundamentais) que possam
ter surgido em relação a esses riscos. Esta exigência de relato, como
se pode verificar, está implicitamente tratada nas matérias relevantes de auditoria na ISA 701.
A alínea p) do n.º 2 do Art.º 11º do Regulamento (UE) n.º 537/2014
prevê, entre outros aspetos, que seja indicada no relatório adicional
dirigido ao Comité de Auditoria, informação relativa aos assuntos
mais significativos da auditoria, nos quais se incluem as matérias
relevantes de auditoria.

ISA 706 - Parágrafos
de Ênfase e Parágrafos
de Outras Matérias no
Relatório do Auditor
Independente
De acordo com a ISA 706, quando a secção da “Ênfase” se relaciona
com o referencial de relato financeiro ou caso se trate de um assunto de elevada importância, o auditor pode considerar necessário
colocar o parágrafo imediatamente a seguir à secção das “Bases da
Opinião”, caso contrário poderá ser colocado após a secção “Matérias
Relevantes de Auditoria”. No entanto, o GAT n.º 1 (Revisto), prevê
que a Secção da “Ênfase” seja apresentada a seguir à secção da “Incerteza material relacionada com a continuidade” (se existente) e
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a secção das “Outras Matérias” deverá ser apresentada a seguir à
secção das “Matérias relevantes de auditoria” (se existente).
A secção da “Ênfase” deverá terminar com a expressão “A nossa opinião não é modificada em relação a esta(s) matéria(s).”

Implicações na secção das
“Matérias Relevantes de
Auditoria”
Se o auditor considerar necessário chamar a atenção dos utilizadores para uma matéria apresentada ou divulgada nas DF devido à sua
importância na compreensão das mesmas e caso essa matéria seja
relatada na secção “Matérias Relevantes de Auditoria”, então não
deverá ser objeto de Ênfase, mas sim enfatizada na secção “Matérias Relevantes de Auditoria”, descrevendo-a em primeiro lugar ou
incluindo informação adicional na descrição da matéria.

ISA 570 - Continuidade
Uma das alterações mais relevantes na ISA 570 prende-se fundamentalmente com as implicações em termos de relato sobre o uso
apropriado, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade
na preparação das DF, no julgamento do auditor.
O relatório de auditoria passará assim a ter uma nova secção intitulada “Incerteza Material Relacionada com a Continuidade”, quando
for esse o caso.
O diagrama apresentado no Anexo II ilustra o processo de avaliação
e tomada de decisão do auditor e o respetivo impacte no Relatório
de Auditoria.

Procedimentos de avaliação de
risco
Quando o auditor executa os procedimentos de avaliação dos riscos de acordo com a ISA 315, deverá também considerar se existem
acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas sobre
a capacidade da entidade prosseguir em continuidade, tais como,
uma situação patrimonial degradada, forte dependência dos financiamentos obtidos ou perda significativa de quota de mercado. O
parágrafo A3 da norma fornece um vasto conjunto de acontecimentos que possam colocar dúvidas sobre a capacidade da entidade
prosseguir em continuidade.

Avaliação da apreciação do
órgão de gestão
O auditor deve avaliar a apreciação do órgão de gestão sobre a
capacidade da entidade prosseguir em continuidade. Caso tal
apreciação não tenha sido realizada, o auditor deve solicitar a realização da mesma, especialmente se existirem dúvidas relativas à
Continuidade.

A avaliação é efetuada para o período exigido pelo referencial de relato financeiro (12 meses após a data do balanço), testando a fiabilidade dos pressupostos utilizados e a utilização de toda informação
relevante.

“O auditor deve avaliar a apreciação do
órgão de gestão sobre a capacidade da
entidade prosseguir em continuidade.
Caso tal apreciação não tenha sido
realizada, o auditor deve solicitar a
realização da mesma, especialmente
se existirem dúvidas relativas à
Continuidade.”
Deverão ser solicitadas declarações escritas, acerca dos planos e medidas futuras, ao órgão de gestão e aos encarregados da governação,
se tal for apropriado. Se existirem incertezas quanto à capacidade
da entidade prosseguir em continuidade, o auditor deve efetuar
procedimentos de auditoria adicionais por forma a obter prova de
auditoria suficiente e apropriada, como por exemplo, ler os termos
dos contratos de empréstimo, analisar as DF previsionais, ou efetuar
uma confirmação externa aos financiadores quanto aos termos de
exigibilidade do capital ou aos advogados quanto à existência de litígios ou reclamações.

Implicações no Relatório
do Auditor
Existência de uma incerteza
material adequadamente
divulgada
Quando o auditor conclui que existem indícios suficientemente
fortes que suscitam uma incerteza material sobre a capacidade da
entidade prosseguir em continuidade, deve ser incluída uma secção
do relatório de auditoria intitulada “Incerteza Material Relacionada
com a Continuidade”, onde deverá ser identificada e caracterizada a
incerteza, bem como efetuada a referência para o relatório de gestão e o anexo às DF onde a matéria é divulgada.

Existência de uma incerteza
material não adequadamente
divulgada
O auditor deve expressar uma opinião com reservas ou uma opinião
adversa, nos termos da ISA 705, em função do seu julgamento acerca da profundidade dos efeitos da incerteza material nas DF.
Adicionalmente, deve ainda descrever a existência de uma incerteza material, na secção “Bases para a Opinião com Reservas (Adversa)”, que poderá colocar significativas dúvidas sobre a capacidade
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ISA 720 As Responsabilidades
Conclusão de que o uso do
do Auditor Relativas
pressuposto da continuidade
a Outra Informação
não é apropriado
O auditor deve expressar uma opinião adversa, devendo igualmente
em Documentos
descrever os motivos e as circunstâncias na secção “Bases para a
Opinião Adversa”.
que Contenham
Demonstrações
Matérias relevantes de auditoria Financeiras Auditadas
(no caso das EIP)

da entidade prosseguir em continuidade e que as DF não divulgam
adequadamente essa situação.

Caso tenham sido identificadas eventos ou acontecimentos que
coloquem dúvidas significativas acerca da capacidade da entidade
prosseguir em continuidade e mesmo que tenha sido obtida prova
suficiente que leve a concluir pela inexistência de uma incerteza
material, o auditor pode considerar que tais matérias são suficientemente importantes para serem consideradas e relatadas na secção
“Matérias relevantes de auditoria”.

Responsabilidades do órgão de
gestão / auditor
De uma forma mais clara, as responsabilidades do auditor figuram
agora na secção “Responsabilidades do Auditor”, mantendo-se indicada a verificação da aplicabilidade do pressuposto da continuidade.

Obrigações adicionais
relacionadas com a
Continuidade (EIP)
A alínea i) do n.º 2 do art.º 11.º do Regulamento (UE) n.º 537/2014
prevê a inclusão no relatório adicional dirigido ao Comité de Auditoria (ou órgão equiparado) dos eventos ou condições identificadas
que possam suscitar dúvidas quanto à continuidade, as incertezas
materiais e medidas adotadas na avaliação.
A alínea b) do n.º 1 do art.º 81.º da Lei n.º 140/2015, (EOROC), prevê
que sejam comunicadas imediatamente às autoridades competentes pela supervisão da entidade, as ameaças ou dúvidas concretas
em relação à continuidade das operações.

Comunicação aos encarregados
da governação
De acordo com a ISA 260 (Revista) passa a ser exigido que o auditor
comunique aos encarregados da governação informação adicional
sempre que este relate uma incerteza material relacionada com a
continuidade.
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Avaliação da informação
suplementar

Quando é apresentada informação suplementar que não seja exigida pelo referencial de relato financeiro, o auditor deve avaliar se essa
informação é parte integrante das DF e se deve estar coberta pela
opinião do relatório de auditoria.
Se o auditor considerar que a informação suplementar não é parte
integrante das DF auditáveis, deve avaliar se tal informação está clara e devidamente separada da informação auditada. Mesmo que a
informação suplementar esteja clara e isenta de uma inconsistência
material, o auditor deve certificar-se de que esta não é apresentada
de forma a poder ser entendida como estando abrangida pela sua
opinião. Caso isso não suceda, o auditor deve pedir ao órgão de
gestão que altere a forma de apresentação. Se o órgão de gestão
recusar fazê-lo, o auditor deve especificar no seu relatório que essa
informação não foi auditada.
Relativamente à informação suplementar, o auditor é obrigado a
considerar se:
·· há inconsistência material entre as outras informações e as DF;
e
·· há uma inconsistência material entre as outras informações e
os conhecimentos e conclusões obtidos no decurso da auditoria.
O auditor também é obrigado, ao ler as outras informações, a permanecer atento na identificação de distorções que possa não ter
identificado no decurso da auditoria.
De acordo com a ISA 720 (Revista), o trabalho do auditor sobre a
informação suplementar aplica-se independentemente de esta ter
sido obtida antes ou após a data do relatório do auditor.

Implicações no Relatório do
Auditor
Quando for exigido que o relatório do auditor inclua uma secção de
“Outra informação” essa secção deve incluir:
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·· Uma declaração de que o órgão de gestão é responsável por
essa informação;
·· Identificação das informações obtidas antes da data do relatório e a indicação de qualquer informação que o auditor espera
obter após data do relatório, quando aplicável;
·· Uma declaração de que a opinião não cobre as outras informações;
·· Uma descrição das responsabilidades do auditor;
·· Uma declaração do auditor sobre a existência ou não de uma
distorção material não corrigida na outra informação obtida antes da data do relatório de auditoria; e
·· Se o auditor expressar uma opinião com reservas ou adversa,
o auditor deve considerar as implicações dessa opinião sobre a
sua declaração acerca da outra informação.
Em circunstâncias raras, o auditor pode entender expressar uma
escusa de opinião, caso o órgão de gestão se recuse a corrigir uma
distorção material da outra informação, colocando em dúvida a sua
integridade e consequentemente a fiabilidade da prova de auditoria
em geral. Pelo mesmo motivo, o auditor pode renunciar ao trabalho.

Relato sobre outros requisitos
legais e regulamentares no
âmbito da ISA 720 (Revista)
A alínea e) do n.º 3 e o n.º 5 do art.º 451 do Código do CSC preveem,
entre outros aspetos, que o auditor dê um parecer sobre se o relatório de gestão é ou não concordante com as contas do período.
O n.º 4 do art.º 451 do CSC prevê que o auditor ateste se o relatório
do governo societário inclui os elementos referidos no n.º 1 do art.º
245.º-A do Código dos Valores Mobiliários.

Documentação
De acordo com a ISA 230, é exigido ao auditor que se documente
dos procedimentos executados e da versão final da outra informação sobre a qual o auditor executou o trabalho.

Conclusão
A crescente importância que a informação financeira tem assumido,
por motivos de diversa ordem, levaram governos, acionistas, credores e outros utilizadores da informação financeira a procurar/exigir
aos órgãos de gestão, órgãos de fiscalização e auditores, informação
mais relevante e transparente. Em minha opinião, essas exigências
foram atendidas no processo de revisão das ISA relativas à conclusão de auditoria e relato, especificamente nas EIP, contribuindo para
uma redução do audit expectation gap.

A maior objetividade do relatório de auditoria é evidente na sua nova
estrutura, que agora se inicia pelo que mais interessa ao utilizador
das DF, a Opinião. A inclusão de uma secção relativa à Continuidade
e de outra relativa às Matérias Relevantes de Auditoria traduz-se
num aumento do valor informativo do relatório de auditoria. No
entanto, o relato de um dado nível de informação e a utilização de
um vocabulário meramente técnico, exige maiores conhecimentos
do utilizador da informação financeira sob pena do relatório poder
tornar-se não totalmente compreensível.
Os Anexos III e IV, apresentam dois casos práticos ilustrativos das
principais consequências para o relatório de auditoria da aplicação
das ISA relativas à conclusão de auditoria e relato que foram objeto
de revisão.
Outra das consequências do processo de revisão das ISA que o auditor irá suportar é o aumento do tempo dedicado à elaboração do
relatório de auditoria, sobretudo nas EIP, considerando as suas responsabilidades de relato nas secções: i) “Matérias Relevantes de auditoria” e ii) “Relato sobre outros requisitos legais e regulamentares”,
e consequente documentação. Se por um lado, o relatório de auditoria agora evidencia de forma pormenorizada uma parte importante
do trabalho realizado, nomeadamente através do relato dos riscos
/ matérias mais significativas e dos procedimentos realizados, credibilizando ainda mais a profissão, por outro, o maior escrutínio a
que estas entidades estão sujeitas na eventualidade de algum problema suceder, poderá ser revelador de uma falha de julgamento
profissional, ao negligenciar uma matéria relevante ou ao aplicar
procedimentos de auditoria ineficientes, afetando a sua reputação.

“Se por um lado, o relatório de
auditoria agora evidencia de forma
pormenorizada uma parte importante
do trabalho realizado, nomeadamente
através do relato dos riscos / matérias
mais significativas e dos procedimentos
realizados, credibilizando ainda mais a
profissão, por outro, o maior escrutínio
a que estas entidades estão sujeitas
na eventualidade de algum problema
suceder, poderá ser revelador de uma
falha de julgamento profissional, ao
negligenciar uma matéria relevante ou
ao aplicar procedimentos de auditoria
ineficientes, afetando a sua reputação.”

A evolução da profissão e a procura de mais informação por parte
dos utilizadores da mesma, irá previsivelmente culminar num relatório de auditoria cada vez mais completo, útil e elucidativo dos
conceitos, processos e julgamentos efetuados pelo auditor.
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Anexos
Anexo I
Processo de determinação das
matérias relevantes de auditoria
Atividades de Planeamento - Estabelecer
a estratégia global de Auditoria

Comunicação das matérias aos
encarregados da governação

Matérias que exigem
significativa atenção
do auditor

MRA = Matérias
Relevantes de
Auditoria

MRA

Anexo II
Processo de avaliação e
tomada de decisão do auditor
quanto uso do pressuposto da
Continuidade:
Foram
identificados
acontecimentos
ou condições
que possam
lançar dúvidas Sim
significativas
acerca da
capacidade
da empresa
prosseguir em
continuidade?
Não
Opinião não
modificada

Existe Sim
incerteza
material?

Não
Apreciar
divulgação

O uso do
pressuposto Sim
da
continuidade
é adequado?

A
divulgação Sim
é
adequada?

Não

Não

Opinião
adversa

Opinião não
modificada
c/ secção da
Incerteza
material
relativa à
continuidade

Opinião com
reservas

Escusa de
opinião

Relutância
da Gerência em
fazer/alargar a sua
apreciação
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Anexo III

a capacidade da entidade em se manter em continuidade de
acordo com a ISA 570.

Caso ilustrativo n.º 1

·· O auditor obteve toda a informação antes da data do relatório e
não identificou distorções materiais na “Outra Informação”.

Para efeitos deste caso ilustrativo, pressupõem-se as seguintes circunstâncias e pressupostos:
·· A entidade objeto do caso ilustrativo, irá utilizar o nome fictício
de Sociedade ABC.
·· A entidade é uma empresa pública que, durante dois anos consecutivos, apresentou um volume de negócios superior a € 50
000 000, qualificando-se como uma Entidade de Interesse Público nos termos da alínea l) do art.º 3.º da Lei n.º 148/2015, de
9 de setembro;
·· As demonstrações financeiras são preparadas pelo órgão de
gestão de acordo com o SNC;
·· O auditor concluiu que é apropriado expressar uma opinião sem
reservas, i.e. uma Opinião “limpa”;
·· Com base na prova de auditoria obtida, o auditor concluiu que
não existe incerteza material relacionada com acontecimentos
ou condições que possa colocar dúvidas significativas sobre

·· As pessoas responsáveis pela supervisão das demonstrações
financeiras não são as mesmas que têm a responsabilidade
pela sua preparação.
·· No julgamento do auditor, a matéria tratada no risco n.º 3 da
matriz de risco abaixo indicada é de tal modo importante, que
o auditor entendeu fazer uma Ênfase. A matéria não requereu
atenção especial do auditor na auditoria às demonstrações financeiras.
·· No quadro seguinte são apresentados os riscos de distorção
material identificados no conhecimento da entidade e do seu
ambiente.
Nota:
Tendo em consideração os objetivos do presente caso ilustrativo,
por simplificação, apenas serão apresentadas as secções que sofrem alterações, devendo a restante estrutura do relatório obedecer
ao GAT n.º 1 (Revisto).

Matriz de Risco
Saldo de Conta / Classe
de Transação
R.

Risco

Asserção

DF

#1

Grande dispersão geográfica da empresa, 12
centros operacionais, a informação contabilística e
financeira é processada em cada um dos centros e
integrada nos sistemas de informação dos serviços
centrais.

Ocorrência,
Plenitude e
Corte



#2

Alteração do S.I. do imobilizado da empresa,
comum aos 12 centros operacionais, risco de perda
de informação do anterior S.I. e de inadequada
introdução da fórmula de cálculo das depreciações
e amortizações.

Ocorrência,
Plenitude e
Rigor

AFT

Deprec.

#3

O reconhecimento e mensuração de provisões e
divulgação de passivos contingentes resultantes
dos diversos processos em contencioso pelos
danos causados pela queda da plataforma numa
subestação.

Plenitude /
Valorização e
Imputação /

Provisões

Provisões

#4

Avaliação das responsabilidades por benefícios
pós-emprego: 2 Fundos de Pensões – Plano de
benefícios definidos.

Plenitude /
Valorização e
Imputação /
Divulgação

Responsab.
benefícios
pós-emprego

Gastos
Pessoal

Cálculo dos impostos diferidos atendendo à
multiplicidade de situações que os originam
(Prejuízos fiscais reportáveis, custos não aceites
devido aos limites de realizações de utilidade
social).

Ocorrência,
Plenitude e
Rigor

ID

ID/RL

Investimentos financeiros em Associadas - em
2015 uma das associadas iniciou um processo de
reestruturação, a certificação legal das contas da
associada apresentava uma opinião com reservas.

Plenitude,
Valorização e
Imputação /
Divulgação

Investim.

#5

#6

Balanço

Risco
Significat.
Fraude

Matéria
Relevante de
Auditoria

DR

Divulgação







Financeiros

Ganhos /
Perdas em
Assoc.
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS
CONTAS/RELATÓRIO DE
AUDITORIA
RELATO SOBRE A AUDITORIA
DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
(…)
Ênfase
Chamamos a atenção para a Nota X do anexo às demonstrações
financeiras, a qual refere que na sequência da queda da plataforma
ocorrida em setembro de 2016, encontram-se em curso um conjunto de ações judiciais contra a Entidade reclamando os danos causados por esse sinistro, no montante aproximado de 5 milhões de
euros, os quais se encontram totalmente provisionados nas contas
do período. A nossa opinião não é modificada com respeito a esta
matéria.

Definidos, os respetivos pressupostos atuariais, nível de financiamento e situação do Fundo no final do ano.
-- Resposta de auditoria à matéria em questão
Os procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: i) verificação de que a entidade gestora do Fundo de Pensões está devidamente licenciada pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões; ii) avaliação da situação económica e
financeira através das leituras das demonstrações financeiras e
relatório de auditoria da entidade gestora do Fundo de Pensões
iii) avaliação da razoabilidade dos principais pressupostos atuariais aplicados e dos riscos económicos envolvidos; iii) discussão
com o órgão de gestão e com o atuário responsável sobre os
pressupostos aplicados; iv) no caso das contribuições efetuadas
por conta dos trabalhadores abrangidos pelo plano de contribuição definida, foi analisado o processamento salarial, através de
procedimentos substantivos para verificar o respetivo cálculo e
pagamento; v) recálculo das responsabilidades e da situação dos
fundos de pensões no fim do período com base nos montantes
apurados pelo atuário; vi) conciliação entre os registos contabilísticos e os valores indicados no relatório atuarial; e vii) avaliação da adequação das divulgações relativas aos benefícios pós-emprego.
-- Avaliação dos ativos por impostos diferidos

Matérias relevantes de auditoria
As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento profissional, tiveram maior importância na auditoria das
demonstrações financeiras do ano corrente. Essas matérias foram
consideradas no contexto da auditoria das demonstrações financeiras como um todo, e na formação da opinião, e não emitimos uma
opinião separada a esse respeito.
-- Avaliação das responsabilidades por benefícios pós-emprego
(Fundos de Pensões)
A Entidade tem a responsabilidade de pagar aos seus colaboradores complementos de pensões de reforma por velhice, por invalidez e de sobrevivência, nos termos do estabelecido nos acordos
de empresa que outorgou. Estes benefícios estão assegurados
por planos de pensões de benefícios definidos para empregados
do tipo A e do tipo B, que deram origem a obrigações com benefícios de pós-emprego de 120 milhões de euros e 80 milhões de
euros, respetivamente (Nota Y).
Consideramos que esta é uma matéria relevante de auditoria devido à materialidade dos montantes em causa, à subjetividade
dos pressupostos aplicados (por exemplo, taxa de crescimento
dos salários, inflação, taxas de desconto e tábuas de mortalidade)
e aos conhecimentos técnicos necessários para determinar esses
valores.
A Entidade também tem um número significativo de empregados (Empregados do tipo C admitidos após 01/01/2015) cujos
benefícios pós-emprego estão assegurados por um fundo de pensões de contribuição definida.
Na Nota Y, a administração divulgou o cálculo das responsabilidades por benefícios pós-emprego para os Planos de Benefícios
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A Entidade reconhece um montante significativo de ativos por
impostos diferidos (50 milhões de euros), devido a prejuízos fiscais reportáveis gerados nos últimos anos e a diferenças temporárias dedutíveis originadas pelos benefícios pós-emprego ou a
longo prazo de empregados em resultado do excesso dos limites
relativos às realizações de utilidade social previstos no Código de
IRC.
Consideramos que esta é uma matéria relevante de auditoria
porque o processo de avaliação é complexo e devido ao risco dos
lucros futuros (fiscais) não serem suficientes para recuperar integralmente os ativos por impostos diferidos. No entanto, a Administração tem a convicção de que os ativos por impostos diferidos
são recuperáveis, tendo preparado uma projeção de resultados e
um plano de negócios, no qual são apresentados os pressupostos, estimativas e o planeamento fiscal para obtenção de lucros
tributáveis futuros e consequente utilização dos prejuízos fiscais
reportáveis.
-- Resposta de auditoria à matéria em questão
Os procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: i) análise
das previsões a longo prazo indicadas nas projeções efetuadas
pela Administração, verificação da razoabilidade dos pressupostos e julgamentos subjacentes e da aderência da evolução dos
resultados previstos face ao histórico de resultados e indicadores
da Entidade; ii) verificação das taxas de imposto que se antecipa
estarem em vigor à data da reversão das diferenças temporárias,
e se tais taxas estão aprovadas ou substancialmente aprovadas
na data de balanço; iii) realização de procedimentos substantivos
sobre a plenitude e exatidão dos montantes reconhecidos como
imposto corrente e imposto diferido; e iv) avaliação da adequação
das divulgações relativas aos ativos por impostos diferidos e ao
imposto corrente.
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Anexo IV

·· O auditor obteve toda a informação antes da data do relatório e
não identificou distorções materiais na “Outra Informação”.

Caso ilustrativo n.º 2

·· As demonstrações financeiras do período anterior foram auditadas por outro auditor.

·· Para efeitos deste caso ilustrativo, pressupõem-se as seguintes
circunstâncias e pressupostos:
·· A entidade objeto do caso ilustrativo, irá utilizar o nome fictício
de Sociedade XYZ.
·· A entidade não se qualifica como uma Entidade de Interesse
Público.
·· As demonstrações financeiras são preparadas pelo órgão de
gestão de acordo com o SNC.
·· Com base na prova de auditoria obtida, o auditor concluiu que
existe incerteza material relacionada com acontecimentos ou
condições que possa colocar dúvidas significativas sobre a capacidade da entidade em prosseguir em continuidade de acordo
com a ISA 570 (Revista). A divulgação da incerteza material nas
demonstrações financeiras é adequada.

·· No quadro seguinte são apresentados os riscos de distorção
material identificados no conhecimento da entidade e do seu
ambiente.
·· Existe uma distorção material resultante do risco n.º 5 da matriz
de risco abaixo indicada, o que levou o auditor a expressar uma
opinião com reservas.
·· Existe uma distorção material resultante do risco n.º 6 da matriz
de risco abaixo indicada, o que levou o auditor a expressar uma
opinião com reservas.
Nota:
Tendo em consideração os objetivos do presente caso ilustrativo,
por simplificação, apenas serão apresentadas as secções que sofrem alterações, devendo a restante estrutura do relatório obedecer
ao GAT n.º 1 (Revisto).

Matriz de Risco
Saldo de Conta /
Classe de Transação
R.

Risco

Asserção

DF



Balanço

DR

#1

O tratamento contabilístico dado aos incentivos atribuídos
aos prescritores na perspetiva de que estes adotem os
manuais;

Ocorrência /
Rigor

#2

O recurso ao crédito está bastante relacionado com a situação
do acionista (empresa detentora), uma vez que, as garantias
exigidas na concessão de crédito têm sido prestadas por este;

Plenitude
(ao nível da
divulgação)

#3

A falta de certificação dos manuais escolares pelas entidades
designadas pelo Ministério da Educação implica a retirada do
produto do circuito de venda e sanções;

Direitos e
Obrigações

#4

A adequada mensuração das vendas e o reconhecimento das
devoluções decorrentes das vendas à consignação. Risco de
empolamento de vendas;

Plenitude /
Corte

Clientes

Vendas

#5

O distribuidor Y assume-se como um dos principais clientes
e usufrui de condições de crédito específicas. O peso do saldo
deste cliente assume uma percentagem tão significativa do
ativo que a sua incobrabilidade poria em risco a continuidade
da atividade da empresa;

Valorização
e Imputação
/ Direitos e
Obrigações

Clientes;
Perdas por
Imparidade

Vendas;
Perdas por
Imparidade

#6

O rédito associado à venda de produtos editoriais em formato
digital não é diretamente controlado pela empresa, mas
através de um mecanismo de controlo externo das vendas;

Plenitude e
Corte

Clientes

Vendas

#7

O pagamento de quaisquer quantias a título de direitos de
autor tem de ter por base um contrato assinado por ambas
as partes. O risco de inexistência de um contrato ou a falta da
assinatura do autor poderá colocar em risco o investimento
efetuado na obra entre outros aspetos;

Ocorrência
/ Direitos e
Obrigações



O facto de o Técnico Oficial de Contas ter acesso ilimitado à
gestão do Sistema de Informação pode proporcionar situações
de manipulação das contas em seu benefício;

Ocorrência /
Fraude



#8

Risco
Significativo
- Fraude






R. de Fraude –
Desvio de Ativos
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS
CONTAS/RELATÓRIO DE
AUDITORIA
RELATO SOBRE A AUDITORIA
DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
Opinião com reservas
Auditámos as demonstrações financeiras anexas da Sociedade XYZ
(a Entidade), que compreendem o balanço em 31/12/2016 (que evidencia um total de 3.000.000 euros e um total de capital próprio
de 500.000 euros, incluindo um resultado líquido de 300.000 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração
das alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de
caixa relativas ao período findo naquela data, e as notas anexas às
demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas
contabilísticas significativas.
Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos da matéria referida
na secção “Bases para a opinião com reservas”, as demonstrações
financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada,
em todos os aspetos materiais, a posição financeira da Sociedade
XYZ em 31/12/2016 e o seu desempenho financeiro e fluxos de cai-

xa relativos ao período findo naquela data de acordo com as com as
Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística.

Bases para a opinião com reservas
Em 31 de Dezembro de 2016, a Empresa tem créditos a receber de
clientes no montante de 1.300.000 euros, tendo registado uma
perda por imparidade no montante de 200.000 euros. A nossa
análise da cobrabilidade dos créditos a receber de clientes nessa
data, revela a necessidade de reforçar essa perda por imparidade no
montante de, aproximadamente, 700.000 euros. Caso a Empresa
tivesse registado a referida perda por imparidade em 31 de dezembro de 2016, o ativo e o resultado do período seriam diminuídos em
700.000 euros.
Em 31 de Dezembro de 2015, a Empresa registou rédito e custo da
mercadoria vendida e matérias consumidas nos montantes de aproximadamente, 250.000 euros e 75.000 euros, respetivamente, respeitantes a vendas que apenas deveriam ter sido reconhecidas em
2016. Consequentemente, o resultado líquido do período findo em
31 de dezembro de 2016 encontra-se subvalorizado e os resultados
transitados encontram-se sobrevalorizados em, aproximadamente,
175.000 euros.
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e
éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos
da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código
de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.
Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas.

Incerteza Material Relacionada com a
Continuidade
Chamamos a atenção para a nota X do anexo às demonstrações
financeiras, a qual refere que o maior distribuidor da Sociedade enfrenta sérias dificuldades financeiras, tendo inclusivamente recorrido a um PER - Processo Especial de Revitalização em janeiro de
2017, o qual se encontra pendente de aprovação por parte dos credores. Em 31 de dezembro de 2016 o saldo do distribuidor ascendia
a 900.000 euros, dos quais apenas 200.000 euros foram reconhecidos em imparidade. Por forma a assegurar o normal escoamento
dos manuais escolares no próximo ano letivo, a Sociedade XYZ, em
fevereiro de 2017, celebrou contrato com outros dois grandes distribuidores.

Outras Matérias
As demonstrações financeiras da Sociedade XYZ relativas ao ano
findo em 31 de dezembro de 2015 foram auditadas por outro auditor que expressou uma opinião sem reservas sobre essas demonstrações financeiras em 17 de março de 2016.
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Inscrições Abertas

CURSO E-LEARNING NORMAS INTERNACIONAIS DE AUDITORIA
Versão atualizada com as mais recentes alterações, de acordo com as normas em vigor.
Faça o curso ao seu ritmo, onde quiser e no horário que lhe for mais conveniente.

CURSO TOTAL

Complete os 6 módulos 15 de m
que compõem o Curso Total.

2017
aio de

6 MÓDULOS

Frequente apenas
o módulo que necessita.

Veja a próxima edição no portal.

A qualquer altura.

480€ (OROC)
960€ (Não Membros)

100€ (OROC)
200€ (Não Membros)

Curso Total 56h | 28 CF
Aspetos Gerais de Auditoria 9h | 4,5 CF
Planeamento de Auditoria 10h | 5 CF
Materialidade e Resposta
ao Risco 6h | 3 CF
Procedimentos de Auditoria
e Amostragem 10h | 5 CF

AUTORES
Óscar Figueiredo
Carlos Rodrigues

Comunicação e Aspetos
Especiais Auditoria 11h | 5,5 CF

Isabel Paiva

Finalização de Auditoria e Relato 10h | 5 CF

Ana Aniceto

Mais informações e inscrições, visite o portal

Ana Cristina Doutor

http://elearning.oroc.pt
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