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Auditoria
IAASB propõe nova Norma sobre a utilização do trabalho dos
auditores internos
Reconhecendo a evolução do ambiente de auditoria interna e a evolução da relação
entre os auditores internos e externos, a International Audit and Assurance Standards
Board (IAASB) divulgou, no passado dia 15 de Julho, um projecto de norma revista
que aborda as responsabilidades do auditor externo relativas à utilização do trabalho
de auditores internos durante uma auditoria.
A proposta de Norma Internacional de Auditoria (ISA) 610 (revista), Usar o Trabalho
da Auditoria Interna, visa melhorar o desempenho do auditor externo, ao fornecer um
forte referencial para avaliar e utilizar o trabalho e apoio de auditores internos da
entidade. Também são propostas na ISA 315 (Revista), Identificar e avaliar os Riscos
de Distorção Material através do Conhecimento da Entidade e do seu Ambiente,
melhorias relacionadas com as considerações necessárias do auditor externo sobre a
função de auditoria interna.
Para aceder ao projecto de norma ou enviar um comentário, visite o site do IAASB em
www.iaasb.org/ExposureDrafts.php. Comentários sobre o projecto de norma são
solicitados até 15 de Novembro de 2010.

IFAC emite Guia Prático de Gestão para Pequenas e Médias
Firmas de Auditoria
O Comité das Pequenas e Médias Firmas de Auditoria (SMP) da IFAC emitiu, no
passado dia 25 de Junho, um documento intitulado “Guia de Práticas de Gestão para
Pequenas e Médias Firmas de Auditoria”, que dá orientação sobre a forma como
melhorar a gestão dos seus escritórios e, em última instância, operar de forma rentável
e profissional.
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A publicação inclui princípios práticos de gestão e melhores práticas sobre uma vasta
gama de tópicos, incluindo planeamento estratégico, gestão de pessoal, gestão de
relacionamento com clientes e planeamento sucessório. Contém ainda estudos para
ilustrar os conceitos, checklists e formulários, uma lista de leituras adicionais e
módulos que podem ser utilizados para formação e educação.
A versão impressa do guia, em PDF, pode ser obtida gratuitamente a partir do website
da IFAC em:
http://web.ifac.org/publications/small-and-medium-practices-committee/good-practice-guidance-1

IFAC Publica a segunda edição do Guia de Implementação de
Controlo de Qualidade
A IFAC divulgou, no passado dia 27 de Julho, a segunda edição do seu Guia de
Controlo de Qualidade para pequenas e médias firmas de auditoria. O guia de
implementação destina-se a ajudar estas firmas a compreender e aplicar de forma
eficiente a reformulada Norma Internacional de Controlo de Qualidade (ISQC) 1,
Controlo de Qualidade para Firmas que Executem Auditorias e Revisões de
Demonstrações Financeiras, e Outros Trabalhos de Garantia de Fiabilidade e de
Serviços Relacionados.
A primeira edição do Guia foi emitida em Março de 2009. A versão impressa desta
segunda edição do guia, em PDF, pode ser obtida gratuitamente a partir do website da
IFAC em:
http://web.ifac.org/publications/small-and-medium-practices-committee/implementation-guides

A OROC está a preparar a tradução oficial deste guia em língua Portuguesa a qual
será disponibilizada o mais brevemente possível.
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Contabilidade
SNC - Novos critérios quantitativos para a definição de
Pequenas Entidades
Foi aprovado, no passado dia 22 de Julho, o Decreto da Assembleia da República nº
30/XI que alarga o conceito de pequenas entidades para efeitos da aplicação do SNC.
O referido Decreto altera os limites previstos no art.º 9.º do Decreto-Lei 158/2008, de
13 de Julho (Sistema de Normalização Contabilística), relativamente à aplicação
obrigatória da Norma Contabilística de Relato Financeiro para Pequenas Entidades
(NCRF-PE) para os mencionados abaixo:
a)

Total do balanço: 1.500.000 euros;

b)

Total das vendas líquidas e outros Rendimentos: 3.000.000 euros;

c)

Número de trabalhadores empregados em média durante o exercício: 50.

O referido Decreto poderá ser consultado no site da OROC em:
http://www.oroc.pt/fotos/editor2/r.pdf

Simplificação de Normas e informações contabilísticas para
Microentidades
Foi aprovado, no passado dia 22 de Julho, no Plenário da Assembleia da República, o
Projecto de Lei 200/XI, que institui um regime especial simplificado de normas e
informações contabilísticas em vigor aplicáveis às designadas Microentidades. Neste
Projecto definem-se o que são Microentidades e refere-se que as normas
contabilísticas simplificadas nele previstas, serão objecto de regulamentação
específica a aprovar pelo Governo, no prazo máximo de quarenta e cinco dias a contar
da publicação da Lei.
O referido Projecto poderá ser consultado no site da OROC em:
http://www.oroc.pt/fotos/editor2/cds.pdf

NEWSLETTER
Propriedade – Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
Rua do Salitre 51-53, 1250-198 Lisboa
T 213536158 F 213536149
www.oroc.pt

Director: António Gonçalves Monteiro
Director-Adjunto: Óscar Figueiredo

Esta publicação não tem intenção de substituir a necessidade de obtenção de opinião profissional para qualquer dos temas apresentados

Newsletter
Número 06/10 | Julho 2010

IASC Foundation tornou-se IFRS Foundation em 1 de Julho de
2010
No passado dia 1 de Julho de 2010, o IASC Foundation mudou formalmente a sua
designação para IFRS Foundation. A mudança representou um passo para o processo
de simplificação dos nomes em uso em toda a organização no seguimento da
conclusão da Revisão Estatutária em 2010.
O International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e o Standards
Advisory Council (SAC) já tinham sido renomeados como as IFRS Interpretations
Committee e o IFRS Advisory Council, respectivamente.
O nome do International Accounting Standards Board (IASB) permanece inalterado.
Além da mudança de nomes, não houve outras alterações que afectem o estatuto
jurídico da Fundação, a sua estrutura operacional ou os seus termos e condições.

IASB e FASB propõem nova norma conjunta para o
reconhecimento do rédito
O International Accounting Standards Board (IASB) e o U.S Financial Accounting
Standards Board (FASB) publicaram, no passado dia 24 de Junho, para comentário
público, um projecto de norma para melhorar e harmonizar o relato financeiro dos
réditos de contratos com clientes e outros custos relacionados.
Se adoptada, a proposta irá criar uma norma comum para o reconhecimento do rédito
segundo o referencial IFRS e os GAAP dos E.U.A, que seria aplicada em diversas
indústrias e mercados de capitais.

A publicação do presente projecto conjunto

representa um passo significativo em direcção à convergência global numa das áreas
mais abrangentes do relato financeiro. A norma proposta substituirá a IAS 18, Rédito,
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a IAS 11, Contratos de Construção e interpretações conexas. Nos E.U.A, seriam
substituídas a maioria das orientações sobre o reconhecimento do rédito.
O projecto de norma Rédito proveniente de contratos com os clientes está aberto para
comentários até 22 de Outubro de 2010 e pode ser obtido através dos sites do IASB
e do FASB (www.iasb.org ou www.fasb.org).
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