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Motivadores para as mudanças

Visao geral

Desejo imediato por mais 
informações

Essenciais para demonstrar a

relevância da auditoria

A mudança é global

Opinião “aprovada/desaprovada” tinha a sua 
importância, mas o relatório dos auditores poderia 
ser mais informativo de acordo com investidores e 
outros stakeholders

Maior empenho na elaboração do relatório

Sem mudanças relevantes no escopo de auditoria

▪ Relatórios dos auditores em UK e Holanda – 2013 e

2014, respectivamente ISAs – em 2016 (em alguns

países em 2017)

▪ Regulamentação de auditoria da UE – 2017

• PCAOB dos EUA – Nova proposta em 2016



* Já é obrigatório no Brasil mesmo para não listadas

- Aplicável para auditorias com exercicios findos em ou apos 31 de dezembro de 2016
- Não altera ainda os relatórios de revisão



Principais alterações



NBC TA 701

Descrição dos principais assuntos de auditoria
(PAA)

Aplicável para entidades 
listadas

Principais Alterações



Entidades Listadas

Entidade que tem ações, cotas ou dívidas cotadas ou 
listadas em bolsas de valores reconhecida ou 

comercializadas sob os regulamentos de uma bolsa de 
valores reconhecida ou outro órgão equivalente

An entity whose shares, stock or debt are quoted or
listed on a recognized stock exchange, or are marketed
under the regulations of a recognized stock exchange or
other equivalent body.

Entidades que devem divulgar PAAs



Principais Assuntos de Auditoria - PAAs

PAAs: 

Assuntos 

de extrema 

importância 

para a 

auditoria 

corrente

Questões que requeiram 

atenção significativa do 

auditor

Questões comunicadas 

para responsáveis pela 

governança

 Sempre considerar:
 Áreas de maior risco de distorções 

relevantes ou riscos significativos
 Áreas de julgamento significativo do 

auditor relacionadas a áreas que 
envolveram julgamento significativo da 
administração, incluindo estimativas de 
alta incerteza

 Transações ou eventos significativos

Cada PAAs no relatório dos auditores 
necessita conter:
 O motivo de sua extrema importância 

para a auditoria
 Como o assunto foi abordado na 

auditoria
 Referência à(s) divulgação(ões) 

relacionada(s)

➢ Aplicável às entidades listadas

➢ Não existe ainda uma posição formal dos reguladores a respeito 

de outras entidades (bancos, seguradoras, etc.).



Exemplo de Principais assuntos de auditoria

Em anos anteriores o Grupo expandiu suas 

atividades, através da aquisição de empresas e de 

investimento em imobilizado. Como resultado, os 

ativos do Grupo incluem uma quantidade 

significativa de ágio, ativos intangíveis e imobilizado, 

incluindo £ 153.1 milhões em relação ao London 

Southend Airport (LSA). Alguns dos novos negócios, 

incluindo o LSA , estão em um estágio inicial de seu 

ciclo de vida e, como tal, há um risco de que eles 

não se desenvolvam em linha com as expectativas e 

previsões iniciais, resultando no valor contábil do 

ágio, intangível e imobilizado excedendo o seu valor 

recuperável e, portanto, requerendo impairment. 

Além disso, no final do ano a capitalização de 

mercado do Grupo ficou abaixo do valor dos ativos 

líquidos atribuível aos acionistas.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram a 

avaliação detalhada dos procedimentos de orçamento 

do Grupo (nas quais as previsões se baseiam) e teste 

sobre os princípios e integridade dos modelos de fluxos 

de caixa futuros descontados do Grupo. Testamos a 

precisão do cálculo oriundo de cada modelo de previsão 

e avaliamos as principais premissas dos cálculos, como 

o crescimento da receita, taxa de desconto e de capital 

de giro, tomando por referência o modelo de forecast 

utilizado pelo Conselho de Administração, dados 

externos e nossa expectativa. Utilizamos nossos 

especialistas de avaliação ao considerar a adequação 

da taxa de desconto e a taxa de crescimento de longo 

prazo. Revisamos a precisão histórica das previsões, 

comparando os resultados reais com as previsões 

originais.

Porque ? Como?

PRINCIPAL ASSUNTO DE AUDITORIA NOSSA RESPOSTA



Exemplo de Principais assuntos de auditoria

As provisões para impostos 

indiretos exigem que os diretores 

façam julgamentos e estimativas 

em relação às questões e 

exposições fiscais. No Brasil (um 

dos maiores mercados do Grupo) a 

natureza complexa das regras 

fiscais locais e jurisprudência torna 

esta uma área particular de 

julgamento significativo.

Nossos procedimentos incluíram uso de nossos especialistas 

de impostos indiretos e legais para considerar o nível de 

provisões necessárias à luz da natureza das exposições do 

Grupo, regulamentos aplicáveis e correspondências do Grupo 

com as autoridades fiscais. Também avaliamos julgamentos 

históricos e recentes relevantes emitidos pelas autoridades 

judiciais ao considerar precedentes jurídicos ou jurisprudência, 

bem como avaliamos opiniões legais de advogados externos. 

Também obtivemos entendimento da metodologia de 

provisionamento do Grupo e questionamos premissas

utilizando o conhecimento e experiência de nossos 

especialistas. Além disso, obtivemos confirmações formais de 

advogados externos do Grupo, quando apropriado. 

Consideramos também a adequação das divulgações do 

Grupo (Nota 19) feitas em relação às provisões e 

contingências dos impostos indiretos.

PRINCIPAL ASSUNTO DE AUDITORIA NOSSA RESPOSTA



Permissão para exclusão de assuntos sensíveis

O Auditor poderá excluir PAAs

Em casos extremamente 
raros, quando as 
consequências negativas da 
divulgação superar os 
benefícios da comunicação 
para o interesse público.

Quando leis ou 
regulamentos 
proibirem  divulgação 
pública do assunto.



PAAs tratados nos relatórios nas DFs 2016



Quem e afetado com as alteracoes ?

• Principal responsável pela aplicação das novas exigências

• Descrição mais detalhada da sua responsabilidade e julgamentos

• Maior interação com a alta administração e os responsáveis pela 
governança

Auditor

• Acesso a informações que não estavam disponíveis antes

• Considerar como incorporar estas informações na avaliação de empresas ou 
na comparação entre empresas

Investidor

• Descrição mais detalhada da responsabilidade da administração, incluindo a 
descrição das responsabilidades pela continuidade operacionalAdministração

• Interagindo mais com o auditor (discutindo o relatório de auditoria antes da 
sua divulgação)

• Principal preocupação: certificar-se que o relatório do auditor não divulgue 
informações sobre a entidade que ainda não estão disponíveis publicamente
(informações originais)

Comitê ou
Conselho
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Perguntas


