AUDITORIA
Exame ou Revisão de demonstrações contábeis
Um exame de demonstrações contábeis visa determinar a conformidade dessas
demonstrações com os princípios fundamentais de contabilidade, com emissão de parecer
profissional: um relatório conciso é elaborado segundo rígidas normas profissionais,
normalmente destinado aos acionistas ou terceiros interessados na empresa.
Na revisão de demonstrações contábeis, embora também sejam utilizados os
mesmos procedimentos de auditoria, a extensão de sua aplicação é menor, porém, o
relatório resultante é menos formal e padronizado, e rico em informações úteis para a
administração sobre a contabilidade e sobre a posição patrimonial, econômica e financeira
da empresa, de uma forma geral.
Avaliação do Sistema de Controles Internos e de Informações Gerenciais
Fazemos a avaliação global do sistema vigente, com o objetivo de identificar
deficiências relevantes nos controles internos e no sistema de extração de informações
gerenciais, que possam levar a erros e fraudes causadores de prejuízo para o patrimônio da
empresa. Recomendamos soluções de rápido resultado e efeitos permanentes.
Revisões periódicas de procedimento
As áreas de apoio de qualquer entidade executam suas funções no dia-a-dia e, por
mais eficientes e competentes que possam ser, acabam caindo na armadilha da rotina,
deixando involuntariamente de enxergar problemas ou oportunidades que surgem a todo
momento. As revisões têm por objetivo verificar a conformidade dos procedimentos
adotados pela empresa com as normas internas, externas, previdenciárias e/ou tributárias,
proporcionando recomendações úteis e, muitas vezes, economias financeiras.
Terceirização da Auditoria Interna
Implantamos (ou substituímos) o serviço de auditoria interna das atividades
empresariais, abrangendo:
· Revisões periódicas de verificação de cumprimento de controles internos;
· Revisões contábeis regulares, para avaliação do serviço interno de
contabilidade;
· Revisões periódicas de procedimentos relativos a impostos federais, estaduais e
municipais, para detecção de erros ou irregularidades, e identificação de
possibilidades de economias lícitas de tributos;
· Revisões periódicas de procedimentos trabalhistas e previdenciária;
· Auditoria de gestão, com enfoque na eficiência e segurança sobre as atividades
empresariais, visando a racionalização de trabalhos e redução de custos.
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