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RESUM 

 

El producte de l’auditoria és un informe escrit en el qual l’auditor 
expressa una opinió clara sobre els estats financers, basada en una 
avaluació de les conclusions extretes de l’evidència d’auditoria obtin- 
guda. 

És lògic que a l’auditor el preocupi expressar una opinió d’audi- 
toria inadequada quan els estats financers contenen una incorrecció 
material. Aquest risc es denomina risc d’auditoria. 

El risc d’auditoria és funció del risc d’incorrecció material i del 
risc de detecció. El risc d’auditoria ha de ser minimitzat. 

· Risc d’incorrecció material (RIM). Es tracta del risc que en els 
estats financers hi hagi alguna incorrecció que pugui ser signi- 
ficativa de manera prèvia a l’auditoria. Això consta de dos 
components que descrivim a continuació: 
– Risc inherent (RI). És el risc d’error significatiu que determi- 

na la mateixa activitat de l’empresa, que pot ser més o 
menys complexa. 

– Risc de control (RC). Per intentar minimitzar el risc anterior, 
les entitats tenen controls interns. El risc de control és el risc 
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que no sigui detectat i corregit un error pel control intern de 
l’entitat. 

· Risc de detecció (RD). Es tracta del risc que els procediments 
desenvolupats per l’auditor no puguin detectar la incorrecció 
material i alertar l’entitat de l’error. 

 

Classificació JEL: G32, M41, M42. 

 
PARAULES CLAU 

 

Risc d’auditoria, risc inherent, risc de control, risc d’incorrecció 
material i risc de detecció. 

 
ABSTRACT 

 
The outcome of the audit is a written report in which the auditor 

expresses a clear opinion on the financial statements, based on an 
evaluation of the conclusions drawn from the audit evidence obtained. 

It is logical that the auditor is concerned to express an inappro- 
priate audit opinion when the financial statements are materially mis- 
stated. This is the audit risk. 

Audit risk is a function of the risks of material misstatement and 
detection risk. Audit risk must be minimized. 

 

· Risk of material misstatement (RIM). The risk that the financial 
statements are materially misstated prior to audit. This consists 
of two components, described as follows: 
– Inherent Risk (IR). It is the risk of material misstatement deter- 

mines by the activity of the Company. This activity can be 
more or less complex. 

– Control Risk (CR). To try to minimize the inherent risk, enti- 
ties have internal controls in order to detect and correct ma- 
terial misstatements. Control risk is the risk that a material 
misstatement, that could occur will not be prevented, or de- 
tected and corrected on a timely basis by the entity’s inter- 
nal control. 

· Detection Risk (DR). It is the risk that the procedures performed 
by the auditor will not detect a misstatement that exists and that 
could be material and thus alert the Company. 

 
Classification JEL: G32, M41, M42. 
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1. Introducció 
 

El producte de l’auditoria és un informe escrit en el qual l’auditor ex- 
pressa una opinió clara sobre els estats financers, basada en una avaluació 
de les conclusions extretes de l’evidència d’auditoria obtinguda. 

És lògic que a l’auditor li preocupi expressar una opinió d’auditoria 

inadequada quan els estats financers contenen una incorrecció material, ja 
que podria incórrer en responsabilitats, perquè el seu informe és públic i 
amb efecte enfront de tercers. 

El risc d’expressar una opinió inapropiada, quan els estats financers 

contenen una incorrecció material, s’anomena risc d’auditoria. 
El risc d’auditoria, en qualsevol cas, no es refereix a qüestions com 

pèrdues per litigis, publicitat desfavorable o altres fets que puguin sorgir re- 
lacionats amb l’auditoria dels estats financers, però que no són risc d’audito- 
ria (A33 NIA-ES 200). 

 
a) Aproximació intuïtiva al risc d’incorrecció material i la seva valo- 

ració 
Qualsevol activitat humana és susceptible que s’hi produeixi un error. 

Més endavant definirem això com a risc inherent (RI), però fins i tot encara 
que hi hagi un error, les entitats tenen uns controls interns que busquen de- 
tectar-lo i corregir-lo. Per tant, el risc que, existint un error, aquest no sigui 
detectat i corregit pel control intern de l’entitat el definirem més endavant 

com a risc de control (RC). Aquests dos riscos són els que expliquen el risc 
que en els estats financers hi hagi alguna incorrecció que pugui ser significa- 
tiva; això és el que definirem més endavant com a risc d’incorrecció mate- 
rial (RIM). 

Però els estats financers seran auditats, per tant l’auditor podria detec- 
tar la incorrecció material i alertar l’entitat de l’error; el risc que l’auditor no 
detecti la incorrecció és el que més endavant definirem com a risc de detec- 
ció (RD). Tots aquests riscos conformen el risc d’auditoria (RA). 

Si ho expressem matemàticament, podem dir que el risc d’incorrecció 

material és funció de: 
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RIM = f(RI,RC) 
 

I el risc d’auditoria és funció de: 
 

RA = f(RIM; RD) 
 

En aquest context les normes tècniques d’auditoria procuren guiar l’au- 
ditor en un procés d’avaluació del risc valorat que comença des de l’accep- 
tació i que cobra una especial importància en la planificació. Durant l’audi- 
toria, l’auditor haurà de donar resposta al risc valorat i traslladar les seves 

conclusions a l’informe d’auditoria. 
Hi ha per tant la necessitat que l’auditor elabori una avaluació del risc, 

tant de l’inherent, com del de control, per poder determinar el risc d’incor- 
recció material i així planificar les proves d’auditoria. 

En aquesta valoració del risc d’incorrecció material poden expressar-se 
els riscos en termes quantitatius, com podria ser un percentatge, o en termes 
no quantitatius, com podria ser una indicació de baix, mitjà, alt. 

b) Definició del risc d’incorrecció material 
La norma proporciona una definició més detallada del risc inherent, 

com la susceptibilitat d’una afirmació sobre un tipus de transacció, saldo 

comptable o una altra revelació d’informació a una incorrecció que podria 

ser material, sigui individualment o de manera agregada a altres incorrec- 
cions, abans de tenir en compte els possibles controls corresponents (R13 n 
NIA-ES 200). Les fonts de risc inherent sovint són classificades com a risc 
de negoci i de frau. 

El risc de control és el risc que una incorrecció que podria existir en 
una afirmació sobre un tipus de transacció, saldo comptable o una altra re- 
velació d’informació i que podria ser material, sigui individualment o de 

manera agregada a altres incorreccions no sigui previnguda, o detectada i 
corregida oportunament pel sistema de control intern de l’entitat (R13 n 

NIA-ES 200). 
 

Esquema sobre el qual hem desenvolupat l’article 
 

En aquest article desplegarem l’esquema sobre el qual es desenvolupa 

l’auditoria basada en riscos, això és, la identificació i l’avaluació del risc 

(NIA-ES 315),1 la resposta al risc valorat (NIA-ES 330) i el trasllat de les 
conclusions a l’informe d’auditoria (Sèrie de NIA-ES 700 a 799). 

 
 

1. El contingut de les NIA-ES es pot veure amb detall a Aguilar, I., et al., 2017. 
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Font: GUIDE to Using ISAs in the AUDITS of Small and MEDIUM Size Entities. 

Figura 1. Esquema que desenvoluparem en l’article. 

 
A continuació desenvoluparem les tres fases del treball que hem descrit 

a la figura anterior: 
 

a) Fase de valoració del risc. 
b) Fase de resposta al risc valorat, respostes als riscos valorats. 
c) Fase d’informe d’auditoria. 

 
 

2. Fase de valoració del risc 
 

A continuació, plantejarem un resum del treball que la NIA-ES 315 
estableix a l’auditor per a la identificació i l’avaluació del risc. Per a això 

partirem de l’esquema contingut en la Guia d’ús de les NIA per a petites i 

mitjanes firmes de la IFAC i intentarem desenvolupar i explicar el seu con- 
tingut mitjançant uns exemples pràctics. Intentarem respondre en aquesta 
fase a la pregunta «Quins esdeveniments podrien ocórrer que causessin al- 
guna incorrecció material en els estats financers?». 

 

 
 

 
 

 

 

 
 



Revista de comptabilitat 28 CAT.indb 32 25/10/2019 10:21:30 

 

 

 

32 I. Aguilar, G. Labatut i E. Bustos: Anàlisi del risc des del punt de vista... 
 

 
Ac�vitat Finalitat Documentació 

 
 

Desenvolupar ac�vitats 
preliminars de l’encàrrec 

 

 

  

 
Planificar l’auditoria 

 

 

  

 

Desenvolupar procediments 
de valoració del risc 

 

 

 
 
 

Font: GUIDE to Using ISAs in the AUDITS of Small and MEDIUM Size Entities. 

Figura 2. Valoració del risc. 

 
Procediments de valoració del risc 

 
Com hem vist a l’esquema anterior, a continuació desenvoluparem el 

procediment de valoració del risc en tres fases: 
 

a) En les activitats preliminars i de presa de contacte amb el client. 
b) En la fase de planificació de l’auditoria. 
c) En el desenvolupament de procediments de valoració del risc. 

 
Estudiarem cadascuna d’aquestes fases del procediment de valoració 

del risc: 
 

2.1. Activitats preliminars i de presa de contacte amb el client 
 

El Requeriment 6 de la NIA-ES 300 estableix dins dels procediments 
que l’auditor durà a terme al començament de l’encàrrec d’auditoria proce- 
diments relatius a la continuïtat de les relacions amb el client, avaluació del 
compliment dels requeriments d’ètica aplicables (inclosos els relatius a la 

independència de conformitat amb la NIA-ES 220) i establiment d’un acord 
dels termes de l’encàrrec, com requereix la NIA-ES 210. 

Decidir si s’accepta 
l’encàrrec 

Llista de factors de risc 
Independència 

Carta de l’encàrrec 

Desenvolupar una 
estratègia global d’auditoria 

i un pla d’auditoria 

Materialitat 
Discussions amb 

l’equip d’auditoria 

Estratègia global d'auditoria 

 
 
 
 

Iden�ficar/valorar RIM 
mitjançant el coneixement 

de l’en�tat 

Disseny/implementació de 
controls interns significa�us 

RIM valorats en els EF les 

afirmacions 

Risc de negoci de frau, 
incloent-hi riscos significa�us 
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L’auditor no està obligat a acceptar qualsevol client; pot haver-hi mo- 
tius que van des de la falta d’independència, a la insuficiència de recursos 

tècnics o humans, falta d’integritat de la direcció, entre d’altres, que poden 

dur a no acceptar o no continuar un encàrrec. 
L’auditor ha d’efectuar un procediment d’acceptació i continuïtat regu- 

lat dins de la Norma de Control de Qualitat 1 i la NIA-ES 220; es tracta d’un 

procés que s’enquadra dins dels processos interns de la firma i que és de vi- 
tal importància per a aquesta. Com indicava en una publicació l’American 

Institute of Certified Public Accountants: 
«Una gestió prudent del risc requereix que una firma conegui tot el que 

sigui possible sobre la relació amb un nou client o encàrrec abans que es 
prengui l’acord. Si no s’ha fet una avaluació del risc diligent, havent executat 
els procediments d’acceptació de client i de l’encàrrec a temps, gairebé està 
garantit que les sorpreses continuaran. I el resultat pot no només implicar una 
terminació no planificada de la relació, sinó fins i tot suposar assumptes de 
responsabilitat professional significatius i preocupacions».2

 

Referent a això, les corporacions professionals, conscients de la impor- 
tància del procés d’acceptació, han publicat quaderns tècnics i guies de 
pràctica professional, com el Quadern tècnic d’acceptació i continuïtat del 
client, publicat el maig de 2011 per l’ICJCE, o el qüestionari d’Acceptació 

de clients i encàrrecs, publicat per l’ICJCE i elaborat a partir de la Guia 
orientativa d’implantació de sistemes de control de qualitat per a petites i 

mitjanes firmes d’auditoria de la IFAC i adaptat a la Llei d’Auditoria amb 

entrada en vigor el 17/06/16, o els qüestionaris que es poden trobar al Manu- 
al de control de qualitat publicat pel REA+REGA Auditors. 

En aquest procés d’acceptació la societat d’auditoria necessita recollir 
informació sobre la companyia que auditarà i, per tant, aquesta informació 
és rellevant per identificar riscos d’incorrecció material. 

L’article 2 de la LAC (Llei d’Auditoria de Comptes) 2015, indica, 
quant a les normes d’ètica, que «aquestes inclouen, almenys, els principis 
de competència professional, diligència deguda, integritat i objectivitat, 
sense perjudici del que s’estableix a les seccions 1a i 2a del Capítol III del 

títol I.» 
Respecte a les normes d’ètica i independència, ha estat pràctica habi- 

tual en determinades firmes multinacionals el compliment voluntari de la 
«IFAC Code of ethics», si bé l’ICAC s’ha pronunciat en la Consulta 3 del 
BOICAC 110 recordant el règim d’ètica i independència ja esmentat en 

 
 

2. McFadden (2003). Client and Engagement Acceptance: Only a Public Company 
Audit Service Concern. The Practicing CPA, juliol-agost 2003, volum 27, número 6. 
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l’article 2 de la LAC 2015 i recordant que «en la normativa d’auditoria no 

s’inclou cap referència a les normes d’independència ni al Codi d’ètica eme- 
sos per la IFAC». La consulta indica que «tampoc el coneixement i compli- 
ment d’aquest Codi es tenen en consideració com a requisit per poder exer- 
cir l’activitat d’auditoria de comptes a Espanya. Ni s’atribueix a la IFAC 

cap competència en relació amb l’emissió de normes d’aplicació obligatòria 
en l’exercici de l’activitat d’auditoria de comptes a Espanya.» 

També forma part d’aquest procés l’elaboració d’una carta de contrac- 
tació que compleixi amb la NIA-ES 210 sobre carta de contractació. En 
aquest sentit, les corporacions representatives d’auditors han aportat models 
per ajudar els professionals a complir amb aquest requisit; així, l’ICJCE ha 

publicat, el juny de 2017, la Guía de actuación, 44 «Guía de actuación sobre 
el modelo orientativo de carta de encargo de auditoría de cuentas» (adapta- 
do a la normativa reguladora de la Auditoría de Cuentas en España)», o el 
«model de carta per encàrrec adaptada a les NIA-ES 210» publicat pel 
REA+REGA i actualitzat a les NIA-ES revisades l’octubre de 2017. 

 
 

2.2. Planificar l’auditoria 
 

A la NIA-ES 300 sobre planificació s’indica que una auditoria implica 
l’establiment d’una estratègia global d’auditoria i el desenvolupament d’un 

pla d’auditoria. 
Com ens indica la mateixa Guia d’ús de les NIA per a petites i mitjanes 

firmes de la IFAC, el temps invertit en la planificació de l’auditoria (estratè- 
gia global i pla d’auditoria) assegurarà que els objectius de l’auditoria 

s’aconsegueixin adequadament i que el treball dels empleats de l’àrea d’au- 
ditoria se centri a obtenir evidència sobre les àrees més crítiques de poten- 
cial incorrecció material. 

Respecte a l’estratègia global d’auditoria, tal com s’indica en el R7 de la 
NIA-ES 300, l’auditor ha d’establir una estratègia global d’auditoria que de- 
termini l’abast, el moment de realització i la direcció de l’auditoria i que guiï 
el desenvolupament d’un pla d’auditoria. 

El R8 de la NIA-ES 300 estableix cinc passos en l’establiment d’una 

estratègia global d’auditoria: 
 

a) Identificar les característiques de l’encàrrec que en defineixen 
l’abast; 

b) determinar els objectius de l’encàrrec en relació amb els informes a 

emetre amb la finalitat de planificar el moment de realització de 
l’auditoria i la naturalesa de les comunicacions requerides; 
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c) considerar els factors que, segons el judici professional de l’auditor, 

siguin significatius per a la direcció de les tasques de l’equip de l’en- 
càrrec; 

d) considerar els resultats de les activitats preliminars de l’encàrrec i, si 
escau, si és rellevant el coneixement obtingut en altres encàrrecs rea- 
litzats per a l’entitat pel soci de l’encàrrec, i 

e) determinar la naturalesa, el moment d’ocupació i l’extensió dels re- 
cursos necessaris per realitzar l’encàrrec. 

 
Els requeriments de la NIA-ES precisen una adequada documentació 

dels judicis significatius aplicats per l’auditor. A continuació, proposem al- 
guns exemples de papers de treball que es portarien a terme en la fase de 
planificació: 

 
• Revisió dels procediments d’acceptació i continuïtat del client i la in- 

dependència. 
• Reunió inicial del client que sol documentar-se en un memoràndum. 
• Anàlisi que permeti un coneixement de l’entitat i del seu entorn, això 

és, l’entorn competitiu, l’entorn regulador, l’entorn macroeconòmic i 
l’estratègia de la societat en el procés de creació de valor (NIA-ES 
315). 

• Consideracions sobre les lleis i normatives (NIA-ES 250), parts vin- 
culades (NIA-ES 550) i empresa en funcionament (NIA-ES 570). 

• Revisió analítica preliminar (NIA-ES 315 i NIA-ES 520). 
• Càlcul de la xifra d’importància relativa dels estats financers en el seu 

conjunt i xifra de materialitat per a l’execució del treball (NIA-ES 
320). 

 
En conseqüència, per establir l’estratègia global d’auditoria procedi- 

rem en primer lloc a celebrar la reunió inicial de l’equip de l’encàrrec, en la 
qual hauria de participar el soci de l’encàrrec. 

«El soci de l’encàrrec i altres membres clau de l’equip de l’encàrrec 

necessiten involucrar-se en la planificació de l’auditoria de manera acti- 
va, planificant i participant en les discussions entre els membres de l’equip 

de l’encàrrec. Això assegurarà que el pla d’auditoria aprofita la seva 

experiència i coneixements. Cal tenir en compte que generalment les NIA 
es refereixen al terme auditor com la persona o persones que realit- zen 
l’encàrrec. Quan una NIA pretén que el soci de l’encàrrec compleixi un 

requeriment o responsabilitat, es fa servir el terme soci de l’encàrrec en 

lloc d’auditor.» (Guia d’ús de les NIA per a petites i mitjanes firmes de la 

IFAC). 
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A la reunió es podria fer èmfasi en la necessitat de mantenir l’escepti- 
cisme professional. 

 
• Administració del mandat (NIA-ES 220, 402,600, 610, 620). 
• Ús d’especialistes (NIA-ES 620). 
• Calendari de realització i lliurament del treball (NIA-ES 300). 
• Discussió de l’estratègia global amb l’equip. 

 
«Una discussió/reunió de planificació de l’equip amb el soci de l’en- 

càrrec brinda un fòrum excel·lent per: 
 

a) Informar els empleats sobre el client en general i discutir sobre les 
àrees de potencial risc. 

b) Discutir l’efectivitat de l’estratègia global d’auditoria i el pla d’audi- 
toria i fer els canvis segons sigui necessari. 

c) Pluja d’idees de com podria ocórrer un frau i disseny d’una resposta 
adequada. 

d) Assignar responsabilitats d’auditoria i fixar calendaris. 
 

També és important la comunicació contínua entre l’equip de l’audito- 
ria al llarg de l’encàrrec; és millor discutir i tractar els problemes d’auditoria, 

qualsevol activitat inusual detectada, o possibles indicadors de frau quan sor- 
geixen. Això permetrà comunicacions oportunes amb la direcció i, quan cal- 
gui, canvis en l’estratègia i procediments d’auditoria.» (Guia d’ús de les NIA 
per a petites i mitjanes firmes de la IFAC). 

 
• Documentació de la qualitat i eficiència. 
• Comunicacions amb el client. 
• Matriu de riscos. 
• Discussió de qüestions relatives al frau amb el client i discussió d’as- 

sumptes relatius al frau amb l’equip. 
• Avaluació del control intern de la societat. 
• Si escau perquè és auditoria de primer any, validació dels saldos 

d’obertura (NIA-ES 510). 
• Pla d’auditoria. 

 
 

2.3. Desenvolupar procediments de valoració del risc 
 

Com ens recorda la Guia d’ús de les NIA per a petites i mitjanes firmes 
de la IFAC i encara que resulta bastant evident, els riscos de negoci i de frau 
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que no es detecten no es valoren i no se’n dissenyarà resposta. Per tant, el 

pas més important del procés de valoració del risc és que tots els riscos sig- 
nificatius hagin estat identificats. És important que els processos de valora- 
ció del risc els facin empleats d’un nivell adequat. 

Per a la valoració del risc d’incorrecció material, l’auditor ha de valorar el 
risc d’incorrecció material i en aquest sentit la NIA-ES 315 recorda que la NIA 
no es refereix per separat al risc inherent i al risc de control, sinó a una valo- 
ració combinada dels «riscos d’incorrecció material». L’auditor pot fer va- 
loracions, separades o combinades, del risc inherent i el risc de control depe- 
nent de les tècniques o metodologies d’auditoria i de les consideracions 
pràctiques que realitzi. La valoració dels riscos d’incorrecció material pot 

expressar-se en termes quantitatius o no quantitatius. La norma recorda que 
l’important és que l’auditor faci valoracions adequades del risc i no tant els 

diferents enfocaments que hi pugui emprar. 
És important valorar l’efectivitat de les respostes de la direcció (dis- 

seny i implementació del control intern), si n’hi ha, per mitigar els riscos 

identificats d’incorrecció material en els estats financers. 
 

3. Fase de resposta al risc valorat 
 

A continuació, plantejarem un resum del treball que la NIA-ES 330 
estableix a l’auditor per al disseny i la implementació de respostes adequa- 
des als riscos d’incorrecció material valorats. Per a això partirem de l’esque- 
ma contingut en la Guia d’ús de les NIA per a petites i mitjanes firmes de la 
IFAC i tractarem de desenvolupar i explicar el seu contingut mitjançant 
exemples pràctics. Intentarem respondre en aquesta fase a la pregunta: van 
succeir els fets identificats i van resultar en una incorrecció material en els 
estats financers? 
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Font: GUIDE to Using ISAs in the AUDITS of Small and MEDIUM Size Entities. 

Figura 3. Resposta al risc valorat. 

 
L’auditor dona resposta als riscos valorats mitjançant les proves 

d’auditoria, per tant, la resposta al risc sobre allò que tractarà és sobre 
proves d’auditoria. Aquí l’auditor té dos tipus de proves: les proves subs- 
tantives –proves amb detall o procediments analítics– i les proves de con- 
trols. 

L’auditor requerirà una evidència més convincent com més gran sigui 

la valoració del risc. L’auditor està obligat a aplicar procediments substan- 
tius sobre tots els saldos materials i també haurà de validar controls relle- 
vants si: 

 
a) Té previst confiar en els controls. 
b) Els procediments substantius no són suficients per si mateixos per 

obtenir una evidència suficient i adequada. 
 

L’auditor obtindrà una evidència més convincent com més confiï en els 
controls, tal com s’expressa en la figura 4 següent: 
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Font: Elaboració pròpia a partir dels requeriments de la NIA-ES 330. 

Figura 4. Procediments de controls i substantius. 

 
Com ja hem esmentat, l’auditor haurà de dissenyar i aplicar procedi- 

ments substantius per a cada tipus de transacció, saldo comptable i informa- 
ció a revelar que resulti material amb independència dels riscos valorats. 

L’apartat A42 de la guia d’aplicació ens indica que la norma posa de 

manifest dues qüestions: 
 

a) Que la valoració del risc pot ser que no identifiqui tots els riscos 
d’incorrecció material. 

b) Hi ha limitacions inherents al control intern, inclosa la seva possible 
elusió per part de la direcció (risc requerit en la matriu de riscos que 
la direcció eludeixi controls R8 NIA-ES 240). 

 
L’auditor sempre haurà d’aplicar uns procediments sobre els saldos 

superiors a la materialitat d’execució, en aquest sentit són rellevants els 

apartats A42 i A47 de la guia d’aplicació de la NIA-ES 330. 
L’auditor considerarà si s’han d’aplicar procediments de confirmació 

externa. En aquest sentit són rellevants els apartats A42 a l’A48 de la guia 

d’aplicació de la NIA-ES 330. 
Quant als procediments substantius relacionats amb el procés de tanca- 

ment dels estats financers, destaca per la seva importància la comprovació 
de la concordança o conciliació dels estats financers amb els registres comp- 
tables dels quals s’obté (el que en la pràctica es denomina «el mapping»), 
així com l’examen del llibre diari i d’altres ajustos materials realitzats du- 
rant el procés de preparació dels estats financers. 

Pel que fa als riscos significatius d’incorrecció material, l’auditor aplica- 
rà els procediments substantius que responguin de manera específica al risc. 
Quan la forma d’enfocar un risc significatiu consisteixi únicament en proce- 
diments substantius, aquests procediments inclouran proves detalladament. 

 
Procediments substan�us 

Proves de 
controls 

 
Proves en detall 

Procediments 
analí�cs 

Procediments de controls i substan�us 



Revista de comptabilitat 28 CAT.indb 40 25/10/2019 10:21:31 

 

 

 

40 I. Aguilar, G. Labatut i E. Bustos: Anàlisi del risc des del punt de vista... 

 
 

L’apartat A53 de la guia d’aplicació de la NIA-ES 330 aprofundeix sobre la 
necessitat de les confirmacions externes en el context d’aquest requeriment. 

La planificació sota l’enfocament de la NIA-ES és un concepte viu, la 
norma el qualifica de procés «acumulatiu i iteratiu»; així, la norma insta 
l’auditor a avaluar abans que acabi l’auditoria si la valoració del risc d’in- 
correcció material continua sent adequada. 

Si l’auditor no obté l’evidència suficient i adequada intentarà aconse- 
guir més evidència i si ha obtingut una evidència suficient i adequada ex- 
pressarà una opinió clara en el seu informe d’auditoria. 

Finalment, analitzarem el trasllat de les conclusions a l’informe d’audi- 
toria. 

 
 

4. Fase d’informe d’auditoria 
 

A continuació, plantejarem un resum del treball que la sèrie 700-799 
estableix a l’auditor per al trasllat de les conclusions aconseguides durant 
l’auditoria a l’informe d’auditoria. Per a això partirem de l’esquema contin- 
gut en la Guia d’ús de les NIA per a petites i mitjanes firmes de la IFAC i 
intentarem desenvolupar i explicar-ne el contingut mitjançant exemples 
pràctics. Intentarem respondre en aquesta fase a la pregunta: quina opinió 
d’auditoria sobre els estats financers és adequada d’acord amb l’evidència 

obtinguda? 
 

 

Font: GUIDE to Using ISAs in the AUDITS of Small and MEDIUM Size Entities. 

Figura 5. Procediments relatius a l’informe de l’auditor. 
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Com ens recorda la Guia d’aplicació de la IFAC, la fase final de l’audi- 
toria consisteix a valorar l’evidència d’auditoria i determinar si és suficient i 
adequada per reduir el risc d’auditoria a un nivell acceptablement baix. 

Com ja hem esmentat en l’article, l’avaluació del risc és un procés 
«acumulatiu i iteratiu», per tant, en aquesta fase final de l’auditoria és im- 
portant prestar atenció a possibles canvis en el nivell de risc valorat, com- 
provar si les conclusions extretes del treball desenvolupat són adequades, 
si s’han trobat circumstàncies sospitoses i si els riscos addicionals, fruit 
d’aquest procés «acumulatiu i iteratiu», s’han valorat de manera adequada i 
s’han realitzat procediments d’auditoria posteriors, segons calgués. 

Les NIA-ES no estableixen un requeriment que exigeixi una reunió fi- 
nal de l’equip, si bé aquesta podria ser útil per discutir les troballes de l’audi- 
toria, identificar qualsevol indici de frau i determinar la necessitat, si escau, 
de realitzar algun procediment d’auditoria posterior. 

Una vegada realitzats tots els procediments caldria informar els res- 
ponsables del govern de l’entitat de les troballes de l’auditoria i formar-se 
una opinió d’auditoria prenent una decisió sobre la redacció adequada de 

l’informe. 
Amb les noves NIA-ES revisada i NIA-VS 701 tot el procés de valora- 

ció del risc cobra una importància més gran, ja que els riscos significatius 
detectats en la planificació després de les corresponents proves d’auditoria 

poden desembocar en excepcions o incertesa material sobre l’empresa en 

funcionament, o una vegada comunicats a la direcció, si han estat assumptes 
de la màxima rellevància de l’auditoria, segons el parer de l’auditor podrien 
ser seleccionades com una qüestió clau d’auditoria o un aspecte més relle- 
vant de l’auditoria. 
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