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RESUM 

 

L’entorn canviant actual fa que les societats estiguin sotmeses a 
una sèrie de riscos tant interns com externs que han de ser considerats 
pels administradors en l’elaboració dels seus estats financers. Igual- 
ment, l’auditor de comptes ha d’enfocar el treball, des de la planifi- 
cació fins a les conclusions, en la identificació, la gestió i la mitigació 
d’aquests riscos. En aquest document es detalla com la matriu de ris- 
cos es converteix en l’eina idònia per a l’activitat de l’auditor i per a   
la gestió dels recursos durant l’encàrrec, ja que en un únic document 
es reflecteixen els riscos identificats durant el procés de planificació, 
els procediments que s’han de portar a terme per analitzar-los, les 
conclusions que se n’obtenen i la valoració d’inclusió, o no, en l’infor- 
me d’auditoria, sigui com a excepció o com una qüestió clau d’audi- 
toria. 

Classificació JEL: G32, M41, M42. 
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ABSTRACT 
 

The current changing environment puts companies under a lot of 
internal and external risk, which should be considered by the directors 
during the implementation of the financial statements. Likewise, the 
auditor should be focus, from the planification to the conclusions, on 
the identification, control and reduction of those risks. This paper de- 
tails how matrix risk seems to be the ideal tool for the auditing activity 
and for the management of audit resources during the engagement, 
owing to it is the only document that contains: all the risks detected 
during the planning process, all the procedures that should be made 
to analyse/assess the risks, the conclusions obtained from them, and 
the final decision to include them, or not, in the audit report, regard- 
less if they are considered as modifications of the opinion or just as 
Key Accounting Matters. 

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

 
El desenvolupament de la complexitat dels negocis, els mercats, les 

tecnologies i la profunditat de la crisi financera han posat de manifest una 
sèrie de riscos inexistents en els processos d’auditoria elaborats en èpoques 
anteriors. Amb l’enfocament actual de riscos, els recursos de l’auditor se 

centren en aquells riscos més significatius, i avaluen la probabilitat i la 
quantia d’un possible impacte en els estats financers. 

El desenvolupament d’una matriu de riscos, des d’un punt de vista ge- 
neralista, té com a objectiu simplificar la comprensió, la classificació i 
l’avaluació dels diferents riscos als quals està sotmès un sistema de proces- 
sos, i és una eina per a la presa de decisions que comporta minimitzar-los. 
Així, una matriu de riscos degudament desenvolupada ens permet simplifi- 
car la comprensió dels riscos, focalitzar els esforços de l’equip i resumir de 

forma gràfica els efectes de tot el procés de minimització de riscos. 
Des del punt de vista de l’auditoria financera i partint que l’objectiu 

de la NIA-ES 315 és «identificar i valorar els riscos d’incorrecció material, 
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a causa de frau o error, tant en els estats financers com en les afirmacions, 
mitjançant el coneixement de l’entitat i del seu entorn, fins i tot el seu con- 
trol intern, amb la finalitat de proporcionar una base per al disseny i la im- 
plementació de respostes als riscos valorats d’incorrecció material», es pot 

intuir que la matriu de risc és l’eina idònia per conduir el procés analític 

que ha de realitzar l’auditor per a la cobertura de riscos durant tot l’encàr- 
rec. Sobretot si tenim en compte que els procediments d’auditoria han evo- 
lucionat des d’un enfocament de revisió de saldos a un enfocament de ges- 
tió de riscos. 

La matriu de riscos permet a l’auditor enfocar el seu treball cap a la re- 
ducció dels riscos d’auditoria, la qual cosa facilita el compliment dels objec- 
tius establerts en les Normes Internacionals d’Auditoria, alhora que millora 
l’assignació de recursos, redueix els costos vinculats a l’encàrrec i, per tant, 
millora la rendibilitat, un aspecte que és crucial en un entorn altament com- 
petitiu com és el mercat de l’auditoria de comptes. 

 
 

2. Descripció de matriu de riscos 
 

La matriu de riscos d’auditoria ens permet recollir en un sol paper els 
riscos detectats durant el procés d’auditoria, l’avaluació que se’ls ha donat, 

el seu tractament durant l’encàrrec i el possible impacte que han tingut en 

l’informe d’auditoria. 
Els responsables de l’elaboració i el seguiment de la matriu de riscos 

han de ser el soci signant i el responsable de l’execució del treball (mànager, 
auditor sènior.   en funció de la grandària de la firma). El balanç de la res- 
ponsabilitat d’un actor o un altre dependrà del tipus de client, ja que encara 

que dues societats puguin semblar similars (mateix sector, grandària   ) 
l’impacte d’un risc detectat pot ser diferent. Per aquest motiu es recomana 

una especial implicació en la realització de la matriu per part dels membres 
més experts de l’equip durant els primers exercicis de l’encàrrec, perquè una 
fallada en la detecció/mesurament de riscos pot conduir a una opinió equi- 
vocada en l’informe d’auditoria. 

A més, com ja hem esmentat anteriorment, no només es tracta de la 
gestió de riscos, sinó de la gestió de recursos cap a les àrees amb més risc, 
la qual cosa finalment suposa un cost per a la firma, en el càlcul de la qual la 
presència de membres vinculats a la gestió de la firma és important. 

La figura 1 recull una taula de doble entrada que pot ser un exemple de 
matriu de riscos d’auditoria, en la qual en cada fila es reflectiria el risc detec- 
tat, la valoració d’aquest, el mesurament de l’impacte en els estats financers 
auditats i els procediments d’auditoria utilitzats per mitigar-los. També 
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n’indica el reflex final, si escau, en l’informe d’auditoria. En cadascuna de 

les cel·les s’inclourà, a més de l’afirmació que correspongui, la referència al 
paper de treball en el qual se suporta l’afirmació inclosa en la matriu. 
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Font: Elaboració pròpia. 

Figura 1. Matriu de riscos. 

 
 

3. La identificació dels riscos 
 

Un coneixement profund de l’entitat auditada és crucial per a una efec- 
tiva i eficient auditoria basada en un enfocament dels riscos. 

La identificació dels riscos és la primera fase del procés, que requereix 
la intervenció del personal més qualificat de la firma. I és que, igual de per- 
judicial per a la firma pot ser la no detecció d’un risc –que hauria comportat 
errors materials, emetre una opinió amb excepcions i provocar pèrdues per 
sancions, litigis o pèrdues de reputació–, que acumular en la matriu riscos 
que no ho siguin i provoquin l’aparició de costos de «sobreauditoria», la 

qual cosa fa que l’encàrrec no sigui rendible. 
La NIA-ES 315 aporta una sèrie d’activitats preliminars amb la inten- 

ció de conèixer el negoci, els seus objectius, els seus processos... i la realit- 
zació dels quals orienta a l’auditor, de forma preliminar, en la detecció de 

possibles riscos inherents o de control: 
 

• Indagacions davant la direcció i altres persones de l’entitat. El princi- 
pal flux d’informació que rep l’auditor procedeix de la direcció i del 

departament financer. No obstant això, les converses amb la direcció 
del departament de vendes ens poden anticipar una caiguda de vendes 
en l’exercici següent, de la qual es pot derivar un risc de continuïtat o 
insolvència. 

• Procediments analítics. Si bé d’aquests no es pot concloure, a priori, 

l’existència d’incorreccions materials sí que són un excel·lent indica- 
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dor de variacions o tendències que reflecteixin l’aparició de nous ris- 
cos no inclosos en auditories prèvies. Una adequada utilització de 
procediments analítics inclou unes ràtios d’informació financera i al- 
tres d’informació no financera. 

• Observació i inspecció. 
• Experiència anterior amb l’entitat. Si bé aquestes activitats prelimi- 

nars són més intenses durant els primers exercicis d’auditoria, no 
s’han de desatendre i caure en el que la literatura diu l’efecte ancorat- 
ge. El fet que recurrentment l’auditor identifiqui els mateixos riscos 

en el mateix client, durant auditories reiterades, pot fer que no es tin- 
guin en compte els riscos sobrevinguts amb data posterior a l’encàr- 
rec inicial i que no s’enfoqui l’auditoria de manera correcta amb la 
possibilitat d’emetre un informe d’auditoria amb una opinió errònia. 

• Discussions de l’equip de treball. En les reunions de l’equip d’audito- 
ria no cal que hi estiguin tots els membres, però sí almenys un dels 
membres responsables del treball de camp. És important que els res- 
ponsables del treball impregnin la resta de membres dels riscos que 
s’han detectat en la planificació i, en sentit contrari, els responsables 

del treball de camp han de comunicar qualsevol aspecte que pugui ser 
considerat com a risc i del qual hagin tingut coneixement durant el 
desenvolupament del treball. 

 
Després d’aquests treballs preliminars, els principals components de 

l’equip d’auditoria han de ser capaços de respondre a les preguntes següents: 
 

• Quins són els principals processos de la companyia i quines estratè- 
gies estableix perquè amb aquests processos s’aconsegueixin els seus 
objectius? 

• Quins canvis importants hi ha hagut dins de la companyia i també 
externs que puguin afectar el negoci? 

• Quines són les particularitats del sector del client i quina posició ocu- 
pa dins d’aquest sector? 

• Quina estructura té, qui són els propietaris i quina és la relació entre la 
propietat i la gestió? 

 
Una vegada realitzada aquesta etapa prèvia, l’auditor indagarà els pos- 

sibles riscos coneixent l’entitat, el seu entorn i els controls rellevants rela- 
cionats amb els riscos, incloent en l’anàlisi els tipus de transaccions, els sal- 
dos comptables i la informació a revelar en els estats financers de l’entitat 

auditada. Aquest procés no finalitza en l’etapa de planificació, sinó que s’es- 
tén durant tot el treball d’auditoria i qualsevol conclusió no prevista d’algu- 
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na prova d’auditoria, obligarà a revisar les conclusions exposades en l’àrea 

de planificació. 
La NIA-ES 315 enumera uns exemples de qüestions que l’auditor pot 

considerar per obtenir coneixement de la naturalesa de l’entitat; s’in- 
clouen: 

 
• Activitats operatives, inversions i activitats d’inversions, finança- 

ment i activitats de finançament. 
• Informació financera. 
• La selecció i aplicació de polítiques comptables per l’entitat. 
• Els objectius i les estratègies, així com el risc de negoci relacionat. 
• Mesurament i revisió de l’evolució financera de l’entitat. 
• El control intern de l’entitat. 
• El volum de transaccions no rutinàries. 
• La necessitat d’aplicació de judicis de valor en les normes de registre 

i valoració. 
• La involucració de la direcció en la gestió diària. 

 
A més d’aquests factors intrínsecs a l’entitat, hi ha altres factors ex- 

terns que també poden ser fonts de risc inherent: 
 

• El sector en el qual opera l’empresa, tenint en compte la dependència 
dels clients i proveïdors, l’ambient competitiu entre societats i els 
avanços tecnològics. Per exemple, en un sector amb un alt component 
tecnològic es pot considerar un risc d’auditoria l’obsolescència de 
l’immobilitzat amb el qual desenvolupa l’activitat. 

• Els factors normatius que afecten la societat auditada. 
• L’accés a fonts de finançament, els tipus d’interès del mercat... 

 
La informació obtinguda d’aquestes anàlisis es comparteix amb l’equip 

de treball que ha de discutir sobre la possible existència de riscos addicio- 
nals d’auditoria, no detectats. 

Si l’auditor ha determinat que hi ha un risc significatiu, requerirà a 

l’entitat que li descrigui els procediments de control que té establerts sobre 

aquests riscos, els provarà i els avaluarà. Aquests controls poden estar rela- 
cionats directament o indirecta amb el risc detectat, com més enfocats esti- 
guin a la cobertura d’un risc concret, més eficaços seran. En termes gene- 
rals no hi haurà un sol control per cobrir un risc concret, sinó que es 
requereixen diferents controls per minimitzar el risc. Igualment, l’auditor 

pot recomanar altres controls que poden prevenir, o detectar i corregir, una 
incorrecció material continguda en afirmacions específiques, comuni- 
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cant-ho a l’òrgan de gestió corresponent, encara que no sigui la finalitat de 

l’auditoria. 
Una vegada identificats els riscos, i d’acord amb la NIA-ES 315, l’audi- 

tor, segons el seu judici professional, determinarà si algun dels riscos identi- 
ficats és significatiu, excloent en aquesta valoració els efectes dels controls 
que tingui la societat establerta sobre ella. És a dir, un risc significatiu no 
deixarà de ser-ho perquè la societat té establerts diversos controls sobre 
aquest, sinó que l’auditor es valdrà d’aquests controls, una vegada validats i 
verificats, per reduir el treball de camp. La mateixa norma internacional 
proposa una sèrie d’aspectes que cal considerar a l’hora de qualificar-ho 
com a risc significatiu: 

 
1. Si es tracta d’un risc de frau. 
2. Si el risc està relacionat amb esdeveniments econòmics, significatius 

i recents, comptables o d’una altra naturalesa que requereixin una 
consideració especial. 

3. La complexitat de les transaccions. 
4. Si el risc afecta transaccions significatives amb parts relacionades. 
5. Si hi ha un alt grau de subjectivitat i/o incertesa en el mesurament de 

la informació financera relacionada amb el risc. 
6. Si el risc afecta transaccions significatives alienes al curs normal 

dels negocis de l’entitat o que, per altres raons, semblen inusuals. 
 

Amb posterioritat a haver qualificat el risc com a significatiu, s’iden- 
tificaran els controls que la societat té establerts sobre aquests riscos, 
s’avaluaran i es reflectirà en la matriu si el sistema de control sobre aquest 
risc és suficient. En cas que no sigui suficient o que no hi hagi uns controls, 
no ens hi podrem basar. Per tant, no podrem utilitzar aquest tipus de proce- 
diments. 

En la mateixa cel·la de la matriu on qualifiquem el sistema de control 
intern, hem d’indicar la referència del paper de treball on deixem evidència 
de la descripció del risc i de les proves que s’hi han fet per testar el seu ade- 
quat funcionament. Aquesta informació extreta durant la valoració de risc, 
inclosa l’obtinguda durant l’avaluació dels controls, s’utilitza com a evidèn- 
cia d’auditoria en suport del posterior treball de camp. Aquest treball de 
camp, com es desenvolupa posteriorment vindrà determinat per la natura- 
lesa del risc, en el que al moment de realització i extensió es refereix. 

Com a anotació addicional, i fent honor a la coherència global de l’en- 
càrrec, els riscos més significatius que hagin estat comunicats als responsa- 
bles de govern de l’entitat han d’estar inclosos com a riscos en aquesta ma- 
triu. Això no significa que tots els riscos considerats per l’auditor hagin de 
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ser comunicats a l’entitat, sinó només aquells amb un risc d’incorrecció ma- 
terial més gran (NIA-ES 260). Finalment, en la fase de confecció de l’infor- 
me caldrà seleccionar aquells que hi han de ser inclosos, i que també hauran 
estat comunicats amb anterioritat a l’entitat. 

 
 

4. L’avaluació de l’impacte en els estats financers 
 

L’impacte en els estats financers dependrà principalment de la probabi- 
litat que un error pugui succeir i la seva quantia en cas d’esdeveniment. 

Això significa que un risc d’error molt probable però d’escassa quantia no té 
per què requerir uns procediments addicionals d’auditoria, ni tampoc un er- 
ror d’elevada quantia però amb una probabilitat de succés baixa. Això no 

impedeix que, una vegada que hagi estat detectat i inclòs en la matriu de 
riscos, s’hagi de justificar el perquè, segons el parer de l’auditor, es conside- 
ra de baixa quantia i/o probabilitat. 

En qualsevol cas, tant la probabilitat com la quantia fixada inicialment 
per a cadascun dels riscos poden variar en el transcurs de l’auditoria, a me- 
sura que s’obté una evidència d’auditoria addicional o els resultats de les 
proves d’auditoria resultin incongruents amb les valoracions que es van fer 

en el moment de la planificació del treball. En aquest cas l’auditor haurà de 
modificar la valoració del risc i el seu impacte en els estats financers, i efec- 
tuarà nous procediments si així ho considerés necessari. 

En aquest punt del treball l’auditor ha de relacionar els riscos detec- 
tats en el treball amb els estats financers auditats i identificar a quines par- 
tides afecta (una o diverses) i/o a quines afirmacions contingudes en els 
estats financers auditats, tenint en compte els controls que té intenció de 
provar. 

Per tant, abans de seleccionar els procediments d’auditoria que cal apli- 
car, i just en aquest moment de planificació, l’auditor ha d’haver identificat 
els riscos, haver-los classificat com a significatius, o no, documentant en els 
seus papers de treball el perquè emet aquest judici, basat en la probabilitat 
que succeeixi, en la seva magnitud (quantia) i en els processos de control que 
té establerts la societat sobre aquest. 

 

5. Procediments assignats per a la seva cobertura 
 

Una vegada identificats els riscos significatius, l’auditor ha de preparar 
el pla de treball per a la seva cobertura. Un dels objectius d’aquest pla de 
treball és focalitzar els recursos de l’auditor en aquelles àrees prioritàries 
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que puguin tenir un efecte important en els estats financers. Es tracta de des- 
tinar la major part de l’esforç en aquelles àrees amb una elevada probabilitat 
d’error i amb una magnitud prou elevada perquè un error en la mateixa porti 
a l’emissió d’un informe d’auditoria qualificat. Al mateix temps que cobrim 
riscos d’auditoria, amb aquesta estratègia es millora en eficiència i en l’es- 
talvi de costos del treball. 

En funció dels riscos i avaluada la intensitat de la seva importància, 
l’auditor fixarà els procediments d’auditoria necessaris per a la seva cober- 
tura, en determinarà l’abast, el contingut, els recursos destinats i el temps 
estimat de realització, amb la finalitat d’obtenir una seguretat raonable que 

els riscos d’error material en els estats financers seran detectats i, si escau, 

mitigats. 
L’auditor pot optar per un enfocament combinat, utilitzar proves de 

control únicament o, per contra, realitzar únicament procediments substan- 
tius (per exemple, en cas que el risc de control sobre aquesta manifestació 
sigui elevat, perquè només es poden fer proves sobre controls que es consi- 
derin adequadament dissenyats). 

Una vegada triat el procediment el volum de treball relacionat amb 
aquest: el nombre d’observacions que conformen la mostra, la dificultat de la 
prova o l’evidència documental requerida (manifestacions escrites de ter- 
cers, documentació aportada per la companyia, manifestacions dels mem- 
bres de l’òrgan de govern) dependran de la valoració que s’hagi fet anterior- 
ment del risc inherent i del risc de control. Un elevat risc inherent o de control 
requerirà una extensió de proves més gran, ponderada sempre per l’efecte 

que un possible error podria tenir en els comptes anuals. 
En termes generals, la utilització de procediments substantius requeri- 

ran una extensió de les proves més gran (en termes documentals) però l’au- 
ditor podrà esmerçar-hi un personal amb menys experiència de la que neces- 
sitaria per realitzar proves de control analítiques o aquelles que requereixen 
estimacions complicades o amb una elevada càrrega subjectiva. 

En la matriu de risc es reflectirà el procediment que es portarà a terme, 
identificant-hi el paper de treball, amb la finalitat de proporcionar una tra- 
çabilitat adequada. Per a una complexitat més petita de la matriu, l’extensió 

de la prova i els seus detalls seran reflectits en el paper de treball referen- 
ciat, en el qual es detallaran els procediments que cal realitzar pel personal 
assignat. 
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6. Moment i personal assignat en els procediments 

Factors no controlats per l’auditor com l’entorn de control del client i el 
moment en el qual la informació es posa a la disposició de l’auditor són de- 
terminants a l’hora d’establir la data de realització de la prova. A més, l’au- 
ditor, davant un increment en la probabilitat d’incorrecció material, ha 
d’aproximar al tancament la realització de les seves proves. 

En el cas de proves de control, els procediments que fem han de garan- 
tir que aquests controls funcionen durant tot el període auditat i, encara que 
la NIA-ES 330 permet basar el treball en proves de compliment d’exercicis 

anteriors, en el cas que el risc sigui significatiu, s’han de fer les proves sobre 
el compliment en el període corrent. 

Si per contra hem optat per procediments substantius, aquests es po- 
dran realitzar una vegada finalitzat el període auditat o en proves intermè- 
dies. En aquest últim cas, s’haurà d’especificar si la resta del període es co- 
breix mitjançant procediments analítics o ampliant la mostra que va ser 
seleccionada en el període intermedi. 

L’auditor assignarà al personal de l’equip, tenint en compte la comple- 
xitat del procediment, la disponibilitat temporal, els recursos disponibles i el 
risc d’auditoria que està disposat a assumir. L’assignació del personal per al 
desenvolupament dels procediments ha de respondre a dues preguntes: 

 
• És capaç de realitzar els procediments d’auditoria establerts per a la 

mitigació del risc? 
• El cost que suposa la dedicació del personal assignat pot ser assumit 

pel pressupost d’auditoria establert? 
L’experiència i la vàlua de l’equip auditor tenen un reflex en el volum 

de documentació que cal revisar. Per a un nivell de risc d’auditoria establert 
per la firma, el personal amb menys experiència pot necessitar més docu- 
mentació justificativa per formar-se una opinió sobre algun tipus de risc, 
sobretot més en aquelles àrees en les quals es requereix un alt component de 
subjectivitat, com poden ser la valoració de les provisions, contingències... 

 
 
 

7. Impacte del risc en l’informe d’auditoria 
 

Com a conseqüència dels procediments aplicats per minimitzar els ris- 
cos descrits, l’auditor pot concloure que hi ha un error material que ha de ser 
reflectit en l’opinió de l’informe d’auditoria o que no existeix error material 
i emetre un informe no modificat. 
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No obstant això, independentment del tipus d’opinió que emeti l’audi- 
tor, aquest haurà de reflectir els riscos més significatius detectats en el pro- 
cés d’auditoria, en l’apartat de l’informe d’auditoria (qüestions clau d’audi- 
toria/aspectes rellevants d’auditoria) i incloure una descripció dels riscos, 

els procediments utilitzats per mitigar-los i, en el cas d’entitats d’interès 

públic, una referència a la informació i desglossament que sobre l’assumpte 

hi hagi en els comptes anuals auditats. 
La matriu de riscos té un paper crucial a l’hora de no emetre un informe 

d’auditoria erroni, perquè si partim de la base que s’hi recullen tots els riscos 
més significatius d’auditoria, tot risc considerat com a qüestió o aspecte re- 
llevant ha d’estar inclòs en la citada matriu. 

No obstant això, aquesta afirmació és unidireccional, perquè no tots els 
riscos inclosos en aquesta matriu han de quedar reflectits en l’informe d’au- 
ditoria. En principi, només aquells més significatius i en el cas que no se 
n’hagi derivat una excepció en l’informe d’auditoria. 

Després, la matriu de riscos no només és útil per planificar el treball, 
sinó que simplifica l’emissió dels nous informes i la tasca de comunicació 

amb la direcció. 
 

8. Conclusió 
 

La matriu de risc d’auditoria resulta una eina simple i de màxima utili- 
tat per a l’auditor en la seva tasca de detectar, avaluar i minimitzar els riscos 
d’auditoria, així com emetre un informe d’auditoria lliure d’errors, aportant 
en un sol paper una visió global de les àrees de més risc de l’encàrrec. La 

seva aplicació ajuda en la gestió d’escenaris canviants dins del procés d’au- 
ditoria així com en una gestió i comprensió millors del risc de negoci. 

No obstant això, un error de judici per part de l’auditor a l’hora d’iden- 
tificar els riscos, valorar-los o establir els procediments d’auditoria, pot su- 
posar emetre un informe amb opinió no modificada, fins i tot existint errors 
materials en els estats financers auditats. És per això, que aquesta eina re- 
quereix una implicació minuciosa del personal més experimentat de l’equip 

de treball, així com un corrent de fluxos d’informació i coneixement entre 

l’equip i l’auditor constant durant tot l’encàrrec, considerant en tot moment 
la possibilitat que qualsevol risc identificat pot estar mal valorat o fins i tot 
que es detectin riscos que no van ser identificats durant la planificació que 
requereixin la modificació de la matriu de riscos primigènia. 
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68 R. Madrid i J. Serrano: La matriu de riscos. En què consisteix, com es construeix... 
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