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RESUM 

 

Aquest cas tracta de l’avaluació dels riscos del client i la seva 
incidència en les mesures que ha de prendre l’auditor. Amb l’objectiu 
de determinar l’abast de la resposta d’auditoria es valoren els con- 
trols i les proves que cal practicar. També s’identifiquen els riscos de- 
tectats inclosos per requeriment de les NIA-ES, indicant si es tracta 
d’un risc significatiu. 

 

Classificació JEL: G32, M41, M42. 

 
PARAULES CLAU 

 
Avaluació dels riscos, controls, proves substantives, NIA-ES. 

 
ABSTRACT 

 

This case deals with the evaluation of the risks of the client and 
its impact on the measures to be taken by the auditor. In order to de- 
termine the scope of the audit response, the controls and tests to be 
evaluated are valued. The detected risks included by the NIA-ES re- 
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quirement are also identified, indicating whether it is a significant risk. 
 

Classification JEL: G32, M41, M42. 
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FARMACONTA1 és una empresa de distribució farmacèutica situada 

a Espanya, i que pertany a un grup superior europeu, en contínua evolució 
tecnològica. 

El principal proveïdor de les mercaderies és una societat del Grup, al 
qual se li adquireixen el 90% dels productes comercialitzats. Els saldos fi- 
nals de proveïdors i compres són concordes amb els existents en exercicis 
anteriors. 

D’altra banda, les vendes estan molt disperses entre una gran infinitat 
de clients. Els saldos finals de clients han ascendit a 2.340.320 euros, mentre 
que l’import total de les vendes han estat 8.230.420 euros. Els saldos de 
clients són semblants als de l’any anterior. No obstant això, aquest any s’ha 
produït una variació molt significativa a la baixa en el marge sobre compres. 

Recentment, l’entitat ha canviat la seva ERP –en concret al març de 
l’exercici a auditar–, i ja està totalment implementada. Mitjançant aquest 
nou sistema, els productes se serveixen de manera automàtica amb robots 
que els tenen localitzats i els serveixen en les cubetes corresponents per 
confeccionar les comandes per ser distribuïdes. El sistema controla, a tra- 
vés d’un inventari permanent, les mercaderies que queden al magatzem a 
cada moment, per tipus de producte farmacèutic, sense cap intervenció hu- 
mana. 

El sistema fa les comandes al proveïdor quan l’estoc cau per sota d’un 

determinat nivell automàticament. Igualment, alimenta el programa de 
comptabilitat mitjançant bolcats automàtics en els quals es registra la varia- 
ció d’existències, actualitzant unitats i valoració. 

El responsable del departament comptable va ser acomiadat l’octubre 

de l’any que se sotmet a auditoria. La nova cap d’administració té l’educa- 
 

1. Aquest cas pràctic és una adaptació d’una part del cas pràctic global complet re- 
solt a partir de les NIA-ES (Aguilar et al., 2017, p. 423 i següents). 
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ció bàsica i no ha fet cap estudi sobre comptabilitat; a més, fins a assumir 
les noves funcions era la secretària del gerent de la societat, que justifica la 
decisió per l’ampli coneixement de la secretària sobre el negoci de l’em- 
presa, ja que era la que transcrivia les actes i enviava els correus electrònics 
per avisar de les juntes. Aquesta nova cap d’administració també assumeix 

la gestió financera de l’entitat, a més de la responsabilitat sobre la compta- 
bilitat. 

El sistema de contractació dels treballadors és responsabilitat del ge- 
rent, que té el suport d’una companyia externa per realitzar els processos de 
selecció, que igualment gestiona de manera directa. 

L’entitat està suportant una època de volum més baix de vendes a con- 
seqüència que la competència ha estat més ràpida en la gestió de productes 
genèrics, però no obstant això la direcció ha pres mesures efectives per solu- 
cionar aquest problema. 

En general, i excepte el que s’indica posteriorment, l’avaluació del 

control intern de la companyia és satisfactòria. Mitjançant proves de com- 
pliment preliminars hem pogut obtenir una seguretat raonable que els con- 
trols estan en ús i que operan de la manera com es van dissenyar. 

La societat té un magatzem central a València, on hi ha el 90% de les 
existències, i dos magatzems secundaris a Barcelona i Madrid. 

Al tancament d’exercici es fa un inventari físic del 100% de les exis- 
tències, la Societat no té uns registres comptables que permetin dur a terme 
una anàlisi de la rotació per producte, si bé hem fet procediments analítics 
concloent raonablement sobre aquest tema. 

Existeix un manual de control de qualitat intern de la firma. 
FARMACONTA està assessorada pels analistes financers del grup, i 

vol vendre la seva divisió a Espanya, per la qual cosa està realitzant una 
«vendor due diligence» (diligència deguda del venedor) que ha contractat 
amb la societat especialitzada en transaccions, fusions i adquisicions. 

FARMACONTA ens sol·licita una proposta de serveis d’auditoria per a 
l’exercici que es tanca i els dos següents, havent estat altres auditors els en- 
carregats de revisar els comptes dels exercicis anteriors amb opinió amb ex- 
cepcions per una deterioració d’existències no reconeguda que és significati- 
va. El saldo ja modificat per la companyia de les existències inicials ascendia 
a 1.917.407 euros, mentre que el saldo final ascendia a 2.340.320 euros. 

A l’octubre de l’exercici que es tanca, el gerent ens informa que la nos- 
tra oferta ha resultat la més competitiva en termes de qualitat-preu i que la 
junta general d’accionistes procedirà a nomenar-nos auditors de comptes. 
El nomenament es produeix al novembre d’aquest any per la qual cosa no 

hem pogut assistir a l’inventari de les existències al tancament de l’exercici 

anterior. 
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Finalment, sabem que tenen una gran quantitat de comptes corrents 
repartits en tots els bancs. Les conciliacions bancàries es fan amb una pe- 
riodicitat trimestral, però no es concilien tots els comptes, sinó una mos- 
tra, que va variant. S’ha aconseguit la informació següent sobre alguns 

comptes: 
 

• Compte a la Banca Genes: continua tenint signatura l’antic director 

financer que va sortir l’any passat de la companyia. 
• Banc Bompier: encara que l’empresa té establert com a control que 

per a disposicions de més de 3.000 euros les signatures siguin manco- 
munades, la veritat és que no és gaire efectiu i les disposicions es fan 
de manera solidària. 

• Hi ha molts més comptes, dels quals no tenim informació, però l’àrea 

de tresoreria sembla que no exerceix un control gaire sever. 
 

Es demana que: 
 

1. Faci una valoració sobre l’avaluació dels riscos del client, en la fase 
d’acceptació del client. Determini també les mesures que cal prendre 
en cas d’acceptació del treball. 

2. Amb l’objectiu de determinar l’abast de la resposta d’auditoria, va- 
lori el risc inherent en la confiança que dipositarà en controls i el ni- 
vell de prova substantiva que planificaria en el seu treball. 

3. Identifiqui els riscos detectats inclosos per requeriment de les NIA- 
ES, i indiqui si es tracta d’un risc significatiu. 

 
SOLUCIÓ: 

 
1. Avaluació del risc del client en la fase d’acceptació del client. 

 
A partir de la informació proporcionada en l’enunciat, cal decidir si 

s’acceptaria el client o no i l’impacte dels fets descrits anteriorment en l’audi- 
toria. 

També cal analitzar la relació amb l’auditor anterior, la possibilitat de 
canvi i l’accés a papers de treball, així com l’opinió manifestada en l’infor- 
me d’auditoria de l’exercici anterior. 

Atès que existeix un sistema de planificació de recursos empresarials 
(ERP) a mida amb impacte en la informació financera, caldrà analitzar la 
necessitat de la participació en l’equip d’un expert informàtic d’acord amb 

la NIA-ES 620. Això s’ha de considerar tant per a l’acceptació –ja que cal- 
drà assegurar-se l’accés al personal amb la qualificació adequada per realit- 
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zar l’encàrrec– com per documentar-se dins de l’estratègia global d’audito- 
ria en la planificació. 

Podria ser necessari, d’acord amb el que s’estableix en el manual de 

control de qualitat de la firma, un revisor de control de qualitat, a causa de la 
complexitat i elevat risc de l’encàrrec. 

La possible transacció de la companyia ha de ser considerada dins del 
procés d’acceptació del client. També seria prudent incloure una clàusula en 
la carta de contractació en què els administradors es comprometessin a faci- 
litar a l’auditor l’accés a l’informe de «due diligence» abans d’emetre l’in- 
forme d’auditoria. 

Una vegada l’auditor hagi valorat si accepta o no el client, hauria de 

plantejar-se si després que es dugui a terme la venda podria continuar audi- 
tant la societat. La societat d’auditoria serà nomenada per tres exercicis 
(l’actual i dos més), segons l’article 264 del Text Refós de la Llei de Socie- 
tats de Capital (RD 1/2010 de 2 de juliol), la junta general d’accionistes no 

podrà revocar l’auditor abans que finalitzi el període inicial per al qual va 

ser nomenat sense que mitjanci justa causa. 
Igualment, és recomanable que la carta per encàrrec reculli una mani- 

festació expressa sobre la limitació de responsabilitat de l’auditor en relació 
amb el procés de compravenda per al qual, si escau, s’utilitzi l’informe. 

Finalment, abans de l’acceptació caldria tenir en compte, atès que hi ha 
un auditor predecessor, el fet de comunicació amb aquest, qüestió que s’ha 

de fer saber a la societat. 
Abans de l’acceptació de l’encàrrec, i després de fer saber a la societat 

que ens posarem en contacte amb l’auditor predecessor, hauríem de sol·lici- 
tar a l’auditor predecessor que confirmi els tres punts següents: 

 
1. Si tenen coneixement d’algun assumpte professional o altres raons 

que poguessin dur a l’auditor successor a no acceptar el nomenament 
com a auditor d’aquesta societat. 

2. És pràctica comuna entre les firmes d’auditoria utilitzar aquesta co- 
municació per informar l’auditor successor que d’acord amb la Nor- 
ma Tècnica d’Auditoria sobre els saldos d’obertura en una primera 

auditoria, els resultats del seu treball sobre els comptes anuals de la 
societat que es tracti, corresponents a l’exercici anual acabat al tan- 
cament de l’any anterior, seran utilitzats com a part de l’auditoria 

dels comptes anuals de la societat que es tracti en l’exercici que s’es- 
tigui auditant, amb l’objectiu d’obtenir evidència suficient i adequa- 
da sobre els saldos d’obertura d’aquestes. 

3. I també és comú demanar confirmació en relació amb el fet que són 
independents en el treball d’auditoria indicat en el paràgraf anterior, 
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d’acord amb el que s’estableix a la Llei d’Auditoria de Comptes 

(Llei 22/2015 de 20 de juliol). 
 

Aquest treball tindrà com a finalitat decidir si l’encàrrec s’accepta o no. 
D’acord amb la Norma d’Auditoria sobre Relació entre Auditors publi-  

cada per l’ICAC, quan es produeix un canvi d’auditors, l’auditor successor 

pot basar una part del seu treball en el treball realitzat en anys anteriors per 
l’auditor predecessor. Aquest és el cas en relació amb saldos de l’actiu pro- 
cedents d’exercicis anteriors, inventaris inicials, passius a llarg termini, fons 
propis, criteris de valoració i uniformitat en la seva aplicació, etc. 

En cas de considerar necessari aquest procediment, ens posaríem en 
contacte amb l’auditor predecessor, amb la finalitat de consultar i revisar els 
seus papers de treball corresponents als comptes anuals tancats en l’exercici 

anterior. 
Com a conclusió, els fets analitzats, excepte els resultats de la comu- 

nicació amb l’auditor anterior, per si mateixos no impedirien acceptar l’en- 
càrrec, amb les corresponents salvaguardes, però caldria considerar la res- 
ta de factors propis del procés d’acceptació establerts per la NIA 220 i la 
NICC1, és a dir, coneixement del sector, disponibilitat de recursos sufi- 
cients, etc. 

Una vegada acceptada l’auditoria, respecte als saldos d’obertura, com 

és una primera auditoria, aplicaria la NIA-ES 510 de Saldos d’Obertura, per 
la qual cosa podríem afegir algun paper de treball específic per documentar 
els procediments d’auditoria necessaris en la primera auditoria; s’haurà 

d’obtenir d’aquesta manera evidència suficient i adequada sobre si els sal- 
dos d’obertura contenen incorreccions que puguin afectar de forma material 
els estats financers del període actual, i si s’han aplicat de manera uniforme 
en els estats financers del període actual les polítiques comptables adequa- 
des reflectides en els saldos d’obertura o si els canvis que s’hi han efectuat 
s’han registrat, presentat i revelat adequadament de conformitat amb el marc 
d’informació financera aplicable. 

Podríem utilitzar el treball de l’auditor predecessor per suportar les 
nostres conclusions sobre els saldos d’obertura. En aquest sentit, seria apli- 
cable l’apartat 32 f de la LAC 2015, que estableix que no necessitaríem el 

consentiment de la societat per a la revisió dels esmentats papers. Igual- 
ment, l’auditor successor no podrà fer referència en els seus papers a l’infor- 
me de l’auditor predecessor com a base de la seva pròpia opinió d’auditoria, 

si bé podria incloure-hi un paràgraf d’«Altres qüestions» seguint les indica- 
cions de la NIA-ES 706 revisada, i destacar que els comptes de l’exercici 

anterior van ser auditats per altres auditors, data de l’informe, tipus d’opinió 

emesa, juntament amb els motius de l’opinió modificada. 
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Quan l’auditor no pugui obtenir evidència d’auditoria suficient i ade- 
quada respecte als saldos d’obertura, es trobarà davant una limitació a 

l’abast del seu treball i procedirà d’acord amb el que s’estableix a les NIA- 
ES 510 revisada, NIA-ES 705 revisada i NIA-ES 710. 

 
2. Amb l’objectiu de determinar l’abast de la resposta d’auditoria, valori el 

risc inherent en la confiança que dipositarà en controls i el nivell de prova 
substantiva que planificaria en el seu treball. 

 
En la determinació de l’abast de les proves d’auditoria haurem de te- 

nir en compte el risc d’incorrecció material de l’àrea en qüestió; aquest risc 
es compon pel risc inherent i el risc de control, com ja hem exposat en l’ar- 
ticle. 

En aquest supòsit optarem per una valoració qualitativa del risc encara 
que hi podrien haver altres metodologies a aplicar. 

Pel fet que la normativa no exigeix aplicar mètodes estadístics per a la 
valoració del risc farem una valoració qualitativa indicant senzillament risc 
alt, risc mitjà o risc baix. 

L’auditor haurà de desenvolupar un treball d’auditoria sobre totes les 

àrees que superin la materialitat d’execució. 
 

 
Àrea 

 
Saldo 

Risc 
inherent 

Confiança 
dipositada 
en controls 

Proves 
substantives 

Existències inicials 1.917.407 Mitjà Mitjà Mitjà 

Existències finals 2.340.320 Mitjà Mitjà Mitjà 

 
• Es tracta d’una àrea que ha estat objecte d’excepció per deterioració 

d’existències en l’exercici anterior, i una de les més significatives 
dins del balanç. 

• La societat té uns controls automàtics que seran validats per experts 
informàtics i uns controls manuals que seran verificats per l’equip 

d’auditoria. 
• Considerem que un nivell mitjà de prova substantiva és suficient per 

cobrir el risc d’incorrecció material. 
 

Àrea de clients i vendes: 
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Àrea 

 
Saldo 

Risc 
inherent 

Confiança 
dipositada 
en controls 

Proves 
substantives 

Clients 2.340.320 Alt Baix Alt 

Vendes 8.230.420 Alt Baix Alt 

 

• El risc inherent tant en els clients (gran quantitat de clients) com en 
les vendes (nivells més baixos de vendes) considerem que és alt. 

• Es tracta d’una àrea significativa, que no ha estat objecte d’excepció 

en anys anteriors, el reconeixement d’ingressos s’ha identificat com a 
risc significatiu de l’auditoria (NIA-ES 240). 

• La societat té uns controls automàtics que seran validats per experts 
informàtics i uns controls manuals que seran verificats per l’equip 

d’auditoria. 
• No obstant això, a causa d’un canvi molt significatiu en el marge so- 

bre compres, confiarem menys en els controls i, com a conseqüència 
d’això, les proves substantives que s’han de realitzar han de tenir un 

nivell alt. 
 

Àrea de tresoreria: 

 
 
Àrea 

 
Saldo 

Risc 
inherent 

Confiança 
dipositada 
en controls 

Proves 
substantives 

Bancs 4.000.000 Alt Baix Alt 

 
En l’àrea de tresoreria: 

 
• A causa del gran nombre de comptes bancaris i la informació que te- 

nim del negoci, considerem el risc inherent alt. 
• Es fan conciliacions per rotació de forma trimestral però no en tots els 

comptes. 
• En alguns comptes no se segueix el protocol de control intern. 
• Cal estendre les proves substantives a tots els comptes, i efectuar una 

conciliació bancària de tots els comptes, verificar-hi la disposició dels 
fons. 
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3. Identifiqui els riscos detectats inclosos per requeriment de les NIA-ES, i 
indiqui si es tracta d’un risc significatiu. 

 
L’auditor, com hem exposat en l’article, ha d’identificar i valorar els 

riscos d’incorrecció material, en els estats financers i en les afirmacions so- 
bre tipus de transaccions, saldos comptables i informació que cal revelar 
(R25 NIA-ES 315). 

Amb aquesta finalitat l’auditor haurà de (R26 NIA-ES 315): 
 

• Identificar els riscos a través del procés de coneixement de l’entitat i 

el seu entorn. 
• Valorar els riscos identificats. 
• Relacionar els riscos identificats amb possibles incorreccions. 
• Considerar la probabilitat que hi hagi incorreccions i si la incorrecció 

potencial podria ser una incorrecció material. 
 

Com a part de la valoració del risc descrita en el requeriment 25, l’audi- 
tor determinarà si algun dels riscos identificats és, segons el seu judici, un 
risc significatiu. En l’exercici d’aquest judici, l’auditor exclourà els efectes 

dels controls identificats relacionats amb el risc (R27 NIA-ES 315). 
En aquest punt cal recordar que per jutjar els riscos que són significa- 

tius, l’auditor considerarà, almenys, el següent (R28 NIA-ES 315): 
 

a) si es tracta un risc de frau; 
b) si el risc està relacionat amb significatius i recents esdeveniments 

econòmics comptables o d’una altra naturalesa i, en conseqüència, 
requereix una atenció especial; 

c) la complexitat de les transaccions; 
d) si el risc afecta transaccions significatives amb parts vinculades; 
e) el grau de subjectivitat del mesurament de la informació financera 

relacionada amb el risc, especialment aquells mesuraments que 
comporten un elevat grau d’incertesa, i 

f) si el risc afecta transaccions significatives alienes al curs normal dels 
negocis de l’entitat, o que, per altres raons, semblen inusuals. 

 
Els riscos identificats que proposem serien: 

 
a) Risc de reconeixement d’ingressos (risc significatiu). 
b) Risc que la direcció eludeixi els controls. 
c) Hi ha una operació de compravenda de la societat auditada (risc sig- 

nificatiu). 
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d) Nomenament de la secretària del gerent com a nova directora finan- 
cera, no tenint la qualificació professional necessària per al lloc (risc 
significatiu). 

e) La societat està experimentant nivells més baixos de vendes (risc 
significatiu). 

f) L’auditor predecessor va posar una excepció per deterioració d’exis- 
tències, per la qual cosa considerem que aquesta és una àrea de risc 
per a l’auditoria (risc significatiu). 

g) Nova ERP de la societat (risc significatiu). 
h) Possibilitat d’errors en relació amb els comptes bancaris. 
i) La societat té un únic proveïdor per la qual cosa existeix un risc 

d’empresa en funcionament si aquest proveïdor fallés (risc signifi- 
catiu). 

j) No hem pogut assistir a l’inventari d’inici de l’exercici (risc signifi- 
catiu). 

 
L’auditor, d’acord amb el requeriment 9 a) de la NIA-ES 701, tindrà en 

compte aquests riscos significatius a l’hora de determinar quines són les 
qüestions clau d’auditoria que cal comunicar o els aspectes més rellevants 

de l’auditoria que cal incloure en el seu informe. Cal que hagin estat comu- 
nicats a la direcció i que hagin estat assumptes de la màxima rellevància en 
l’auditoria, perquè, segons el parer de l’auditor, puguin ser CCA o AMRA. 

 
 

Referències bibliogràfiques 
 

AGUILAR, I.; DE FUENTES, C. i LABATUT, G. (2017) Normas Internaciona- 
les de Auditoría adaptadas para su aplicación en España por el ICAC. 
Col·lecció Francis Lefebvre AECA. 

ICAC. Consulta 3 del BOICAC 110 Auditoría. Sobre les condicions esta- 
blertes per diverses institucions, en qualitat de tercers que no formen 
part del contracte d’auditoria, en relació amb el nomenament i l’actua- 
ció d’auditors de comptes que poguessin ser contràries a la normativa 
reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes. 

IFAC. Code of ethics. <https://www.ifac.org/system/files/publications/files/ 
ifac-code-of-ethics-for.pdf>. 

IFAC. Guide to Using ISAs in the audits of Small and Medium Size Entities. 
<https://www.ifac.org/publications-resources/guide-using-international- 
standards-auditing-audits-small-and-medium-sized-en>. 

INSTITUTO DE CENSORES JURADos DE CUENTAs DE ESPAÑA (2017) «Guía 
de actuación sobre el modelo orientativo de carta de encargo de audi- 

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/
http://www.ifac.org/publications-resources/guide-using-international-


Revista de comptabilitat 28 CAT.indb 135 25/10/2019 10:21:34 

 

 

 

Revista de Comptabilitat i Direcció. Vol. 28, any 2019, pp. 125-135 135 
 
 

toría de cuentas» (adaptat a la normativa reguladora de l’Auditoria de 

Comptes a Espanya). 
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA (2016) «Cuesti- 

onario de Aceptación de Clientes y Encargos». 
INSTITUTO DE CENSORES JURADos DE CUENTAs DE ESPAÑA (2011) «Cua- 

derno Técnico de Aceptación y Continuidad del cliente», maig. 
Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes. 
MCFADDEN, John E. (2003) «Client and Engagement Acceptance: Only a 

Public Company Audit Service Concern». The Practicing CPA, 27(6). 
 


	RESUM
	PARAULES CLAU
	ABSTRACT
	KEY WORDS
	Es demana que:
	SOLUCIÓ:

