
                                                                                       

 

Pregunta de la setmana         23 de gener de 2017 

 

 

Quins models  s’han d’aplicar en l’emissió dels propers informes 

d’auditoria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Entre d’altres situacions quan, atenent a la consulta 1 d’auditoria del BOICAC 105, la revisió dels 

estats financers d’una entitat no té la consideració d’auditoria d’acord amb la normativa 

reguladora de l’auditoria de comptes en Espanya (no podem aplicar NIA-ES) i s’opta per aplicar 

les NIA, i en particular la sèrie 700, en la seva versió original (Circular ES05/2016 de l’ICJCE). En 

aquest supòsit particular, quan siguin d’aplicació les NIA Revisades, la nova NIA 701 Comunicació 

de les qüestions claus de l’auditoria en  l’informe d’auditoria emès per un auditor independent no 

és obligatòria si l’entitat no és cotitzada.  

 

(2) El que inclou els balanços (i notes explicatives) formulats per requeriment de la normativa 

mercantil en determinades operacions (ampliació/reducció de capital, fusió, escissió, 

transformació) o els comptes anuals d’un exercici social inferior als dotze mesos (exercici atípic 

quan es produeix un canvi en la data de tancament de l’exercici social). 

 
Base normativa: 

 Resolució de 23 de desembre de 2016, de l’ICAC, per la qual es publica la modificació de 

determinades normes tècniques d’auditoria i del glossari de termes. 

 NIA de la sèrie 700 revisades i nova NIA 701. 

 

 

Les preguntes publicades fins a la data  estan disponibles al web del Col·legi 

 

Per dubtes i aclariments contactar departament tècnic CCJCC 

 

?2 
 En base a quines normes d’auditoria es portarà a terme l’encàrrec d’auditoria? 

 

Quan s’ha contractat o encarregat el treball? 

Abans de l’1 de gener de 2018 

NIA-ES 
Revisades 

NIA-ES NIA(1) 

NIA-ES  

NIA Revisades 

Exercici finalitzat a 

partir del 15 de 
desembre de 2016  

NIA(1) 

NIA  
NIA 

Revisades 
NIA-ES 

Revisades 

Exercici 
finalitzat a 
abans del 

15 de 
desembre 
de 2016  

 

Exercici 

finalitzat a 
partir del 

15 de 

desembre 
de 2016  

 

A quin exercici econòmic corresponen 

els comptes anuals o estats financers o 

l’estat financer(2)? 

Exercici iniciat 

abans del 17 de 
juny de 2016 

Exercici iniciat a 

partir del 17 de 
juny de 2016 

A quin exercici econòmic 

corresponen els estats 

financers? 

A partir l’1 de 

gener de 2018 

https://www.youtube.com/user/CollegiCJCC
https://twitter.com/AuditorsCENSORS
https://www.linkedin.com/company/col-legi-de-censors-jurats-de-comptes-de-catalunya
https://www.linkedin.com/groups/4529821/profile
https://www.auditorscensors.com/ca/pregunta-de-la-setmana

