
    

                                                                                                     

 

 En relació amb els nous informes d'auditoria (NIA-ES Revisades), 

com afecta la secció d’Incertesa material relacionada amb 

l’Empresa en funcionament al contingut de la secció Qüestions clau 

de l'auditoria/Aspectes més rellevants de l'auditoria? 

 
Quan, basant-se en l’anàlisi efectuada –veure Pregunta de la setmana núm. 28– l’auditor conclou 
que cal incloure una secció d’Incertesa material relacionada amb l’Empresa en funcionament1, i: 

   
L'auditor determina que l'única qüestió clau o 
aspecte més rellevant és la que ha donat lloc 
a la secció d’Incertesa material relacionada 

amb l’Empresa en funcionament 
 

 

L'auditor determina que, a més de la qüestió 
clau o aspecte més rellevant que ha donat lloc 

a la secció d’Incertesa material relacionada 
amb l’Empresa en funcionament, existeixen 

altres qüestions clau o aspectes més rellevants 
   

En la secció d’Incertesa material relacionada 

amb l’Empresa en funcionament es descriu la 
qüestió amb l'abast previst en la NIA-ES 570 
Revisada. 

 
En la secció Qüestions clau de l'auditoria / 
Aspectes més rellevants de l'auditoria, a 
continuació del paràgraf introductori, s'inclou 
una referència a la secció referida en el 
paràgraf anterior. 

 En la secció d’Incertesa material relacionada 

amb l’Empresa en funcionament es descriu la 
qüestió amb l'abast previst en la NIA-ES 570 
Revisada. 

 
En la secció Qüestions clau de l'auditoria / 
Aspectes més rellevants de l'auditoria, a 
continuació del paràgraf introductori, s'inclou 
una referència a la secció referida en el paràgraf 
anterior. 

   

� Qüestions clau de l’auditoria  � Qüestions clau de l’auditoria 

Excepte per la qüestió descrita en la secció 
d’Incertesa material relacionada amb 

l’Empresa en funcionament, hem determinat 
que no existeixen altres qüestions clau de 
l'auditoria que s'hagin de comunicar en el 
nostre informe. 

 A més de la qüestió descrita en la secció 
d’Incertesa material relacionada amb l’Empresa 

en funcionament, hem determinat que les 
qüestions que es descriuen a continuació són les 
qüestions clau de l'auditoria que s'han de 
comunicar en el nostre informe. […] 
Exemple de redacció (Annex NIA-ES 570 revisada) 

   
� Aspectes més rellevants de l’auditoria  � Aspectes més rellevants de l’auditoria 

Excepte per la qüestió descrita en la secció 
d’Incertesa material relacionada amb 

l’Empresa en funcionament, hem determinat 
que no existeixen altres riscos més significatius 
considerats en l'auditoria que s'hagin de 
comunicar en el nostre informe. 

 A més de la qüestió descrita en la secció 
d’Incertesa material relacionada amb l’Empresa 

en funcionament, hem determinat que els riscos 
que es descriuen a continuació són els riscos 
més significatius considerats en l'auditoria que 
s'han de comunicar en el nostre informe. […] 

 
1 Una qüestió que dona lloc a una incertesa material relacionada amb l’empresa en funcionament és, 
per la seva pròpia naturalesa, una qüestió clau o un aspecte més rellevant d’auditoria. 
 
Nota: En relació amb l'entrada en vigor de les NIA-ES Revisades i amb com determina l'auditor les 
qüestions clau o aspectes més rellevants de l’auditoria a incloure en els nous informes d'auditoria, 
vegeu les Preguntes de la setmana núm. 2 i 26, respectivament. 
 
Base normativa: NIA-ES 701 i 570 Revisada.  
 

        Per a dubtes i aclariments contactar amb el departament tècnic del CCJCC  
Les preguntes publicades fins a la data estan disponibles al web del Col·legi 
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En relación a los nuevos informes de auditoría (NIA-ES Revisadas), 
¿cómo afecta la sección de Incertidumbre material relacionada con la 

Empresa en funcionamiento al contenido de la sección Cuestiones clave 
de la auditoria/Aspectos más relevantes de la auditoría? 

 

Cuando, en base al análisis efectuado –ver Pregunta de la semana núm. 28– el auditor concluye que 
debe incluirse una sección de Incertidumbre material  relacionada con la Empresa en funcionamiento1, y: 
   

El auditor determina que la única cuestión clave 
o aspecto más relevante es la que ha dado 

lugar a la sección de Incertidumbre  material 
relacionada con la Empresa en funcionamiento 

 El auditor determina que, además de la cuestión 
clave o aspecto más relevante que ha dado lugar a 
la sección de Incertidumbre  material relacionada 
con la Empresa en funcionamiento, existen otras 

cuestiones clave o aspectos más relevantes 
   

En la sección de Incertidumbre material 

relacionada con la Empresa en funcionamiento 
se describe la cuestión con el alcance previsto en 
la NIA-ES 570 Revisada. 

 
En la sección Cuestiones clave de auditoría / 
Aspectos más relevantes de la auditoría, a 
continuación del párrafo introductorio, se incluye 
una referencia a la sección referida en el párrafo 
anterior. 

 En la sección de  Incertidumbre material relacionada 

con la Empresa en funcionamiento se describe la 
cuestión con el alcance previsto en la NIA-ES 570 
Revisada. 

 
En la sección Cuestiones clave de auditoría / 
Aspectos más relevantes de la auditoría, a 
continuación del párrafo introductorio, se incluye 
una referencia a la sección referida en el párrafo 
anterior. 

   

� Cuestiones clave de auditoría  � Cuestiones clave de auditoría 

Excepto por la cuestión descrita en la sección de  
Incertidumbre material relacionada con la 

Empresa en funcionamiento, hemos 
determinado que no existen otras cuestiones 
clave de la auditoría que se deban comunicar en 
nuestro informe.  

 Además de la cuestión descrita en la sección de 
Incertidumbre material relacionada con la Empresa 

en funcionamiento, hemos determinado que las 
cuestiones que se describen a continuación son las 
cuestiones clave de la auditoría que se deben 
comunicar en nuestro informe […] 
Ejemplo de redacción (Anexo NIA-ES 570 revisada) 

   
� Aspectos más relevantes de la auditoría  � Aspectos más relevantes de la auditoría 

Excepto por la cuestión descrita en la sección de  
Incertidumbre material relacionada con la 

Empresa en funcionamiento, hemos 
determinado que no existen otros riesgos más 
significativos considerados en la auditoría  que 
se deban comunicar en nuestro informe.  

 Además de la cuestión descrita en la sección de 
Incertidumbre material relacionada con la Empresa 

en funcionamiento, hemos determinado que los 
riesgos que se describen a continuación son los 
riesgos más significativos considerados en la 
auditoría que se deben comunicar en nuestro 
informe. […] 

 
1 Una cuestión que da lugar a una incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento 
es, por su propia naturaleza, una cuestión clave o un aspecto más relevante de auditoria. 
 
Nota: En relación a la entrada en vigor de las NIA-ES Revisadas y a cómo determina el auditor las 
cuestiones clave o aspectos más relevantes de la auditoria a incluir en los nuevos informes de auditoría, 
véanse las Preguntas de la semana núm. 2 y 26, respectivamente. 

 
Base normativa: NIA-ES 701 y 705 Revisada.  
    

Para dudas y aclaraciones contactar con el departamento técnico del  CCJCC 
Las preguntas publicadas hasta la fecha están disponibles en la  web del Col·legi 
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