
AUDITORIES 2020*

Equips i calendari 
d’auditoria

Coneixement de 
l’entitat i el seu 
entorn, incloent el 
CI

 Possible canvi en el model de 
negoci dels clients. 

 Canvis en el seu control intern: 
controls que deixen de ser 
operatius i nous controls 
adaptats a les circumstàncies.

 Proves específiques per a 
garantir la integritat i fiabilitat 
de la informació.

 Impacte de les mesures 
excepcionals adoptades, en un 
entorn incert i amb 
restriccions.

 Equips i calendaris adaptats a 
les circumstàncies: major pes 
del treball en remot,  
necessitat d’habilitats 
específiques i major 
possibilitat de requerir 
experts.

 Gestionar quan la informació 
estarà disponible i com serà 
l’accés a aquesta.

 Canvis en la comunicació amb 
la direcció i els RGE.

Resposta de 
l’auditor als riscos 
valorats

Emissió d’informes 
d’auditoria

 Nous RIM, canvis en les 
valoracions dels RIM 
realitzades en exercicis 
anterior i/o augment dels 
RIM significatius.

 Factor de risc de frau 
específics fruit del treball en 
remot i del nou entorn 
(volatilitat econòmica, 
incertesa, etc.).

 Càlcul de la IR en un 
escenari diferent.

 Disseny de proves més 
complexes pels canvis i/o 
pel major grau d’incertesa.

 Major dificultat per obtenir 
evidència suficient i 
adequada en entorns de 
treball en remot i amb 
limitacions a la mobilitat.

 Procediments alternatius 
per obtenir evidència (per 
ex. inventaris físics).

 Sense canvis en l’estructura dels 
informes més enllà de les 
implicacions de l’entrada en vigor 
de la NIA-ES 720R (2020).

 És previsible que: augmentin el 
número d’informes amb opinió 
modificada o amb paràgrafs 
d’incertesa material per empresa 
en funcionament; els informes 
incloguin QCA o AMRA específics  
relacionats amb l’impacte de la 
COVID-19; o un major número de 
paràgrafs d’èmfasi i/o d’altres 
qüestions.

• Identificació i 
valoració dels RIM

• Avaluació de la IR

Altres consideracions

Manteniment de l’escepticisme i del judici professional.
Correcta documentació de la identificació i valoració
dels RIM i de les respostes a aquests, incloent
qualsevol canvi realitzat a mesura que l’auditoria
avança.
Mesures pera garantir el correcte compliment de les
polítiques de control de qualitat.
 Auditories de grups: avaluar la capacitat per a revisar
el treball realitzat pels auditors dels components.

*Aquest document recull en forma de flaixos els impactes més rellevants que, amb caràcter
general, poden donar-se en les auditories dels estats financers del 2020 fruit de la COVID-19 i,
per tant, no suposen una relació exhaustiva que haurà de realitzar-se de forma individualitzada
en funció de les circumstàncies de cada client.
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