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AUDITORIA 

  

  

 

 

Projecte de reforma de la normativa d’auditoria 
  
Estem en espera que la Comissió Europea publiqui el full de ruta d'aquesta 
iniciativa. Abans de final d'any s'espera que hi hagi una consulta pública i 
propostes de la Comissió a la fi de 2022. D’altra banda, el Parlament Europeu, 
amb motiu de la discussió en el Ple d'octubre de la Resolució sobre els 
papers de Pandora, convida a la comissió a abordar la modificació de la 
normativa d'auditoria. 

  
  

 

 

Projecte de norma internacional per a auditories menys 
complexes 
  
Es continuen duent a terme activitats al voltant d'aquesta proposta de 
norma de l’IAASB. Addicionalment, com a part del projecte global de millora 
de l'aplicabilitat i proporcionalitat de la norma, l’IAASB va publicar al juliol un 
document en esborrany sobre com millorar les qüestions relacionades amb la 
complexitat, coneixement, graduació i proporcionalitat de les normes 
mitjançant una nova guia de redacció d'aquestes normes. És un projecte 
paral·lel al de la publicació d'una norma separada per a auditoria d'entitats 
menys complexes i que abasta la totalitat de les NIA. L’IAASB té oberta una 
consulta sobre les propostes el termini de resposta de les quals acaba al 
desembre de 2021. 

  
  

 

 

Novetats en altres països  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0438_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0438_ES.pdf
https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:6854471276736708608/
https://www.ifac.org/system/files/uploads/IAASB/IAASB-Drafting-Principles-Guidelines-Draft.pdf
https://www.ifac.org/system/files/uploads/IAASB/IAASB-Drafting-Principles-Guidelines-Draft.pdf
https://survey.alchemer.com/s3/6459925/IAASB-s-Drafting-Principles-and-Guidelines
https://www.icjce.es/boletines-de-actualidad


  
Alemanya 
 
Revisió de les tasques reservades a WP (auditors) i VBP (enllaç). La 
Cambra d'auditors (WPK) ha actualitzat la descripció general de les 
activitats reservades i n’ha inclòs algunes de provisionals:  

• Auditoria dels estats financers anuals i de l'informe de gestió de les 
societats gestores de capital FIA subjectes a registre i dels fons 
d'inversió tancats gestionats externament ("FIA Especial"), d’acord 
amb el Codi d'Inversions de Capital. 

• Examen de les obligacions i requisits especials de divulgació de 
l'Institut de Valors, d'acord amb la Llei d'institucions de valors. 

• Examen del compliment de les activitats de les empreses 
proveïdores de xarxes públiques de telecomunicacions, d'acord amb 
la Llei de telecomunicacions. 

  
  

 

 
  

 

 

Altres documents d’interès 
  

 

 Publicada la traducció del Volum 2 del Manual de l’IAASB (enllaç) 

 Publicada una versió actualitzada de la Guia per a l'aplicació per 
primera vegada de la ISQM1 (enllaç) 

 Publicada la traducció de la Introducció a la NIA 315 (Revisada 2019) 
(enllaç)  

 Publicada la traducció de la ISRS 4400 (Revisada) (enllaç)  

 Publicat el CoE 2021 (enllaç) 

 Informe de l’FRC Review findings on companies’ viability and going 
concern disclosures, l'informe sobre les activitats en matèria de 
supervisió 

 Nova norma del PCAOB sobre com actuar en el cas que les autoritats 
d'un país no permetin la inspecció de firmes (enllaç) 

 El PCAOB sol·licita comentaris a les seves propostes sobre 
requeriments al soci de l'encàrrec sobre la utilització del treball 
d'altres auditors. 

  

 

INFORMACIÓ CORPORATIVA 
  

  

 

Normes de divulgació en matèria d’informació sobre 
sostenibilitat 

https://www.wpk.de/neu-auf-wpkde/alle/2021/sv/service-der-wpk-aktualisierte-uebersicht-der-vorbehaltsaufgaben-der-wp-vbp/
https://www.wpk.de/neu-auf-wpkde/alle/2021/sv/service-der-wpk-aktualisierte-uebersicht-der-vorbehaltsaufgaben-der-wp-vbp/
https://www.iaasb.org/publications/manual-de-pronunciamientos-de-control-de-calidad-auditor-revisi-n-y-otros-servicios-de-aseguramiento
https://www.iaasb.org/publications/manual-de-pronunciamientos-de-control-de-calidad-auditor-revisi-n-y-otros-servicios-de-aseguramiento
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fifac.us7.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D9e7d9671563ff754a328b2833%26id%3D20581d575c%26e%3D9ebc0c03ac&data=04%7C01%7Cavila%40icjce.es%7C35e5b139a6264573bceb08d982adf435%7Cc46d9b1975434481bca1e054162c2b67%7C0%7C0%7C637684505906233216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MR2OFxiwFcXmAIsNdZjB2sIxRoBFu5NTJhuU5Qo1ixk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fifac.us7.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D9e7d9671563ff754a328b2833%26id%3D20581d575c%26e%3D9ebc0c03ac&data=04%7C01%7Cavila%40icjce.es%7C35e5b139a6264573bceb08d982adf435%7Cc46d9b1975434481bca1e054162c2b67%7C0%7C0%7C637684505906233216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MR2OFxiwFcXmAIsNdZjB2sIxRoBFu5NTJhuU5Qo1ixk%3D&reserved=0
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB_Introduction-to-ISA-315_Revised-2019_ES_Secure.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB_Introduction-to-ISA-315_Revised-2019_ES_Secure.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/ISRS-4400-Revised-Agreed-Upon-Procedure_ES_Secure.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/ISRS-4400-Revised-Agreed-Upon-Procedure_ES_Secure.pdf
https://www.ethicsboard.org/news-events/2021-10/now-available-2021-handbook
https://www.ethicsboard.org/news-events/2021-10/now-available-2021-handbook
https://www.frc.org.uk/news/september-2021/frc-publishes-review-findings-on-companies-viabili
https://www.frc.org.uk/news/september-2021/frc-publishes-review-findings-on-companies-viabili
https://www.frc.org.uk/news/october-2021/frc-publishes-oversight-responsibilities-and-indep
https://pcaobus.org/news-events/news-releases/news-release-detail/pcaob-adopts-rule-to-create-framework-for-hfcaa-determinations?utm_source=PCAOB+Email+Subscriptions&utm_campaign=5d83feb4fc-EMAIL_CAMPAIGN_2019--forums2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c97e2ba223-5d83feb4fc-125400257
https://pcaobus.org/news-events/news-releases/news-release-detail/pcaob-adopts-rule-to-create-framework-for-hfcaa-determinations?utm_source=PCAOB+Email+Subscriptions&utm_campaign=5d83feb4fc-EMAIL_CAMPAIGN_2019--forums2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c97e2ba223-5d83feb4fc-125400257
https://pcaobus.org/news-events/news-releases/news-release-detail/pcaob-solicits-additional-public-comment-on-proposed-new-requirements-for-lead-auditor-s-use-of-other-auditors?utm_source=PCAOB+Email+Subscriptions&utm_campaign=826388c605-EMAIL_CAMPAIGN_2019--forums2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c97e2ba223-826388c605-125400257


  
Opinió del CES sobre la proposta de directiva sobre informació en matèria 
de sostenibilitat traslladada al Consell  

• El CES insta la Comissió i l’EFRAG a considerar com la presentació 
d’informació per país relacionada amb el risc i l’impacte de 
sostenibilitat podria alenar divulgacions més granulars i materials. 

• El CES reconeix la importància d’assegurar la qualitat i verificabilitat 
de la informació no financera que cal revelar segons la proposta de 
directiva. El paper de l’assegurament és primordial, i el CES agraeix 
la proposta d’emprar la seguretat limitada per verificar la informació. 
Atesa la manca d’un marc comú i la qualitat actual de la informació, 
recomana que els requeriments d’assegurament es mantinguin en 
una seguretat limitada. 

 
Informe del Tribunal de Comptes Europeu (enllaç) 
Consideren, en particular, que s'ha trigat més del que es preveu a 
completar el sistema comú de classificació d'activitats sostenibles (la 
taxonomia de la UE), que estableix les bases per a l'etiquetatge dels 
productes financers i la normalització de la informació que es declari sobre 
la sostenibilitat per a les empreses. Consideren que aquestes mesures no 
seran plenament eficaces si s’acompanyen d'unes altres que siguin 
suficients per reflectir els costos mediambientals i socials de les activitats 
no sostenibles. I, dins de les recomanacions, s'indica que cal que s'aclareixi 
el paper dels auditors i supervisors per verificar els informes de 
sostenibilitat i la informació declarada per les empreses i pels participants 
del mercat financer, respectivament. 
 
Primer debat en la Comissió ECON sobre la proposta de Directiva 
d'informació que s’ha de divulgar en matèria de sostenibilitat. Va tenir 
lloc el 28 d'octubre passat, i va estar presentat pel ponent Pascal Durand 
(Renew). Es va comentar especialment l'àmbit d'aplicació, la normativa que 
cal aplicar i el calendari.  

  
  

Discussió en el procés d'escrutini del Reglament delegat de la taxonomia 
sobre contingut i la presentació de la informació que han de divulgar les 
empreses subjectes als articles 19 bis o 29 bis de la Directiva 
2013/34/UE, el ponent va presentar un informe objectant la seva adopció 
en la reunió de l’ECON d'11 d'octubre, que va ser rebutjat (enllaç).  

  
  

 
  

 

 

Altres documents d’interès 
  

 

 IAASB Sol·licitud de comentaris sobre la IFRS 9 Instruments financers 
(post implementation review) (enllaç) 

https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-02582-00-00-AS-TRA-EN.docx/content
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.384.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A384%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.384.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A384%3ATOC
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ36/DV/2021/10-11/Resolution_Article_8_1240351_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ36/DV/2021/10-11/Resolution_Article_8_1240351_EN.pdf
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/09/iasb-seeks-stakeholders-views-on-ifrs-9-review/
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/09/iasb-seeks-stakeholders-views-on-ifrs-9-review/


 Accounting regulatory Committee Proposta de resolució per a 
l’adopció de les modificacions a les NIC 1 i 8 (enllaç) 

 ESMA qüestions d’especial interès en la revisió dels comptes de 2021 
(enllaç) 

  

 

ALTRES TEMES 
  

  

 

El reglament delegat adoptat per la Comissió al juny de 2021 sobre els 
criteris tècnics de selecció per determinar les condicions en què es 
considera que una activitat econòmica contribueix de manera 
substancial a la mitigació del canvi climàtic o a l'adaptació a aquest 
(C(2021) 2800), i per determinar si aquesta activitat econòmica 
perjudica significativament cap dels altres objectius ambientals, ha estat 
finalment acceptat pel Parlament Europeu en el Ple de 6 d'octubre, 
després d'una discussió en la Comissió ECON que en sol·licitava la no 
adopció. D’altra banda, el Consell va demanar un ajornament de dos 
mesos per donar la seva opinió a final de setembre (normalment, el 
període per no objectar un acte delegat són 4 mesos), amb la qual cosa 
el termini per manifestar-se s’ha  ampliat fins al desembre. 

  

Propostes de modificació de la directiva de solvència (enllaç) i del marc 
per a la resolució i recuperació. Segons la nota de premsa: Els 
consumidors ("assegurats") han d’estar més ben informats sobre la 
situació financera de la seva asseguradora. La proposta introdueix un 
requeriment d'auditoria del balanç de l'informe de solvència i situació 
financera. 

  

L'adopció de la Directiva sobre informació que cal divulgar en matèria 
fiscal per país (Country by Country Reporting) segueix el procediment 
legislatiu. El Consell ha publicat la seva posició i exposició de motius; 
d’altra banda, la Comissió Europea ha publicat un Comunicat sobre la 
posició del Consell. En el Parlament Europeu, la posició en segona lectura 
ja ha passat per la Comissió parlamentària corresponent, i se n'espera 
l’adopció pel Ple del Parlament en la reunió de novembre. 

  
  

 
  

 

 

• Criteris d'independència aplicables a les autoritats 
supervisores europees (EIOPA, ESMA i EBA) (enllaç) 

• Informe sobre la revisió de la definició de PIME a Europa (enllaç)  
• Publicats els punts de vista de l’IFAC en algunes matèries d’interès 

traduïts a diversos idiomes (enllaç) 
• Nota de premsa sobre l’audiència pública del Comitè del 

Parlament Europeu sobre aspectes relacionats amb la fiscalitat 
- FISC sobre lux leaks (enllaç)  

https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/core/api/integration/ers/248558/076490/1/attachment
https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/core/api/integration/ers/248558/076490/1/attachment
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1186_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2021.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1186_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2021.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs/1435
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_4764
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_4764
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.416.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A416%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.416.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A416%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0617
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-9-2021-11-10_EN.html#D-54
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/report/criteria-independence-of-supervisory-authorities_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13220-Evaluation-of-SME-Definition_es
https://www.ifac.org/news-events/2021-10/ifac-translates-all-points-view-four-additional-languages
https://www.europarl.europa.eu/RegData/presse/pr_info/2021/EN/03A-DV-PRESSE_IPR(2021)10-26-15837_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/presse/pr_info/2021/EN/03A-DV-PRESSE_IPR(2021)10-26-15837_EN.pdf


• Proposta de revisió de la normativa bancària (enllaç). Modifica els 
temes relatius a valoració i exposició a riscos, tant de 
sostenibilitat com de pertorbacions econòmiques; així com 
aspectes relacionats amb la supervisió i, com a resposta a 
Wirecard, proposa noves eines per a la supervisió d'empreses de 
tecnologia financera i per assegurar la independència dels 
supervisors. 

• Resum sobre bons verds (enllaç) en el qual s'indica la 
problemàtica d'utilitzar altres experts (no auditors) per temes 
d'independència.  

• The Recovery and Resilience Plans: governance at national 
level (enllaç). Inclou les mesures de control que s'indiquen en els 
plans de recuperació i resiliència.  

 
  

  
  

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 

Butlletí mensual digital elaborat per l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España. 

www.icjce.es 
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https://ec.europa.eu/info/publications/211027-banking-package_en
https://ec.europa.eu/info/publications/211027-banking-package_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/694239/EPRS_BRI(2021)694239_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/694239/EPRS_BRI(2021)694239_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689444/IPOL_IDA(2021)689444_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689444/IPOL_IDA(2021)689444_EN.pdf
https://www.icjce.es/

