
SERVEIS PER A LES EMPRESES



AUDRIA és una firma de serveis professionals multidisciplinar, de caràcter internacional, que aporta solucions 

innovadores i de qualitat a les necessitats dels nostres clients, basades en el talent, el rigor i el tracte pròxim i personal 

dels nostres professionals. Per a nosaltres oferir un servei professional significa solucionar problemes, detectar 

oportunitats i convertir el consell en acció. Ens caracteritzem per una atenció adaptada a la necessitat de cada client 

al qual aportem valor mitjançant el nostre coneixement i experiència. 
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Visió

Ser una firma de referència en l’àmbit nacional que proporcioni solucions globals a les necessitats dels nostres 

clients, tecnològicament avançada i d’alt nivell de qualitat, a partir del talent i del coneixement d’un equip humà 

cohesionat, amb alta vocació de servei i compromès a contribuir al benestar social, laboral i mediambiental de la 

nostra societat. 

Tots els projectes de la firma estan liderats per professionals compromesos, experimentats, ètics i coneixedors en 

primera personal del món empresarial i el seu entorn legal, financer i econòmic. La grandària de la firma i un ús intensiu de 

les noves tecnologies ens ajuden a mantenir la proximitat amb els nostres clients i a disposar d’informació actualitzada 

en tot moment. Cada sector i cada empresa té uns procediments de treball i unes necessitats diferents, i per això a 

AUDRIA ens adaptem a la cultura de treball de cada empresa, assessorant-la obertament, amb transparència i sense 

rigideses. AUDRIA compta amb un grup de professionals que treballa en tot el país però amb una visió i implantació 

global. Acompanyem als nostres clients en la internacionalització del negoci i l’obertura de nous mercats i facilitem el 

treball a empreses d’altres llocs que aterren al nostre país. Formar part de la xarxa NEXIA International, una de les deu 

xarxes de firmes professionals més importants del món, ens permet garantir que en qualsevol continent els nostres 

clients sempre tindran a algú al seu costat. 

Qui forma AUDRIA?

AUDRIA compta amb un equip multidisciplinar, de més de 40 professionals, que combinen formació, trajectòria 

professional, adaptabilitat, resposta vers reptes imprevistos, capacitat tècnica i implicació amb l’entorn social i 

econòmic. AUDRIA disposa d’un programa de formació interna i incorpora els millors professionals per a poder oferir 

en tot moment el servei que el mercat demanda i la legislació, sempre canviant, obliga. Formar part de NEXIA i els 

programes d’homogeneïtzació de serveis i de recerca d’elevats estàndards de qualitat, ens permet garantir una atenció 

global de la màxima qualitat. 
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AUDITORIA

Qualitat, independència, integritat i proximitat són els fonaments dels serveis d’auditoria d’AUDRIA. 

Hem desenvolupat una metodologia i procediment amb paràmetres internacionals però adaptats a 

la necessitat de cada client fugint dels processos preconcebuts, adaptant-nos als calendaris i terminis 

que necessita l’empresa i atenent a les especificitats de cada companyia, la seva organització, el sector i 

l’activitat. A més de donar compliment als requisits legals, el treball d’AUDRIA permetrà a les empreses 

rebre de cada auditoria un conjunt de recomanacions que els permetrà millorar el nivell d’eficiència. 

Alguns dels serveis que oferim en el camp de l’auditoria son: auditoria de comptes anuals individuals 

i consolidats; auditoria de comptes anuals d’entitats regulades; auditoria d’empreses del Sector Públic; 

auditoria de comptes anuals sota principis IFRS, US GAAP, UK GAAP, HGB alemany; conversió de comptes 

anuals en IFRS, US GAAP, UK GAAP, HGB alemany; revisió limitada i informes especials normalitzats.
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INTERNACIONALIZACIÓ

AUDRIA i NEXIA International som presents en més de 120 països en els 5 continents i per tant som 

el millor equip de suport per abordar processos d’internacionalització i per a la captació de socis 

internacionals. En processos d’expansió o quan el mercat interior manté una baixa activitat, obrir-se a 

l’exterior és quasi una obligació. Però fer-ho bé, escollint bé els mercats en els quals entrar, tenint un 

suport legal, financer i tributari adequat, seleccionant els contactes de major compatibilitat i prestigi 

no és senzill. AUDRIA realitzarà aquest camí amb els seus clients i estarà al seu costat en qualsevol lloc 

del món en el qual l’empresa decideixi obrir mercat perquè tenim la capacitat de les grans firmes globals 

prestadores de serveis professionals però la proximitat d’una firma local. 
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DUE DILIGENCE I VALORACIÓ D’EMPRESES

En l’actual situació del món de l’empresa és molt freqüent que les organitzacions busquin aliances i acords. 

L’èxit en una transacció exigeix comptar amb el suport de professionals amb experiència i coneixement 

d’aquests processos on compten qüestions legals, fiscals, d’oportunitat i inclús d’índole personal. La 

creació del veritable valor en uns transacció depèn, en gran mesura, del rigor i la qualitat de la Due Diligence 

aplicada i la valoració del negoci. AUDRIA va més enllà de la revisió tradicional i l’anàlisi financer cercant 

les veritables claus de l’operació. 

L’equip d’AUDRIA per Due Diligences té coneixement en molts sectors i experiència i per tant ajudem als 

nostres clients a comprendre el conjunt de l’operació amb amplitud de mires presentant-li el potencial 

real de l’operació que s’està estudiant. No tan sols treballem amb detall els resultats històrics, cash flows i la 

qualitat dels actius, sinó que ens impliquem en les negociacions, acords i desenvolupament dels mateixos. 
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VIABILITAT, PLA DE NEGOCI I REESTRUCTURACIÓ

En els darrers anys moltes empreses han experimentat canvis significatius en el marc d’un mercat 

menys actiu, això porta a molts CEO i CFO a plantejar-se la necessitat de preparar plans estratègics que 

garanteixin la viabilitat de l’empresa a mig i llarg termini. Les retallades de despesa corrent no són l’única 

via, un anàlisi molt detallat de l’empresa, els seus fluxes, estructura, organització permet preparar plans de 

viabilitat que consolidin l’empresa i garanteixin estar en les millors condicions d’afrontar el futur immediat. 

L’equip d’AUDRIA aporta a més del seu coneixement tècnic, el bagatge d’haver participat en molts plans 

d’empresa amb èxit. 
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SERVEIS INTEGRANS A PIMES

Les PIMES són la base de l’estructura empresarial. Per AUDRIA és un repte oferir a aquestes empreses un 

servei equivalent al que pot rebre una companyia multinacional. Som conscients que les PIMES tenen 

recursos limitats i encara més necessitats que les empreses de major volum. És per això que la nostra feina, 

més enllà del suport comptable o fiscal, es basa en realitzar un adequat diagnòstic de les seves necessitats 

i en marcar a cada moment prioritats d’actuació. El que pretén l’equip d’AUDRIA és que els responsables 

de la PIME es facin càrrec del cor del negoci deixant en mans dels experts d’AUDRIA l’organització d’una 

estructura administrativa que permetin que el seu esforç doni el millor resultat possible. 

L’equip de l’àrea de consultoria d’empreses i organitzacions d’AUDRIA, disposa de metodologia pròpia, 

i proporciona serveis que impliquen l’empatia amb el client i les seves necessitats. El nostre model de 

consultoria es basa en l’anàlisi prèvia, en la consecució dels objectius, els més immediats possibles, i 

inclou una assistència i seguiment personalitzat un cop finalitzada la intervenció professional. Des de 

l’àrea de consultoria, ajudem als clients a aconseguir els seus objectius d’una forma pràctica i eficient a 

través d’un enfocament personalitzat, dirigit a la millora de la gestió, la presa de decisions i l’obtenció de 

resultats. Sustentada per un equip de professionals altament qualificat i experimentat, la nostra filosofia 

consisteix a adaptar els projectes a les necessitats del client, amb un suport de qualitat fins a la captura 

dels beneficis del projecte, obtenint el màxim rendiment. 

Addicionalment desenvolupem altres serveis de major valor afegit: 

• KPI (key performance indicators)

• Quadre de comandament 

• Pla Estratègic

• Implantació d’una comptabilitat analítica
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FORENSIC

Els darrers anys, i cada vegada més, les empreses s’estan enfrontant a situacions de conflicte a causa de 

diversos factors, com son: l’augment dels litigis, una creixent pressió normativa, una més alta activitat 

dels reguladors, l’arbitratge i els nous mètodes de resolució de conflictes, l’increment del nombre de fraus, 

el volum econòmic i la complexitat dels mateixos, així com un considerable augment de les responsabilitats 

que han d’assumir els administradors davant d’aquestes situacions. Davant d’aquesta nova realitat 

empresarial, els professionals de l’auditoria hem donat resposta mitjançant una sèrie de nous serveis de 

diversa índole, englobats sota el denominador comú del Forensic. En aquesta divisió, queden recollits 

tots els serveis, que basats en l’auditoria i en l’assessorament financer, venen, o poden venir derivats 

de litigis. La característica més destacada d’aquesta pràctica professional, és que és apta per al seu ús 

en els diferents tribunals de justícia. Aquest tipus d’activitats són cobertes per professionals de diverses 

disciplines, com són: auditors de comptes, economistes, advocats, experts en sistemes d’informació i 

altres disciplines segons el cas, que han de coordinar el seu treball.

En el següent detall s’enumeren una sèrie de pràctiques que, entre d’altres, engloben aquesta àrea de 

Forensic:

• Informes especials d’expert independent

• Prevenció, detecció i investigació del frau

• Suport en expedients de regularització d’ocupació

• Reestructuracions

• Blanqueig de capitals
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VERIFICACIÓ DE L’ESTAT D’INFORMACIÓ NO FINANCERA

La divulgació d’informació no financera contribueix a mesurar, supervisar i gestionar el rendiment de les 

empreses i el seu impacte en la societat. Alhora, resulta essencial per a la gestió de la transició cap a una 

economia mundial sostenible que combini la rendibilitat a llarg termini amb la justícia social i la protecció 

del medi ambient. En aquest context, amb la finalitat de millorar la coherència i la comparabilitat de la 

informació no financera divulgada, algunes empreses han de preparar un Estat d’Informació No Financera 

que contingui informació relativa, almenys, a qüestions mediambientals i socials, així com relatives al 

personal, al respecte dels drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn. Amb l’entrada en vigor 

de la Llei 11/2018 de 28 de desembre i com a conseqüència de l’aplicació de la Directiva Europea 2014/95/

UE, les empreses obligades han d’incloure una descripció de les polítiques de resultats i riscos vinculats a 

aquelles qüestions en l’informe de gestió de l’empresa o, en el seu cas, en un informe separat corresponent 

al mateix exercici que inclogui el mateix contingut i compleixi els requisits exigits 

Cal destacar l’obligació de presentar l’Estat d’Informació No Financera per a aquelles empreses amb més 

de 250 empleats que compleixin a més amb els requisits establerts en la llei.

Així mateix l’Estat d’Informació no Financera haurà de ser verificat per un prestador independent de 

serveis de verificació. Audria Auditoría y Consultoría, compta amb l’experiència i acreditació adequada, 

seguint els mateixos principis de professionalitat, ètica, imparcialitat i independència que ja aplica en tots 

els seus serveis.
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SECTOR PÚBLIC

En l’àmbit del sector públic, AUDRIA col·labora amb els òrgans de control intern i externs de les entitats 

públiques, assessorant a aquells organismes que tenen una activitat relacionada amb l’àmbit normatiu. 

Entre els serveis que prestem es detallen:

• Col·laboració amb els òrgans de control intern en la revisió dels comptes significatius de 

subvencions i auditoria financera d’entitats participades.

• Col·laboració amb els òrgans de control extern, en l’auditoria financera i control de la legalitat, 

auditoria de gestió econòmica i verificació de subvencions. 

• Servei d’assessorament i col·laboració, amb procediments acordats, compliment de la legalitat i 

procediments acordats sobre concessions administratives. 



BARCELONA

Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6º

08010 Barcelona

+34 934 515 156

ANDORRA

Avinguda Príncep Benlloch, 78

AD500 Andorra La Vella

+376 721 000

audria@audria.net

www.audria.net 
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