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Comunicat núm. 224/12 

 

Ref. Reunions anyals permanents 

 

Els comuniquem que s’estableix el caràcter anyal i permanent de les reunions a mantenir 

amb el membre de la Direcció General responsable de control i intervenció de cada entitat 

bancària i el grup que aquesta encapçala, juntament amb el responsable de l’auditoria del 

grup bancari de l'entitat auditora corresponent. Les esmentades reunions se celebraran, 

com a mínim, una vegada cada any i seran convocades per l’INAF. 

L’objecte de les referides reunions és comentar: 

• l’aplicació del Pla comptable en la presentació, tant dels estats financers públics, 

com dels estats financers reservats, del banc a nivell individual i del grup que 

encapçala; 

• el contingut dels corresponents informes complementaris i d’altres informes o 

informacions requerits per l’INAF; 

• temes específics de cada entitat; i 

• temes d’actualitat que siguin d’interès per al sistema financer andorrà. 

Així mateix, els volem recordar que, tal com estableix la Llei 14/2010, del 13 de maig, de 

règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats 

operatives del sistema financer en el seu article 44, en cas que els auditors externs tinguin 

coneixement de l’existència d’elements susceptibles d’afectar significativament l’estabilitat 

de les entitats operatives del sistema financer andorrà, n’han d’emetre un informe amb 

caràcter immediat, i l’entitat auditada té l’obligació de remetre’n una còpia a l’INAF. Si en el 

termini de cinc dies hàbils l’auditor no té constatació fefaent que s’ha produït aquesta 

tramesa, ha d’enviar directament una còpia d’aquest informe a l’INAF. 

Així mateix, els auditors externs també han de facilitar a l’INAF informació complementària 

en relació amb la revisió i la verificació dels punts concrets, d’obligada observança, dels 

quals l’INAF sol·liciti aclariments. 

En aquest sentit, l’INAF podrà requerir als responsables de les entitats auditores 

corresponents mantenir una reunió quan es consideri oportú, en qualsevol moment i sense 

necessitat de fixar un període concret. 

Finalment, els informem que queden derogats el comunicat núm. 126/01 relatiu a 

“Auditories externes. Reunions anyals permanents”, de data 12 de setembre del 2001 i el 
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comunicat núm. 197/10 sobre “Reunions anyals permanents auditors externs”, de data 20 

de gener del 2010. 

 

Andorra la Vella, 22 de juny de 2012  

 


