
Knowing you.



Kreston Iberaudit està en constant evolució i adaptació a les 
noves tendències en les quals es veuen immersos actualment els 
nostres clients, amb l'objectiu final d'ajudar-los a obtenir el major 
benefici possible gràcies a un assessorament personalitzat, proper i 
professional.

La nostra força està en la cohesió de les 15 oficines ubicades a 
Espanya, Portugal i Andorra. Posem a la seva disposició un equip 
multidisciplinar, transversal, proactiu i compromès que 
donarà suport a totes aquelles necessitats que puguin sorgir. Ser 
part d' una xarxa internacional ens permet a més garantir la 
solució més adequada a cada circumstància i sense barreres 
geogràfica.

Posem a la seva disposició la nostra dilatada experiència aportant 
valor afegit gràcies als recursos i iniciatives dels nostres 
professionals tant a nivell nacional com internacional que l'ajudessin 
a millorar la seva eficàcia dins del sector de la seva activitat.
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Compromís



VALORS
Els valors que ens defineixen i amb els 
quals estem fermament compromesos 
ens acompanyen en tota la nostra 
activitat professional, consolidant així la 
nostra màxima premissa l' ésser el més 
eficaços possible en tot allò que duem a 
terme.

QUALITAT
CONFIANÇA
INTEGRITAT
PROACTIVITAT
COLABORACIÓ

PERQUÈ KRESTON
Kreston Iberaudit combina 
experiència, solvència i empatia a 
través d'una excel·lent xarxa de serveis 
professionals. 

Som una firma multidisciplinària que 
ofereix serveis d'auditoria, 
comptabilitat, fiscalitat i consultoria, 
tant a nivell local com global. Ens 
comprometem a assessorar i 
acompanyar els nostres clients en la 
consecució dels seus objectius.



COBERTURA TOTAL

RECURSOS GLOBALS DE MÉS DE 22.000 PROFESSIONALS I PERSONAL D'ASSISTÈNCIA

Oficines
Professionals
a Espanya, Portugal i 
Andorra

15
+300



Com a mostra de la nostra fiabilitat, professionalitat i reputació, els nostres socis i firmes 
compten amb una àmplia representació en diferents ens i associacions tant a nivell nacional 
com internacional, on participem activament en totes les iniciatives i activitats que afecten la 
nostra professió.

Tots els socis d'auditoria són 
membres de l'Institut de 
Censors Jurats de Comptes 
d'Espanya, institució 
representativa dels 
professionals i societats de 
l'auditoria de comptes que 
operen a Espanya.

PROJECCIÓ & PRESÈNCIA

Els socis de l'àrea fiscal estan 
col·legiats en els seus 
respectius col·legis 
d'economistes o d'advocats i 
participen de manera activa 
en el Consell d'Economistes i 
l’AEDAF. 



RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Dins del nostre pla d'activitat en RSC, compartim els Objectius de Desenvolupament Sostenible, 
ODS, promoguts per Nacions Unides. Especialment amb l'Objectiu nº 3: Salut i Benestar i 
l'Objectiu nº 5: Igualtat de Gènere, per això col·laborem activament amb les següents entitats 



KRESTON Iberaudit està registrada al Public 
Company Accounting Oversight Board-PCAOB, 
amb seu a Washington i Nova York. 

PCAOB és una corporació privada sense ànim 
de lucre que té com a objectiu supervisar el 
treball dels auditors d'empreses nord-
americanes, protegir l'interès dels inversors i 
promoure informes d'auditoria independents. 
Compta amb 2.500 empreses registrades a 
tot el món.

A través de Kreston Global, som membres de 
FOF - Forum of Firms, una empresa 
internacional formada per les 23 principals 
xarxes globals d'auditoria que realitzen 
auditories financeres els serveis de les quals 
es poden prestar en àrees més enllà de les 
fronteres nacionals. 

El "Fòrum d'Empreses" exerceix les seves 
funcions a través del Comitè Transnacional 
d'IFAC (Federació Internacional de 
Comptadors), la màxima organització mundial 
d'auditoria amb presència en 125 països, té 
la funció de protegir l'interès públic 
mitjançant la promoció de pràctiques d'alta 
qualitat als auditors.

ORGANISMES INTERNACIONALS



CONTROLS

Estàndards 
de Qualitat

La nostra pràctica professional compleix 
amb la normativa nacional i 
internacional. En aquest sentit, els 
controls de qualitat realitzats per l'ICAC
en els darrers anys han estat 
satisfactoris no posant en relleu 
aspectes significatius.

La nostra firma amb l'objectiu de complir amb els estàndards de qualitat té implantades polítiques internes 
de control de qualitat tant a nivell nacional com internacional.

En el nostre rigorós Manual Intern de Control de Qualitat, estan contemplats una sèrie de mecanismes per 
assegurar que realitzem de manera adequada els treballs. Aquests mecanismes inclouen, entre d' altres, 
revisions anuals pel Departament de Pràctica Professional i Qualitat, els quals realitzen una avaluació 
exhaustiva de les polítiques i procediments de qualitat, i s' assegurarà que els treballs d' auditoria realitzats 
són suficients i adequats per suportar les opinions emeses.

D'altra banda, Kreston Global 
també realitza revisions de Control 
de Qualitat amb una periodicitat 
d'entre 3 i 4 anys.



SECTORS & EXPERIÈNCIA

Agroalimentari
Entitats sense ànim de lucre, 
cooperatives i associacions
Productes Industrials i Consum
Automoció
Col·legis Professionals
Esport
Educació
Fundacions
Transport
Industria
Noves Tecnologies
Oci
Sanitat
Telecomunicacions
Sector Públic
Serveis



SERVEIS



Entre els principals beneficis a l'hora de 
contractar la realització d'una Auditoria de 
Comptes, es troba potenciar la fiabilitat de 
la informació financera i econòmica de 
l'empresa auditada, d'aquesta manera 
també es fomenten l'autodisciplina i el 
control de l'entitat. 

Addicionalment la seva realització s' 
interpreta com una deferència dels òrgans 
rectors de l' entitat envers els seus clients, o 
cap als accionistes, als potencials inversors, 
o cap a altres entitats i institucions 
nacionals i internacionals amb les quals 
manté relació. 

A més, dóna origen a diversos subproductes 
de gran interès per a l' empresa, com la 
comunicació de debilitats significatives 
identificades en el control intern. 

. 

AUDITORIA
Control intern 

Estats financers intermedis

Reporting packages segons normes IAS, 
USGAAP...

Comptes anuals individuals i consolidats

Sector públic: ens municipals, autonòmics, 
estatals, organismes, empreses o entitats 
de dret públic dependents dels anteriors.

Informes complementaris i especials als 
comptes anuals (Banc d'Espanya, CNMV, 

DGS, SAD, etc.)

Altres informes d' auditoria segons la 
legislació vigent

Revisions limitades i de fets concrets i/o 
procediments acordats 

Informes de comptes justificatius de 
subvencions

Due diligence

…



FISCAL

La nostra activitat d’assessorament Fiscal es 
focalitza bàsicament a aconsellar al contribuent 
sobre les actuacions que són més convenients 
per optimitzar la seva càrrega tributària i 
complir amb les obligacions de caràcter 
periòdic.

A més s' intervé en les actuacions que duu a 
terme l' administració per comprovar la 
correcció de les liquidacions tributàries 
efectuades i es defensen els interessos del 
contribuent davant els tribunals de justícia.

Actuem en nom del contribuent i facilitem la 
tasca de presentació de les declaracions davant 
l'administració. 

Preus de transferència

Defensa del contribuent davant 
l'Administració Tributària

Estudis d' estalvi fiscal per a persones 
físiques o empreses

Detecció de possibles incidències per 
causa de noves regulacions

Planificació, assessorament i 
declaracions fiscals

Reclamacions tributàries davant els 
òrgans judicials

Estudis d' alternatives i solucions per a 
problemes fiscals específics

Planificació fiscal internacional

Consolidació fiscal

...



CONSULTORIA

La creixent complexitat de l' entorn en el qual 
operen les companyies, exigeix una 
especialització en determinades àrees 
excessivament costosa per incorporar en les 
seves estructures internes.

L' objectiu principal del nostre servei de 
Consultoria és proporcionar als nostres 
clients el coneixement específic i 
assessorament necessari en cadascuna d' 
aquestes àrees per reforçar la seva 
competitivitat i capacitat de resposta.

Assessorament financer

Operacions corporatives

Serveis lligats a transaccions

Valoracions i models de negoci

Reestructuracions

...



OUTSOURCING

Oferim solucions a mida per a aquelles entitats 
que requereixin l' externalització d' un o 
diversos dels processos interns en les àrees d' 
administració, finances i gestió de personal. 

El nostre model d'Outsourcing permet als 
nostres clients externalitzar aquells processos 
en els quals no estan especialitzats i que no són 
claus en la seva organització per centrar-se en 
el seu negoci, posant a la seva disposició un 
equip de professionals multidisciplinars amb 
experiència en el seu sector.

Comptabilitat general 

Comptabilitat de costos

Compres/Comptes a pagar 

Facturació/Comptes a cobrar 

Gestió d' actius fixos 

Declaracions fiscals 

Informació de gestió 

Reporting i consolidació 

Gestió per projectes 

Anàlisi financera 

Pressupostos 

Interim Management 



Mercantil, Corporate y Transacciones.

Concursal

Procesal y Civil

Inmobiliario

Tax declarations

Derecho bancario y financiero

Derecho laboral

Penal económico

…

LEGALS

L'èxit de qualsevol negoci depèn d'infinitat de 
factors: des d’una planificació detallada del 
pla de negocis fins a una capacitat innata de 
lideratge i gestió eficient de la mateixa. 
Tanmateix, qualsevol d' aquests punts decisius 
en el recorregut d' una empresa pot fracassar 
sense un assessorament de qualitat amb 
assessors que li aportin solucions als seus 
interessos.

El nostre Departament Jurídic compta amb 
un equip multidisciplinar amb un enfocament 
360º d' àmplia experiència tant de clients i 
assumptes a nivell nacional com internacional 
en les diferents àrees legals, fiscals i 
financeres, la qual cosa ens permet prestar 
serveis davant de qualsevol situació o projecte 
amb l' agilitat que requereix un mercat tan 
globalitzat com l' actual.



Gestió fiscal

Gestió laboral

Gestió de la Seguetat Social

Assesorament jurídic

Relocation

EXPATRIATS

Amb la internalització de les empreses, és 
cada vegada més habitual, la mobilitat dels 
treballadors, que comporta una sèrie de 
gestions i tràmits d'alta complexitat. A més 
del control i gestió de tràmits, l'expatriació és 
un procés que demanda compromís tant per 
la part de l'empleat que es trasllada, com per 
la part de l'empresa matriu.

L'objectiu és aconseguir una adaptació de 
l'empleat al país de destinació a tots els 
nivells, i fer-ho en el menor temps possible. 
Per tot això, tant l'empresa com l'empleat 
necessiten un equip, com el nostre, que 
ofereixi un suport d'expatriació global de 
qualitat, que cobreix totes les necessitats 
legals, administratives i de gestió.



CONTACTE

A Coruña 
Juan Flórez, 24 1º Dcha. 
15004 A Coruña
Tel: 981 145 113
galicia@kreston.es

Alicante
Av. Maisonnave, 30 - 1º B. 
03003 Alicante
Tel: 965929 757
alicante@kreston.es

Barcelona
Av. Diagonal 520 bajos 6ª
08006- Barcelona
Tel: 933 623 123
barcelona@kreston.es

Bilbao
Gran Vía, 8 – 4º
48001 Bilbao
Tel: 944 233 425 
bilbao@kreston.es

Gijón
Celestino Junquera nº1, 2ª
33202 Gijón
Tel.: 984 392 038 
gijon@kreston.es

Granada
Gran Vía de Colón, 8, Plnt. 3
18010 Granada
Tel.: 958 097 129 
granada@kreston.es

Madrid
Orense 16, 1º E
28020 Madrid
Tel: 914 172 314 
madrid@kreston.es

Málaga
Pza. Uncibay, 8, 2ª,pta. 5
29008 Málaga
Tel: 952 608 626 
malaga@kreston.es

Palencia
Los Soldados, 2º, 1ª 
34001 Palencia
Tel: 979 702 332
palencia@kreston.es

Palma de Mallorca
Francesc de Borja Moll, 15, 
3º A
07003 Palma de Mallorca 
Tel: 971 10 90 20
illesbalears@kreston.es

Valencia
Pizarro, 1 pta. 10
46004 Valencia
Tel: 96 321 96 70
valencia@kreston.es

Zaragoza
Moreria, 1, 3º A
50004 Zaragoza 
Tel: 976 239 863 
aragon@kreston.es

----------------------------

Lisboa. Portugal
Av. Engenheiro Duarte
Pacheco, 19, 4
Esq., 1070-100 Lisboa.
Tel: +00 351 214 13 96 90
portugal@kreston.pt

Oporto. Portugal
Rua Pedro Homem de Melo, 
55, 1º, L15,
4150-599 Porto.
Tel: +00 351 214 13 96 90
porto@kreston.pt

----------------------------
Andorra
Josep Rossell Calva, 13  
Edifici Alba, desp. 302
AD 500 Andorra la Vella.
Andorra
Tel: +00 376 867 804 
andorra@kreston.es

Comptem amb un 
equip de 

professionals que 
comparteixen una 

visió de grup i valors 
comuns, amb un gran 

sentit de 
responsabilitat i

Objectivitat.
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Read 
more

• Introduction to Kreston’s 
Gulf Cooperation
Council RegionGràcies

Ajudem als nostres clients a assolir l'èxit
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