MANIFEST DE GRUP20, ASSOCIACIÓ DE FIRMES MITJANES D'AUDITORIA:

PER A UNA NOVA LLEI D'AUDITORIA DE CONSENS
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L'Associació Grup20, formada per les principals firmes mitjanes d'auditoria
d'Espanya, destaca en aquest manifest la transcendència que tindrà per al
sector la nova Llei d'Auditoria, per la seva vinculació a la normativa europea i
per la seva llarga durada en el temps, i aporta les seves propostes després del
seu debat i reflexió.
Grup20 ha rebut amb satisfacció la decisió del Ministeri d'Economia de
posposar l'entrada en vigor de la nova Llei d'Auditoria fins l'any 2016,
la qual cosa permetrà a les corporacions del sector poder treballar en
un esborrany de consens i evitar les discrepàncies sobre decisions tècniques
sobre les quals s'havia establert el debat i que podrien tenir una repercussió
negativa en futur.
L'elaboració de la Llei ha de comptar amb la participació dels professionals del
sector a causa de la seva transcendència ja que aquesta afectarà a
professionals de l'auditoria, empreses, usuaris de la informació financera i
reguladors.
Reforçar la qualitat de l'auditoria
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Grup20 considera que la nova Llei ha d'afavorir la transparència financera i
aportar eficiència al mercat. L'Associació no defensa posicions de confrontació
amb les institucions i comparteix els objectius de la Directiva i el Reglament de
millorar la confiança dels usuaris de la informació econòmica financera
que s'audita i reforçar la qualitat de les auditories, enfortint, a més, la
independència dels auditors.
Alineació amb la normativa europea
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Defensem que la nova Llei estigui alineada al màxim amb la normativa
europea i que sigui equiparable a la resta de països de la UE, per situar a les
empreses espanyoles i als auditors espanyols en el millor posicionament
enfront d'altres estats europeus i mai en condicions d'inferioritat. Tenint en
especial consideració que la nova Llei protegeixi la tasca dels despatxos mitjans
d'auditoria.

www.grup20auditoria.com

Ampliació dels períodes de rotació i coauditoria
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Grup20 proposa estudiar els períodes de rotació que estableix la
normativa europea, perquè no es produeixin desavantatges per a les
empreses espanyoles i optar per la possibilitat que ofereix el Reglament
d'ampliar el període màxim de contractació amb l'objectiu d'afavorir la pràctica
homogènia de l'auditoria a Europa.
Insistim en la importància que la nova Llei permeti, tal com s'ha estipulat a
Europa, la possibilitat de la coauditoria per afavorir l'enfortiment de la
independència i l'accés de les firmes mitjanes al mercat de grans
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clients. Si en l'auditoria realitzada per una única firma d'auditoria s'estableix
un període de rotació determinat, lògicament en la coauditoria haurà d'ampliarse aquest període, tal com contempla la normativa europea.
Serveis fiscals limitats
La prestació d'altres serveis, que no siguin exclusius d'auditoria, com pot ser la
consultoria fiscal, també considerem que haurien de ser autoritzats com ja han
anunciat que acceptaran altres països de la UE, com Regne Unit i Alemanya.
Ampliació dels límits per definir les EIP
S'ha d'evitar estendre els requisits de l'auditoria de les Entitats
d'Interès Públic (EIP) a totes les altres auditories, doncs precisament,
per això existeix un Reglament i una Directiva, diferencials a nivell europeu.
Proposem que s’homogeneïtzin amb Europa els criteris per definir
aquelles empreses que es consideren d'Interès Públic, ja que a Espanya
els límits establerts per designar a les empreses d'Interès Públic són
excessivament baixos. Les dades estadístiques són especialment concloents: a
Espanya comptem amb 8.000 empreses considerades d'Interès Públic, mentre
que la suma de les entitats d'Interès Públic a Regne Unit, França i Alemanya no
aconsegueix aquest volum i el total de les designades en la UE és de 25.000.
Independència de l'auditor
Ha de definir-se de forma clara i concreta la regulació sobre la independència
de l'auditor, evitant suposats generals que s'interpretin fàcilment de formes
diferents, a més de permetre les recomanacions al client, amb l'objectiu
de millorar la qualitat del treball i la transparència de la informació
financera. Defensem que aquesta regulació sobre la independència no
s'apliqui a la figura de l'auditor individual, si aquest ja forma part d'una xarxa
que compleix amb les normes d'independència.

GRUP20-FÒRUM DE REFLEXIÓ, DEBAT I OPINIÓ D'AUDITORIA
Grup20 està format per destacades empreses del sector de l'auditoria que representen
un 10 % de la facturació total del mercat espanyol i un 40 % de la facturació de les
firmes mitjanes.
Durant els vint anys de la seva trajectòria, Grup20 ha reivindicat l'articulació de mesures
prioritàries que contribueixin a enfortir la imatge de la professió, creant canal de
transmissió a les inquietuds i reflexions dels professionals del sector sobre la
necessitat d'independència de l'auditor.
L'Associació a dia d'avui està configurada per Joaquín Martín (AUDALIA), Enric Faura
(AUDIAXIS AUDITORS), Joan Mallafré (AUDRIA), Miquel Àngel Catalan (AUREN), Ferran
Busquet (BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS), Xavier Castellà (CASTELLÀ AUDITORS
CONSULTORS), Rafael Redondo (CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES), Miquel Hernández
(CORTÉS, PÉREZ Y CIA.), Pere Ruiz (FAURA-CASAS), Gonçal Fàbregas (FORWARD
ECONOMICS), Enric Paredes (G.P.M. AUDITORS ASSOCIATS), Mercè Martí (IBERAUDIT
KRESTON), Joan Siurana (MOORE STEPHENS ADDVERIS AUDITORES Y CONSULTORES), Joan
Camps (UNIAUDIT OLIVER CAMPS), Josep Suades (PLETA AUDITORES), Ramon Riera (VIR
AUDIT) i Lluís Vidiella (VIDIELLA ROSA).
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