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QUÈ ÉS I QUÈ NO ÉS L’AUDITORIA DE COMPTES
El sector de l’auditoria de comptes i
l’activitat concreta que duen a terme els
auditors són, en gran mesura,
desconeguts pel gran públic i sovint
també pels mateixos destinataris dels
informes d’auditoria. L’opinió pública en
general desconeix o té una idea
esbiaixada de l’abast real del treball que
realitzen els auditors, què és i què no és
l’auditoria i, en definitiva, quin és el grau
de responsabilitat que assumeixen com a
conseqüència de la seva tasca.
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L’auditoria de comptes té el seu origen a
començaments del segle XX atesa la
necessitat d’aportar confiança sobre la
fiabilitat dels comptes
formulats
pels
administradors de les
empreses davant els
socis o propietaris
que les han d’aprovar,
així
com
dels
creditors, el personal i
altres
destinataris
interessats, que han
de prendre decisions en defensa dels
seus interessos en base a la informació
que proporcionen els comptes.

que dificulten la realització del treball
dels auditors i la plena eficàcia de la seva
funció.
L’auditoria és en essència la verificació
del grau de compliment de les normes
comptables que regulen la imatge fidel
del patrimoni, la realitat i la integritat de
les operacions que s’enregistren, quan i
com s’enregistren, com es valoren, la
identificació
de
situacions
que
comprometin la continuïtat i l’adequada
informació en la memòria d’aquelles
qüestions que ho requereixen d’acord
amb la normativa.
L’auditoria de comptes no
consisteix en cap cas en
l’avaluació de la gestió
realitzada, no inclou dins el
seu abast la comprovació de
l’adequació i l’oportunitat de
les decisions empresarials
adoptades ni
de les
operacions realitzades, amb
qui es fan i amb qui es deixen
de fer, ni tampoc l’evolució de la situació
financera derivada de successos futurs,
etc.

L’auditoria és la
verificació del
grau de
compliment de les
normes
comptables

A Espanya l’auditoria va estar orfe de
regulació normativa específica fins l’any
1990, quan s’inicià un període de gran
creixement que va donar lloc a una
millora molt significativa de la
transparència i fiabilitat de la informació
econòmica a l’abast del públic en
general. Malgrat això, passats 25 anys
subsisteixen diferents problemes de fons

La responsabilitat de l’auditor es
concreta en comprovar la correcta
aplicació de les normes comptables
d’acord amb les normes tècniques
d’auditoria que requereixen l’aplicació
de proves selectives, no abastant la
revisió de totes les operacions
realitzades. El seu objectiu consisteix en
aportar una seguretat raonable sobre la
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fiabilitat dels comptes en el seu conjunt,
no una seguretat absoluta, la qual cosa
comportaria l’aplicació d’un model
d’intervenció continuada i
permanent.

la informació i no la penalitzi en forma
d’amenaça de manca d’independència.
Per
altra
part,
la
designació i la retribució
dels auditors es realitza
en
un
marc
de
competència
sense
limitacions (subhasta de
preus). Finalment, el
model de control dels
auditors aplicat per l’òrgan supervisor és
també del tot inadequat i contribueix a
què l’auditoria es focalitzi excessivament
sobre aspectes formals del treball en
detriment de la qualitat de fons i del
servei als usuaris de la informació
auditada.

L’auditoria no
inclou l’avaluació
de la gestió
realitzada

Si bé és cert que s’han
produït
actuacions
tècnicament incorrectes
per part de comptats
auditors que han malmès
de forma injustificada la imatge del
treball de tot el sector, la problemàtica
real de la nostra activitat rau bàsicament
en el marc normatiu que regula
l’auditoria i la formulació dels comptes
avui en vigor, atès que no s’ajusta
plenament ni dóna una resposta
adequada a les necessitats actuals
d’informació econòmica. El pes de les
estimacions comptables basades en
criteris no objectius és del tot
desmesurat. El model de memòria i
l’estructura de l’informe no faciliten la
comprensió del contingut dels comptes
per part dels seus usuaris. La petita i
mitjana empresa requereix un model
específic que incentivi les aportacions
dels auditors a la millora de la qualitat de

Lamentem que la reforma legislativa que
prepara el govern se centri únicament en
aspectes formals i no afronti cap dels
problemes essencials enumerats. Serà
una nova oportunitat perduda.
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Joan Camps Llucià,
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