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“AUDITIA” I “AUDITSIS”, NOUS MEMBRES DE GRUP 20,
FÒRUM DE REFLEXIÓ, DEBAT I OPINIÓ D’AUDITORIA
L'Associació està configurada per les més destacades
empreses del sector de l'auditoria que representen un 40 %
de la facturació de les firmes mitjanes
Barcelona, març de 2015.- Grup20- Fòrum de Reflexió, Debat i
Opinió d’Auditoria, configurat per 19 destacades firmes mitjanes
del sector de l’auditoria que representen el quaranta per cent de la
facturació de les firmes mitjanes, ha aprovat per unanimitat la
incorporació de dues noves firmes a l’Associació: AUDITIA,
representada per Lluís E. Guerra; i AUDITSIS, representada per David
Ragel.
AUDITIA està formada per més de trenta professionals que ofereixen,
des de les seves oficines de Barcelona i Madrid, assessorament fiscal,
mercantil, laboral, financer i de comptabilitat així com d’auditoria
financera.

CORTÉS Y ASOCIADOS
AUDITORES
CORTÉS, PÉREZ Y CIA.
FAURA-CASAS
FORWARD ECONOMICS
G.P.M. AUDITORS
IBERAUDIT KRESTON
MOORE STEPHENS
ADDVERIS
UNIAUDIT OLIVER CAMPS

AUDITSIS es una firma multidisciplinar que compta amb 20 anys
d'experiència i que ofereix serveis d’auditoria, consultoria, valoració i
concursal en les seves oficines de Barcelona i Málaga.
Les dues companyies han decidit unir-se al Grup20 per participar amb
els objectius de l'associació de treballar per una millora constant de
l'exercici professional de l'auditor.
Durant els vint anys de la seva trajectòria, Grup20 ha dut a terme
noves iniciatives per a la dinamització d'un entorn de reflexió per
obrir el debat a organitzacions empresarials, institucions públiques,
sindicats, mitjans de comunicació, institucions docents, col·legis
professionals, corporacions professionals, empreses i usuaris
d'auditoria.
Fotografia dels nous membres de Grup20 (d’esquerra a dreta):
Lluís E. Guerra (AUDITIA) i David Ragel (AUDITSIS).

PLETA AUDITORES
VIR AUDIT

Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d'Auditoria
Grup20 va néixer fa més de vint anys de la iniciativa de mitjanes firmes d'auditoria que
van decidir crear un Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió sobre els aspectes relacionats
amb l'auditoria, sobre el seu paper en la societat i, en general, sobretot tot allò que fa
referència a la transparència de la informació econòmica i financera.

VIDIELLA ROSA

www.grup20auditoria.com

A dia d'avui està configurat per Joaquín Martín (AUDALIA), Enric Faura (AUDIAXIS
AUDITORS), Lluís E. Guerra (AUDITIA), David Ragel (AUDITSIS), 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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