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Avui és tendència general el parlar, escriure i

Amb el seu treball, l'auditor afavoreix el bon

per sobre de tot opinar sobre el que sigui.

govern corporatiu i garanteix la protecció

No importa si és sobre economia, energia

dels drets dels accionistes. Però n'hi ha prou

atòmica, els efectes de la sacarina o si

amb la mala praxi en un d'aquests més de

parlem d'auditoria. No fa falta saber ni

62.000 treballs, perquè el deteriorament el

entendre de què es parla. Simplement cal

pateixin tots els milers de professionals. Es

opinar. Dir la teva i com més alt, millor. Però

parla d'auditoria quan es produeix un

el
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societat

accident

En un sol any
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60.000 informes
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la seguretat dels
centenars de
milers d'inversors

organitzada.

causat

activitats

per

financeres

equivocades, però es parla
poc

de

la

majoritària

activitat

econòmica

generadora de riquesa per a
tota la societat. I aquest
deteriorament el pateix no
tan sols la professió i el
sector de l’auditoria, sinó
també

el

conjunt

de

l'economia espanyola.
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AUDITORS: QUI SOM

AUDITORIA AL MÓN QUE VIVIM

El de l’auditoria és un sector silenciós, però

Vivim en una societat amb poca memòria i

a Espanya som més de 20.000 auditors i

que a més la perd fàcilment, segurament a

1.400 societats d'auditoria. Un sector que

causa de la quantitat i immediatesa de la

genera ocupació per a més de 30.000

informació que rep. La situació que vivim

persones. En un sol any s'elaboren més de

esdevé de l'arrelament de la cultura de

60.000 informes que són fonamentals per a

l'especulació,

la seguretat dels centenars de milers

recursos escassos i l’endeutament. Encara

d'inversors pel seguiment auditor en els

que tard i per la força dels fets, hem

milers d'empreses del mercat nacional.

començat a prendre consciència de què hem

el

malbaratament

dels
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arribat al final d’aquest camí i ens toca

des del 2007 i que després s'ha anat

assumir les conseqüències de la poca

estenent a la resta de membres de la UE,

responsabilitat i manca de racionalitat

ens ha de fer reflexionar sobre les

d'aquesta cultura.

connexions

entre

l'àmbit

polític

i

empresarial. El cas Bankia és el més
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La forta pressió fiscal que tots suportem

rellevant, amb presència de ex càrrecs

incentiva la “creativitat”, afavorida a més

polítics en el seu Consell. En el seu moment

per l'existència de fórmules i paradisos

va presentar un benefici de 305 milions,

fiscals. Tot un món inesgotable per a la

però després de la intervenció de la

supervivència de l'economia submergida.

companyia i una vegada reformulats els

Necessitem una ferma voluntat política que

comptes, els milionaris beneficis es van

condueixi a una normativa tributària més

transformar en unes pèrdues d'uns 3.000

realista, que faci més eficaç el control sobre

milions. Conegut és el conseqüent prejudici

el frau. I no estaria de més que es

pels seus milers d'accionistes.

minimitzessin

les

diferències de la fiscalitat
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entre les grans empreses i
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Pel que fa al sector públic
les

Administracions

tampoc faciliten l'activitat
econòmica.
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Quan

administració

una

pública

La societat ha de
saber que el
auditors de
proximitat
defensem els
valors de la
cultura de l'esforç

Les

connexions

polítiques

són

un

mecanisme que afebleix
el bon funcionament del
mercat

amb

una

influència negativa en
les

actuacions

dels

agents responsables de
la presa de decisions

pregunta a un sector

empresarials. Durant el

quina

col·laboració

període 2003-2012, és

PLETA AUDITORES

agrairien obté sempre la

demostrable que gairebé

VIR AUDIT

mateixa resposta: “…que no intervingueu”.

la meitat de les societats no financeres que

A més, patim un sector públic sobre

cotitzen

dimensionat, de baixa productivitat, amb

connectades, és a dir, són empreses en què

tot tipus de duplicitats burocràtiques.

compten amb almenys un polític com a

La crisi financera, que va començar afectant

membre del consell d'administració.

UNIAUDIT OLIVER CAMPS

VIDIELLA ROSA

en

borsa

estan

políticament

particularment als països del sud d'Europa

Oficina Coordinadora de Grup20: Filloy Consultors: Tel. 93 419 19 86 · email: info@grupo20auditoria.com / www.grup20auditoria.com

LA VEU DE L’AUDITORIA
Núm. 2

Membres de Grup20

Setembre de 2015

Avui, l'Estat té poc marge de maniobra.

reflexionar, ni per treballar en la planificació

Pertanyem a la societat de nacions de la UE,

empresarial. Són aquests despatxos, en
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que imposa unes regles de joc molt

canvi, els que estan especialitzats en

AUDIAXIS AUDITORS

definides i que converteixen al president del

l'empresa familiar i en filials de companyies

Govern de torn en un delegat que rep ordres

multinacionals amb interessos econòmics al

de la superioritat europea. Alemanya, que

nostre territori, duent a terme un treball de

AUDITSIS

és qui porta la batuta, és una nació avesada

proximitat

AUDRIA

a superar adversitats a força de treball i

valors i solucions del dia a dia. Igual que amb

constància. Però la resta d'Europa, en canvi,

el sector públic.
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amb el client, aportant-li

té molt diverses i diferents cultures, hàbits,
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costums i, fins i tot, climes, que també

Hem de procurar prestar els nostres serveis

condicionen els seus conceptes del que és la

de proximitat a preus raonables; amb

vida.

atenció personalitzada per entendre i
conèixer els problemes i els suggeriments

CORTÉS Y ASOCIADOS

A més, en la pròpia UE no existeix una

dels nostres clients. També millorar la nostra

fiscalitat única i, per aquest motiu, els països

competitivitat basada en la qualitat i

CORTÉS, PÉREZ Y CIA.

amb més pes econòmic són els que

rapidesa de resposta, és a dir, respondre

FAURA-CASAS

decideixen i marquen les directrius, i ara

amb

toca Grècia.

requeriments que ens formulen els nostres

AUDITORES

FORWARD ECONOMICS

molta

rapidesa

i

solvència

als

clients.
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I SOBRE L’AUDITORIA, QUÈ?

IBERAUDIT KRESTON

Doncs que en aquest context, la societat en

La societat ha de saber que el auditors de

general desconeix el què és, i millor encara,

proximitat defensem els valors de la cultura

el què no és l'auditoria. Ni tampoc l'escenari

de l'esforç i que la nostra llarga trajectòria

en el qual dirimeix el seu dia a dia i el seu

està

futur. Els despatxos professionals de mitjana

professionalisme vocacional.
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marcada

pel

respecte

i

el

i petita dimensió correm el risc de convertirnos en autèntics outlets, enfront de les
grans auditores. No hi ha temps per

Lluís Vidiella,
Soci de VIDIELLA ROSA
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