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Membres de Grup20

Què ha passat amb la professió comptable?
¿Què li ha passat a la professió comptable i quin hauria de ser l’enfocament?

AUDALIA
AUDIAXIS AUDITORS

Crec que es pot afirmar sense por a

financera fiable. Malauradament, a finals

AUDITIA

equivocar-se massa que durant el segle

del segle XX i principis del XXI van arribar

AUDITSIS

XX la professió d'auditoria es va expandir

els grans escàndols financers.

AUDRIA

àmpliament i va complir amb una gran
tasca social. Gràcies a

AUREN
BUSQUET ECONOMISTES

l'evolució positiva de
la

professió,

va

AUDITORS

millorar la fiabilitat de
CASTELLÀ AUDITORS
CONSULTORS

les dades financeres
de les empreses i es va

CORTÉS Y ASOCIADOS
AUDITORES

desenvolupar un ric
marc

CORTÉS, PÉREZ Y CIA.

En gran mesura, com a

Durant les últimes
dècades, hem vist
augmentar de forma
exponencial la quantitat
de normes a les que se
subjecta l'activitat
comptable.

conseqüència
escàndols,

d'aquests

durant

últims anys, hem vist
augmentar

de

forma

exponencial la quantitat
de normes a les que se

normatiu

subjecta

comptable i d'auditoria.

els

l'activitat

comptable. La pressió derivada de la

FAURA-CASAS

responsabilitat legal ha empès els
El control de l'accés a l'exercici de la

professionals i els governs a crear

professió als Estats Units va permetre

organitzacions l'única funció de les quals

que els auditors es guanyessin bé la vida

és la d'emetre normes. Un cop s'han

des de la dècada dels 40 i molts

creat aquestes organitzacions, la seva

estudiants amb talent es sentissin atrets

existència estimula l'esclariment del

per la professió. Així durant les dècades

registre de qualsevol transacció a través

UNIAUDIT OLIVER CAMPS

dels 50 i 60 l'auditoria guanyava

d'una nova regla. Aquesta normativa

PLETA AUDITORES

professionals i prestigi amb alegria. A

sense

més, la internacionalització dels negocis,

professionals de la comptabilitat que, o

iniciada amb força també en aquestes

bé tenen instruccions precises de com

dècades,

actuar o poden escudar-se en la poca

FORWARD ECONOMICS
G.P.M. AUDITORS
IBERAUDIT KRESTON
MOORE STEPHENS
ADDVERIS

VIR AUDIT
VIDIELLA ROSA

va

exportar

aquests

desenvolupaments a la resta del món.
Aleshores,
possibilitat

el

mercat
d'obtenir

creia

en

fi

serveix

d'excusa

als

claredat de la norma o les possibles
la

interpretacions de la mateixa.

informació
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Davant d'un mur protector d'aquestes

normes més precises i caiem en l'espiral

dimensions

reguladora sense fi. Per a mi aquest

¿qui

exigirá

judici

professional?

magma normatiu va totalment en contra
del que l'economia real i la professió

AUDIAXIS AUDITORS

estructura

demanen: confon, avorreix, complica,

institucional de normes comptables i

obstrueix, limita i, el més clar de tot,

d'auditoria va ser dissenyada com una

empobreix. A més, les normes són una

AUDRIA

solució per minimitzar el conflicte

meravellosa oportunitat per als lobbies i

AUREN

d'independència client / auditor i limitar

grups de pressió. Davant la regulació, ells

la responsabilitat dels professionals. No

poden influir per a promoure, remenar,

obstant això, al meu entendre, aquest

redactar

desenvolupament normatiu que anul·la

conveniència i posteriorment escudar-se

CONSULTORS

el judici professional ha danyat la

en elles per justificar els perjudicis

CORTÉS Y ASOCIADOS

professionalitat del col·lectiu comptable.

socials derivats de la seva actuació.

AUDITIA
AUDITSIS

BUSQUET ECONOMISTES
AUDITORS
CASTELLÀ AUDITORS

És

cert

que

l'actual

AUDITORES

Crec que cap professió

CORTÉS, PÉREZ Y CIA.

pot

FAURA-CASAS

fonamentar-se

únicament

en

regles

com a base principal del
FORWARD ECONOMICS

seu treball. Si l'exercici

les

normes

a

la

seva

El meu criteri és que la

Crec que cap professió pot
fonamentar-se únicament
en regles com a base
principal del seu treball

solució no està en la
ultra regulació. Al meu
entendre la professió

G.P.M. AUDITORS

professional es limita a

IBERAUDIT KRESTON

realitzar una recerca ràpida al llibre de

a la societat seria aquella que, en lloc de

regles per trobar la norma aplicable en

basar-se ne les normes, es construís

una determinada situació, el valor

sobre els següents pilars:

MOORE STEPHENS
ADDVERIS
UNIAUDIT OLIVER CAMPS

comptable més útil per

aportat per aquesta professió es redueix
gairebé a zero i corre un gran risc de ser

PLETA AUDITORES

substituïda per màquines.

professió en termes de formació i

VIR AUDIT
VIDIELLA ROSA

1. Elevadíssimes barreres d'accés a la

experiència.
Un

altre fenomen

que

es

deriva

d'aquesta voluntat normativa és que una

2. Exercici

professional

basat

en

vegada queda demostrat que una norma

principis i valors fonamentals, més

pot ser interpretada o és poc clara, la

lliure i que promogués el judici

tendència és a promoure noves normes i

professional.
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3. Que el control social i judicial de la
professió

fora

implacable

i

El professional ha de prendre en
consideració

i

enjudiciar

totes

les

AUDALIA

proporcional al perjudici moral i / o

circumstàncies amb professionalitat i a la

AUDIAXIS AUDITORS

econòmic causat a la societat en lloc

llum

d'en l'aplicació estricta o no d'una

fonamentals en lloc de simplement

determinada norma.

aplicar el model normatiu.

AUDITIA

dels

seus

valors

i

principis

AUDITSIS
AUDRIA

La

comptabilitat

i

l'auditoria

són

professions de gran responsabilitat. Atès
AUREN
BUSQUET ECONOMISTES
AUDITORS
CASTELLÀ AUDITORS
CONSULTORS
CORTÉS Y ASOCIADOS
AUDITORES

que

el

producte

repercutirà

en

d'inversors,

del

seu

decisions
clients,

treball

concretes
creditors,

treballadors, administració pública... i
tindrà per tant efectes econòmics i
socials, l'exercici de la professió resulta

Finalment, l'important no serà si el
comptable o l'auditor ha aplicat o no la
norma

corresponent

i

de

forma

adequada si no les conseqüències
econòmiques i morals que de la seva
actuació negligent o dolosa se n’han
derivat.

transcendent. La responsabilitat pot
CORTÉS, PÉREZ Y CIA.

limitar-se amb les normes, però mai

FAURA-CASAS

substituir el judici professional. El judici

FORWARD ECONOMICS

deriva del caràcter i aquest dels principis
i valors apresos a força de molt estudi i

G.P.M. AUDITORS

molta experiència. No pot ser fàcil per a
IBERAUDIT KRESTON
MOORE STEPHENS
ADDVERIS
UNIAUDIT OLIVER CAMPS

tothom assolir el nivell mínim necessari.
L'element

d'entrada

restringida

és

realment crucial per al desenvolupament
de la professió.

PLETA AUDITORES
VIR AUDIT

Un cop superades les exigències per a
l'accés, el professional ha d'afrontar el

VIDIELLA ROSA

seu treball analitzant les conseqüències
de les seves decisions, els efectes que
d'elles es poden derivar sobre els grups

Lluís E. Guerra

d'interès en el sentit més ampli possible.

Vidiella, AUDITIA
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