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L'auditoria, una professió de futur
L'actual llei d'auditoria de comptes recull
En aquest sentit, la funció social dels
en el preàmbul la contribució de
auditors és de la màxima importància:
l'auditoria a la transparència i fiabilitat
sense informació fiable, no hi ha
de la informació financera de les
desenvolupament possible. Així no és
empreses i entitats auditades. Per
estrany que els països amb un major
aquesta raó se li reconeix el caràcter
nivell econòmic tinguin un major
d'activitat
d'interès
desenvolupament
de
públic. I en un entorn en
l'auditoria, i que sigui una
què les interaccions
condició essencial perquè
La funció social dels
econòmiques a la nostra
un país surti de la pobresa
auditors és de la màxima
societat són cada cop
el fet de combatre la
importància:
sense
més significatives i tots
corrupció i potenciar la
informació
fiable,
no
hi
ha
els
actors exigeixen
transparència.
Sense
desenvolupament
confiança
en
les
confiança en la informació
possible.
informacions
financera
no
hi ha
econòmiques que els
estabilitat ni creixement.
agents faciliten, el paper
dels auditors és fonamental.
Es tracta d'una professió altament
regulada. Però, a més, els auditors, les
Per aquesta raó, no se'n discuteix la
firmes auditores i les corporacions
necessitat, sinó com millorar el
professionals que els agrupen posen tota
compliment de les expectatives i
la seva constància a desenvolupar la seva
exigències que la societat hi diposita.
activitat amb la màxima professionalitat.
Sens dubte, cal seguir millorant aquests
La IFAC (International Federation of
aspectes, tant per assegurar la fluïdesa
Accountants), l'organització internacional
de les transaccions econòmiques, com
que els representa, desenvolupa
per facilitar les decisions econòmiques
estàndards que faciliten criteris comuns i
adequades, per part de tots els agents
internacionalment acceptats, i manté un
econòmics.
Codi d'Ètica d'observança obligatòria,
que inclou, com a fonaments bàsics, la
La funció dels auditors és la d'assegurar
integritat, l'objectivitat, la competència
que algú, objectiu, independent i
professional, la confidencialitat i el
professionalment preparat, ofereixi una
comportament professional.
seguretat raonable que les informacions
preparades pels agents econòmics (siguin
Es tracta, doncs, d'oferir a la societat
empreses
o
entitats
públiques)
transparència i confiança. Elements
reflecteixin efectivament la situació
importantíssims avui dia, per l'impacte
econòmica i els resultats que aquests
de les actuacions dels agents econòmics,
agents divulguen.

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

LA VEU DE L’AUDITORIA
Núm. 8

Membres de Grup20

AUDALIA LAES NEXIA
AUDIAXIS AUDITORS
AUDITIA
AUDITSIS
AUREN
BUSQUET ECONOMISTES
AUDITORS
CASTELLÀ AUDITORS
CONSULTORS
CORTÉS Y ASOCIADOS
AUDITORES
CORTÉS, PÉREZ Y CIA.
FAURA-CASAS
FORWARD ECONOMICS
G.P.M. AUDITORS
IBERAUDIT KRESTON
MOORE STEPHENS
ADDVERIS
UNIAUDIT OLIVER CAMPS
PLETA AUDITORES
VIR AUDIT

Abril de 2016

tant si es tracta d'empreses, d'entitats no
lucratives o del sector públic.

Una professió de la qual sentir-se
orgullosos,
per
contribuir
al
desenvolupament econòmic i al benestar
En conseqüència, convé a
de les persones, sobre la
l'interès
públic
que
base d'un comportament
Una
professió
exigent
professionals
ètic
i
transparent.
però
fascinant,
que
independents, objectius i
Contribuint al fet que tots
contribueix a la
suficientment preparats,
–directius,
accionistes,
interpretin, revisin i
creditors,
treballadors,
transparència i la
opinin sobre els comptes
clients, proveïdors, en
confiança.
de les empreses.
definitiva tots els que
puguin tenir interès en les
Perquè la sensibilitat de la societat pel
organitzacions auditades– prenguin les
que fa a la transparència informativa és
seves decisions sobre la base d'una
afortunadament creixent. Exigim, tant a
informació fiable.
les empreses com a les ONG i a les
administracions públiques, informació
Una
professió
en
actualització
sobre la seva gestió i no només
permanent. Altament regulada, com és
informació financera. Iniciatives com
natural atesa la seva importància social.
l'Integrated Reporting responen a
Els joves professionals tindran un llarg
aquesta exigència de facilitar també
recorregut d'estudi i pràctica fins arribar
informació no financera de les
a ser habilitats com a auditors. I després
actuacions.
hauran
de
seguir
formant-se
permanentment i adaptant-se a les
Així doncs, l'auditoria té futur. La societat
noves normatives i entorns empresarials.
necessita joves que vulguin contribuir a
Amb canvis tecnològics constants que
fer que sigui més ètica i transparent.
hauran de comprendre. Una professió
Capaços
d'afrontar
problemes
exigent però fascinant, que contribueix a
complexos, i basant-se en la seva
la transparència i la confiança, tan
formació especialitzada, defensar amb
importants en la nostra societat.
objectivitat i professionalitat la seva
opinió sobre els comptes que preparen
els agents econòmics.

VIDIELLA ROSA

Antoni Gómez
Vicepresident d'Auren
Membre de l'SMP d'IFAC
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