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L'auditoria com element de gestio empresarial

Manuel Vela Pastor (=")

Abstract

'lucre has been a considerable grorrtli of auditors and auditing in Spain. Lust Year there

trere 21.000 audits undertaken, of which 6,000 were voluntarv audits, which shout's the change

in businc.vs mentalitY. The auditor helps business, but his exact role mutest be properly understo-

od. Av European Cornmissiorn is preparing a Green Book to improve the current situation o/,

auditing in Europe.

Senyor President, senyors arnics: en primer Iloc he de donar les gracies al doctor Jane per

Ics sever paraules. Ell ha dit que fa molts anys que em coneix i jo die que durant tot aquest

temps m'ha honrat amb la seva amistat, amb ]a seva simpatia i amb cl set afecte. Jo li estic molt

agrait per murltes coses i ara tine un motiu rues per apuntar al set haver . Coin a professor de

comptabilitat hair d'apuntar en el conipte del doctor Jane i en el scu haver un rnotiu mes de

reconcixernent i d'agraiment. Tot el que ell ha dit de mi ha estat dictat mes per la seva bondat i

per la seva simpatia que per un reconcixement objectiu dels meus merits. Jo sdc una persona

que Si he let alguna coca ha estat treballar una miqueta i res mes. Vull dir, dories, que em sento

molt honrat i tamhc cohibit dc ser aqui, en una instituci6 del prestigi d'aquesta Societal.

Finalment tambe vull donar les gracies als restants membres d'aqucsta Societal perque per ini

es una gran satisfaccio i un gran honor que m'acceptin cone a soci d'honor.

Els hi he de dir que fa molts anys que estic ]luny de Barcelona. Fa molts anys que, per

motius familiars i per raons professionals, vaig establir-me a Valencia. Alla segueixo i alla, Si

Deu vol, continuare per molts anys perque corn deia un professor rneu: els homes som de la

terra dels nostres fills i no de ]a terra dels nostres pares, i corn que els meus fills son valencians

i jo vull estar al seu costal. CS molt probable que els incus dies s'acabin a Valencia. Pero jo no

puc deixar de sentir-me barcelones. Per tint, poder tornar a Barcelona i trobar aci una serie d'a-

mics i de persones que in ' acullen amb simpatia i amb afecte es per a mi una gran satisfacci6 i

els vull agrair de tot cor aquesta atenci6 que em tenen i sapiguen que Cl men reconcixement sera

etern.

Ahans de comen4ar el que en podriem dir el terra central de la meva intervenci6 voldria dir

sine vaig estudiar a Barcelona i vull dir-ho perque aci hi ha una persona a la qual vull retre un

homenatge de gratitud, que es el doctor Goxens. Jo vaig esser el seu ajudant. Quan vaig acabar

la carrcra, vaig anar-lo a trobar i li vaig dir: "miri, fa molts anys que em dedico a I'ensenyament

i m'agradaria molt d'cstudiar i treballar a l'Escola de Comer4' i ell ern va obrir les portes de la

seva catedra que per a mi era una cosa cxtraordinaria i vaig estar uns anys al seu costat on vaig

aprendre molt. De manera que moltes dc les coses que jo avui puc fer es grades a la interven-

ci6 del doctor Goxens.

I ) Caicdr iiic emcrit de la Unisersitat de Valencia
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Despres d'aquest pre imbul, que realment ha estat massy Ilarg i peI qual vull disculpar-111C,
anem a parlar d'auditoria. Parlar d'auditoria avui a Espanya cs parlar d'una situaci6, dunes
practiques i d'uns professionals que estan passant uns moments difoils. Mes crec que ahans tine
haig de fer unes necessaries rcferencies a la comptahilitat perque sense comptahilitat no hi pot
haver auditoria i hen de reconcixer, respecte del desenvolupament de la comptahilitat al nostre
pals, que no hem estat massy diligents en avan4ar al nivell dcls paisos que sin capdavanters en
matcria d'informaci6 economica de les empreses. Es pot dir que des de l'any 1885. data en que
es va promulgar el Codi de Comer4 encara vigent. han passat molts ant's -exactament fins al
1951, any en que es va aprovar la Ilei de Societats Anonimes, en que no hi ha hagut a I spanya
unes normes de comptahilitat d'aplicaci6 general a totes les empreses excepte, cyidentment. les
normes dictades per la lcgislaci6 fiscal.

Aix6 no vol dir quc els nostres professionals i la comptahilitat de les nostres empreses no
tinguessin el nivell tecnic quc les exigencies dunes administracions ordcnadcs i rigoroses
demanen. No. El vertadcr sentit del que vull dir cs que Ies comptahilitats de les empreses cren
una coca interna, dus unicament entre un nomhre molt limitat de persones, sense projecci6 a

I'exterior i, per Cant, sense clue els agents economics quc es relacionaven amb elIes tinguessin
una informati6 fidel de Ies seves situacions i dels seus resultats. La preocupaci6 maxima dels
organs de direccio i d'administraci6 empresarials -sempre m'estic referint a aspcctes generals
i deixant a on costat situacions concretes- era procurar tenir cohertes les seves ohligacions fis-
cals i tributaries i no donar una projecci6 social al valor informatiu de la comptahilitat.

I va esser la Ilci de Societats Anonimes que acabo de mencionar la que, per primera vega-

da, va parlar de normes de valoraci6, de criteris comptahles i d'unes estructures del halan4 i del

compte de perducs i guanys quc eren d'apiicaci6 a on sector molt ampli de Ics empreses espan-

yoles. Es pot dir quc comen4ava una nova etapa. una etapa diferent respecte del sentit de la
informaci6 comptable.

Mes aquella Ilei va tenir una nota que crec negativa i es que va introduir on article, cl 108,

que va crear la figura de I'accionista censor, quan va establir que els comptes anuals de Ies

socictats devien ser examinats i informats per dos accionistes censors, als quals no s'exi,,ia cap

requisit que pogues avalar una capacitat tecnica i una preparaci6 adequada a la tasca quc se'Is

conhava. Aquesta norma va contrihuir a donar la sensaci6 quc Ia censura exigida era on tramit

sense contigut tecnic i tan Poe important que s'ha arribat a pensar. fins i tot per persones arnh

una tormaci6 universitaria. quc una cosy era I'auditoria i una altra la censura dc compics, clue

s'entenia mcs corn on tramit de tipus administratiu i sense transcendencia que corn Cl que es en

realitat.

Es evident quc la Ilei que estic comentant va fer on tlac servei a la credibilitat de I'audito-

ria al nostre pals. Tot aquest estat de cores va anar canviant paulatinament i una nova fita en

aquest cami del canvi va esser el Pla General de Comptabilitat de I'any 1973. Aquest document,

aunh Ies seves normes d'un marcat caracter tecnic, va fer que la comptahilitat ants guanyant eta-

pes a fi d'adquirir davant del m6n economic el seu paper d'instrument informatiu essencial res-

pecte de I economia de Ies empreses.
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Una altra circumstancia va contribuir a consolidar i a intensificar el canvi a que m'estic

referint. La IV directiva de la Comunitat Economica Europea. que va vcure la Hum ('any 1978

i que Cs configura corn el vertader codi comptable europeu, va donar les pautes a les quals s'ha-

vien de subjectar els comptes de la majoria de Ies empreses dels paisos membres i va establir

I'ohligacio quc cis esmentats comptes fossin sotmesos a was auditoria anual per un auditor

legalmcnt hahilitat.

A partir d'aquest moment s'ohria un nou panorama respecte dc ('auditoria a Espanya i es

veia amh claredat Clue les empreses que acomplissin certes condicions haurien d'auditar-se,

situacio que comportava 1'exigencia d'una professio organitzada i la necessitat de comptar amb

professionals adequats per a desenvolupar la tasca quc es plantejava. Aixo no vol dir que entre

nosaltres no es practiquessin ja auditories a certes empreses. Des que el pla d'estabilitzacio de

('any 1959 va obrir I'economia espanyola a ('exterior, el nombre d'auditories de societat ano-

ninmes, especialment d'aquelles quc d'alguna manera tenien vinculacions o interessos amb

empreses estrangeres, va crcixer sensiblement, pet-6 la generalitzacio quc avui hi ha, evident-

nlent no existia.

Anavem endarrerits respecte de la situacio que es vivia en molts d'altres paisos europeus.

Mes des d'aleshores el canvi ha estat suhstancial i Ia nova situacio ha culminat I'any 1990,

moment en quc, amh el non Pla General de Comptahilitat i amb la promulgaci6 de la Llei

d'Adaptaci6 de la Legislacio Mercantil Espanyola a les Normes Comunitaries. el nostre pals ha

entrat en una dinamica en la qual la comptabilitat i ]'auditoria s'han situat a uns nivells propis

deis paisos d'economia avan4ada i s'ha desenvolupat entre nosaltres una nova concepcio I una

nova cultura respecte de la importancia que to la informacio comptahle, de la necessitat que

sigui fiahle i, d'una manera especial. de la possihilitat do la seva difusib entrc els diferents esta-

ments del mon economic. Actualmcnt ja podem dir quc la suhordinacio a la qual ahans em refe-

ria de la comptahilitat a la fiscalitat s'ha acahat i ara cs evident que ambdues materies tenon la

seva prbpia personalitat i el seu camp d'actuacio, com hem pogut veurc en la nova llei de

('Impost de Societats de I'any 1995.

Es convenient destacar tambe que en el camp privat la creaci6 ]'any 1979 de I'Associacio

Espanyola de Comptabilitat i Administracio d'Empreses (AECA) ha estat un fet quc ha tingut

una molt positiva influencia Cara a intensificar els estudis i Ies investigacions de les materies

Clue donen nom a I'Entitat. L'Associaci6. que acull auditors, professors. estudiants i empresaris,

ha creat, amb els sous estudis, les sever publicacions i Ies reunions cientifiques peribdiques que

ha anal celebrant, tin esperit de treball i un interes pels temes comptahles i administratius que

ha tingut una incidencia molt notable en els practiques de Ies nostres empreses i ha situat

Espanya, en aquest ordre d'idees, al nivell dels paisos rues avaKats.

Parlant ja d'auditoria dire que fins a ('any 1927, en que a Bilbao es va crear el Col.legi de

Comptadors Jurats d'aquella ciutat, no hi havia hagut a Espanya una preocupacio col.lectiva,

almenys de manera publica i notbria. per treballar en tomes d'auditoria, per dictar normes d'ac-

tuacio dell auditors i per reglamentar de manera oficial la professio. L'any 1931 es crew el

Col.Iegi de Comptadors Jurats dc Barcelona i ('any 1936 van esser Madrid i Vigo les ciutats que

imitaren I'exemple dc bascos i catalans. La guerra civil va suposar una interrupcio del proces
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de descnvolupament deis auditors a Espanya, situaciei que Cs va allargar fins a I'any 1943 en
clue es va crear l'Institut de Censors Jurats de Comptes de'Espanya que unificava tots cis orga-
nismes existents fins aqueli moment.

Mes podem dir, amb propietat. que es va crear 1'6rgan abans que no pas la fl-11166 pel-CILI& el
nostre pail no tenia una estructura econbmica que demanes I'actuaci6 professional de ('auditor
per part de Ies empreses. Els empresaris no necessitaven massa claredat en cis sells comptes,
especialment Cara a terceres persones, perque era una epoca en clue les irregularitats comptables
i fiscals, els resuItats no declarats -ara en diriem diners negres- eren practiqucs gencralitv.ades
quc ev identmcnt no constituicn el clima adequat perque a Espanya es desenvoiupes ('auditoria.

L'Institut de Censors Jurats de Comptes va portal, una vida languida una vida en la qual Ies
persones que ens feiem censors , pensavem mes en obtenir un titol clue d'alguna manera consa-
-res la nostra afici6 i la nostra voluntat per parlar de comptahilitat i d'ampliar cis nostres conci-
xements d'auditoria, clue per cfesenvolupar una professi6 que era smolt limitada i pot coneguda.
I la prova que la societat no demanava auditories es que durant molts ant's I'Institut va tenir una
activitat Iimitada de I'actuaci6 dels sous membres a algunes normes Icgals, en Ies quail. mit-
,1an4ant esfor4os de personcs hen intencionades, s'aconseguia Clue es demanes la intcrvenci6
d'un censor en determinadcs situations. Aixi va passar respecte de la censura dell Fons
II'Inversi6 Mohiliaria, del regim de les Societats de Garantia Reciproca, de I'Estatut (IC la
RENFE, de Ies Federations Esportives. etc. etc.

Arrihem a ('any 1988 en clue es va crear dins del mare de la (lei, I'Auditoria de Comptes.
I'Institut dc Comptabilitat i d'Auditoria de Comptes ((CAC) i des d'aleshores disposcin it
1?spanya d ' una corporaci6 rcguladora de la comptahilitat i de I auditoria de comptes quc ha cia-
horat el Pla General de Comptabilitat de 1990. que ha publicat normes d'auditoria i que csta
reguIant I ' activitat dcis auditors imposant, fins i tot , sancions per actuations professionals inco-
rrectes . Aquest Institut. es a dir I'ICAC. es en certa manera el continuador de ('antic Institut de
Planificaci6 Comptable clue va elaborar el Pla de Comptahilitat de I'any 1973 i clue, 111al"rat la
meritbria i constant activitat d'aqueli qui en fou cl Director , senor Caries Cuhillo , no va poder
comptar mai amb una ajuda decidida i generosa en termcs de mitjans economics per part del
Ministeri d ' Hisenda per a crear un vertader centre oficial d'orientaci6 de la comptahilitat que
es el clue sortosament esta lent 1'ICAC distant resolutions clue es van configurant C0111 a unit
vertadera jurisprudencia comptable i auditora. i quc ha donat tin gran impels a amhdues disci-
plines.

A titol de enriositat, mes tamhc corn a liemostracio tiara del de senvolupanicnt quc ha anal

adquirint I'auditoria it Espanya, dire clue, segons Jades oficials de I'Institut, a 31 dc desembre

de 1995 hi havia en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC). que es el Clue agrupa

els auditors que tenen reconcixement i hahilitaci6 per a excercir la professi6, 14.332 pcrsones.

de Ies quail unicament unes 4.500 cstan actuant activament. Realment el nombrc d'auditors

estara avui prop deis 15.000, ja quc des de la data que acabo de dir hi ha hagut unes oposicions

que han incremental la xifra anterior.

Quart a Ies empreses quc han cstat auditades, cal dir que cl nombre d'auditorics obligato-
ries quc s'han fet al nostre pals durant ('any 1995 ha estat superior a les 21.000, xit'ra a la goal
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cal ategir 6.000 auditories mes, aquestes de caracter voluntari, circumstancia que cs alentadora

ja que demostra que per part de moltes empreses no obligades per la iiei a auditar-se s'estii pro-

duint un cansi de mentalitat i que ja hi ha empresaris que s'adonen del valor que te una Comp-

tahilitat transparent i liable cara al sea entorn economic i que uns estats eomptables auditats

contereixen un credit a I'empresa que 1'ajuda positivament. Es, doncs, encoratjador pensar que

la idea que encara cs tc. per part d'alguns empresaris, que I'audioria cs gairche un nou impost

cs vagi ahandonant paulatinament.

El paper de I'auditor respecte de I'empresa s'ha de contemplar amh una doble perspectiva.

Cara a I'exterior l'auditor cs Lill professional que domina una tecnica que Ii pcrmet d'adquirir

un eleval gran de certesa sobre la correcci6 duns comptes anuals preparats per una entitat o, dit

d'una manera mes ri-orosa, que Ii pcrmet dassegurar que els esmentats coniptes presentee una

imatgc Fidel cf'una situaci6 patrimonial i d'uns resultats empresarials. d'acord amb uns princi-

pis comptahles que en molts paisos son elahorats per Ics organitzacions professionals i que en

altres, com cs el cas d'Espanya, son dictats per Ies autoritats legislatives. Amb la seva actuacio

I'auditor d6na credibilitat als coniptes de les entitats auditades i confereix una seguretat al tra-

fic mercantil (Iue daltra manera no tindria.

Quart al paper de I'auditor Cara a l interior de I'empresa, podem dir que es una persona que

amh I'experiencia d'haver vist moltes empreses i dhaver corregut moltes situacions pot ajudar

cis sous clients a millorar els seas procediments administratius i d'organitzaci6. es a dir. que el

scu control intern funcioni adequadament. Per control intern entenem el conjunt delements

materials i humans que degudament interrelacionats persegueixen com a principals finalitats:

a) Assegurar quc la inf(rmaci6 que s'elabora dins dc I'organitzaci6 i quc servcix de suport

a les decisions de Ia direcci6 cs correcta i oportuna.

h) Assegurar quc la politica empresarial que ha dissenyat la direcci6 es executada correcta-

ment pets dilerents departaments i per tots cis nivells jerarquics de I'empresa.

Aqucst control intern pot ser comptahle i operatiu. EI primer es el que primordialment inte-

ressa a I'auditor i persegueix dues finalitats essencials, que son garantir la custodia dels actius

o elements patrimonials i procurar que les lades i els registres corresponents constitueixin una

imatge fidel de la realitat economicofinancera de I'empresa.

Ara he, per tal quc el sistema funcioni i pugui complir Cl sea ohjectiu final . quc es quc la

informaci6 arrihi puntualment als centres de decisi6 de I'empresa, s'han de complir unes con-

dicions que essencialnient son:

-Separar o segregar funcions. que vol dir quc ningu no ha d'interyenir en tots els aspectes

d'una mateixa transaccio i Clue les quatre etapes que cada transaccio comporta i que son I'apro-

haci6, I'autoritzaci6. I'execuci6 i cl reggistre estiguin dcLIudament idcntificats.

-Separar la funcid de coniptahilitat de la de custodia dels actius.

Quart als contols operatics, es refereixen a la gesti6 i tenon una missi6 mes organitzativa

quc comptahle.
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Hi ha Lin aspecte de la relacio entre I'empresa i I'auditor que voldria comentar breument i
que es la responsahilitat i el rise que aquest ultim assumeix at donar la seva opinio. Es evident
que tal opinici ha dc ser sempre professional i objectiva, flies no es menys cert Clue 110 CXiStCiX
una veritat ahsoluta i unica , i que hi ha ocasions en clue 1'empresa que s ' audita. a I'hora d'ela-
horar els seus comptes annals pot fer una aplicacio d'una norma o d'un principi que nosigui
estrictament tccnic i que s'adopti per tal de millorar la seva imatge Cara al seu desenvolupament
1'utur. Aleshores, I'auditor es troha davant d'una alternativa: acceptar aquella inici-pretacat clue
pot heneficiar I'empresa dins del seu entorn, fet que implica Lin rise, o, contrariament . exi-ir I'a-
plicacio de la norma amb tot el seu rigor, malgrat el demerit que pugui patir aquella imatge (cs
evident que , en aquesta ultima situaci6 , si I'empresa persisteix en la seva decisio I'auditor for-
mularit I'excepcio pertinent).

En aquests casos crec, personalment , que ('auditor ha de valorar les circunstancies que exis-
teixen i, ponderant-les degudament, pot assumir el rise que suposa acceptar la interpretacio pro-
posada pel sell client. Aquest comentari no es merament teoric, ja que puc parlar dun cas real
en que es varen trohar uns auditors en I'auditoria d'una entitat financiera de la Comunitat
Valenciana que, en Lin moment donat, no va dotar una provisio davant I'incompliment d'un deu-
tor de la seva ohligacici d'ingressar una quantitat important. perquc aquella dotacio feia que Cl
compte de resultats de I'entitat canvies de sigue i clones perdues en Hoe de guanys. Els auditors,
conscients de la situacio de I'entitat. entitat creada poc temps ahans, i que es trohava en uns
moments dc consolidacio, no es limitaren a aplicar les normes vigents en aquell moment -hall
passat des d'aleshores mes de quinze ant's- i varen investigar rigorosament de quip deutor es
tractava i quina era la seva capacitat econornica aixi comics perspectives de futur que oferia Cara
at compliment de 1'obligaci6 no atesa. El resultat fou que varen decidir acceptar el criteri apli-
Cat per I'entitat auditada, ajudant-la a refor4ar la seva prescncia entre les entitats financeres
valencianes. Avui aquella caixa trehalla normalment i gaudeix de la confianca de les autoritats
financeres que, no cal dir clue, van coneixer el cas i varen advertir els auditors de les possihles
consequencies de la seva actitud.

Una altra questio que tc plena actualitat es la dels prohlemes que els auditors, col.lectiva-
ment i corn a professionals, tenim plantejacts en aquests moments al nostre pals. Uns ens vcnen
de fora, ja clue la Unio Europea davant d'alguns escandols que s'han produ'it a diversos paisos
d'Europa -entre ells el nostre- s'ha adonat que no hi ha una idea unitiiria europea respecte de
('auditoria i dels auditors.

Cada pals de la Unio ha fet una inteipretacio suhjectiva i d'acord amh els seas punts de
vista de les normes que desenvolupen les directrius comunitaries i, cs que les directrius diuen
el que s'ha de fer rues no coin s'ha de fer i acf. cone a iota curiosa, s'ha de dir clue, malgrat tan-
tes disposicions, encara no hi ha una definicio europea del clue cs ('auditoria. Aixl ha fet que la
Comissio Europea hagi manat preparar Lill document. anomentet Llihre Verd, del quill seguida-
ment cis parlare, que analitza i estudia la situacio actual per tal de poder adoptar mesures con-
cretes per a millorar-la.

lnternament a Espanya hi ha dues gtiestions. i die dues per tal de fer una Mena dC resum.

que preocupen essencialment els auditors perquc afecten directament el seu trchall i la seva fun-
cio. pero que indirectament repercuteixen en I'aMbit economic perquc quan una professio clue
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ha de donar confian4a i credihilitat al sistema passa dificultats la inseguretat i les critiques es

generalitzen.

La primera d'aquelles questions es la necessitat de reformar la (lei d'auditoria ce comptes,

de ('any 1988, pcrque hi ha questions corn ara la responsahilitat dels auditors, la independencia

i la seva organitzaci<i corporativa que no s6n adients amh el moment i la situaci6 actuals.

La scgona is I'existcncia de tres corporations profesionals d'auditors, que son I'Institut de

Censors Jurats de Comptes. cl Registre d'Economistes Auditors i el Registre General

d'Auditors (REGA) del Conseil de Col.legis de Titulars Mcrcantils, que s'obstinen en mantenir

cada una d'cltes la seva propia pcrsonalitat amb evidents diferencies respecte dequestions coin

son els controls de qualitats dels treballs d'auditoria, la formacio dels auditors i el regim de san-

cions. que no son hencficioses per a la professio. Ja s'ha donat el cas que quan en una corpora-

cio es voles prendre mesures contra algun menibre per actuations professionals incorrectes,

('auditor afectat se'n pot anar a una altra corporacio que pot acollir-lo per tai d'augmentar la

seva nomina de membres.

Tot aix6 sense comptar amb una situaci6 encara mes estranya. Hi ha membres del ROAC

clue no pertenycn a cap corporacio professional i que, per tint, no tenen cap obligacio de sub-

jcctar-se a una deontologia professional, ni a les exigencies d'una formacio continuada, ni als

controls de qualitat que, en menor o major escala, tenen les trey corporacions esmentades.

Tornant at Llihre Verd, sobre el paper la posicio i la responsahilitat de ('auditor dins de la

Unit') Europea dire que cs un estudi que la Comissl6 Europea va encarregar at Centre

d'Investigacio Comptable i d'Auditoria de Maastricht i que aquella ha acceptat corn instrument

de trchall per tai de clarificar els temes que el propi tftol del Ilihre assenyala. I Os que coin he

(lit ja no hi ha una visi6 coma a nivell de la Uni6 Europea sobre els punts indicats malgrat les

nomhroses dispositions dictades respecte de ('auditoria dins de la Coinunitat. La IV Directriu

de 1978 va imposar l'obligacio per a certes empreses de sotmetre els seas comptes anuals a una

auditoria que ha d'esser feta per un professional qualificat. La VII Directriu del Conseil es va

aprovar ('any 1983 i va entendre cl requisit de ]'auditoria a totes Ics entitats que formulen comp-

tes consotidats. La VIII Directriu, que es va aprovar ]'any 1984. va detcrminar les condicions

que cis auditors qualificats has de reunir i les proves que s'han de realitzar per obtenir el reco-

ncixemcnt oficial de la seva capacitat.

Mes totes aqucstes directrius s'han revelat corn insuficients per aconseguir una acci6 unita-

ria en tots el pafsos memhres i aixo ha donat hoc que cl Ilihre es faci resso de la diferencia que

hi ha entre alto que el public, els usuaris, esperen de ('auditoria i alto que els profesionals creuen

que deuce fer. El gap d'expectatives no pot continuar i amb aquesta conviccio el Ilibre ha resu-

mit els punts en que ('auditor ha de tenir un paper decisiu per tai do protegir els interessos dels

usuaris Jets informes i del public en general i que son:

-L'exactitud dels estats financcrs.

-La situacio de I'empresa en I'uncionament.

-L'existencia de fraus.
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-l:I respecte per part de I'empresa de les sews obligacions legals.

-EI comportament responsible per part de l'empresa en relacio amb temes de medi ambient

i socials.

Hi ha Lin punt de vista generalitzat entre els usuaris dels estats financers, segons el qual Lill

informe d'auditoria sense exceptions garanteix I'exactitud material d'aquells estats. En aques-

ta expectativa hi ha dues idees falser: la primera es pensar que es poden prepar- estats finan-

cers exacter i la segona que els estats financers son responsabilitat de I'auditor. Per tant cs

necessaria una actuacio col.lectiva per fer saber al public quina es la realitat: Ia comptahilitat no

cs Ili pot esser una cie'ncia exacta, ja que gran part de ics seves intormacions es Kasen en esti-

macions i previsions que sempre seran subjectives i personals. La funciti de I'auditor Cs inter-

pretar aquells estats i cas de considerar-los erronis, manifestar-lo amb la seva opinio. Quart a

la responsabilitat, ha de quedar ben clar que cis comptes annals els elahoren ens administradors,

niai Lin auditor. i que Cl paper d'aquest es dir Si tals estats Kan estat preparats d'acord amb les

Ileis i si donen una imatge Fidel de I'economia de I'empresa. Respecte de la solvencia de 1'em-

presa per a continuer la seva activitat, tambc hi ha una expectativa segons la qual I'auditor ha

de garantir que el negoci tindra una activitat assegurada.

Resumint Ies considerations respecte d'aqucst punt, direm que Cl Llibre Verd orienta les

seves reflexions en el sentit que han de ser els directors els qui indiquin si I'empresa. des del

moment en que es formulen cis comptes annals podra continuer la seva activitat almenys durant

dotze mesos i si creuen raonable esperar que els auditors portin a terme procediments orientats

a provar cl judici dels directors i que informin puhlicament sohre el resultat d'aquestes proves.

Tradicionalment Its auditories han estat associades tunb el dcscobrimcnt de fraus i is evi-

dent que ]'auditor to I'obligacio d'informar respecte de totes les irregularitats I'raudulentes que

pugui detectar en el curs del see trehall i, encara que durant molt de temps s'ha dit que Cl paper

dels auditors no era detectar fraus, es pot dir que a partir de 1980 es considers ja que la infor-

maci6 i la deteccio de fraus cs un dels objcctius de Ies auditories i clue els auditors davant de

sospitcs raonables d'activitats fraudulentes tenen lit responsabilitat d'investigar fins clue lit seva

sospita s'hagi confirmat o es demostri que era infundada.

En el sector financer alguns Estats han alliberat cis auditors dc Ies seves oblioacions de con-

fidencialitat amb els seas clients i els donen el dret, mes no I'obligacio. d'informar I'organisme

jury de 1995 que I'auditor d'una enipresaregulador. Ara cafe establert cn una Directriu dc

financcra "tindra 1'obligacio d'informar les autoritats competents de qualsevot fet 0 decisio que

afecti I'empresa, del qual I'auditor hagi tingut coneixement mentre desenvolupava la seva

actuacio i que pugui ser responsahle de constituir WILL transgressio material de disposicions

legals que afectin el f'uncionament continuet de I'entitat."

Els dos ultims punts ahans enunciats fan referencia. primer al compliment per part de l'en-

titat auditada de les seves ohligacions legals i en aquest punt el Llihre Verd CIVIL Line I'aUditor.

quan dona la seva opinio ha de confirmar que cis estats comptables reflecteixen Ies inplicacions

financeres de qualsevol actes illegals comesos per I'empresa. Quart a I'actitud responsahle de

Its empreses pel que fa a tenses socials i de medi ambient, l'estudi que estem comentant creu
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que els auditors amb Cl temps s'hauran de procurar els coneixements i cis mitjans uccessaris per

prendre la responsabilitat de pronunciar-se respecte d'aquestes questions.

Es evident, clones, que amb I'estudi exhaustiu que ha fet el Llihrc Verd dels problemes i de

Ics limitations que Cl trehall dcls auditors prescnta a Europa s'ha donat un pas molt important

per a resoldre o almenys millorar la situacio actual. Els dies 5 i 6 de desembre de 1996 a

l3russel.lcs, les corporations i les parts interessades en el terra treballaran sobre I'cshorrany que

per aura el que s'ha fet i confiem que amb la tasca que es faci es produeixi una evident millora

en la situacio actual.

Moltes gricies per la seva atencio.
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