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UORGANITZACIO mundial
de la professi6 auditora (IFAC)
calcula l’aportaci6 dels seus 2,8
milions de professionals audi-
tors i experts comptables a la
producci6 de valor afegit mun-
dial en 575 bilions de d61ars.
Amb un afegit6 qualitatiu: la
correlaci6 existent entre la pro-
porci6 d’aquests professionals
en relaci6 arab la poblaci6 total
ocupada, el nivell de desen-
volupament hum/~ i el PIB per
c/~pita (informe Nexus 2: The
Accountancy Profession A

Global Value Add, d’IFAC).
Precisament, a finals de se-
tembre la professi6 auditora
ha celebrat la iniciativa inter-
nacional #AuditorProud amb
l’objectiu de recon~ixer i ira-
pulsar el seu important rol so-
cial en l’aportaci6 de fiabilitat
a la informaci6 econbmica i fi-
nancera de les empreses i orga-
nitzacions socials. La professi6
aborda els reptes de futur im-
mediat per la seva vinculaci6
arab l’inter~s pfiblic. Caldr~
gestionar canvis tecnolbgics

disruptius i regulacions m6s
prolixes i extenses, una ma-
jor complexitat (de mercats 
models de negoci), l’exig~ncia
de m6s transpar~ncia i acc6s
a informaci6 fiable i rellevant
en el sector pfiblic, aixf corn la
necessitat de noves m~triques
complement~ries ales finan-
ceres per mesurar impactes
socials, mediambientals, la-
borals, de drets humans i de
sostenibilitat. Aquests reptes
obliguen a una resposta proac-
tiva. Un imperatiu que justifica
Factual emissi6 d’un informe
m6s complert, on l’auditor
delimita amb precisi6 les res-
ponsabilitats de la direcci6 de
les entitats i avalua els riscos
de l’organitzaci6 analitzada i
les estrat~gies adoptades per
gestionar-los, fet que implica
una reducci6 de la difer~ncia
d’expectatives manifestades

pels usuaris en relaci6 a la in-
formaci6 rebuda. Som cons-
cients de la necessitat de crear
empreses prou suggestives que
atraguin i retinguin el talent de
les noves generacions de pro-
fessionals. I tamb6 de la neces-
sitat d’adquirir noves ~rees de
coneixement, noves habilitats
i compet~ncies, i d’incorporar
sistemes intel.ligents en els
processos, com ho s6n el Big
Data analytics, les solucions de
ciberseguretat i els programes
predictius.

Si b6 6s cert que els princi-
pals responsables de la pre-
venci6 i detecci6 del frau s6n
els responsables del govern
i la direcci6 de les entitats, a
l’assumir l’enc~rrec d’auditar
una empresa, els auditors som
responsables d’obtenir una se-
guretat raonable respecte al fet
que els estats financers analit-

zats estan lliures d’incorrec-
cions materials causades per
frau o error.

Perqu~ els auditors no elu-
dim el nostre compromfs da-
rant la societat en la lluita ac-
tiva contra el frau i la corrup-
ci6, reivindiquem que tenim
coneixements per col.laborar
arab les organitzacions en el
disseny i implementaci6 de
plans de control antifrau, o
per participar en actuacions
especffiques d’investigaci6
de frau -conegudes com fo-
rensic- integrats en equips
multidisciplinaris.

Un eloqfient apunt final:
I’ONU xifra en un 2,7% del
PIB mundial el cost de les acti-
vitats il.lfcites i la Comissi6 Eu-
ropea situa en 120.000 milions
d’euros anuals el cost econ6mic
de la corrupci6 a Europa. Te-
nim feina!
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