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Vicenç Peiró, exauditor mànager d’Ernst & 
Young 
 

  

“Cada vegada hi ha més tendència a la internacionalització del 
sector. Recentment, s’ha posat en marxa un projecte pilot que 
permet que algunes feines d’auditoria les realitzin auditors des de 
la Índia, o que professionals de Barcelona realitzin auditories a 
Anglaterra o a Alemanya” 
 

Vicenç Peiró treballa com a auditor des de l’any 200 0 i ha dut a terme petites i grans auditories. 
Fins al gener de 2010 exercia d’auditor mànager d’Er nst & Young i, actualment, desenvolupa la 
seva activitat professional a la firma Sasha Estudio  Legal, S.L. 

 

 

Què és una auditoria financera? 

L’auditoria financera consisteix en la verificació de què la informació financera que ofereix l’empresa 
reflexa fidelment la seva realitat. Aquesta verificació la realitza una persona experta independent 
(l’auditor/a), mitjançant una sèrie de proves selectives sobre determinats saldos i transaccions. L’auditor o 
l’auditora actuen com un tercer aliè a l’empresa, que valida si la informació financera és raonablement 
bona.  

Vull insistir en el concepte “raonable”, que no significa certa i fiable al 100%, per dos motius. El primer, 
perquè una auditoria financera no és una fiscalització de totes les transaccions d’una empresa, ja que això 
resultaria massa costós, però sí una anàlisi en profunditat de les partides que poden afectar de forma més 
significativa a la fiabilitat de la informació financera. Hi ha una especialització d’auditoria que s’encarrega 
de la revisió de la totalitat de les operacions financeres de l’empresa, però no és la més habitual. El segon 
motiu és perquè les normes admeten molts matisos i poden haver-hi transaccions que, tot i ser errònies, 
no distorsionen de manera important la informació financera d’una empresa. Per exemple, una factura mal 
comptabilitzada de 1.000 euros a una empresa amb un gran volum de facturació no té incidència en la 
determinació de si l’estat financer de l’empresa, en el seu conjunt, és bo o dolent.   

 

Per què és necessari que les empreses duguin a terme  auditories financeres? 

L’objectiu de l’auditoria financera és assegurar la transparència i fiabilitat dels estats financers, 
principalment, els comptes anuals. Això és obligatori per a les empreses que superin, durant dos anys 
consecutius, dos dels tres paràmetres següents: una xifra d’actius superior a 2.850.000 d’euros, un import 
net de la xifra de negoci superior a 5.700.000 euros, i un nombre mig de treballadors i treballadores 
superior a 50. 

No obstant això, des de fa uns anys, a més de les empreses obligades, moltes d’altres opten per passar 
per una auditoria per demostrar la transparència i fiabilitat del seu estat financer, ja que els bancs, els 
proveïdors o els accionistes els demanen l’informe d’auditoria voluntària. A més, cada vegada hi ha més 
pressió sobre les empreses, i en temps de crisis i de pèrdua de confiança en les entitats financeres, 
l’opinió de l’auditor/a sobre l’estat financer de l’empresa té una gran importància.  

 

Quin és el perfil professional d’un/a auditor/a fin ancer/a? 

Acostuma a ser el d’una persona llicenciada en Ciències Econòmiques o en Administració i Direcció 
d’Empreses, tot i que cada vegada hi ha més professionals que han cursat la doble llicenciatura en Dret i 
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Econòmiques. A més dels coneixements tècnics, l’auditor o auditora ha de tenir capacitat de treball en 
equip, d’esforç i de resistència a la pressió, motivació cap a la formació i al desenvolupament professional 
i domini de llengües, principalment, de l’anglès. 

 

Quina diferència hi ha entre el/la professional que  exerceix d’auditor/a financer/a extern/a i el/la 
que exerceix d’intern/a? 

Tot i que els coneixements i les habilitats per exercir d’auditor o auditora extern/a o intern/a són els 
mateixos, un auditor o auditora intern/a es centra en la revisió dels processos de control intern i dels 
procediments. Per això, l’auditor/a intern/a forma part de l’empresa i el seu usuari final és el comitè de 
direcció, que a partir de la feina realitzada per aquest/a professional, identifica si existeix marge per 
l’optimització dels recursos o detecta si s’ha produït algun frau. L’auditor/a extern/a, tot i que també revisa 
els principals processos i transaccions de l’empresa, té com objectiu validar els estats financers un cop 
tancats i, per tant, la seva feina es centra en els resultats finals. Un auditor o auditora intern/a realitza una 
feina prèvia d’identificació i solució de problemes, mentre que un auditor o auditora extern/a dóna la seva 
opinió experta i independent sobre si el que ja està comptabilitzat és correcte o no. 

 

Quines competències ha de tenir una persona que vul gui treballar com a auditor/a financer/a? 

Sota el meu punt de vista, les principals competències són les de treball en equip i sota pressió per 
terminis de lliurament, i la voluntat d’aprenentatge permanent. Existeix el convenciment de què un auditor 
o auditora obté, en els tres primers anys de carrera professional, la mateixa experiència i coneixements 
que un/a altre/a professional amb la mateixa formació de partida amb cinc o sis anys d’experiència en 
empreses d’un altre sector. També s’ha de tenir en compte que l’auditoria és una feina orientada al client 
i, per tant, cal bona presència, facilitat per les relacions interpersonals i una certa habilitat comercial. 

 

En quina situació es troba el sector de la banca i l es finances? 

Les circumstàncies que van dur a l’actual crisi econòmica mundial i la local, provocada per la caiguda de 
la construcció i la seva indústria associada a Catalunya i a Espanya han tingut dos efectes importants. 
D’una banda, un increment de la morositat del crèdit, que ha passat de taxes d’entre el 1 i el 1,5% a taxes 
d’entre el 4 i el 4,5%. Això significa que del total de crèdits concedits, aproximadament el 4% no es 
recuperen. D’altra banda, un increment dels actius immobiliaris dels bancs i caixes d’estalvi, que els ha 
obligat a quedar-se promocions o pisos que no poden fer líquids amb rapidesa i, a més, amb una 
davallada important del preu. 

Situant-nos en l’entorn de Catalunya i Espanya, la gran banca (els 4 grans bancs i les 2 grans caixes) ha 
pogut absorbir els efectes de la crisi, però les caixes petites i mitjanes, i altres intermediaris financers, que, 
a més, eren els més centrats en el sector de la construcció i estaven en un fort procés d’expansió 
nacional, han tingut pèrdues importants que els estan obligant a processos de concentració per subsistir. 

 

Quins efectes ha tingut en el sector la situació de  crisi financera viscuda l’any 2009? 

A l’auditoria financera, la crisi es notarà sobretot a partir del juny de 2010. L’exercici 2008-2009 ha estat 
bo, amb un creixement aproximat del 8%, però cal tenir en compte que els auditors i les auditores fem les 
revisions sobre els estats financers tancats (durant els sis primers mesos de 2009 hem revisat el 2008). 
Per l’exercici 2009-2010, tenint en compte que l’auditoria és un negoci madur, la previsió és una caiguda 
important dels ingressos, causada per dos factors. El primer, per la reducció del número d’empreses 
obligades a passar auditoria, ja que la crisi ha fet que empreses que, per volum d’activitat, complien amb 
els criteris d’auditoria obligatòria, passin a no complir-los o simplement desapareguessin. I el segon, per 
l’increment fortíssim de la competència entre auditories que pressiona els preus a la baixa. Aquesta 
situació obliga a la reducció de costos, que van des de volar en companyies de low cost fins a 
congelacions salarials i baixes. No obstant això, per l’exercici 2010-2011, la previsió és incorporar nou 
personal a partir del mes d’octubre. A Catalunya, les firmes d’auditoria externa absorbeixen, 
aproximadament, 150 nous llicenciats  i llicenciades cada any. 
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Quines que són les expectatives de futur del sector  de la banca i les finances? Com evolucionarà 
l’auditoria financera? 

Es produirà (de fet ja s’està produint) un procés de concentració de les petites i mitjanes entitats 
financeres. Al final del procés quedaran les que hagin pogut sanejar millor els seus balanços. 

L’auditoria financera és un àmbit en ple procés de canvi. A més de l’entrada en vigor dels nous principis 
comptables i la tendència a la internacionalització i harmonització comptable, s’està dissenyant una 
profunda reforma de la llei d’auditoria que regula la professió d’auditor/a. Pel que sembla, es reduiran les 
traves perquè un auditor o auditora pugui realitzar determinats treballs de consultoria, amb el que es 
podria reduir la estacionalitat de la feina. 

 

Quins són els perfils professionals que demandarà e l sector en un futur? Canviaran les 
competències que es demanaran? 

Cada vegada hi ha més tendència a la internacionalització del sector. Recentment, s’ha posat en marxa 
un projecte pilot que permet que algunes feines d’auditoria les realitzin auditors des de la Índia, o que 
professionals de Barcelona realitzin auditories a Anglaterra o a Alemanya. Això és possible gràcies a la 
implantació de les noves tecnologies que permeten treballar en remot. D’altra banda, el sector demana 
cada vegada més especialistes sectorials. Quan vaig començar en aquesta feina hi havia tres tipus 
d’especialització: banca i finances; assegurances; i sector industrial i de serveis. Ara, al sector industrial i 
de serveis hi ha les especialitats d’utilities (electricitat, gas, aigua, petroli, etc.), telecomunicacions, media i 
construcció, entre d’altres. Per aquesta raó, cada vegada és més necessari disposar de coneixements 
específics, més flexibilitat, més capacitat d’adaptació i més domini de les eines informàtiques.  

 

Quina incidència estan tenint les noves tecnologies  en la realització d’auditories? I en el perfil del s 
i les professionals que hi treballen? 

Cada cop és més freqüent que l’auditor/a sigui directament qui interactuï amb els sistemes informàtics de 
les empreses que audita, ja que el nombre de transaccions i la complexitat de les mateixes creix. Per 
exemple, darrerament, per incrementar l’eficiència, l’auditor/a obté el detall de totes les transaccions 
comptables i fa mostrejos estadístics buscant directament les transaccions potencialment incorrectes. 
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