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Presentació
Em complau presentar aquest número 28 de la Revista de Comptabilitat
i Direcció (RCD), que posa sobre la taula un tema d’interès i actualitat com
és la gestió de riscos, analitzat des de diverses perspectives. En primer lloc
vull expressar l’agraïment més sincer del consell editorial d’aquesta revista a
tots els autors/es que hi han col·laborat, per la seva amabilitat i generositat
amb l’RCD, pel seu rigor i seriositat, i perquè amb la seva contribució s’ha
aconseguit que el número que aquí els presentem cobreixi àmpliament l’objectiu proposat.
Les contribucions rebudes les hem distribuït en dos apartats: articles i
casos pràctics, i que junts es complementen i permeten la visió global de la
temàtica que planteja aquest número. Així, de manera resumida, s’han analitzat els principals riscos que afecten les empreses i que han de conèixer si
desitgen garantir la continuïtat del negoci. També es tracta el control i la
supervisió dels riscos, així com els òrgans de govern les funcions dels quals
es vinculen a aquesta tasca (consell d’administració i comitè d’auditoria),
fent una referència especial a la importància de les tasques de transparència
com un mecanisme addicional de supervisió. Una altra perspectiva de la
qüestió l’hem obtinguda amb la gestió dels riscos de corrupció, frau i altres
irregularitats en la contractació pública.
Així mateix, s’ha parlat sobre el risc d’auditoria des d’un punt de vista
teòric i pràctic i, per tant, sobre la preocupació de l’auditor d’expressar una
opinió d’auditoria inadequada quan els estats financers contenen una incorrecció material. A més, un altre article se centra en la matriu de riscos i com
esdevé l’eina idònia per a l’activitat de l’auditor i per a la gestió dels recursos. Aquests treballs s’han complementat amb diversos casos que permeten
veure les implicacions pràctiques dels temes tractats. Un altre dels riscos
que s’ha tractat és el risc de tipus de canvi, problemàtica que afecta les empreses quan operen amb divises. Finalment, en un altre article es proposa
una discussió sobre l’efectivitat de la gestió de riscos des d’un punt de vista
pràctic.
Confiem que aquest número que aquí els presentem cobreixi les expectatives dels lectors. De nou, gràcies a tots els col·laboradors per la seva con-
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tribució i també a vostè, lector d’aquest número, per la seva confiança en la
Revista de Comptabilitat i Direcció.

Marcos Antón Renart
Editor del monogràfic
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