
Presentació

Des de l’1 de Gener de 2005 unes 7.500 empreses de la Unió Euro-
pea (UE), Islàndia, Liechtenstein i Noruega estan subjectes al Reglament 
1606/2002/CE del Parlament Europeu, segons el qual s’han d’aplicar les 
Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC) / Normes Internacionals 
d’Informació Financera (NIIF) sobre els estats fi nancers consolidats de les 
empreses cotitzades.

Com s’observa, aquesta llei només era d’aplicació per a una selecció 
d’empreses i, en aquest sentit, tant els estats fi nancers individuals d’empreses 
cotitzades com el conjunt dels estats fi nancers de la resta d’empreses, que-
daven al marge del procés d’harmonització. No obstant això, en l’actualitat 
s’està revisant l’actual Pla General de Comptabilitat per a harmonitzar-
lo amb les NIC / NIIF, esperant que aquest sigui d’aplicació a partir de 
l’1 de Gener de 2008. Addicionalment, pel principi de comparabilitat, els 
comptes anuals del 2008 haurien de ser comparables amb els del 2007 i, per  
tant, seria oportú que durant el present exercici les empreses treballessin en 
paral·lel amb els dos sistemes comptables. Per tant, el procés d’adaptació 
a la nova comptabilitat internacional no té tornada enrere. Les empreses de 
totes les grandàries, des de les grans corporacions fi ns a les PIMES, hauran 
d’adaptar-se a la nova normativa. 

Aquest monogràfi c de Comptabilitat i Direcció està dedicat a les NIC / 
NIIF i a la futura reforma comptable en Espanya. La revista es divideix en 
tres parts: Notes tècniques, Articles doctrinals i Casos pràctics.

L’apartat de Notes tècniques inclou sis articles que, mitjançant un en-
focament professional, analitzen la reforma del Pla General de Comptabi-
litat, el seu efecte sobre les PIMES, les seves implicacions en l’anàlisi dels 
comptes anuals, els possibles efectes de la introducció del valor raonable i 
les diferències entre les NIC / NIIF i els US GAAP. 

En el segon apartat, sota el títol d’Articles doctrinals, s’inclouen tre-
balls de caràcter acadèmic. Els cinc articles inclosos en aquesta secció ob-
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serven l’evolució històrica de les NIC / NIIF, la seva actual problemàtica, 
l’evidència empírica del canvi de regulació i s’analitza l’immobilitzat ma-
terial i la possible expansió del valor raonable.

Finalment, la tercera part  inclou tres Casos Pràctics que ens ajuden a 
afrontar el canvi de normativa i a observar les seves possibles implicacions. 
En aquest sentit, s’analitza un cas pràctic d’adaptació de les NIC / NIIF 
en una empresa hotelera, la implicació de la primera adopció de les NIC / 
NIIF en una empresa cotitzada, com és el cas d’Amadeus i, fi nalment, un 
article d’actualitat realitzat per la Comissió de Seguiment de la Reforma 
Comptable d’ACCID sobre els problemes d’interpretació comptable en la 
OPA d’ENDESA.

Amb aquest conjunt de treballs es pretén abordar la reforma compta-
ble a Espanya tant des d’una perspectiva acadèmica com professional. 
D’aquesta manera, el lector pot observar les implicacions de la revisió del 
Pla General de Comptabilitat que es  produirà en el conjunt d’empreses 
espanyoles en un futur immediat.
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