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1.- INTRODUCCIÓ: Implantació de les NIIF
La UE ha aprovat que, a partir del 2005, els grups cotitzats en borsa han de
formular els comptes d’acord amb les Normes Internacionals d’Informació
Financera que formula el International Accounting Standards Board. Aquest
organisme, amb seu a Londres, està integrat per organismes i corporacions
professionals de tot el món. Per a la resta d’empreses europees s’espera que a
partir del 2007 també hagin d’utilitzar les NIIF. Per altra banda, la major part
de països de tot el món, inclosos els Estats Units, també han iniciat un procés
de convergència amb les NIIF.
Amb aquestes normes s’espera que els comptes de les empreses guanyin
fiabilitat i siguin comparables a nivell internacional.

2.- El precedent de les directives comptables comunitàries
Fa unes dècades, l’aleshores Comunitat Econòmica Europea va aprovar vàries
directives que pretenien harmonitzar les regulacions comptables de tots els
estats membres.
Tot i l’optimisme inicial, aquestes directives comunitàries tenien dos grans
limitacions:
1.- La primera es que la major part de temes que afecten a la
comptabilitat podien tractar-se amb criteris diferents (alternatives comptables)
que podien ser escollits pels estats membres, i també per les empreses. Com a
exemple d’alternativa es pot esmentar que la I+D pot ser considerada com una
despesa o com un actiu, el que fa que el resultat pugui variar en funció de
l’alternativa escollida.

2.- La segona es que tots els estats membres varen aprovar normatives,
que tot i ser coherents amb les directives comunitàries, eren molt diferents en
cada estat.

3.- Resultats de les directives
El resultat d’aquest procés és que avui ens trobem amb que les normes
comptables varien molt de país a país, el que fa que la informació financera de
les empreses de diferents estats membres de la UE no sigui comparable. En
segon lloc, la possibilitat de poder aplicar diferents tractaments comptables a
una mateixa transacció econòmica fa que algunes empreses puguin no
informar objectivament als usuaris dels comptes, tot i seguir les normes
vigents.
Per tant, les directives comunitàries no han resolt el problema de la manca de
comparabilitat i fiabilitat dels comptes de les empreses a nivell internacional.

4.- Les NIIF també tenen alternatives i a més els estats poden fer
regulacions diferents
Tot i els esforços del IASB per a reduir el nombre d’alternatives admeses, les
NIIF encara inclouen moltes alternatives. A més, alguns estats, entre ells
l’estat espanyol, ja han manifestat la seva intenció d’obligar les empreses a
aplicar un nou Pla General de Comptabilitat adaptat a les NIIF que pot ser molt
diferent de la normativa comptable que s’aprovi en altres països, malgrat que
en tots els casos es tractin de normes coherents amb les NIIF.

Per aqust motiu, d’aquí a uns anys ens podem trobar que el resultat d’aplicar
les NIIF dóni uns resultats semblants als que vàren generar les directives
comptables comunitàries, és a dir, que no contribueixin tant com podrien a l’
harmonització comptable internacional i a la millora de la fiabilitat dels
comptes.

5.- Conclusions
En base a les reflexions anteriors:
1.- Demanem al IASB que continuï reduint al màxim el nombre
d’alternatives comptables permeses en l’actualitat.
2.- Creiem que l’ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas)
per tal de contribuir a l’harmonització comptable internacional, hauria
d’assumir les NIIF en la seva totalitat i, per tant, no hauria d’emetre
normativa comptable, tal i com ja han decidit altres països.
Si aquestes dos sol·licituds son ateses, les NIIF contribuiran de manera
decisiva a que els comptes guanyin en fiabilitat i en comparabilitat a nivell
internacional.
Si aquestes demandes no s’atenen, les NIIF poden ser una altra oportunitat
perduda, com ja va succeir amb les directives comunitàries anteriors.

