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Resum

En els últims temps el valor raonable ha estat acceptat pels principals 
organismes reguladors comptables. Així, ho recomanen o imposen per 
a la valoració de moltes partides dels estats fi nancers. No obstant això, 
subsisteixen algunes qüestions que alenteixen el procés d’adopció d’un 
model ple de valor raonable en el qual el cost històric no s’utilitzi. Al-
guns d’ells, com la percepció errònia que el valor raonable incrementa 
els costos d’agència, la necessitat d’una evolució de la professió audi-
tora, la major volatilitat de les xifres comptables o el possible increment 
dels costos polítics, només requeriran d’un procés gradual d’adaptació 
en el qual serà molt important la tasca educadora d’organismes norma-
litzadors i associacions professionals. No obstant això, el cost històric 
no serà suprimit completament dels sistemes comptables.
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1. Introducció

D’uns anys ençà s’observa el qüestionament del principi del cost his-
tòric, degut al fet que no permet satisfer les necessitats informatives dels 
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usuaris dels estats comptables en el nou entorn econòmic, caracteritzat per 
nivells creixents de dinamisme i globalització.

Per això, en els últims anys s’ha obert pas el fair value o valor rao-
nable com a criteri de valoració en comptabilitat. El concepte de fair va-
lue apareix recollit en les normes del International Accounting Standards 
Board –IASB– com l’import pel qual pot ser intercanviat un actiu entre 
un comprador i un venedor degudament informats, o pot ser cancel·lada 
una obligació entre un deutor i un creditor amb sufi cient informació, que 
realitzen una transacció lliure (poden veure’s, per exemple, les NIC 16, 18, 
22, 32, 39 o 41).

D’aquesta defi nició, així com d’altres similars que s’han proposat4 , es 
pot deduir que el valor raonable és una concepció abstracta, les materialit-
zacions concretes de la qual poden anar des de la simple consideració dels 
valors de mercat a l’estimació de complexos models sobre fl uxos de caixa 
futurs, depenent de factors tals com l’existència de mercats efi cients per a 
l’element a valorar o la funció que aquest compleixi dins del patrimoni.

L’acceptació del valor raonable ha estat tal, que en les normes de 
l’IASB, ja és l’únic criteri acceptat per a alguns elements patrimonials 
(certs instruments fi nancers o els actius biològics), mentre que per a uns 
altres es recull com tractament alternatiu permès (per exemple, en la valo-
ració posterior de l’immobilitzat material, dels actius intangibles o per a les 
propietats d’inversió), de manera que té tanta validesa com el tradicional 
cost històric5.

Aquesta expansió en l’ús del valor raonable per l’IASB està en sin-
tonia amb el que succeeix en nombrosos països principalment de l’àmbit 
anglosaxó (Estats Units, Canadà, Austràlia, Regne Unit) en els quals, no 
només s’utilitza per als instruments fi nancers, sinó que segueix ampliant 
el seu camp d’aplicació6. Són nombrosos els estudis que revelen el major 
contingut informatiu d’aquestes valoracions (Barth et al., 1995; Barth et 
al., 1996; Beatty et al., 1996; Cornett et al., 1996; Venkatachalam, 1996; 
Barth i Clinch, 1998, o Carroll et al., 2002), per la qual cosa és previsible 
que s’estengui el criteri a més partides. Per la seva banda, Espanya està 
immersa en un procés de reforma del seu sistema comptable, en part a 

4  Per a una anàlisi detallada i una comparativa entre les mateixes, vegi’s, per exemple, el 
treball d’ Álvarez (2000).

5  Per a veure l’acceptació del valor raonable per l’IASB pot veure’s, entre d’altres, Lorca 
Fernández i Andrés Suárez (2001), García Benau i Zorio Grima (2002) o Jonás González i 
Ferrers (2002)

6  Fins i tot a Holanda es permet per a valorar qualsevol tipus d’inversió. Per exemple, ING 
Bank fent ús d’aquesta facultat ho utilitza per a valorar les seves inversions no només en 
edifi cis, sinó també en terrenys.
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causa de les noves exigències comunitàries (Reglament CE 1606/2002) i 
en part a la necessitat d’inserir-se en els corrents doctrinals internacionals. 
Aquest motiu fa que sigui inajornable la seva incorporació a la normativa 
comptable espanyola.

Per tot això, ens preguntem : ¿és possible que en un futur pròxim el va-
lor raonable desplaci totalment al cost històric, quedant com l’únic criteri 
acceptat per a la valoració d’actius i passius?  

L’objectiu del present treball és l’estudi del veritable abast de les limi-
tacions en la introducció del valor raonable, així com les seves conseqüèn-
cies. Això obliga a aturar-se en les circumstàncies que poden confi gurar-se 
com obstacles importants per a l’adopció d’un model de valor raonable 
ple, en el qual tots els elements patrimonials es valorin utilitzant aquest 
criteri. Per aquest motiu, s’analitzen els problemes derivats de la relació 
d’agència, la necessitat que l’auditoria evolucioni per a adaptar-se a aquest 
nou model, els problemes relatius a la volatilitat de les xifres comptables 
i com això pot afectar a uns usuaris no habituats a interpretar una infor-
mació amb aquestes característiques; així com la repercussió del canvi de 
criteri sobre els costos polítics, és a dir, aquells costos que el sector públic 
imposa a les empreses, i l’augment de les quals pot conduir a un rebuig del 
valor raonable per part d’aquelles entitats que es vegin perjudicades pel 
mateix. Igualment, s’indica la necessitat de seguir calculant el cost històric 
d’algunes partides amb independència que s’implanti un model de valor 
raonable, doncs per a certs propòsits supera a aquest criteri. L’últim epígraf 
està dedicat a l’exposició del resum i de les principals conclusions arriba-
des a en el treball.

2. Els problemes derivats de la relació d’agència

Des del desenvolupament de la teoria de la signatura, a partir dels 
treballs seminals de Coase (1937), Alchian i Demsetz (1972), Jensen i 
Meckling (1976) o Fama i Jensen (1983), entre d’altres, és comunament 
acceptat que la comptabilitat juga un paper molt important en la comunica-
ció d’informació entre les parts contractants. Com més fi able sigui la infor-
mació comptable més reduïts seran els costos d’agència i major efi ciència 
arribaran a les organitzacions i al sistema econòmic en el seu conjunt. 

Les asimetries d’informació generen dos tipus de problemes: el primer 
és el moral hazard (risc moral), que sorgeix per una falta d’informació 
sobre com desenvolupa l’agent la seva activitat, podent optar per no seguir 
les indicacions del principal i perjudicar-lo. El segon és la adverse selection 
(selecció adversa), que es refereix a les difi cultats per a motivar a l’agent 
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en aquelles situacions en les quals els seus comportaments són observables, 
però no es pot verifi car si són correctes degut al fet que l’agent està millor 
informat. Per aquest motiu un model de comptabilitat basat en el valor rao-
nable, els valors del qual fossin difícilment comprovables, donaria major 
marge als efectes indesitjables del risc moral i de la selecció adversa.

Per això, en un model valoratiu basat en el valor raonable, adquireix 
gran importància la fi abilitat de les valoracions, per a això són necessaris 
models específi cs adaptats a les peculiaritats de l’element patrimonial a 
valorar. Si des de diverses instàncies es pretén expandir aquest criteri a una 
diversitat de partides, el desenvolupament d’aquests models és una condi-
ció indispensable per a garantir valoracions fi ables (Casabona, 2002).

Quan es tracta de valorar elements la missió dels quals dins del patri-
moni empresarial és la de ser intercanviats i existeix un mercat líquid per 
als mateixos, les cotitzacions en els mateixos representen la principal font 
d’informació per a calcular el fair value, degut al fet que les assumpcions 
i expectatives dels participants en el mercat se suposa que ja es troben in-
corporades en el preu.

En la resta de casos s’han d’utilitzar tècniques d’estimació per a deter-
minar el fair value amb sufi cient fi abilitat. En aquest cas es pot recòrrer a 
models i tècniques que resulten plenament satisfactòries, com l’anàlisi de 
fl uxos d’efectiu descomptats, els models de càlcul del preu de les opcions 
(com, per exemple, el mètode de Black-Scholes), les possibilitats obertes 
amb les noves tecnologies (com el CBR7 o les subhastes en Internet), o les 
taxacions realitzades per perits qualifi cats8.

A més, s’ha de comentar a favor del valor raonable que el cost his-
tòric no soluciona de forma defi nitiva els problemes derivats de la relació 
d’agència, doncs com apunten Ronen i Sadan (1981), les possibilitats que 
tenen els gerents per a la manipulació de xifres comptables en un siste-
ma basat en valors històrics són molt àmplies, i es poden agrupar en dos 
blocs:

a) Pràctiques «cosmètiques», que consisteixen merament en l’alteració 
interessada dels valors a través de, per exemple, canvis en les po-
lítiques d’amortització, en l’estimació dels saldos incobrables o en 
revaloritzacions arbitràries d’actius.

7  El CBR (Case Based Reasoning - Raonament Basat en els Casos) és un model de raonament 
consistent a resoldre els problemes a través d’analogies amb situacions passades (sobre el 
mateix, pot veure’s Curet i Jackson, 2001, entre altres).

8  Sobre el tema de la determinació del valor raonable pot veure’s, entre d’altres, Foster i Upton 
(2001).
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b) Venda d’actius infravalorats comptablement. Aquesta pràctica és 
especialment perjudicial, ja que a més de distorsionar la mesura 
de la renda empresarial, doncs suposa la inclusió en el resultat 
d’operacions no habituals, pot redundar en una deteriorament dels 
interessos dels distints stakeholders, especialment els accionistes, 
si la venda es produeix en un moment que no és el més convenient 
per als interessos d’aquests últims.

Així és que es pot concloure que sota qualsevol criteri de valoració, 
i no només quan s’empra el valor raonable, hi ha marge per a manipular 
les xifres comptables, per la qual cosa els arguments contra aquest criteri 
basats en la teoria de l’agència neixen del desconeixement i de la falta 
d’habituació dels usuaris al mateix.

Per això, s’ha de fer tot el possible perquè els avantatges objectius del 
valor raonable determinat d’una forma fi able no es vegin entelats per les 
distorsions causades per un possible rebuig dels usuaris. A tal fi , estimem 
imprescindible que la transició normativa s’efectuï de forma gradual, com 
ha vingut fent l’IASB, i que s’acompanyi d’un procés «d’educació » als ela-
boradors i als usuaris dels estats fi nancers basat en la difusió dels avantatges 
del nou sistema. En aquest punt, la labor del món acadèmic i dels organis-
mes normalitzadors i associacions professionals s’estima imprescindible.

En relació amb els possibles problemes d’agència, és destacable també 
que s’ha comprovat empíricament l’efecte positiu de l’actuació d’auditors 
i taxadors externs sobre la confi ança dels usuaris en la fi abilitat dels valors 
revaluats (Dietrich et al., 2001; Muller i Riedl, 2002), el que ens duu a 
anticipar la importància de la funció auditora, qüestió que es tracta a con-
tinuació.

3. La necessitat d’una redefi nició del paper de l’auditoria

És evident que un model valoratiu basat en valors raonables planteja 
noves exigències a la professió auditora, la qual es veurà forçada a evolu-
cionar des d’una comprovació de normes de registre altament complexes, 
que és el que es realitza en el sistema comptable actual basat en el cost 
històric, a ser una comprovació de valors, bé emanats d’un mercat o bé 
derivats d’algun model de valoració. 

Pot pensar-se que això suposa imposar una càrrega excessiva sobre 
la professió auditora, doncs, com indiquen Alles et al. (2000), això farà 
que l’auditoria passi a ser una activitat interdisciplinar, al ser necessaris 
coneixements de disciplines diverses per a garantir la fi abilitat de les valo-
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racions, però també s’ha de tenir en compte que el model actual d’auditoria 
basat en la comprovació de normes és així mateix altament costós.

Donada la proliferació de normes comptables en la pràctica, l’auditoria 
és ja una activitat quasi-interdisciplinar, doncs un únic comptable no pot 
dominar la normativa de totes les àrees, sent necessària la col·laboració 
d’un equip d’especialistes d’àrees diverses per a efectuar l’auditoria d’una 
empresa la grandària de la qual sobrepassi un cert límit.

A més, en el món econòmic i fi nancer, es percep el sentir generalitzat 
que, en el moment actual, l’auditoria es troba en una situació difícil a causa 
dels escàndols comptables per tots coneguts (Enron, Worldcom, etc.), els 
quals, de la mateixa forma que han danyat la credibilitat de la compta-
bilitat, ho han fet amb la professió auditora, pel que seguir mantenint el 
mateix model possiblement sigui l’opció més arriscada. No obstant això, la 
reforma de la professió auditora no es produirà d’un a un altre, i si la tran-
sició al valor raonable no s’acompassa amb aquest canvi, de tal manera que 
els estats fi nancers arribin a un mínim imprescindible de fi abilitat, tots els 
avantatges del nou model valoratiu quedaran anul·lats. Per això, i tal com 
s’ha indicat en l’epígraf anterior, potser seria recomanable una introducció 
gradual com ha anat fent l’IASB amb les seves normes; és a dir, primer 
contemplar una major fl exibilitat (per exemple, establint una opció prefe-
rent i altra alternativa), encara que vagi en contra de la comparabilitat, per 
a després introduir una major rigidesa (eliminat les alternatives).

En relació amb l’auditoria, hem de comentar també que donada la 
seva importància en aquest nou escenari econòmic en el qual es qüestiona 
la fi abilitat de la informació comptable, cabria plantejar-se la possibilitat 
d’estendre l’obligació d’auditoria més enllà de les societats actualment 
obligades.

No obstant això, això s’estima inviable perquè la tendència en els or-
ganismes reguladors és simplifi car i reduir les obligacions de les empreses 
petites i mitjanes. Cal tenir present que les mesures de política i promoció 
econòmica preferides avui dia per les Administracions Públiques opten per 
alleugerir als negocis de reduïda dimensió de càrregues comptables i admi-
nistratives (per exemple, la normativa que s’ha aprovat recentment relativa 
a la Nova Empresa, Llei 7/2003, que suposa la modifi cació de la Llei de 
Societats de Responsabilitat Limitada, i que contempla, entre altres coses, 
un pla de comptabilitat simplifi cada). A més, és poc probable que aquells 
qui elaboren la comptabilitat d’aquestes societats tinguin els coneixements 
necessaris per a aplicar els models de valoració d’aquelles partides no ne-
gociables en mercats efi cients, el que redundarà en (a) falta de fi abilitat o 
(b) increment de costos al haver de recórrer a, o l’incrementar els serveis 
d’assessors externs.
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Tenint en compte això, en el cas de les PIMES probablement els in-
convenients del valor raonable, a data d’avui, superin als avantatges, amb 
el que estaria justifi cada l’existència d’un model comptable dual, que serà 
pel que probablement s’opti en el nostre país al fi nal del procés de reforma, 
si es compleixen les previsions del Llibre Blanc per a la Reforma de la 
Comptabilitat a Espanya (ICAC, 2002). Així, per a les empreses més pe-
tites, el valor raonable només s’aplicaria a les partides menys problemàti-
ques, com per exemple els actius fi nancers cotitzats en mercats secundaris 
organitzats.

No obstant això, també ha de tenir-se en compte que l’aplicació de 
les noves tecnologies al camp empresarial permetrà en un futur pròxim 
l’automatització del tractament, comunicació i anàlisi de la informació 
comptable. En això jugaran un paper molt important desenvolupaments 
com els sistemes ERP (Enterprise Resource Planning - Planifi cació dels 
Recursos Empresarials) (Mabert et al., 2003), SCM (Supply Chain Mana-
gement - Gestió de la Cadena de Subministrament) (Handfi eld i Nichols, 
1999), les tècniques d’intel·ligència artifi cial (Serrano Cinca i Martín del 
Brío, 1993; Charlo Molina i Sierra Molina, 2000) i totes les aplicacions re-
lacionades amb Internet, com el reporting digital (Gandía Cabedo, 2001) i, 
especialment, l’estàndard XBRL (extensible Business Reporting Language 
- Llenguatge Extensible d’Informació Empresarial), que és un vocabulari, 
creat a partir del llenguatge XML per a la representació de dades, que per-
met estandarditzar la transmissió i recepció de documents amb informació 
fi nancera9.

Tot aquest ventall de possibilitats tecnològiques provocarà que dismi-
nueixi el cost de l’auditoria, el que farà que els organismes reguladors es 
puguin plantejar la conveniència d’estendre la revisió obligatòria de comp-
tes a societats més petites que les actualment obligades, circumstància que 
eventualment obriria la porta al valor raonable en aquest tipus de negocis.

4. L’augment de la volatilitat de les xifres comptables

La incidència que té l’ús del valor raonable és difícil de quantifi car, 
màxima quan la normativa tan sols ho estableix com obligatori per a cer-
tes partides, permetent-lo per a unes altres. Per exemple, les normes de 

9  L’Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d’Empreses (AECA) ha mostrat 
un gran interès per aquests temes, creant en el seu si una Comissió d’Estudi sobre Noves 
Tecnologies i Comptabilitat, la qual ha emès fi ns a la data tres documents (AECA, 2002, 
2003, 2004).
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l’IASB ho estableixen com obligatori per als instruments fi nancers, i així 
l’empresa Amadeus en aplicar-ho per a aquests elements fi nancers refl ec-
teix en 2003 una caiguda dels seus resultats del 3,74%, mentre que en 2002 
es produeix un increment del 6,13%. En canvi, per a altres elements patri-
monials, l’IASB confi gura el valor raonable com potestatiu, amb la qual 
cosa serà l’empresa la que voluntàriament decideixi la seva aplicació o no. 
Així, en el cas de les inversions immobiliàries, UBS va decidir utilitzar el 
valor raonable, i això va suposar una caiguda en el seu benefi ci net del 1% 
en 2003 i un increment del 0,54% en 2002. 

Això enllaça amb un altre dels problemes que normalment argumenten 
els contraris a la valoració segons el valor raonable és que produeix un 
increment de la volatilitat de les xifres comptables (Barth et al., 1995; Ma-
cDonald, 2002; Ryan et al., 2002a, 2002b, entre altres). Ara bé, si la volati-
litat de les xifres comptables refl ecteix la volatilitat del valor dels elements 
del patrimoni això seria una cosa positiva en si mateix. Major variabilitat 
vol dir major contingut informatiu, o sigui, una major capacitat del sistema 
comptable per a la captació de totes aquelles circumstàncies que afecten al 
patrimoni empresarial.

Si admetem que la volatilitat és positiva en si mateixa, per què des 
del món professional s’han alçat veus en contra, com per exemple les de 
Jackson i Lodge (2000) o la de Ebling (2001)? Una possible explicació 
radica en que la volatilitat de les xifres comptables és un problema per als 
gerents i directius. Des del punt de vista d’aquests últims, l’ideal és que 
tant els resultats com el patrimoni segueixin un camí de creixement estable 
i poc pronunciat. Amb un criteri com el valor raonable que condueix a una 
major transparència, i si l’auditoria compleix adequadament la seva funció 
de vigilància, es redueixen bastant les opcions que tenen els gerents per 
a portar a terme les pràctiques per a manipular les xifres comptables que 
es van descriure en l’epígraf 2, i que de forma bastant eufemística, i una 
miqueta hipòcrita, s’han denominat com «gestió del benefi ci» o earnings 
management en la terminologia anglosaxona10.

La major transparència que ocasiona un refl ex més precís de la volati-
litat tindrà repercussions en les pràctiques directives, doncs els gerents es 
veuran obligats a efectuar accions dirigides a la protecció del valor dels ac-
tius. En altres paraules, la progressiva implantació del valor raonable segu-
rament modifi carà l’actitud dels gerents davant el risc empresarial, ja que 
aquest serà ara més «visible». Així, en opinió de Barlev i Haddad (2003, p. 

10  Una anàlisi detallada d’aquest tema pot veure’s a Laínez Gadea i Gastón Jarne (1999) o en 
Teets (2002), entre d’altres.
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21), previsiblement s’evolucionarà cap a una nova cultura de gestió, en la 
qual serà habitual la utilització de derivats i altres tècniques anàlogues per 
a la protecció del valor dels actius de l’empresa.

Com a contrapartida, s’ha de tenir present també que la major volatili-
tat, i per tant superior contingut informatiu del valor raonable, pot conver-
tir-se en alguna cosa negativa si els destinataris dels estats comptables no 
estan preparats per a entendre i interpretar dades elaborades d’acord amb 
els nous criteris. En paraules de Gonzalo Angulo (2002, p. 13), al ser la 
informació fi nancera de les empreses un fenomen social, qualsevol canvi 
corre el risc de ser rebutjat si suposa trencar bruscament els costums de les 
empreses i professionals.

Tenint això en compte, la implantació del valor raonable, malgrat els 
seus indubtables avantatges, vindrà determinada per les diferents cultures 
empresarials i fi nanceres. En aquest sentit, és interessant fer referència aquí 
a l’Informe Final del Comitè Jenkins (AICPA, 1994), que, en dates relati-
vament recents, encara es pronunciava en contra de l’avanç cap a un model 
comptable basat en valors de mercat. Aquesta presa de posició es justifi ca 
en un entorn com el dels mercats borsaris d’Estats Units, caracteritzats pel 
seu excessiu curtplacisme, que provoca que qualsevol mínima desviació 
dels resultats enfront dels valors previstos tingui un fort efecte en la coti-
tzació de les accions. És il·lustratiu el cas, exposat per l’expresident de la 
Securities and Exchange Commission –SEC– Arthur Levitt (Levitt, 1998), 
d’una companyia que a causa d’una desviació negativa gairebé impercep-
tible en els seus resultats va perdre més del 6% del seu valor en borsa en 
un sol dia.

D’igual manera, les empreses de certs sectors són especialment con-
tràries a la major volatilitat del fair value, donada la naturalesa de les seves 
operacions i de les seves estructures patrimonials, així com per l’especial 
vigilància a la que estan sotmeses. Les entitats asseguradores, els fons de 
pensions i les entitats bancàries són especialment sensibles a l’ús del valor 
raonable, ja que per la naturalesa dels seus actius i passius es podrien veure 
sotmeses a una major volatilitat en les seves xifres comptables. Per això, 
els bancs d’Europa a través de la Federació Bancària Europea –FBE– es 
mostren poc inclinats a comptabilitzar a fair value les cobertures que fa-
cin sobre les seves carteres d’inversions11. Això pot provocar que els fons 

11  Les NIC 32 i 39 han estat molt polèmiques i han estat les que més problemes han plantejat 
de cara a la seva implementació, amb l’afegit de les seves constants reformes, l’última 
d’elles aprovada molt recentment. Amb aquesta reforma es tracta de simplifi car la seva apli-
cació, arribar a una consistència en els mesuraments d’actius i passius fi nancers i eliminar 
inconsistències internes. Tot això amb la fi nalitat de facilitar la seva acceptació.



156  Javier de Andrés Suárez i Pedro Lorca Fernández 

de pensions i les companyies d’assegurances canviïn les seves polítiques 
d’inversió i destinin una part de les inversions actuals en renda variable a 
inversions en renda fi xa. 

No obstant això, és d’esperar que aquests fenòmens es vagin mitigant 
conforme passi el temps, ja que existeixen instruments que permeten evi-
tar la variabilitat i tenir en compte la volatilitat. A més, s’ha de tenir en 
compte que la difusió de les noves tecnologies a les que es va fer referèn-
cia en l’epígraf anterior, causarà una preferència per la informació on line 
doncs tots aquests desenvolupaments tecnològics estan aconseguint que els 
usuaris s’habituïn a rebre un cabal d’informació contínua que mostri un 
panorama canviant.

Tampoc cal oblidar que la globalització dels mercats anirà unifi cant 
progressivament les cultures fi nanceres i empresarials dels diferents països, 
si bé cal reconèixer que pot ocórrer que una mica del curtplacisme nord-
americà es traslladi a aquest costat de l’Atlàntic.

En qualsevol cas, i com anteriorment es va indicar, ha de fer-se tot el 
possible perquè els avantatges del valor raonable no es vegin entelats per 
distorsions derivades de la falta d’habituació a aquest criteri. Així, perquè 
els usuaris sàpiguen interpretar correctament la major volatilitat, igual que 
perquè percebin que el valor raonable no té perquè ser menys fi able, és im-
prescindible, com es va indicar, que la transició es faci de forma gradual i 
que s’acompanyi d’una adequada difusió dels avantatges del nou sistema.

5. Els costos polítics

Una de les fonts més importants de resistència a l’extensió de la 
comptabilitat basada en el valor raonable és la creença que aquest canvi pot 
suposar un augment en els costos polítics suportats, és a dir, en aquells que 
el sector públic imposa a les empreses. En ocasions, tal com van posar de 
manifest Watts i Zimmerman (1979), la importància d’aquests costos pot 
ser tal que faci d’aquest factor el primordial en la fi xació d’una determi-
nada norma comptable. Poden distingir-se dues classes principals de cos-
tos polítics, els de naturalesa fi scal i aquells que es deriven de l’existència 
d’organismes reguladors que efectuen una labor de supervisió o vigilància 
sobre les empreses d’un sector concret.

Pel que fa als aspectes fi scals, el principal argument contra el valor 
raonable radica en que pot suposar un augment en la quota a pagar per 
l’impost sobre els benefi cis, a causa de la imposició de guanys no realitzats. 
No obstant això, s’ha de fer referència aquí a la necessària separació entre 
els àmbits comptable i fi scal. 
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En el cas espanyol, a l’hora d’estudiar la possible reforma comptable 
s’ha tingut en compte aquest aspecte. D’aquesta manera, si la separació 
és adequadament considerada a l’hora d’elaborar la nova normativa, els 
efectes fi scals de la reforma haurien de ser neutres, com així es recomana 
en el Llibre Blanc per a la Reforma de la Comptabilitat a Espanya (ICAC, 
2002, Cap. XI).

Referent als costos imposats per organismes reguladors, aquests 
s’han de vincular a la major transparència que el valor raonable imposa a 
l’actuació dels directius, evidenciant-se així més fàcilment, i mitjançant la 
ja referida major volatilitat de les xifres comptables, pràctiques arriscades 
a l’excés i penalitzades per les entitats de supervisió.

Sens dubte, el sector d’economia regulada més afectat per aquest aspecte 
del pas al valor raonable és novament la banca, encara que també es produi-
ran canvis en uns altres com el de les empreses d’assegurances12. A causa de 
això, és des de la banca on amb més força s’han aixecat veus en contra de 
la comptabilitat basada en el valor raonable. Els arguments esgrimits, a part 
dels ja comentats referents a l’increment de la volatilitat, radiquen en que és 
un error imposar un sistema contra el qual, a pesar dels seus avantatges, es 
pronuncia tota la comunitat bancària (Chisnall, 2001), que no s’ha procedit a 
una comprovació rigorosa de l’efi càcia dels canvis normatius (Hague, 2002) 
i, fi nalment, que els instruments disponibles per la valoració del valor raona-
ble no estan en molts casos prou desenvolupats encara (Wilson, 2001).

No obstant això, la majoria dels autors coincideixen en que el can-
vi és irreversible, i per tant tots els agents econòmics implicats s’hauran 
d’adaptar a la nova situació, fi ns i tot les entitats del sector fi nancer (Da-
mant, 2001). A més, també s’ha reconegut en no poques ocasions que els 
avantatges d’un sistema comptable basat en el valor raonable superen als 
inconvenients específi cs que causa a les entitats bancàries (Benston, 1989; 
Kirk, 1991; Wyatt, 1991; Hendriksen i Van Breda, 1992, entre altres).

En relació amb els costos polítics del valor raonable, hem d’indicar 
que a més del que s’ha exposat anteriorment es desprèn que aquests tenen 
dues parts diferenciades. En primer lloc pot identifi car-se un component 
inevitable, que si bé suposa cost per a les empreses, implica un benefi ci per 
al conjunt de la societat al permetre un control més precís sobre l’activitat 
d’aquestes companyies, i en segon lloc existeix un component evitable de-
rivat de la utilització esbiaixada o incorrecta de les xifres comptables per 
part de les autoritats fi scals i els organismes reguladors.

12  En referencia a aquest fet, veure, per exemple, Rodríguez-Ponga Salamanca i Pasqual Nieto 
(2002).
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És d’esperar que, tant a Espanya com en la resta de països involucrats 
en aquest procés de canvi, la reforma s’efectuarà de tal manera que es mi-
nimitzi aquest últim component. No obstant això, és important recomanar 
novament que es faci una comunicació adequada a les empreses de les 
característiques de la reforma, per a així reduir les resistències a la implan-
tació de la nova normativa. En aquest sentit, a Europa podem basar-nos en 
l’experiència acumulada als Estats Units, país pioner en la implantació del 
valor raonable, i en el qual es constata que encara en dates recents un per-
centatge apreciable d’empreses no subministra en els seus estats fi nancers 
la informació sobre el valor raonable de certes partides (Botosan i Plumlee, 
2001).

6. La subsistència del cost històric per a certs propòsits

De tot allò exposat en els apartats anteriors es desprèn que el cost his-
tòric seguirà tenint un buit en els models de valoració, doncs serà el criteri 
més adequat en aquells casos que els avantatges del valor raonable siguin 
inferiors als inconvenients. Així, s’han identifi cat com principals àrees de 
subsistència del cost històric les empreses petites i mitjanes i aquells en-
torns que, per no estar els usuaris prou familiaritzats amb un model de va-
loració basat en el valor raonable, la seva implantació sobtada ocasionaria 
distorsions en els mercats. També, al fer referència als costos polítics, s’ha 
indicat la conveniència que el pas al valor raonable sigui fi scalment neutre, 
el que comporta la necessitat de mantenir un registre de valors històrics a fi  
de no gravar benefi cis no realitzats.

Més enllà de les àrees ja comentades en les quals es justifi ca la per-
manència del cost històric, s’ha de tenir en compte que el propòsit que 
persegueixi cada usuari a l’analitzar la informació comptable infl ueix en la 
decisió sobre el criteri de valoració més convenient. Referent a això podem 
considerar dos grans objectius en l’anàlisi econòmic i fi nancer: l’estudi de 
la rendibilitat i l’estudi de la solvència.

Quan s’efectua una anàlisi de rendibilitat, és molt convenient, i en oca-
sions imprescindible, tenir la referència del cost històric, doncs la rendibi-
litat es defi neix com el quocient entre el rendiment obtingut i la inversió 
efectuada. No obstant això, el valor raonable és de gran utilitat. Això és 
degut al fet que a l’hora de calcular la rendibilitat es pot fer tant des de la 
perspectiva del moment que es va realitzar la inversió -prenent el cost his-
tòric-, com de la del moment que es fa el càlcul, utilitzant el valor raonable. 
D’aquesta manera l’analista pot conèixer la rendibilitat tant en relació amb 
el cost històric com respecte al que val actualment aquesta inversió.
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Podem preguntar-nos si és possible avaluar el valor en funció de la 
informació presentada en els comptes anuals com ho fem en l’actualitat, 
i arribem a la conclusió que no ha estat el cas més habitual, ja que el ca-
pital s’incorpora en el balanç basat en el valor dels actius i passius a cost 
històric o de llibres, que al seu torn refl ecteix el preu de compra. Sembla 
coherent concloure que així expressat no diu gens sobre si la companyia 
crea o destrueix valor durant el període de reporting. Des de la perspectiva 
de l’accionista la recerca d’indicadors que ens informin sobre la generació 
de valor i l’estimació d’actius i passius a valor raonable permet mesurar si 
es crea o destrueix valor.

De la mateixa manera, quan el que es pretén és analitzar la solvència, 
és a dir, la capacitat de l’empresa per a plantar cara als seus compromisos 
futurs, és clar que el valor raonable és un criteri molt més adequat ja que fa 
referència al futur, doncs conté informació sobre els fl uxos de caixa posi-
tius i/o negatius que previsiblement ocasionarà cada element patrimonial.

Tot allò anterior ens duu a portar a col·lació les recomanacions del 
ASOBAT (AAA, 1966), en el sentit que els múltiples objectius de la comp-
tabilitat fi nancera que aquest informe estableix són la justifi cació per a 
l’emissió d’informació fi nancera bicolumnar i fi ns i tot multicolumnar, en 
la qual coexistirien valor raonable i cost històric.

Aquestes recomanacions estan avui dia més vigents que mai, doncs les 
noves tecnologies abarateixen el cost d’elaboració, transmissió i tractament 
de la informació comptable, facilitant el desenvolupament de l’enfocament 
preconitzat en el ASOBAT. Especialment valuosa en aquest sentit és la 
contribució del ja referit estàndard XBRL, doncs permet posar a la disposi-
ció dels usuaris de la informació comptable un gran volum de dades de tal 
manera que aquests puguin seleccionar sense cap cost aquells que els són 
més rellevants.

7. Resum i conclusions

Començàvem el treball preguntant si és possible que en un futur pròxim 
el valor raonable desplaci totalment al cost històric, quedant com l’únic cri-
teri acceptat per a la valoració d’actius i passius. No hi ha dubte que s’ha 
anat fent un buit en els sistemes comptables com a criteri de valoració; 
no obstant això, a pesar dels seus indubtables avantatges, la implantació 
del valor raonable no està exempta de difi cultats, i si bé algunes poden 
ser solucionades, unes altres fan que segueixi sent necessari el càlcul de 
valoracions segons el criteri del cost històric, almenys per a certs elements 
patrimonials.
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Els problemes derivats de la relació d’agència no són exclusius del 
valor raonable, i es centren més en la percepció que els usuaris tenen de la 
fi abilitat de les valoracions que en una disminució real de la fi abilitat, pel 
que amb un adequat procés «d’educació » dels agents econòmics es contri-
buirà a la solució d’aquest problema.

A més, el nou model valoratiu planteja noves exigències a la professió 
auditora, i això fa convenient que la transició es faci d’una manera suau, 
per donar temps a que els auditors s’adaptin als canvis i s’evitin tensions 
innecessàries.

Per altra banda, l’augment de la volatilitat de les xifres comptables i 
els costos polítics també es confi gura com aspectes que exigeixen que la 
transició del model comptable s’efectuï d’una manera gradual, perquè els 
usuaris s’habituïn als avantatges, i les distorsions en els mercats siguin les 
mínimes possibles. També s’ha indicat que el cost històric sempre tindrà 
un buit dins del sistema comptable, doncs la informació que subministra és 
necessària en determinades situacions i per a certs propòsits. A més, les no-
ves tecnologies abarateixen la transmissió i anàlisi d’informació comptable 
elaborada, no solament amb un únic criteri sinó amb una pluralitat d’ells, el 
que facilita la supervivència del cost històric encara que el valor raonable 
presenti avantatges objectius en la major part de les situacions.

Finalment, i com a nota fi nal del present treball, hem de comentar que 
seria molt recomanable que els organismes reguladors que han de governar 
el procés de transició al nou model tinguessin en compte els resultats de 
la investigació sobre la matèria. En aquest sentit és necessari esmentar les 
manques dels estudis que fi ns al moment s’han efectuat, doncs la major part 
de la investigació empírica realitzada fi ns a la data (vegin-se, per exemple, 
els treballs de Barth et al., 1995; Barth et al., 1996; Beatty et al., 1996; Cor-
nett et al., 1996; Venkatachalam, 1996; Barth i Clinch, 1998, o Carroll et al., 
2002) se centra únicament a mesurar l’associació estadística entre els valors 
comptables i la rendibilitat borsària dels títols. Pràcticament cap estudi ha 
tingut en compte que el valor de la informació comptable per als seus usua-
ris està determinat per una àmplia gamma d’aspectes tals com la contribució 
a la funció de govern, a l’efi ciència de la gestió, o la reducció dels costos 
d’agència en el confl icte d’interessos que l’empresa manté amb stakehol-
ders i treballadors (Holthausen i Watts, 2001), i en el futur serà necessari 
considerar diferents models de valoració de la informació quan s’investigui 
quin criteri valoratiu aporta més contingut informatiu (Mozes, 2002).

Per això, seria recomanable que des dels poders públics, a més de di-
fondre els avantatges del valor raonable, s’estimulés la realització d’estudis 
sobre la utilitat de la informació comptable elaborada amb diferents criteris 
per a les necessitats informatives dels distints usuaris.
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