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Comptabilitat 

• L'ambigüitat en l'aplicació i interpretació dels 
criteris comptables permet emprar mètodes 
de registre diferents sobre un mateix fet 
comptable. 



“Manipulació” comptable 

• "La informació comptable com a expressió de 
la imatge fidel i raonable de la situació 
econòmica i financera de l'entitat “ 

 

versus 

 

• "la informació comptable al servei dels 
interessos d'aquells que l'elaboren " 



“Manipulació” comptable 



“Bona” 

• El gerent té cert marge de maniobra davant 
contractes incomplets i rígids (reduir els costos 
d'agència) 

 

• Dispositiu per transmetre informació privilegiada al 
mercat  (pronòstics més veraços) 
(preu accions = perspectiva de futur) 

 

• Pot augmentar el valor de l'empresa  

(Jiraporn, Miller, Yoon, i Kim, 2008). 

“Manipulació” comptable 



Comptabilitat Creativa 

“Dolenta” 

• Comportament oportunista dels directius 
(maximitzar el seu “bonus”) 
 

• Distorsionar la informació financera per un fi concret  
(amagar deute, amagar pèrdues, modificar ratis per 

compliment de condicions contractuals...) 
 

• Incentius del mercat de capitals  
(abans de una IPO, d’ofertes secundaries de capital, managers 

buy-out’s) 

(Healy & Wahlen, 1999)  



Patró de CC 

• Prendre un bany - “Taking a Bath” 

• Minimització dels guanys  

• Maximització dels guanys / no presentar 

pèrdues 

• Suavitzar guanys 



Comptabilitat 

“conservadora” 

 

 

Comptabilitat 

“agressiva” 

 

 

 

Comptabilitat 

“Fraudulenta” 

• Reconeixement agressiu de provisions 
i reserves 

• La sobrevaloració de R+D 

• Exagerar devaluació d'actius 
 

• Subestimar provisió per a insolvències 

• Reduir provisions  agressivament 

• Enregistrament de les vendes abans 
de realització 

 

 

• Enregistrament de vendes fictícies 

• Falsejar data de factures 

• Sobrevaloració d’inventaris 

•Comptabilitat “B” 

 Segons 

estàndards 

Incompliment 

d'estàndards 



Grans Escàndols (frau) 

• Worldcom (2002) – va capitalitzar despeses (11mm) 

• Merck (2002) – Vendes fictícies (co-pagaments) 
mitjançant filial (14mm) 

• Tyco (2002) -  gerents varen inflar els guanys en 500 
mill  (150 mill en incentius), amb préstecs ficticis i 
venda d’accions fraudulenta   

• Enron (2001); Parmalat (2002); AIG (2005); Lehman 
Brothers (2008)  –  varen amagar pèrdues i deute, 
amb filials o camuflat com a vendes 



Grans Escàndols (frau) 

Corrupció política i estafa 

• Fidecaya (1980) ; KIO (1986); Filesa (1990) ; Gürtel 
(2009); Noos (2010) 
 

Escàndols comptables 
 

• Rumasa (1983) -  comptabilitat ‘B’ i forat patrimonial 

• Nueva Rumasa (2010) – ocultació de pèrdues i deutes, 

evasió d’impostos i estafa  

• Pescanova (2013) – ocultació de deute i pèrdues  



 
Detecció i Mesura 
 

Models regressius que ens informen quantitats en la informació 

comptable no explicada per vendes, actius, cash flows... 

 

∗ Residuals del Jones Model (1991)  

∗ Residuals del Modified Jones model (Dechow, Sloan and Sweeney, 1995)   

∗ Earnings Smoothness and Earnings Aggressiveness (Leuz et al. 2003)  

∗ Earnings losses/decreases Avoidance (Chih, Shen & Kang 2008)  

 

Indicadors externs de qualitat de la informació financera 

 

∗ Escrutini de la CNMV (SEC, ESMA ...) davant irregularitats 

∗ Expedients sancionadors de la CNMV/ SEC /ESMA 

∗ Reformulació de les comptes 

∗ Informes de control intern (Ex. Sarbanes-Oxley Act )  



Determinants 

Característique
s de l’empresa 

Resultats de l’empresa 
Creixement 
Mida de l’empresa 

Complexitat i exigència de les  
obligacions contractuals 

Governança  
corporativa  

Característiques del Consel
l d’Administració 
Estructura de la propietat 

Sistema de retribució – basat, o 
no, en resultats 
Responsabilitat Social Corporati
va 

Auditors  Mida  
Honoraris 

Conflicte d’interessos 
 

Incentius del  
mercat capitals 

IPO 
Ofertes secundaries de K 

Managers buy-out’s 
Assolir previsions dels analistes 

De difícil control per forçar una reducció 



Determinants 

Informació  
financera 

Normativa comptable  

Factors 
externs 

Regulacions del mercat 
de  capitals 

Regulacions fiscals 

Factors  
legals i     
institucionals 

Protecció del accionista 
Esforços en la aplicació d
e la normativa  

Tradició legal  
(continental/anglo-saxo
na)  

Factor més controlables 



Efectivitat Reduir CC 

(Leuz, Nanda , i Wysocki, 2003) 

Dret continental 
 

Concentració de 
la propietat 
 

Menys protecció 
al inversor 
 

Menys esforços   
per aplicar 
regulació 
 

Dret anglosaxó 
 

Dispersió de la 
propietat 
 

Més protecció 
al inversor 
 

Més esforços 
per aplicar 
regulació 

CC 

CC 



Efectivitat Reduir CC 

Debat obert envers quina normativa serà més 
eficient en reduir CC 

 

(Callao & Jarne, 2010) 

IFRS (NIIF) – 
Basada en principis 
comptables 

Normativa pròpia 
del país, específica 
(més normativa) 

(Barth, Landsman, and Lang (2008) 



Normes Comptables 

Necessitat d’harmonització de les normes 
comptables per permetre la interpretació 

internacional  

GAAP  vs  NIIF 

Conjunt de regles amb 
orientació precisa   - 

més comparables 

Principis generals 
que guien al usuari - 
 més informatives  

Trade-off 



Normes Comptables 

Basades en Normes Basades en Principis 

(Van Beest, 2009)  

Canvi de 
cromos 



NIIF (principis) 

Disseny d'un conjunt de normes basades 
en principis, prou flexible, per a ser 
"absorbit" per les regulacions dels 
diferents països. 

 

A diferents velocitats i adaptacions: 

• Implantació directa 

• Norma nacional adaptada (Espanya) 

 

 



Efecte en CC (Europa) 

Barth et al (2008), troben evidència agregada en 21 
països de menor Comptabilitat Creativa 
 

Callao i Jarne (2010): 
 

• Augment de discrecionalitat en actius de llarg 
termini en tots els països, excepte Itàlia  

• Augment de la discrecionalitat de actius de curt 
termini a França, Espanya i el Regne Unit.  

• Reducció de la discrecionalitat a actius corrents a 
Alemanya, Països Baixos i Portugal 

 



Efecte en CC (Europa) 

¿Efecte de les normes o efectes legals e institucionals? 

Experiment 

Alemania pot escollir: US GAAP, GAAP alemany, IFRS (NIIF) 

Resultats 

• qualitat general dels estats financers és molt similar 
en tots 

• la CC és significativament inferior sota els US GAAP, 
i similar entre GAAP alemany i IFRS (NIIF) 

 

(Van Der Meulen et al., 2007; Goncharov & Zimmermann, 2008)  



Efecte en CC (Europa) 

Aquests resultats suggereixen que les NIIF en 
realitat, han encoratjat CC i el comportament 
oportunista en alguns països, probablement a 
causa de les característiques específiques de 
cada país i les condicions institucionals i 
ambientals 



Efecte en PGC (Espanya) 

Compte Canvi respecte al antic PGC Impacte 
Actius 

corrents 

 Fair Value a instruments financers 

 Reclasificació de comptes 

 Cambis en criteris de consolidació 

Alt 

Deutes  Canvi en la valoració del deute 

 Cambis en criteris de consolidació 

 Deferred Tax liability effect 

Alt 

Fons propis  Direct adjustments,  

 Indirect effect of adjustments to results 

Alt 

Actius fixes  Fair Value or cost d’adquisició Baix 

Inventari  Cancelació del mètode LIFO Baix 

Pèrdues i 

Guanys 

 Diferencies in the tractament de ingressos i despeses 

(despeses de I+D, deteriorament d’actius) 

Alt 

Ingressos 

extraordinaris 

 Reclassificació de certes partidas extraordinarias en 

PGC com ingresos d’explotació  a IFRS. 

Alt 



Efecte en CC (Espanya) 

Informació financera de les empreses 
espanyoles després de les aplicacions NIIF 
varia significativament  

Hi ha més espai per la discreció i la manipulació 
comptable 

 

 

Es necessiten més estudis en aquesta direcció. 

(Callao, Jarne and Laínez, 2007) 



Nova perspectiva 

Enfoc diferent per comparar NIIF i la “Norma” 
nacional: 

 

• Absència: mesura el nombre de normes-NIIF 
absents en la norma nacional 

• Divergència: mesura el nombre de regles 
difereixen en nivell nacional respecte NIIF 

 

Absència está relacionada positivament amb CC 

Ding et al (2007)  



Nova perspectiva 

Ding et al. troben que els països amb major 
nivell d'absència tenen: 

• mercats menys desenvolupats  

• major concentració de la propietat 
 

 

(Per exemple: Espanya) 

 

 



Conclusió 

Espanya té: 
 
• Dret continental (menys conservador reconeixen guanys i 

pèrdues) 
 

• Concentració de la propietat 
 

• Mercat de capitals menys desenvolupat 
 

• Menys protecció al inversor 
 

• Menys esforços  per aplicar regulació 
 

• PGC basat en NIIF (principis) 
 

 
  
 



Conclusió 

Espanya és: 
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