
NORMALITZACIÓ COMPTABLE INTERNACIONAL 

1. Aspectes previs 



Estats financers Registre comptable 

 
Criteris 

 

FUNCIONAMENT DE LA 
COMPTABILITAT 

 

Tècniques 
 



Normalització comptable 

• Objectiu 
– Simplificació 

• Objectius 

• Termes 

• Mitjans 

– Unificació 
• Criteris 

• Principis 

• Normes generals 

– Definició de determinats conceptes 
• Donar un contingut precís 

• Contingut 
– Establiment d’un pla general de comptabilitat 



LA NORMALITZACIÓ COMPTABLE 

Harmonització mundial 

Harmonització europea 

Normalització comptable 

Sistemes comptables 



Directrius en matèria comptable 

• IV Directriu: Regulació dels comptes anuals 
– Components dels comptes anuals 

– Estructura i contingut de cada un d’ells 

– Normes de valoració 

• VII Directriu: Els comptes consolidats 
– Condicions establiment comptes anuals consolidats 

– Formes d’establir els comptes anuals consolidats 

• VIII Directriu: Persones encarregades a dur a 
terme l’auditoria legal dels estats comptables 
– Regles relatives a l’habilitació 

– Integritat professional i independència 



Adopció normativa internacional 

• Justificació 

– Conveniència comparabilitat 

• Causes 

– Globalització economia 

– Internacionalització empresa 

•  Objectiu informació econòmica  

– Transparent 

–  Entendible 

–  Independentment del país d’origen  



Mesures UE harmonització internacional 

• Referent escollit per la Comissió europea 

– International Accounting Standard Board (I.A.S.B.) 

•  Modificació directrius comptables 

– Introducció valor raonable 

•  Reglament aplicació NICs 

– Aplicació obligatòria 

• A partir del 2005 

• Grups cotitzats en un mercat europeu 

–  Possiblitat estats membres 

• Ampliació als comptes individuals 
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2. Organismes emissors 



Organismes emissors internacionals  
(1a etapa) 

AISG 

ICCAP 

Comissió 
IASC 

IASC 

IFAC 

SIC 

1966 1972 1973 1977 1997 1978 

Disolució 



Organismes emissors internacionals  
(2a etapa) 

IASC 

IFAC 

SIC 

2000 2001 2002 

IASB 

SAC 

Fundació 
IASC 

IFRIC 

EFRAG 
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3. Normativa internacional 



NORMATIVA INTERNACIONAL 

• Contingut  
– Normes internacionas de comptabilitat (NIC/IAS) 

• IASC 

– Interpretacions de les IAS (SIC) 
• SIC 

– Normes internacionals d’informació financera 
(NIIF/IFRS) 
• IASB 

– Interpretacions de les NIIF (IFRIC) 
• IFRIC 

• El Marc Conceptual  
– No és una norma internacional de comptabilitat 

– Actua de forma subsidiària 



Normes internacionals de comptabilitat 
(NIC/IAS) 

• Contingut específic  

• Modificació  
– Altres NIC/IAS 

– SIC 

– NIIF/IFRS 

 

• Referència  
– NIIF/IFRS 

– SIC 

– IFRIC 



Interpretacions de les NICs (SIC) 

• Referència  

– NIC/IAS 

– NIIF/IFRS 



Normes internacionals d’informació 
financera (NIIF/IFRS) 

• Contingut específic 

• Modificació  

– NIC/IAS 

– SIC 

– Altres NIIF/IFRS 

• Referència  

– Altres IFRS 

– SIC 

– IFRIC 

 



Interpretacions de les NIIFs (IFRIC) 

• Modificació  

– SIC 

– Altres IFRIC 

 

• Referència  

– Marc Conceptual 

– NIC/IAS 

– NIIF/IFRS 

– Altres IFRIC 

 



Procediment bàsic d’elaboració de les 
normes 

• Definició d’un nou problema 

• Consulta al SAC  
– Sobre la conveniència d’incloure el problema a l’agenda 

del IASB 

• Publicació projecte de norma 
– Inclusió opinions en contra dels memebres de l’IASB 

• Consideració de tots els comentaris  
– Sobre els documents de discussió i projectes de norma 

• Aprovació de la norma i publicació 
– Incloure-hi qualsevol  opinió discordant 



Interpretació de les normes 

• Publicació del projecte d’interpretació 
– Per al comentari públic 

• Consideració de tots els comentaris rebuts 
– Sobre els projectes d’interpretació 

• Aprovació de la interpretació per l’IFRIC 
– Un cop tinguts en consideració els comentaris rebuts 

• Aprovació de la interpretació per l’IASB 
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4. Estudi de les normes 



1. Reconeixement 

2. Valoració 

3. Presentació 

4. Revelació 

Comptes anuals 

Registre 

Punts bàsics de les normes 



Estructura de les normes 

• Encapçalament 

• Cos  

• Final 



Estructura de les normes 
Encapçalament 

• Introducció 
– Justificació 

– Característiques de la norma 

• Objectiu 
– Exposició del tema a tractar 

– Aspectes bàsics de la norma 

• Abast 
– Delimitació de les normes 

 



Estructura de les normes 
Cos de la norma 

• Definicions 

• Normes específiques 
– Reconeixement 

– Valoració 

– Presentació 

– Revelació 



Estructura de les normes 
Final de la norma 

• Data vigència 

• Derogació  i modificació de normes 
– Versions anteriors de la pròpia norma 

– Altres normes 

• Fonaments de les conclusions 
– Inclou opinions en contra 

• Guia de la implantació 



Estructura del Marc Conceptual 

1. Introducció 

2. Objectiu dels estats financers 

3. Hipòtesis fonamentals 

4. Característiques qualitatives dels estats financers 

5. Elements dels estats financers 

6. Reconeixement dels elements dels estats 
financers 

7. Mesura dels elements dels estats financers 

8. Conceptes de capital i manteniment del capital 
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5. Accés a les normes 



ENLLAÇOS 

ICAC: 

http://www.icac.meh.es/ 

 

IASB: 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PDFArchive?id=370 

http://www.icac.meh.es/
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PDFArchive?id=370
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Moltes gràcies per la 
vostra atenció! 


