Presentació
El present estudi ha estat elaborat per membres integrants de la Comissió de comptabilitat de cooperatives d’ACCID com una de les activitats immediates que tenia previstes des de la seva creació.
En els últims anys hem viscut nombroses reformes i adaptacions legislatives en l’àmbit mercantil i comptable orientades a l’harmonització
de normes amb el Dret comunitari. La consegüent reforma del PGC ha
permès en poc temps dotar les empreses d’una informació economicofinancera moderna amb un marcat caràcter internacional, que no obstant,
ha dut a una elevada dedicació per part de les empreses i professionals de
la comptabilitat per a culminar un procés d’adaptació que ha consumit
temps i recursos econòmics en una quantitat no menyspreable.
Una vegada assentades les bases del nou model comptable, s’han anat
succeint aportacions normatives en relació a la comptabilitat d’entitats i
sectors específics. És el cas de les cooperatives, que el propi PGC ja va
advertir la necessitat d’adaptar-s’hi i en aquest sentit, va atorgar una moratòria en l’aplicació del nou concepte de fons propis en la disposició
transitòria 5a, nous criteris que s’aplicaran als exercicis que comencin
amb posterioritat a 31 de desembre de 2010. Posteriorment, l’ICAC va
establir l’adaptació de les cooperatives als nous models de comptes anuals
i les cooperatives que haguessin emès títols negociats van quedar obligades a presentar els seus comptes consolidats sota les Normes Internacionals d’Informació Financera.
Arribat el moment de l’aprovació de l’Ordre per la qual s’aproven les
normes sobre els aspectes comptables de les societats cooperatives, és
quan s’han resolt nombrosos dubtes sobre la qualificació dels fons propis
i altres aspectes rellevants de l’activitat cooperativa i, per tant, ha estat el
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moment oportú perquè la Comissió de Cooperatives de l’ACCID abordi
un treball en profunditat sobre la comptabilitat de cooperatives.
El nostre desig és que aquest llibre sigui útil i faciliti la comprensió i
aplicació de la citada Ordre als gerents i personal d’administració
d’aquestes entitats per a millor satisfacció de les necessitats econòmiques i
socials dels socis i el seu entorn.
José Luis Gallizo
President de la Comissió de Comptabilitat de les Cooperatives de l’ACCID
Catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat. Universitat de Lleida
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