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Presentació

En un entorn canviant i global com el que vivim, assistim des de fa molts 
anys a un continu procés d’actualització de la comptabilitat i la seva norma-
tiva, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional. Amb el present número 
20 de la Revista de Comptabilitat i Direcció (RCD) pretenem posar sobre la 
taula un tema sempre d’actualitat, com són els reptes i les noves tendències 
per a la millora de la informació financera. 
En primer lloc, vagi per davant l’agraïment més sincer del Consell Editorial 
d’aquesta revista a tots els autors que han col·laborat en el número, per la 
seva amabilitat i generositat amb RCD, pel seu rigor i bones maneres de fer, 
i perquè amb la seva contribució s’ha aconseguit que el número que aquí els 
presentem cobreixi àmpliament l’objectiu proposat. D’igual manera, a la 
Presidenta de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, l’ICAC, 
Sra. Ana M. Martínez-Pina García, per la seva bona disposició i amabilitat 
sempre amb nosaltres. En aquesta ocasió obre el número amb una introduc-
ció sobre la normativa espanyola en matèria comptable i les seves perspec-
tives. L’òptica de la normativa internacional la tindrem des de la visió de la 
transposició de la Directiva Comptable Europea i les diverses opcions amb 
les quals es troben els Estats membres.
La resta de treballs estan situats en tres apartats: articles, casos pràctics i 
altres treballs rebuts, que junts es complementen i permeten aquesta visió 
global que planteja el títol d’aquest número. 
Els articles estan dedicats, en primer lloc, a analitzar l’Informe de Gestió, la 
creixent importància del qual queda provada en els últims anys, i la seva 
relació amb les Memòries de Sostenibilitat i l’Informe Integrat. En segon 
lloc, s’analitza l’estructura del compte del triple resultat com una eina per 
mesurar el comportament econòmic, social i mediambiental d’una empresa. 
Finalment, s’analitzen les deterioracions d’actius a través de la Norma Inter-
nacional de Comptabilitat (NIC) 36. 
A l’apartat dels casos, es tracta la utilitat de la informació que les empreses 
presenten a l’exterior. D’igual manera la importància que té el que aquesta 
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informació sigui fiable. Entrant en la informació financera, ens preguntarem 
per aquella que proporcionen els comptes anuals consolidats i la determina-
ció de quin tipus d’informació presenten addicional a la dels Comptes Indi-
viduals. L’Informe Integrat s’analitzarà a través del cas de Gas Natural Fe-
nosa. També oferim els casos particulars del FC Barcelona i Gowex i de 
com la interpretació dels principis comptables duu a resultats diferents en 
els seus comptes anuals. 
Finalment, s’inclouen altres treballs. El primer, permet conèixer més la uti-
litat de l’Estat de Fluxos d’Efectiu per a l’anàlisi empresarial. El segon, que 
va ser objecte de presentació al VI Congrés ACCID, no ha estat objecte 
d’avaluació i s’ha inclòs pel seu enorme interès de cara al debat de la utilitat 
d’algunes ràtios que malgrat el seu gran ús, tenen deficiències importants. 
Finalment, també es descriu el mètode de l’estudi de casos en la recerca 
empírica en comptabilitat.

Confiem que aquest número 20 cobreixi les expectatives i sigui útil per con-
tribuir al debat de les noves tendències en informació financera. De nou, 
gràcies a tots els col·laboradors per la seva aportació i també a Vostè, lector 
d’aquest número, per la seva confiança en la RCD.

Marcos Antón,
Editor d’aquest número monogràfic


