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RESUM 

 

En un món en el qual la globalització és cada dia més intensa,     
la informació financera no pot abstreure’s de tal procés. Ja en els úl- 
tims anys, s’ha dut a terme una important labor, en relació amb 
l’adopció de les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF    
o IFRS, en la seva versió anglosaxona). En l’actualitat, més de 120 
països requereixen o permeten l’ús de les IFRS com a norma compta- 
ble de referència; si bé és cert que queda per davant un últim pas que 
serà de vital importància en l’àmbit de la informació financera: la 
convergència entre les IFRS i els US GAAP (les normes comptables 
nord-americanes). 

Es tracta de dues normatives que poden afectar les empreses 
que han de formular comptes en funció del país en el qual estiguin 
domiciliades. 

Dins d’aquest procés de convergència, actualment existeixen 
dues NIIF en particular (les NIIF 15 i 16) que, o per la seva recent 
entrada en vigor o per la seva propera aplicació, tindran un impacte 
significatiu en les empreses que utilitzen les IFRS per presentar infor- 
mació financera als mercats. 

Aquest article té com a objectiu principal exposar les principals 
diferències entre les NIIF i els US GAAP. 

 

Classificació JEL: G30, M41 
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ABSTRACT 

 

In a world in which globalization is increasingly intense, ac- 
counting and financial information could not be abstracted from such 
a process. 

In recent years, important work has been carried out in relation to 
the adoption of the International Financial Reporting Standards. Cur- 
rently, more than 120 countries require or allow the use of IFRS as a 
reference accounting standard; although it is true that we have a final 
step ahead that will be of vital importance in the area of accounting 
and financial information: the convergence between IFRS and US 
GAAP (the North American accounting standards). 

Within this convergence process, there are currently two IFRS in 
particular (IFRS 15 and 16) that will have a significant impact on com- 
panies that use IFRS to present financial information. to the markets. 

These are two regulations that may affect the companies that 
have to formulate accounts according to the country in which they are 
domiciled. 

The main objective of this article is to expose the main differenc- 
es between IFRS and US GAAP. 
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1. Introducció 
 

Malgrat ser un tema aparentment allunyat del dia a dia de les empreses, 
el procés de convergència entre les IFRS i els US GAAP segueix avançant 
de forma lenta però contínua. El fet que les últimes IFRS publicades ja esti- 
guin homogeneïtzades amb les normes nord-americanes posa en evidència 
el compromís per part dels corresponents organismes reguladors d’aconse- 
guir una única normativa comptable, d’alta qualitat i acceptades a escala 
mundial. Encara que l’horitzó futur és molt encoratjador, cal no perdre de 
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vista el punt on actualment ens trobem, que no és altre que el de certa col·la- 
boració entre la FASB (l’organisme responsable de la regulació dels US 
GAAP) i el IASB (l’organisme responsable de les IFRS), però que en cap 

cas deixa entreveure que aquest procés de convergència hagi de produir-se a 
curt termini. 

Davant d’aquest escenari, resulta evident la necessitat d’entendre les 
principals diferències existents entre ambdues normatives, perquè sigui pos- 
sible una correcta interpretació dels estats financers publicats per les empre- 
ses, independentment de la normativa que apliquin. 

Referent a això, resulta imprescindible que tinguem en compte que les 
diferències entre ambdues normatives no és deguda, únicament, a temes 
puntuals. Les diferències comencen en temes estructurals i d’enfocament, 

que fan que, en aplicacions concretes que detallarem, existeixin diferències 
abismals. 

Des d’un punt de vista general, si comparem l’enfocament que adopten 
les IFRS en relació amb els US GAAP, s’aprecia que les IFRS tenen un con- 
tingut més reduït i menys detallat que els US GAAP, en desenvolupar-se 
sobre una filosofia de principis comptables, més flexibles a les necessitats 
informatives de cada companyia. En altres paraules, la regulació de les IFRS 
és més genèrica i molt menys taxativa que els US GAAP, i això provoca que 
les possibilitats d’alterar la imatge oferta als estats financers sigui molt més 
amplia sota les IFRS. 

En ambdues normatives comptables preval l’objectiu global que ha de 
respectar-se en presentar la informació financera, que no és un altre que el 
fet d’aconseguir la «imatge fidel». Malgrat compartir aquest objectiu comú, 
pel que fa a la seva aplicació, existeixen diferències dignes d’esment. 

A manera d’exemple, podem fer referència al fet que, segons les IFRS, 
una empresa, els estats financers de la qual es publiquin sota aquesta norma- 
tiva, ha de fer una declaració explícita i sense reserves, d’aquest compli- 
ment, en les notes de la memòria (aquesta declaració només pot fer-se si es 
compleix amb tots els requeriments de les IFRS). No obstant això, el que 
aparentment es presenta com una aplicació 100% estricta, també estableix 
que una empresa pot apartar-se del requeriment d’una IFRS en circumstàn- 
cies molt excepcionals, en les quals la direcció de la companyia entengui 
que el seu compliment entraria en conflicte amb l’objectiu d’aconseguir la 

ja esmentada imatge fidel dels estats financers. Si comparem aquest enfoca- 
ment amb el dels US GAAP, s’aprecia ràpidament que les normes 
nord-americanes, en estar basades en normes comptables (on fins al més 
mínim detall està regulat), no contemplen la possibilitat que una empresa 
pugui desviar-se en l’ús d’una norma. 
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2. Principals diferències 

A continuació passem a exposar les principals diferències existents en- 
tre les IFRS (donant detall de quina IAS o IFRS es veu implicada) i els US 
GAAP (fent esment de la corresponent ASC-Accounting Standards Codifi- 
cation), en cap cas el present punt representa un treball exhaustiu de totes les 
diferències existents. Els diferents punts analitzats s’aniran mostrant des de 
qüestions més genèriques a qüestions més de detall. 

 
 

2.1. Presentació del balanç de situació 
 

IFRS US GAAP 

IAS 1 ASC 205, 210, 470, 505 

No prescriu un format estàndard 
de presentació, però sí que inclou 
una llista de continguts mínims per 
incorporar en el balanç de situació. 

No es prescriu un format predefinit 
per preparar el balanç i el compte 
de resultats d’acord a una 

presentació específica. 

A efectes comparatius, una 
empresa ha de presentar, com 
a mínim, balanç de situació 
(i altres estats financers i notes 
de memòria) dels dos últims 
exercicis econòmics. 

A diferència de les IFRS, no 
existeix un requisit específic per 
proporcionar declaracions 
comparatives, però és desitjable 
fer-ho. 

Com a norma general, una 
empresa no podrà compensar 
actius i passius, tret que sigui 
requerit o permès per una IFRS 
en particular. 

A diferència de les IFRS, la 
compensació només es permet 
quan existeix un dret de 
compensació. Existeix un dret de 
compensació quan: 
• Les parts es deuen entre si 

quantitats determinables. 
• Existeix el dret i la intenció de 

compensar. 
• El dret de compensació és 

executable per llei. 
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2.2. Presentació del compte de resultats 
 

IFRS US GAAP 

IAS 1; IFRS 3 ASC 205, 210, 220, 225, 320, 505, 
805 

No prescriu un format estàndard 
de presentació, però sí que inclou 
una llista de continguts mínims per 
incorporar al compte de resultats. 

No es prescriu un format predefinit 
per preparar el balanç i el compte 
de resultats d’acord a una 

presentació específica. 

Es permet classificar les despeses 
per naturalesa o per funció. 

S’han de classificar les despeses 

per funció. 

Es prohibeix el reconeixement 
d’ingressos o despeses 

extraordinàries. 

Es poden reconèixer ingressos o 
despeses extraordinàries. 
Únicament tindran aquesta 
denominació els ingressos o 
despeses «no habituals». 

Les «diferències negatives per 
combinacions de negocis» sempre 
seran ingrés d’explotació. 

Les «diferències negatives per 
combinacions de negocis» sempre 
seran ingrés extraordinari. 

 

2.3. Estat de fluxos de tresoreria 
 

IFRS US GAAP 

IAS 7 ASC 230, 830 

Es pot presentar mitjançant el 
mètode directe o mitjançant el 
mètode indirecte, agrupant els 
fluxos en explotació, inversió i 
finançament. 

Semblant a la IFRS. 
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Els interessos i dividends pagats 
poden classificar-se com un flux 
d’explotació o de finançament. 

Els interessos i els dividends 
rebuts poden classificar-se com 
un flux d’explotació o de les 

inversions. 

Els interessos pagats i rebuts i els 
dividends rebuts es classifiquen 
com a fluxos d’explotació. Els 

dividends pagats es classifiquen 
com a fluxos de finançament. 

Els impostos pagats es classifiquen 
com a fluxos d’efectiu de les 

activitats d’explotació, excepte 

que puguin identificar-se 
específicament amb activitats de 
finançament i inversió. 

Els impostos es classifiquen com a 
activitats d’explotació. 

 
 

2.4. Canvis de polítiques comptables. Correcció d’errors 
 

IFRS US GAAP 

IAS 8, 10 ASC 105, 235, 250 

Els canvis en polítiques 
comptables només es duen a terme 
si el canvi en qüestió és requerit 
per una IFRS o es considera 
necessari per proporcionar uns 
estats financers que reflecteixin 
una millor imatge fidel, excepte 
en la mesura en què sigui 
impracticable determinar els 
efectes específics del període o 
l’efecte acumulat de l’error. 

Semblant a la IFRS, però no hi ha 
cap excepció d’impracticabilitat 

pel que fa a una correcció d’un 

error. 

Els errors es corregeixen de forma 
retrospectiva en els primers estats 
financers posteriors al seu 
descobriment. 

Semblant a la IFRS. 
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2.5. Actius intangibles 
 

IFRS US GAAP 

IAS 38 ASC 340, 350, 360, 720 

Un actiu intangible es reconeixerà 
com a tal al balanç de situació si: 
• El seu cost pot ser mesurat de 

forma fiable. 
• És un actiu separable. 
• És probable que generi beneficis 

futurs per a l’empresa. 

Semblant a la IFRS, però no cal 
complir el criteri de separabilitat. 

Les despeses de desenvolupament 
es capitalitzen quan es pugui 
demostrar la factibilitat tècnica i 
econòmica d’un projecte d’acord 

amb criteris específics. Alguns 
dels criteris indicats inclouen 
demostrar factibilitat tècnica o 
intenció de completar l’actiu. 

Semblant a la IFRS. 

Aplicar valor raonable sobre els 
actius intangibles (diferents del 
fons de comerç) és un tractament 
alternatiu permès. 

La revalorització no està permesa. 
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2.6. Actiu immobilitzat, propietat, planta i equip 
 

IFRS US GAAP 

IAS 16, 36 ASC 360, 410, 820 

En la valoració posterior, es 
permet l’ús del cost històric 

amortitzat, realitzant un test de 
deteriorament al tancament de 
l’exercici, o el valor raonable. 

En aquest últim cas, les 
revaloritzacions es duen contra 
reserves en el patrimoni net. En 
el cas d’usar el cost històric, les 
correccions valoratives realitzades 
arran del test de deteriorament 
poden ser revertides en 
determinades circumstàncies. 

Només es permet l’ús del cost 

històric amortitzat, amb un test 
de deteriorament. No es permet 
revaloritzar. 
Les correccions valoratives 
resultants d’aquest test no són 

reversibles encara que hagin 
desaparegut les circumstàncies 
que van donar lloc a la reducció 
de valor. 

El valor residual es considera com 
el preu de venda net corrent 
assumint que l’actiu ja estava en 
l’edat i condició esperada al final 

de la vida útil. Es revisen almenys 
a cada tancament de l’exercici, i el 

possible canvi es comptabilitza 
com un canvi en estimació 
comptable d’acord amb la IAS 8. 

El valor residual s’entén com el 

valor present descomptat del 
producte esperat en la disposició 
futura. A diferència de les IFRS, 
no es requereix que els valors 
residuals i la vida útil es revisin 
anualment. 
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2.7. Interessos 
 

IFRS US GAAP 

IAS 23 ASC 835, 840 

Quan una empresa es finança 
específicament amb el propòsit 
d’obtenir un actiu apte, l’entitat 

determina la quantitat dels 
interessos susceptibles de 
capitalització, als quals haurà de 
deduir els rendiments aconseguits 
per la inversió temporal de tals 
fons. 

A diferència de les IFRS, 
normalment, no es permet 
una deducció pels rendiments 
aconseguits per la inversió 
temporal dels fons obtinguts 
pel finançament no aplicat. 

Els costos de finançament poden 
interpretar-se més àmpliament que 
els costos pels interessos. També 
s’inclouen, per exemple, les 

diferències de canvi que sorgeixen 
dels préstecs en moneda estrangera 
en la mesura en què es considerin 
un ajust al cost dels interessos. 

A diferència de les IFRS, els 
costos de finançament solen 
limitar-se al cost dels interessos. 

 

2.8. Propietat immobiliària 
 

IFRS US GAAP 

IAS 40 ASC 360, 845, 970 

La propietat immobiliària es 
refereix a actius «extrafuncionals». 

La propietat immobiliària no es 
defineix separadament i, per tant, 
es comptabilitza com a 
immobilitzat material o com 
mantinguda per a la venda. 
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La propietat immobiliària es pot 
comptabilitzar a cost històric o a 
valor raonable (contra resultats). 
En cas d’usar el cost històric, les 

correccions valoratives realitzades 
arran del test de deteriorament són 
reversibles. 

Només es permet l’ús del 

cost històric, amb un test de 
deteriorament. Les correccions 
valoratives resultants d’aquest 

test de deteriorament no són 
reversibles. 

 
 

2.9. Existències 
 

IFRS US GAAP 

IAS 2 ASC 330, 820 

Es prohibeix el mètode LIFO. 
S’haurà d’aplicar la mateixa 

fórmula a tots els inventaris 
similars en naturalesa o ús per 
a l’entitat. 

Es permet el mètode LIFO. 

Identifica les circumstàncies en 
les quals els interessos es poden 
incloure en el cost de les 
existències. Els inventaris poden 
ser actius aptes si triga un període 
substancial de temps per tenir-los 
llestos per al seu ús o venda. 

Normalment no s’activen 

interessos en existències. 
Aparentment, resulta més restrictiu 
que les IFRS. 

 

2.10. Provisions i contingències 
 

IFRS US GAAP 

IAS 37 ASC 410, 420 

Reconeixement d’una pèrdua 

basada en la probabilitat 
d’ocurrència, sempre que a 
més a més la futura despesa sigui 
obligació present i estimació fiable. 

Semblant a la IFRS. 
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Una provisió es defineix com un 
passiu de temps o quantitat incerta. 
El seu reconeixement es duu a 
terme quan existeix una obligació 
present (legal o contractual) com a 
resultat d’un esdeveniment passat, 
representi una probable sortida de 
recursos (probable significa més 
probable que no), i es pot fer una 
estimació fiable de l’import. 

Sota els US GAAP, normalment, 
probable s’interpreta «probable 

que passi», la qual cosa situa la 
línia per fer o no la provisió en un 
nivell superior a les de les IFRS. 

 

2.11. Fiscal 
 

IFRS US GAAP 

IAS 12 ASC 740, 805 

En general, els impostos diferits 
es registren d’acord amb un 

enfocament d’actius i passius 

que se centra en les diferències 
temporànies que sorgeixen entre 
la base fiscal d’un actiu o passiu 

i el seu valor comptable. 

També segueixen un enfocament 
actiu i passiu en el càlcul dels 
impostos diferits, però hi ha 
algunes diferències en l’aplicació 

de l’enfocament de les IFRS. 

Els actius (i els passius) per 
impostos diferits han de 
classificar-se com a no corrents. 

A diferència de les IFRS, els actius 
i els passius per impostos diferits 
es presenten amb normalitat en 
corrents i no corrents, en funció 
del termini esperat per a la seva 
aplicació. 

Actualment s’està treballant 

en el tema i s’espera una major 
convergència entre ambdues 
normatives a partir de 2019. 

Actualment s’està treballant 

en el tema i s’espera una major 
convergència entre ambdues 
normatives a partir de 2019. 
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2.12. Consolidació 
 

IFRS US GAAP 

IAS 27; IFRS 10, 12,13 ASC 480, 805, 810 

Les IFRS basen la seva 
metodologia de consolidació en un 
model de control únic que s’aplica 

independentment de la naturalesa 
de l’entitat participada. Sota aquest 
enfocament, s’interpreta que un 

inversor controla una entitat 
participada quan està exposada o 
té drets a rendiments variables de 
la seva participació amb l’entitat 

participada i té la capacitat 
d’afectar aquests rendiments. 

Sota els US GAAP, s’ofereixen 

dos models de consolidació també 
basats en el concepte de control, 
però a diferència de les IFRS, se 
centren en un control «més 
financer» (basat en drets de vot) 
en oposició al concepte de control 
d’acord amb les IFRS. 

 

2.13. Instruments financers 
 

IFRS US GAAP 

IAS 32, 39; IFRS 9 ASC 310, 320, 321, 325, 815 

Divideix els actius financers en: 
1. Actius financers: a valor 

raonable amb canvis en 
resultats. 

2. Els préstecs i comptes a cobrar: 
a cost amortitzat. 

3. Les inversions a venciment: a 
cost amortitzat. 

4. Disponibles per a la venda: a 
valor raonable contra reserves 
de revaloració. 

Els actius financers i passius 
financers aptes per al seu 
reconeixement a valor raonable 
difereixen. Les IFRS són més 
restrictives. Els actius financers 
a valor raonable contra el compte 
de resultats bàsicament són els 
considerats com mantinguts per 
negociar. Sota els US GAAP no 
existeix esquema de categorització 
explícita per als actius financers, 
solen classificar-los en: inversions 
a venciment, per a l’especulació i 

per a la venda. Encara que existeix 
tot un llistat d’excepcions en 
funció de la tipologia d’empreses 
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i sectors que prenguem com a 
referència. 
La FASB i la IASB han estat 
treballant en projectes per abordar 
el reconeixement i mesurament 
d’instruments financers; fruit 

d’aquesta col·laboració trobem 
la IFRS 9. 

 
 

2.14. Subvencions 
 

IFRS US GAAP 

IAS 20  

Defineix tres tipus de subvenció 
a l’efecte de registre comptable: 

subvencions d’explotació, 

subvencions de capital 
reintegrables i subvencions 
de capital no reintegrables. 
Regula la seva comptabilització 
contra patrimoni net, passiu 
exigible o compte de resultats; 
depenent de la tipologia de 
subvenció rebuda. 

Sota els US GAAP no hi ha 
una norma sobre el tractament 
comptable de les subvencions. 
En cas d’empresa que rebi una 

subvenció hauria d’imputar-se 
com a menor valor d’un actiu o 
com més ingrés en el compte de 
resultats, en funció de si es 
considera subvenció de capital 
o subvenció d’explotació. 

 
 

3. NIIF 15: Ingressos ordinaris provinents de contractes 
amb els clients 

 
Dins d’aquest procés de convergència comentat anteriorment, l’última 

de les NIIF que ha entrat en vigor (el passat 01/01/2018) ha estat la NIIF 15, 
relacionada amb els ingressos ordinaris provinents de contractes amb els 
clients. Aquesta nova norma proporciona un model únic per al reconeixe- 
ment d’ingressos procedents de contractes amb clients, i substitueix les an- 
teriors NIC 18 i la NIC 11, així com diverses interpretacions. 

Aquesta nova norma de reconeixement d’ingressos estableix que les 

entitats comptabilitzaran un contracte amb un client que estigui dins de 
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l’abast d’aquesta norma únicament quan es compleixin tots els criteris se- 
güents: 

 
a) Que les parts del contracte l’hagin aprovat (per escrit, oralment o de 

conformitat amb altres pràctiques comercials habituals) i s’hagin 

compromès a satisfer les seves obligacions respectives; 
b) que l’entitat pugui identificar els drets de cadascuna de les parts en 

relació amb els béns o serveis a transferir; 
c) que l’entitat pugui identificar les condicions de pagament en relació 

amb els béns o serveis a transferir; 
d) que el contracte tingui caràcter comercial (és a dir, s’espera que el 

risc, el calendari o l’import de fluxos d’efectiu futurs de l’entitat 

canviïn com a resultat del contracte); i 
e) que sigui probable que l’entitat pugui cobrar la contraprestació a la 

qual tindrà dret a canvi dels béns o serveis que es transferiran al 
client; en avaluar si és probable el cobrament de l’import de la con- 
traprestació, l’entitat haurà de prendre en consideració únicament la 
capacitat i la intenció del client de pagar aquest import al seu venci- 
ment; l’import de contraprestació a què tindrà dret l’entitat podrà ser 
inferior al preu indicat en el contracte si la contraprestació és varia- 
ble, ja que l’entitat pot oferir al client una reducció de preu. 

 
Aquesta NIIF 15 estableix que les condicions per reconèixer-se l’in- 

grés al llarg del temps existeixen quan es compleixin algunes de les següents 
condicions: 

 
• El client rep i consumeix de forma simultània els beneficis proporcio- 

nats per l’acompliment de l’entitat a mesura que l’entitat els realitza. 
• L’acompliment de l’entitat crea o millora un actiu que el client con- 

trola a mesura que es crea o millora. 
• L’actiu no té un ús alternatiu (contractualment i econòmicament res- 

tringida la possibilitat de redirigir l’ús de l’actiu) per a l’entitat i l’en- 
titat té el dret exigible al pagament per l’acompliment completat fins 

avui. L’import al qual es tingui dret ha de compensar l’entitat per 
l’acompliment completat fins avui, amb un marge de guany equipara- 
ble al del total del contracte o que suposi una rendibilitat raonable so- 
bre el cost de capital de l’entitat. 

 
Potencialment es poden produir diferències entre la NIIF 15 i la norma- 

tiva que substitueix en l’aplicació del mètode del grau d’avanç, ja que la 

NIIF 15 exigeix que l’entitat tingui el dret exigible al pagament per l’acom- 
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pliment completat fins avui i que l’actiu no tingui un ús alternatiu per a l’en- 
titat. Aquesta situació es pot donar en determinats casos quan hi ha fabrica- 
ció per encàrrec, encara que no es tracti de béns altament personalitzats. En 
canvi, sota l’antiga norma, si no eren actius personalitzats, no s’hagués apli- 
cat el grau d’avanç. 

Veient el redactat de la NIIF 15, que va entrar en vigor a principis del 
2018, hem de ser conscients que el canvi en la normativa de reconeixement 
d’ingressos hauria de tenir un impacte limitat en la major part de les compa- 
nyies. No obstant això, de la mateixa manera, no hem d’infravalorar que en 
sectors com el de la construcció, empreses d’enginyeria, maquinària espe- 
cialitzada i tots aquells on es realitzen fabricacions per encàrrec poden veu- 
re’s afectats en major mesura, per la qual cosa haurà de prestar-se una major 
atenció a les relacions contractuals entre les parts, i no tant a factors com el 
grau d’avanç que s’utilitzava en els darrers anys. 

De fet, si revisem amb detall l’impacte que suposa per a les empreses 
l’ús d’aquesta NIIF 15, hem de tenir en compte que, a partir de l’entrada en 
vigor d’aquesta norma, no es pot reconèixer l’ingrés al llarg del temps (en 

funció del grau d’avanç d’una obra o d’un projecte); s’ha de reconèixer l’in- 
grés en un moment determinat del temps, en particular, quan es determini 
que es transfereix el control del bé. No obstant això i sent rigorosos, aquest 
fet no implica que no pugui usar-se el grau d’avanç en cap cas, sinó que el 

seu ús queda restringit a aquells casos en els quals: 
 

• L’actiu no té un ús alternatiu per a l’entitat. 
• L’entitat té el dret exigible al pagament per l’acompliment completat 

fins avui. L’import al qual es tingui dret ha de compensar l’entitat per 
l’acompliment completat fins avui, amb un marge de guany equipara- 
ble al del total del contracte o que suposi una rendibilitat raonable so- 
bre el cost de capital de l’entitat. 

 
D’aquesta manera, si obtenim una visió global del procés de canvi en la 

norma de reconeixement d’ingressos, els canvis a destacar en relació amb la 
norma anterior serien: 

 
1. Costos relacionats amb l’obtenció d’un contracte. La nova norma in- 

trodueix criteris específics per determinar si alguns costos per a l’ob- 
tenció de contractes han de ser capitalitzats, distingint entre costos as- 
sociats amb l’obtenció del contracte i costos associats al compliment 
del contracte. La NIIF 15 obliga a capitalitzar els costos en els quals 
s’ha incorregut per a l’obtenció d’un contracte i a amortitzar-los sobre 
una base sistemàtica en funció del reconeixement dels ingressos. 
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2. Reconeixement d’ingressos. A diferència del criteri de la norma an- 
terior, normalment basat en el grau d’avanç, la NIIF 15 estableix un 
nou mètode per determinar si els ingressos han de ser reconeguts i 
diferits sobre el temps o en una data específica. En particular, es de- 
tallen tres possibilitats diferents: 
a) El client rep i consumeix el servei quan el servei és prestat, 
b) el prestador dels serveis crea un treball en procés, actiu que és 

controlat pel client, i 
c) el prestador dels serveis crea un treball en procés, actiu que no pot 

ser beneficiós per a un altre client i pel qual el client té l’obligació 

de pagar per l’avanç del treball. 
 
 

4. NIIF 16: arrendaments 
 

La IASB (International Accounting Standard Board) va emetre, el ge- 
ner de 2016, una nova norma de comptabilitat de contractes d’arrendament 

denominada NIIF 16, que substitueix l’actual NIC 17 i la IFRIC 4. L’entra- 
da en vigor d’aquesta norma, a partir del 01/01/2019, canviarà la forma de 

comptabilitzar l’arrendament per als usuaris dels actius arrendats, utilitzant 

el model únic per comptabilitzar aquestes transaccions. 
La NIIF 16 canviarà en gran manera el model comptable que actual- 

ment apliquen els arrendataris. Sota aquesta norma, desapareixerà la distin- 
ció entre arrendaments financers i operatius i pràcticament tots els arrenda- 
ments seguiran un mateix model. En altres paraules, fins ara els arrendaments 
financers es reconeixien en el balanç (com a actius i passius), però els arren- 
daments operatius es registraven directament com a despeses d’explotació 

en el compte de resultats. A partir de l’entrada en vigor de la NIIF 16, la 

major part dels arrendaments operatius hauran de comptabilitzar-se com si 
es tractés d’un arrendament financer, això és, afloraran en el balanç, per la 
qual cosa els estats financers de moltes companyies poden veure’s afectats 

en gran manera. 
Si entrem detalladament en el seu funcionament, la NIIF 16, des de la 

perspectiva d’un arrendatari, requereix reconèixer els actius objectes d’ar- 
rendament i els passius per arrendament en el balanç de situació per a tots 
els arrendaments (excepte per a aquells arrendaments amb una durada infe- 
rior a un any, o per a aquells arrendaments d’actius amb un reduït valor uni- 
tari). Per a l’arrendador, la nova norma no té canvis substancials; per això, 

en el present article ens centrarem en la perspectiva de l’arrendatari. 
D’aquesta manera, com a principals canvis, podem destacar: 
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1. Tots els arrendaments (excepte les dues casuístiques esmentades fa 
uns instants) apareixeran en el balanç de situació, es reconeixeran 
com a actiu i com a passiu financer per un import equivalent al valor 
present dels pagaments futurs. 

2. Una vegada incorporats en el balanç de situació, l’activació de tots 

aquests contractes, que anteriorment eren considerats operatius, su- 
posarà un increment tant del nivell dels actius com especialment dels 
passius, amb el consegüent augment dels indicadors d’endeutament i 
la reducció dels indicadors de rendibilitat econòmica. 

3. Aquesta nova norma també suposarà uns canvis significatius en la 
interpretació del compte de resultats, ja que, tal com pot apreciar-se 
visualment en la figura 1, passem d’un escenari en el qual els arren- 
daments operatius es tractaven com una despesa lineal en el compte 
de resultats, a un altre en el qual la suma de l’amortització dels actius 
i la càrrega financera dels passius activats serà superior (en la prime- 
ra etapa dels contractes d’arrendament) a les xifres que sota la norma 
anterior impactaven en el compte de resultats. 

 

Anys 

 

Figura 1. Despeses per arrendament en el compte de resultats. 

 
4. L’impacte en el compte de resultats podria arribar a tenir unes conse- 

qüències més grans que les ja comentades en el punt anterior, ja que 
en reemplaçar l’antiga despesa per arrendament per l’amortització 

de l’actiu i els interessos del passiu financer, també es veuran afec- 
tats de forma qualitativa els diferents subapartats del compte de re- 
sultats. En particular, serà especialment rellevant tenir en compte 
l’impacte que tindrà aquesta norma sobre l‘EBITDA, ja que en desa- 
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parèixer les antigues despeses per arrendament i «traspassar» una 
part d’aquestes en forma de despeses financeres, suposarà una millo- 
ra en els resultats d’explotació (inclòs l’EBITDA) i un empitjora- 
ment dels resultats financers (això almenys en la primera meitat dels 
contractes, quan la suma de les despeses per amortització i les despe- 
ses financeres estigui per sobre de les antigues despeses per arrenda- 
ments, tal com s’ha comentat en la figura 1). 

 
Com ja s’ha explicat, aquesta NIIF 16 suposarà un impacte fort en la 

major part de les companyies, sense diferenciar sectors o dimensions (com 
sí que passava amb la NIIF 15 anteriorment analitzada). Els punts més sen- 
sibles se centraran en els nivells de deute de les companyies (que es veuran 
incrementats), l’alteració del compte de resultats (pel canvi de les despeses 

per arrendament a les despeses per amortització i despeses financeres), així 
com les variacions que poden experimentar variables com l’EBITDA, que 
donat el seu impacte tant en temes econòmics com contractuals, es fa neces- 
sària una correcta planificació, per part de les companyies que utilitzen les 
NIIF, abans de l’entrada en vigor obligatòria de la NIIF 16. 

 
 

5. Conclusions 
 

El concepte «globalització» ha arribat al món de la comptabilitat... i 
ho ha fet per quedar-s’hi. En altres paraules, tal com s’exposa en el present 

article, l’accés fàcil que les empreses tenen als mercats internacionals fa 
cada vegada més necessari el procés de convergència pel que fa a la norma- 
tiva comptable. Aquest procés resulta del tot imprescindible perquè la in- 
formació financera, que les empreses publiquen, resulti d’utilitat a possi- 
bles inversors i interpretin aquesta informació com a informació financera 
de qualitat. 

Aquest procés de convergència ha provocat que les companyies que 
presenten els seus estats financers sota la normativa IFRS (principalment 
empreses cotitzades i companyies amb filials a l’estranger) hagin d’estar 

especialment atentes, tant al procés de convergència entre els dos principals 
blocs de normativa internacional (les IFRS vs. els US GAAP) com a les no- 
ves normes que van apareixent. 

En aquesta línia, el present article s’ha centrat en dos grans punts. 
D’una banda, cal destacar les principals diferències existents entre IFRS/US 
GAAP que companyies amb filials a l’estranger haurien de controlar. I per 

una altra, d’una manera més detallada, s’ha analitzat l’impacte que suposen 
dues noves Normes Internacionals d’Informació Financera. 
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En el punt relacionat amb la convergència, tal com s’ha pogut compro- 
var en molts aspectes concrets, les diferències entre les IFRS i els US GAAP 
són mínimes o fins i tot inexistents. No obstant això, en molts altres, existei- 
xen diferències notables que poden impactar en la imatge patrimonial d’una 

empresa de forma significativa. 
En el cas de les NIIF 15 i 16, el seu impacte es presumeix molt diferent. 

Mentre la NIIF 15, relacionada amb el reconeixement d’ingressos, ha tingut 
un impacte significatiu però només per a companyies de certs sectors, la 
NIIF 16 sí que està previst que tingui un impacte més gran sobre totes les 
companyies, tant en balanç com en compte de resultats o a indicadors en 
general, i destaca de forma especial l’efecte que pot tenir sobre els indica- 
dors d’endeutament i sobre l’EBITDA. 
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