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• ¿Qué son las IFRS?

“Although application of IFRS has enhanced financial reporting comparability

with US firms, significant differences remain” 

(Barth, Landsman, Lang & Williams, 2012)

Citació: IFRS Board



IFRS 16 – Arrendaments operatius

• Diferència leasing (arrendament financer)- renting (arrendament operatiu)

• ¿Qué canvia? 

• ¿Impacte al compte de resultats?



• Citació: Boned Torres, J.L.



METODOLOGIA:

• Recerca i selecció d’articles científics

• Paraules clau, bases de dades escollides.

• Descripció i anàlisi del contingut

• Anàlisis articles seleccionats, identificar i definir possibles noves línies de recerca

• Fase d’anàlisi descriptiu

• Temps, revista, metodologia





√

Fase d’anàlisis descriptiu



√
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ANÀLISI DEL CONTINGUT

• Ratis més afectats (ROA, ROE, deute/actiu...)

• Companyies amb major afectació

• Més informació per a invertir

• Mecanismes per evadir la norma 

• Comparativa entre sectors

• Increment cost companyies nova norma
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ANÀLISI CRÍTIC

• Difusió a nivell professional

• Limitacions a l’estudi (diferents divises, falta d’informació...)

• Taxa de descompte vs tipus d’interès

• Comparabilitat entre països.
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CONCLUSIONS

• Anàlisi per sector – mercat determinat

• Efecte compte resultats

• Efecte presa de decisions

• Canvi decisions (Banco Santander)



√

Possibles preguntes de recerca

RQ1: ¿Com afectarà a la presa de decisions la aplicació de la IFRS 16? ¿Tindrà més sortida la

compra front els arrendaments financers?

RQ2: ¿Existeix diferència entre mateixos sectors en diferents mercats? ¿Quins aspectes

socioeconòmics poden afectar aquestes diferències?

RQ3: ¿Quins efectes pot tenir la aplicació de la IFRS 16 sobre la predicció de la solvència

empresarial? ¿Com neutralitzar aquests efectes?
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