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RESUM

Per ventura, tot canvia perquè no canviï res. Els escàndols compta-
bles i financers, la deflagració de la comptabilitat creativa, l’esclat de 
comptes dopats..., no solament és un trist record sinó vicissituds dels 
nostres dies. Es van tentinejar gegants bancaris. S’enfonsen entitats 
sistèmiques. Amb una diferència. Aquelles pèrdues es van evaporar, 
aquests crebants es nacionalitzen. Els postulats comptables evolucio-
nen. Els credos financers també. La picardia econòmica troba nous 
ardits. On eren els supervisors, com van ser i són els mecanismes de 
control? Qui acaba pagant els plats trencats? Evocacions nord-ame-
ricanes que van marcar tota una època. Manipulacions genuïnament 
espanyoles que agiten crispació. Aquí érem i aquí som. Escrupolosos 
principis comptables que s’esquiven. Canviar per no canviar. S’alça 
el teló!

PARAULES CLAU
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ABSTRACT

Perhaps, everything changes so that nothing changes. The accoun-
ting and financial scandals, the explosion of creative accounting, the 
outbreak of accounts doped ... is not only a sad memory but events 
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of our day. It wobbled banking giants. Sink systemic institutions. With 
a difference. Those losses were evaporated, these losses are natio-
nalized. The accounting principles evolve. The financial beliefs too. 
The economic roguish finds new nooks. Where were the supervisors, 
how they were and are the control mechanisms? Who end up paying 
the piper? American enactments that marked an era. Manipulations 
waving Spanish genuinely tension. There we were, and here we are. 
Scrupulous accounting principles dodge. Change not to change. The 
curtain rises!

KEYWORDS

Accounting scandals, creative accounting.

1. Entre el deure i l’haver

Deure, haver... Heus aquí l’etern dilema comptable. Hi ha o no hi ha? 
Actius o no actius? Preguntes a la recerca de respostes. Línies vermelles 
que convé no trepitjar, aquí on els actius perden la seva condició i s’endin-
sen en territori de les despeses. O quan aquestes surten de la seva reserva i 
s’infiltren per balanços, disfressant-se d’actius. Per ventura, actius inflats 
que embelleixen vistes comptables. Tal vegada, actius ocults per no deixar 
rastre sobre les seves ombres d’índole financera. O pèrdues pures i dures, 
transvestides de rars actius amb tocs de intangibilitat. Es deu o no es deu? 
Depèn. Depèn? Sí, d’unes regles del joc que de vegades són així i de tant 
en tant s’ajusten a altres patrons. Passius que apunten per balanços atiant 
endeutaments incòmodes, que cal eliminar o, si més no, silenciar. Actius 
que no llueixen en balanços, regatejant passius incordiants. Ingressos injec-
tats amb certs artificis, sota els impactes de dopatges. Incòmodes despeses 
canalitzades per les dreceres del patrimoni net, sense deixar a penes petja-
des pels estats comptables.

Res de nou sota el firmament comptable. Canvien els seus cànons  
—evolució, en diuen—. Es fa relectura dels seus manaments. Nous catecis-
mes i renovats postulats. De tant en tant, tot s’hi val. Estats financers que 
embadaleixen el públic. Guarismes meravellosos que realcen balanços. 
Nombres empolainats que donen llustre a comptes de pèrdues i guanys. 
Memòries redactades en clau jeroglífica. Paper i més paper. Muntanyes 
d’informació exigida legalment i rematadament inútil. L’investigador s’en-
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fronta a una jungla disposat a desfer-se de mala herba, desxifrar rars eufe-
mismes, fugir dels cants de sirena i desentranyar enigmes inquietants. Però 
finalment, es fa la llum i aquí on tot eren ombres i contrastos es desentra-
nyen misteris encriptats. Es desencadenen els escàndols comptables!

2. Enigmes comptables?

La llegenda comptable té la seva èpica. Els enigmes l’emboliquen en 
mons misteriosos. Segles enrere, l’any 75 a.C., Marco Tuli Ciceró carrega-
va a les Verrine contra el corrupte pretor de Sicília, Corneli Verres, afir-
mant: «Jutges —va exclamar Ciceró— ens trobem davant un fet insòlit, 
com veureu: estem sentint parlar d’un home que mai no ha portat llibres de 
comptabilitat». Una cosa és evident: la corrupció no és un fenomen dels 
nostres dies sinó que va precedit d’una llarga història.

De la mà de Banesto, acrònim de l’històric Banc Español de Crèdit, 
avui engolit per la seva matriu Grup Santander, s’escrivia a principis de la 
dècada dels anys 90 del segle passat un dels episodis més vigorosos en 
matèria comptable, no solament pel que eren els seus propis estats finan-
cers sinó per la situació real en què es trobava el seu grup industrial.

En el sector financer, un dels punts clau, sovint febles, ve donat per la 
solvència del crèdit concedit o, dit en altres paraules, per la morositat de la 
clientela. Aquells anys del tram final de la dècada dels 80 i començaments 
dels 90 del segle passat, van ser vibrants en matèria creditícia amb una vi-
gorosa expansió del crèdit. Les polítiques agressives del llavors nodrit arc 
bancari, facilitaven l’obtenció de crèdit assequible. Aquell vigor expansiu 
en el crèdit era susceptible d’entelar els actius de Banesto, de fet la primera 
entitat bancària del país. Quan el 28 de desembre de 1993 el Banc d’Espa-
nya va decidir intervenir Banesto, el foradet patrimonial s’avaluava en 
605.000 milions de les extintes pessetes. L’endemà, les retirades de fons 
per part de la clientela oscilaven entre els 75.000 i 100.000 milions d’euros. 
El pànic davant un crac del primer banc espanyol es va estendre.

Els comptes de resultats de les entitats financeres exigeixen un acurat 
exercici analític. Les corbes perilloses, els racons sorprenents, apareixen en 
qualsevol moment. Si ens fixem en l’estructura del compte de resultats de 
Banesto corresponent a l’any 1991, expressat en aquell temps en les extintes 
pessetes, s’adverteix com n’era de rellevant el marge financer i de quina 
manera els altres ingressos o productes típics del negoci bancari empenyien 
a l’obtenció d’un positiu marge ordinari. No obstant això, el pes dels anome-
nats costos de transformació suposava una sacsejada que minvava el resultat 
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brut d’explotació considerablement i l’impacte posterior de les dotacions i 
amortitzacions col·locava l’entitat bancària davant el que hagués estat una 
pèrdua operativa. El crèdit fàcil passava factura en forma de dotacions.

L’alternativa de forçar la «màquina» dels resultats atípics suposava po-
der presentar un lluent cash flow capaç d’absorbir, segons el format de 
presentació del compte de resultats, tan dolorosos impactes per desembocar 
en un benefici abans d’impostos que, si no fos per l’aportació de les plus-
vàlues atípiques, s’hagués saldat en termes negatius. De tal manera, que 
després es procedia a un repartiment de dividends gràcies als bons oficis de 
guanys extraordinaris, amb el beneplàcit de l’autoritat competent, que en 
realitat anaven despatrimonialitzant l’entitat bancària.

BANESTO. Compte de resultats

CONCEPTE Milions 
pessetes %

Productes (ingressos) financers 275.489 100

Costos financers –154.108 55,94

Marge financer 121.381 44,06

Altres productes (ingressos) ordinaris (comissions, serveis …) +19.367 7,03

Marge ordinari 140.748 51,09

Costos de transformació (despeses personal, generals …) –77.822 28,25

Resultat brut d’explotació 62.926 22,84

Altres resultats (venda de títols, venda accions i resultats atípics) 53.016 19,24

Cash flow (=recursos generats) 115.942 42,08

•  Dotacions i amortitzaciones –76.034 27,6

Benefici abans impostos (BAI) 39.908 14,48

•  Impost sobre Societats –11.681 4,24

J. M.a Gay de Liébana: Escàndols comptables i financers: de Banesto a Bankia 
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Benefici net (BDI) 28.227 10,24

•  Dividends 14.592 5,3

Benefici retingut 13.635 4,94

Figura 1. Compte de resultats 1991 de Banesto.

Recórrer als resultats no ordinaris, això és, als de caràcter excepcional 
atípics, pot ser una alternativa interessant en un exercici concret per viabi-
litzar una entitat. Enganxar-s’hi, es tradueix, més tard o d’hora, a entrar en 
una espiral de descapitalització, de pèrdua de valor, d’incapacitat per qua-
drar els nombres per les lleres normals. De vegades, com el cas de Banesto, 
suposa el primer pas per a la crònica d’una mort anunciada.

Mala gestió, per a uns; artificis comptables, per a altres; avortar opera-
cions societàries en marxa com una ampliació de capital amb la qual redre-
çar les línies tortes dels comptes de Banesto; anys de processos judicials; 
penes de presó per als administradors; polítics corruptes... De tot una mica 
va haver-hi en el serial de Banesto. Quin va ser el paper dels auditors en la 
tragèdia de Banesto? Va actuar commeilfaut el Banc d’Espanya en l’abans 
i durant d’aquesta novel·la bancària? Sempre quedaran enigmes per desxi-
frar i misteris per desvetllar.

3. Entre el puntcom i el puntnet

En el despuntar del present segle, la nova economia, rendida als en-
cants de les empresespuntcom i de les empresespuntnet, presentava uns 
renovats ardits comptables al compàs d’estranyes valoracions d’intangibles 
de provada immaterialitat quan no sinònims d’acumulacions de pèrdues, 
muntanyes de despeses pures i dures i, sovint, d’inversions difícilment re-
cuperables. Semblava com si la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i dels resultats de les operacions, enfilés nous rumbs, qüestio- 
nant l’essència d’aquella i preguntant-nos sobre l’autèntica i sincera imatge 
fidel.

Les empreses de la nova economia i dels incipients sectors tecnològics 
eren objecte de valoracions celestials i els seus estats financers estaven to-
cats per la gràcia d’uns actius intangibles que sonaven a excessius futuri-
bles, una mica inquietants en comparació de les clàssiques empreses de la 
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diguem-ne vella economia. Estàvem ancorats encara en la idea que el valor 
d’una empresa, la seva robustesa, depenia dels actius fixos materials, i cos-
tava d’entendre com una empresa pipiola era capaç de valorar amb tanta 
gràcia els seus elements patrimonials si gran part d’aquests elements es 
reduïen a immobilitzats immaterials o intangibles.

El nostre ordre comptable s’enfrontava a contradiccions a l’hora d’en-
carar la lectura dels estats financers d’entitats que acumulaven anys d’exis-
tència i una trajectòria sòlida enfront de companyies sorgides de cop, sense 
passat ni història, els creixements de la qual es caracteritzaven per taxes 
apabullants, tocades, però, de volatilitat. Al propi temps, amb uns actius 
intangibles que es canalitzaven a través de dimensions desconegudes, es 
veneraven projeccions financeres que servien de base per valorar aquests 
intangibles davant els quals comptables de noble estirp mostraven tot el seu 
escepticisme. Actius, passius, patrimoni, ingressos, despeses, resultats..., 
enfilaven revolucionàries sendes.

4. La conformació dels actius intangibles

De fet, els actius intangibles suposen una pedra de toc parlant de comp-
tabilitat creativa. Els últims anys comptablement són vedat predilecte de la 
immaterialitat.

L’exuberància econòmica viscuda a Espanya al llarg de la primera dè-
cada del segle actual va ser excitant en operacions corporatives. Fusions, 
absorcions, integracions, preses de participacions, compres de negocis..., 
marcaven el pas al món dels negocis, consolidant-se el valor raonable. La 
influència de la normativa comptable internacional, després assumida al 
peu de la lletra per l’ordenament comptable espanyol, alterava escenaris 
amb molta tirada al cost històric.

L’Espanya del maó, la que va fer de la construcció i el sector immo-
biliari el seu motor econòmic, rendia culte exacerbat a vanitats corporati- 
ves. Adquisicions empresarials d’upa, companyies ficades a immobiliàries 
—alguna nascuda com a fabricant de llumins—, pagant per elles l’oro i el 
moro, al compàs de valoracions efectuades per experts taxadors on el metre 
quadrat de maó cotitzava com pou petrolier en el mateix Texas. Encara 
més: si el valor dels actius immobiliaris escalava elevades cotes, d’altra 
banda el preu de les transaccions corporatives es multiplicava per obra i 
gràcia del fons de comerç emergent, amb l’avantatge afegit que sota els 
acords de les noves sintonies comptables, el fons de comerç no s’amortit-
zava sinó que, en el seu cas, seria objecte de deteriorament.

J. M.a Gay de Liébana: Escàndols comptables i financers: de Banesto a Bankia 
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Empresa immobiliària ben arrelada, Immobiliària Colonial es va llan-
çar a gestes compradores. Anteriorment sota l’òrbita del ja desaparegut 
Banc Central i després de La Caixa, Immobiliària Colonial va ser el segon 
acte d’una expansió brutal de la mà del seu principal accionista, Luis del 
Portillo, que després de fer-se amb el control de Grup Inmocaral va proce-
dir a l’absorció, per part d’aquesta, de Colonial, prenent a posteriori la seva 
denominació. La representació comptable de l’esdevenir d’Immobiliària 
Colonial suposa una mostra inequívoca del fenomen de la bombolla immo-
biliària a Espanya i la seva posterior explosió. Anys d’esplendor, els del 
primer lustre de la dècada dels 2000!

Amb el crèdit fàcil, els balanços d’Immobiliària Colonial creixien a 
causa de les inversions efectuades, brillant amb llum pròpia generosos fons 
de comerç. Valorant els actius immobiliaris en funció del valor raonable 
s’aconseguia apuntar ingressos —no realitzats, evidentment— en els comp-
tes de pèrdues i guanys que servien per mitigar els dolorosos cops d’uns 
vigorosos costos financers. Llicència atorgada per les Normes Internacio-
nals de Comptabilitat/Normes Internacionals d’Informació Financera per a 
gloriós, encara que fet i fet letal, engreix de guanys no realitzats.

Figura 2. Balanços resumits d’Immobiliària Colonial 2006-2008.
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L’espectacular creixement d’Immobiliària Colonial en 2007 saltava a 
la vista atenent al seu balanç i comparant-ho amb el de l’exercici 2006. Al 
marge d’acusades inversions, brollava amb tota la seva embranzida el fons 
de comerç.

ACTIU Nota 31 de des. 
de 2007

31 de des. 
de 2006

Fons de comerç 7 1.345.779 642.178

Actius intangibles 8 1.736 2.256

Immobilitzat concessional 9 452.409

Immobilitzat concessional en curs 9 146.299

Immobilitzat material 10 52.416 52.315

Inversions immobiliàries 11 6.655.938 6.285.352

Actius financers no corrents 12 1.773.702 25.937

Actius financers mantinguts  
 per a la venda

13 1.539.961

Actius per impostos diferits 24 272.893 52.971

Altres actius no corrents 14 115.390 182.308

ACTIU NO CORRENT 10.816.562 8.783.278

Existències 15 2.944.414 2.316.494

Deutors comercials i altres 16 399.191 42.635

Actius financers corrents 17 95.131 21.416

Actius per impostos 24 23.872 130.877

Efectiu i medis equivalents 201.917 124.086

Actius mantinguts per a la venda 18 571.012 401

ACTIU CORRENT 4.235.537 2.635.909

TOTAL ACTIU 15.052.099 11.419.187

Figura 3. Balanços resumits d’Immobiliària Colonial 2006-2007. Actius.

Els passius empresarials, fonamentats sobre els deutes, irrompien a la 
vegada amb força.
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PASSIU I PATRIMONI NET Nota 31 de des. 
de 2007

31 de des. 
de 2006

Capital Social 196.374 162.612

Prima d’emissió 3.357.389 2.580.356

Reserves de la Societat Dominant 165.283 61.971

Reserves en societats consolidades 77.305

Ajustos en patrimoni per valoració 
 d’instruments financers

56.467 17.894

Valors propis (293.822)

Resultat del període 74.099 17.222

Patrimoni net atribuible als accionistes 
 de la Societat dominant 3.633.095 2.840.055

Interessos minoritaris 621.894 661.170

PATRIMONI NET 19 4.254.989 3.501.225

Deutes amb entitats de crèdit i altres 
 passius financers

20,21 6.321.379 3.118.639

Passius per impostos diferits i no 
 corrents

24 631.891 326.524

Provisions no corrents 23 20.634 2.554

Altres passius no corrents 22 123.952 68.613

PASSIU NO CORRENT 7.097.856 3.516.330

Deutes amb entitats de credit i altres 
 passius financers

20,21 3.059.669 4.078.047

Creditors comercials 22 528.058 303.069

Passius per impostos 24 108.332 15.213

Provisions corrents 23 3.195 5.303

PASSIU CORRENT 3.699.254 4.401.632

TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET 15.052.099 11.419.187

Figura 4. Balanços resumits d’Immobiliària Colonial 2006-2007. Passius.

Després, el tràngol amarg vindria el 2008, tal com posa en relleu el 
balanç d’aquest exercici contrastant-lo amb el del 2007.
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ACTIU Nota 31 de des. 
de 2008

31 de des. 
de 2007

Fons de comerç 7 494.102 1.345.779

Actius intangibles 8 1.051 1.736

Immobilitzat concessional 9 452.409

Immobilitzat concessional en curs 9 146.299

Immobilitzat material 10 46.138 52.416

Inversions immobiliàries 11 6.300.562 6.655.938

Actius financers no corrents 12 14.653 1.773.702

Actius per impostos diferits i no 
 corrents

24 639.887 272.893

Altres actius no corrents 14 61.210 115.390

ACTIU NO CORRENT 6.557.603 10.816.562

Existències 15 1.058.383 2.944.414

Deutors comercials i altres 16 120.635 399.191

Actius financers corrents 17 7.076 95.131

Actius per impostos 24 23.079 23.872

Efectiu i medis equivalents 20 113.253 201.917

Actius no corrents mantinguts per 
 a la venda

18 2.280.372 571.012

ACTIU CORRENT 3.602.798 4.235.537

TOTAL ACTIU 10.160.401 15.052.099

Figura 5. Balanços resumits d’Immobiliària Colonial 2007-2008. Actius.
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PASSIU I PATRIMONI NET Nota 31 de des. 
de 2008

31 de des. 
de 2007

Capital Social 209.466 196.374

Prima d’emissió 3.480.505 3.357.389

Reserves de la Societat Dominant (12.868) 165.283

Reserves en societats consolidades 27.502 77.305

Ajustos en patrimoni per valoració
 d’instruments financers

(1.133) 56.467

Valors propis (315.617) (293.822)

Altres instruments de patrimoni 1.310.797

Resultat de l’exercici (3.980.614) 74.099

Patrimoni net atribuible als accionis-
tes de la Societat dominant 718.038 3.633.095

Interessos minoritaris 662.671 621.894

PATRIMONI NET 19 1.380.709 4.254.989

Deutes amb entitats de crèdit i altres
 passius financers

20,21 6.847.689 6.321.379

Passius per impostos diferits i no 
 corrents

24 245.172 631.891

Provisions no corrents 23 1.779 20.634

Altres passius no corrents 22 174.226 123.952

PASSIU NO CORRENT 7.268.866 7.097.856

Deutes amb entitats de crèdit i altres
 passius financers

20,21 268.567 3.059.669

Creditors comercials 22 315.411 528.058

Passius per impostos 24 35.510 108.332

Provisions corrents 23 1.070 3.195

Passius relacionats amb actius mantinguts
 per a la venda

890.268

PASSIU CORRENT 1.510.826 3.699.254

TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET 10.160.401 15.052.099

Figura 6. Balanços resumits d’Immobiliària Colonial 2007-2008. Passius.
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El sempre reconfortant joc derivat de la comptabilització de l’impost 
sobre beneficis es convertia en un vigorós elixir que reforçava la magni-
tud del resultat net final. Les incògnites sobre els secrets comptables de 
l’impost sobre beneficis, segueixen avui de plena actualitat. Per aquest 
motiu la qualitat del resultat comptable ha de ser sempre degudament 
escrutada.

Comptes de Pèrdues i Guanys 
consolidats 
2006 i 2007

Nota 31 de des. 
de 2007

31 de des. 
de 2006

Import net de la xifra de negocis 26 840.286 230.827
Cost de les vendes (511.777) (138.589)
Altres ingressos 26 17.313
Despeses de personal 26 (36.531) (10.894)
Altres despeses d’explotació 26 (52.569) (15.656)
Amortitzacions (7.242) (573)
Variació neta de provisions 26 (2.190) (2.213)

Beneficis nets per vendes d’actius 26 9.064 9.279

Benefici d’explotació 256.354 72.181

Variacions de valor en inversions
 immobiliàries

10, 15 553.223 72.714

Resultat per variació de valor d’actius i
 per deteriorament

(409.401)

Ingressos financers 26 11.368 20.593
Resultat Societats per mètode de la
 participació

26 126.622 2.050

Despeses financeres 26 (490.108) (154.693)
Despeses financeres capitalitzades 26 31.947 4.525

Benefici abans d’impostos 80.005 17.370

Impost sobre els guanys 112.682 25.036

Benefici consolidat net 192.687 42.406

Resultat atribuit a interessos 
 minoritaris

(118.588) (25.184)

Benefici net de l’exercici 
atribuit a la Societat 
dominant

74.099 17.222

Benefici bàsic per acció (euros) 5 0,049 0,024

Figura 7. Comptes de Pèrdues i Guanys d’Immobiliària Colonial 2006-2007.
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Es diu que tot el que puja, baixa. En 2008, Colonial entrava en caiguda 
lliure i del zenit que va aconseguir, cotitzant en Borsa entre les grans com-
panyies del parquet, es va precipitar a l’ocàs. Les multimilionàries pèrdues 
de 2008, marcades a foc per deterioraments d’actius i ajustos en les valora-
cions dels fons de comerç, demostraven com n’eren de precàries i inesta-
bles les referències comptables.

Comptes de Pèrdues i Guanys 
consolidades 
2007 i 2008

Nota 2008 2007

Import net de la xifra de negocis 26 690.837 794.309

Cost de les vendes (387.440) (478.968)

Altres ingresos 26 17.274 10.160

Despeses de personal 26 (31.618) (31.848)

Altres despeses d’explotació 26 (68.263) (50.305)

Amortitzacions (2.381) (2.388)

Variació neta de provisions 26 (392) (1.157)

Beneficis nets per vendes d’actius 26 6.106 9.064

Benefici d’explotació 224.123 248.867

Variacions de valor en inversions
 immobiliàries

10, 15 (774.102) 552.580

Resultat per variació de valor d’actius i
 per deteriorament

(1.038.090) (114.317)

Ingressos financers 26 35.468 9.387

Resultat Societats per mètode de la
 participació

15.450

Despeses financeres 26 (624.187) (475.759)

Resultat per deteriorament del valor
 d’actius financers

11, 12 (154.938)

Despeses financeres capitalitzades 26 30.064 28.375

Benefici / (Pèrdua) consolidat 
net d’activitats contínues (2.301.662) 264.583

Impost sobre els guanys 24 602.269 29.931

Benefici / (Pèrdua) consolidat 
net (1.699.393) 294.514

Pèrdua d’activitats discontínues 18 (2.372.036) (101.827)
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Benefici / (Pèrdua) consolidat 
net (4.071.429) 192.687

•   Resultat net de l’exercici atribuït als 
accionistes de la Societat

(3.980.614) 74.099

•   Resultat net atribuït a interessos 
minoritaris

19 (90.815) 118.588

Benefici bàsic per acció (euros) 5 (2,456) 0,049

Figura 8. Comptes de Pèrdues i Guanys d’Immobiliària Colonial 2007-2008.

L’estructura financera d’Immobiliària Colonial es ressentia i solament 
era salvable per la via d’altres instruments de patrimoni, enquadrats en els 
fons propis, en forma d’obligacions convertibles, que actuaven de salvavi-
des davant l’enfonsament de la companyia.

Figura 9. Estructura financera d’Immobiliària Colonial 2006-2008.

5. Paradoxes intangibles

En el seu moment, va ser el major concurs de creditors de la història 
d’Espanya. De mitjana immobiliària a gran immobiliària: Martinsa-Fade-
sa. Creixement bàrbar sense sostenibilitat. Podria dir-se que el cas Martin-
sa-Fadesa representa fidelment com acaben moltes vegades els deliris de 
grandesa empresarial. La companyia entre petita i mitjana, de la mà de Fer- 
nando Martín, es fa amb el control de la gran, Fadesa, l’accionista principal 
de la qual era Manuel Jove. Martinsa, amb la seva grandària manejable i de 
classe mitjana en el sector immobiliari, dóna el gran pas, a la calor de la 
bombolla immobiliària, i adquireix Fadesa. No obstant això...
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De nou, els escàndols comptables es veuen alimentats per les valora-
cions dels elements patrimonials de les companyies immobiliàries, impreg-
nades amb encants especials dels fons de comerç que impliquen sobrepreu 
als ja per si mateixos inflats valors raonables dels actius. Altres vegades, 
negocis rodons com és en teoria pagar menys del que val sobre el paper, fan 
aparèixer el fons de comerç negatiu. Aquesta és la síntesi en clau financera 
i comptable del que va esdevenir a Martinsa-Fadesa.

Figura 10. Martinsa-Fadesa, balanços resumits 2006 i 2007.

Creixement dels actius després de consumar-se l’absorció de Fadesa 
per part de Martinsa. Eclosió de l’actiu corrent amb unes existències de 
8.360 milions d’euros i uns deutes a curt termini amb entitats financeres, o 
sigui, amb venciment a menys d’un any, de 5.157 milions. Encara que no 
es reveli a simple vista, màxima tensió en la perspectiva del circulant ja que 
difícilment eren liquidables els deutes bancaris si no es realitzava amb 
promptitud gran part de l’estoc.
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Figura 11. Martinsa-Fadesa, actiu i passiu corrent exercici 2007.

Creixements de tal envergadura intervenint adquisicions sonades pel 
mig solen ser relliscosos. Els comptes de resultats, en aquell temps, parlen 
per si sols. Erosió del marge, despeses d’explotació incrementant-se i resul-
tats d’explotació que cauen a nombres negatius. Assot de costos financers. 
De sobte, la tendència adversa sembla mitigar-se gràcies a l’aparició d’uns 
resultats extraordinaris positius que responen essencialment a la comptabi-
lització del fons de comerç negatiu hagut en la combinació de negocis que 
va representar l’adquisició de Fadesa per part de Martinsa.

MARTINSA-FAdESA COMPTES dE RESULTATS 2006 I 2007 EN MM €

CONCEPTE 2006 2007

MM € % MM € %

INGRESSOS EXPLOTACIÓ 139 100 1.202 100

COST DE VENDA –74 –53 –1.096 –91

MARGE BRUT +65 +47 +106 +9

DESPESES EXPLOTACIÓ –11 –8 –128 –11

ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ +1 +1 +2 +0
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RESULTATS EXPLOTACIÓ +55 +40 –20 –2

INGRESSOS FINANCERS +7 +5 +10 +1

dESPESES FINANCERES –28 –20 –453 –38

ALTRES RESULTATS FINANCERS +4 +3 +7 +1

RESULTAT FINANCER –17 –12 –436 –36

RESULTAT ORdINARI +38 +27 –456 –38

RESULTAT EXTRAORdINARI +1 +1 +414 +34

RESULTAT ABANS d’IMPOSTOS +39 +28 –42 –3

IMPOST SOCIETATS –14 –10 +145 +12

RESULTAT NET EXERCICI +25 +18 +103 +9

Figura 12. Martinsa-Fadesa, comptes de resultats exercicis 2006 i 2007.

A més, la comptabilització de l’impost sobre beneficis el 2007 injecta 
una altra alenada de frescor econòmica sobre el compte de resultats, sal-
dant-se el difícil exercici per Martinsa-Fadesa amb un benefici net després 
d’impostos de 103 milions d’euros.

La bombolla immobiliària, en tota la seva immensitat, cristal·litzava en 
aquests guarismes. Actius excessivament valorats a l’alça i que després 
haurien de sotmetre’s a una intensa cura de deterioraments. Passius banca-
ris a curt termini absolutament inaguantables amb una factura en forma de 
costos financers molt engruixida. Augments de grandària fora de context. 
Desequilibris econòmics alineats amb inestabilitats financeres, que porta-
ven a la precarietat. Recursos comptables a través del reconeixement d’un 
fons de comerç negatiu com ingrés íntegre de l’exercici en el qual es pro-
dueix la transacció, dels quals tirar mà a causa de valoracions efectuades 
sota el signe de desmesurades alegries. Frivolitats pel que fa a la comptabi-
lització com a «menys despesa» —que ve a ser el mateix que com a in-
grés— de l’impost sobre beneficis, comportant actius de dubtós aspecte en 
el balanç que es registren com a realitzables, en un futur més o menys pro-
per, encara que mancat de fonaments reals ja que perquè es realitzin serà 
condició exigible l’obtenció de guanys.
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6. Trucatges comptables... la vella història

Per més que es millorin les normes comptables, per més que teòrica-
ment els mecanismes de control i supervisió siguin més intensos, per molta 
disciplina que es prediqui en el marc financer, de tant en tant, darrere de 
balanços i comptes de resultats de companyies amb substància i cotitzant 
als mercats borsaris, brollen escàndols comptables. Serà perquè uns «ma-
lus» executius d’alta classe i baixos escrúpols es veuen temptats per aquests 
«bonus» que els permeten embutxacar-se uns suculents grapats de milions 
d’euros o dòlars. Serà per temptacions i ànims d’aparentar. Serà igual, més 
senzillament, per obtenir fons monetaris per desviar a unes poques butxa-
ques. Serà, serà...

Els eufemismes econòmics i financers estan a l’ordre del dia. Tota in-
formació comptable que sigui de difícil comprensió, no és de fiar. Com 
tampoc no ho són operacions de complexa estructura o transaccions corpo-
ratives inintel·ligibles a simple vista. Avui, la pròpia normativa comptable 
espanyola imposant la canalització cap a patrimoni net de resultats concrets 
haguts en determinades circumstàncies, sense que es canalitzin a través del 
compte de pèrdues i guanys, serveix dopatges en safata. Fins i tot, englobar 
dins dels resultats d’explotació els de caràcter extraordinari suposa un flac 
favor per a la transparència comptable.

S’atribueix a la posada en escena del valor raonable part dels mals in-
herents a les nefastes conseqüències de la comptabilitat creativa. Tal vega-
da, així sigui. La crisi econòmica ha arremès contra el valor raonable, i allò 
que a penes fa uns anys es valorava de forma excelsa i en quanties allunya-
des d’aquest món, avui amb prou feines val una mica de xavalla.

Possiblement, molts actius queden qüestionats i els deterioraments no 
es reconeixen en la mesura que haurien de ser evidenciats. Potser, s’eviten 
passius a través de complicades trames de societats que queden fora del 
perímetre de consolidació, com s’explica, en el moment d’escriure aques-
tes línies, a propòsit de Pescanova.

Sens dubte, la interpretació dels principis comptables ofereix apassio-
nants sensacions. Aquella Enron presidida pel mort Ken Lay, la Telefònica 
que galopava per prades americanes comprant a tort i dret, una Endesa que 
emetia intermitents llums, es decantaven per una espècie de principi comp-
table del depèn... Depèn de quins ingressos es vulguin registrar, de quins 
beneficis agradin al mercat, de quins resultats es presentin més sofisticats.

La trama de nombroses filials —en alguns casos de companyies nord-
americanes, de l’ordre de tres mil cinc-centes—, sempre brinda un interes-
sant joc. A Enron, així era. El que començava sent una via per a l’obtenció 
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de finançament a través de filials i fora del balanç, o simulant com a deute 
comercial el que en realitat era deute financer, derivava a anotar ingressos 
per les quantitats percebudes. Els deutes «fora de balanç» es reconvertien 
en ingressos que engalanaven l’explotació empresarial. Dit en termes més 
plans, s’està davant una espècie de principi de la passivització burlesca de 
funcionament senzill: s’endeuta una societat que no consolida —entitat  
de propòsits especials—, aquesta deixa els diners a la seva veritable mare 
però aquesta igual registra les entrades d’efectiu com a ingressos per pres-
tacions de serveis. Els passius perden la seva autèntica aparença transves-
tint-se de rimbombants ingressos.

La clau radicava, potser, en el que es pogués entendre com a perímetre 
extensible i encongible de la consolidació a mida, que va suposar tota una 
fita en aquella Enron de jet cedit a candidat presidencial nord-americà en el 
seu periple nord-americà a la recerca del vot ciutadà. Disposar de 3.500 
companyies entre filials i societats instrumentals, moltes d’elles arrelades 
en zones de baixa tributació o paradisos fiscals, de les quals es consoliden 
aquelles que sí sumen i no les que resten, sota format d’entitats amb finali-
tat especial —special purpose entities (SPE)—, comptant com a socis amb 
algun inversor extern, com a banc de negocis i directiu a tall de testaferro, 
brinda un joc molt especial.

En certa manera, la destacada figura avui tan en alça del «banc dolent» 
igual té certa inspiració enroniana. El model és simple: es traslladen cap a 
una SPE, que no consolida, òbviament, actius llastrats i bonyiga compta-
ble, embolicats en cel·lofanes financeres, reflectint una sucosa plusvàlua 
per la cessió que igual s’empara en aquests valors raonables que es deter-
minen a cop d’AODBC, o sigui, en funció del mètode de valoració «A Ojo 
De Buen Cubero». Confiem que les valoracions donades als immobles que 
es traspassen per part d’entitats financeres espanyoles en estat de coma cap 
al «banc dolent», no estiguin contagiades per ínfules «aodbc’s».

Destrossadors esquemes comptables marcaven, i segueixen marcant, el 
pas. Aquell orgull hispà que va ser Tabacalera va descobrir nous horitzons 
comptables, després replicats per Telefònica, sense titlla en el seu procés 
d’internacionalització. Descobríem com, de vegades, les reserves es tras-
lladaven cap als ingressos de l’exercici, en quantia de 2.759 milions d’eu-
ros, contrarestant impactes procedents de dotacions a provisions, i al da-
munt, aquests ingressos, en tenir el seu origen en reserves, no tributaven en 
l’impost de societats ni estaven gravats per l’impost sobre el valor afegit. 
Les ments de comptables de la vella escola, fets a la manera antiga, treien 
fum en tenir notícia de tan endimoniats malabarismes consistents a ingres-
sar reserves.
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Una gran multinacional de la talla d’IBM sofria certes relliscades 
comptables en comptabilitzar el benefici derivat de la venda de la seva fili-
al de transmissors òptics abonant-lo a les despeses d’explotació en comptes 
de com a plusvàlua. D’aquesta manera treia pit en el sector en exhibir uns 
envejables augments de productivitat i millores en la vendes, superant les 
previsions. Fins que la SEC va descobrir el pastís. El desajustament supe-
rava els 300 milions de dòlars.

Els jocs inherents a la hipermeritació, que tendeixen a fer proeses amb 
la correlació dels ingressos i les despeses, marquen també embriagadors 
escenaris per inflar facturacions. Una mica d’això li va succeir a la compa-
nyia nord-americana Global Crossing que, al compàs de permutes amb in-
tercanvis de xarxa de fibra òptica per períodes d’entre 15 i 25 anys, engrei-
xava les seves xifres en el que realment després es revelava com a vendes 
artificials. Global Crossing realitzava operacions d’envergadura i el seu 
president, Gary Winnick, feia negocis privats a través de l’empresa. Global 
Crossing va significar en el seu moment la major suspensió de pagaments 
en la història de les telecomunicacions, pagant substancioses comissions al 
seu president i a empreses filials de la seva propietat en concepte d’opera-
cions immobiliàries, lloguer d’avions privats i assessoria financera. Execu-
tiu «malus» que s’apoderava de substanciosos «bonus».

La inflor dels actius de Global Crossing no tenia fre. Quan va presentar 
la suspensió de pagaments, aquells es valoraven en 22.000 milions de dò-
lars. La seva posterior valoració real se situava entre els 1.000 i 2.000 mi-
lions de dòlars. Actius inflats eren els que Global Crossing concentrava en 
la seva multimilionària inversió feta en la construcció d’una xarxa de fibra 
òptica de milers de quilòmetres que representava el seu principal actiu, 
romanent infrautilitzat.

Un altre nom de prestigi en l’escena nord-americana era WorldCom, la 
segona major operadora de llarga distància a Estats Units. Els seus execu-
tius augmentaven artificialment les comissions dels seus equips de vendes 
per així aconseguir augments en les seves pròpies retribucions.

No pot tancar-se aquest apartat, sense esmentar, si més no breument, 
un dels majors escàndols comptables que hi ha hagut en els últims anys: 
Parmalat. La companyia presidida pel seu màxim accionista, Calisto Tanzi, 
vinculada amb bancs italians i amb Deutsche Bank, amb un interrogant: 
estaven informats del que passava a l’empresa làctica i capdavantera en el 
sector de l’alimentació? El 24 de novembre de 2003, Deutsche Bank osten-
tava una participació del 5,1% al capital de Parmalat, que va desinvertir el 
19 de desembre del mateix any. Curiosament, aquesta data, 19 de desembre 
de 2003, va ser el dia després que Bank of America desvelés un forat de 
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3.900 milions d’euros de Parmalat a les Illes Caiman. Fins al 31 de desem-
bre de 2003 no apareixia la comunicació rellevant del Deutsche Bank sobre 
els problemes de Parmalat.

Les autoritats alemanyes van investigar quina va ser la destinació d’un 
bo de 350 milions d’euros emès al setembre pel banc alemany per compte 
de Parmalat. Com era possible que certs analistes financers seguissin acon-
sellant a clients que compressin títols del grup italià?

Segons el regulador del mercat italià Consob, la firma auditora De-
loitte coneixia les irregularitats de Parmalat i les va ocultar a la fiscalia de 
Milà. La insolvència al desembre de 2003 de Parmalat va assolir els 14.000 
milions d’euros, després de reconèixer la desaparició de 4.000 milions en 
comptes bancaris.

Mentrestant, a Espanya, amb l’alè al clatell del cas Gescartera, les nos-
tres autoritats aprovaven la reforma del bon govern empresarial.

7. Patent de cors?

A Espanya, no és estrany que durant el mes de març de cada any es 
promulguin disposicions comptables per la via de decrets o ordres ministe-
rials aprovades dins del mateix mes i publicades en el BOE de dies succes-
sius però just abans del 30 de març. Passatge pintoresc succeïa, per exem-
ple, a recer de la curiosa aprovació de l’ordre ministerial del 28 de març de 
2001, publicada en el BOE de l’endemà, que venia a ser com una espècie 
de patent de cors per a empreses elèctriques d’alt voltatge que van canalit-
zar directament contra reserves uns 1.202 milions d’euros, i no per la via de 
despeses en els comptes de resultats, per les pèrdues i costos del trànsit a la 
competència que no fossin recuperables a través de la compensació «retri-
bució fixa per trànsit a la competència». Aquells eren temps d’embranzida 
econòmica en els quals els comptes de pèrdues i guanys, formulats com 
Déu mana, s’ajustaven al noble patró d’apuntar-hi les despeses...

Lleis, en ocasions, que vénen a ser llicència per pecar, fetes per a fo-
ment i al·licient de la creativitat comptable i, per què no, de la fiscalitat 
també creativa en funció d’interessos concrets. Mirem enrere potser per 
veure la senda comptable que no hem de tornar a trepitjar.

Aquella Espanya de finals dels anys 90 del segle passat, quan les pri-
vatitzacions de grans empreses públiques van dibuixar lleres inescrutables 
aleshores, i les pomposes corporacions es van llançar a ambicioses aventu-
res els eixos de les quals giraven entorn de sonades adquisicions empresa-
rials, el hàndicap de l’amortització del fons de comerç fixat en el llavors 
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vigent Pla General de Comptabilitat en 10 anys, d’acord amb la legislació 
mercantil, impactava en els sobrepreus satisfets per adquirir companyies. 
Els comptes de resultats, davant ínfules inversores de grandària potent, es 
veien fortament colpejades. La incòmoda amortització del fons de comerç 
castigava lluents forces. Què es pot fer per obviar tan dur peatge comp-
table?

La Llei 37/1998, modificant el llavors vigent Text Refós de la Llei de 
Societats Anònimes, ampliava l’amortització del fons de comerç fins als  
20 anys. Com anell al dit va caure aquesta modificació legislativa per a 
companyies com Telefònica, Endesa, BBVA, el llavors BSCH (Banco San-
tander Central Hispano), la llavors Repsol YPF i avui sense YPF. Es dona-
va ales als consells d’administració per valorar les entitats absorbides se-
gons el seu lliure albir i suprimir el dret preferent de subscripció.

Abans, en els mesos de març de 1993 i 1994, sengles ordres ministe-
rials promulgades permetien activar i cancel·lar contra reserves les dife-
rències negatives de canvi en moneda estrangera de les empreses regula-
des. Eren temps de velles i avui enyorades pessetes i terreny exclusiu per a 
empreses regulades, que no les altres, les de carn i os, que suportaven estoi-
cament les doloroses factures de les oscil·lacions monetàries d’una pes- 
seta pujada de to en la canícula de 1992 per després purgar els seus ex- 
cessos.

8. Tocs edulcorats

Evitem esmentar noms perquè algunes de les entitats avui formen part 
de la nostra història encara que la seva evocació comporta rememorar pas-
satges igualment forjats al foc de la més apassionada èpica comptable.

Parlem d’enginyeria financera i comptable, de vegades de dopatges. De 
com empreses cotitzades, companyies que s’obren als mercats de capitals 
recorrent-hi, procuren exhibir unes bones ràtios d’eficàcia com a mesura-
dors dels seus assoliments econòmics, uns satisfactoris indicadors financers 
amb els quals causar una grata impressió entre els inversors, rendibilitats 
acceptables i de vegades per sobre del que seria la mitjana amb els quals 
embadalir propis i estranys, bona posició en liquiditat... No obstant això, no 
és or tot el que lluu. Convé penetrar en les entranyes comptables de belles 
companyies per constatar els quirats d’aquesta brillant informació compta-
ble. Vàries són les arestes sobre les quals en aquest punt és possible pronun-
ciar-se.

De vegades, es juga amb la grandària de la companyia, reduint-la, apri-
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mant-ne l’estructura tirant gent al carrer, promovent l’outsourcing de ser-
veis i despeses. La companyia es focalitza en la seva core business, llegim. 
El consell aposta per concentrar-se en els seus negocis vocacionals. És així 
com s’inicia un procés de reducció d’actius, típica desinversió, que les més 
de les vegades té per objectiu intentar fer caixa amb la qual pagar els deutes 
opressius. Fa l’efecte que moltes empreses, amb el pas dels anys i al com-
pàs dels seus delirants creixements corporatius, es van convertint més en 
holdings financers que en empreses, vocacions que diuen ser i que sí que 
van ser. Un cop d’ull a grans companyies espanyoles, confirma el que s’ha 
dit. On rau realment el seu negoci? ¿A dedicar-s’hi, desenvolupant les acti-
vitats funcionals i donant compliment a l’essència del seu objecte social, o 
més aviat a guanyar diners a través d’adquisicions empresarials, fusions, 
absorcions, escissions, fragmentacions i rocambolesques operacions socie-
tàries?

Una de les coses que més em crida l’atenció és quan explico les estruc-
tures d’un bon nombre de companyies de l’Ibex 35 espanyol comparant-les 
amb empreses de la talla d’Inditex i Mercadona. En aquestes últimes, amb 
nombres nets i comptes sanejats, no es balla al ritme d’estratègies corpora-
tives sinó dedicant-se al tèxtil i a la distribució alimentària, sense aditius ni 
estabilitzants ni res semblant. Creixent orgànicament, obrint noves plantes 
de venda, innovant, millorant la presentació de les patates o dissenyant una 
camisa més actual, combinant innovació amb formats, contactant directa-
ment amb el client que arriba a ser «el cap».

Una mica d’això li suceeix també al món del futbol. El Manchester 
United, club de futbol, constitueix avui dia un conglomerat empresarial 
amb una empresa holding, de la qual depenen sis subsidiàries, que al seu 
torn representa subholding d’una altra matriu. Radicat en Old Trafford, en 
el cor de la ciutat de Manchester, la seva seu social es troba en les Illes 
Caiman, la qual cosa li permet esquivar tributacions durant llargs anys, 
cotitzant a Wall Street.

Contraposat el model societari del Manchester United amb el del FC 
Barcelona, que és dels seus socis i amb domicili al barceloní barri de les 
Corts, les diferències són abismals. Com també amb el FC Bayern de Mu-
nic, l’estructura del qual com a empresa respon a una posició majoritària 
del club, amb el 82% del capital, i el restant 18% repartit a parts iguals 
entre dos pesos forts de l’Alemanya empresarial: Adidas i Audi.
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Figura 13. Real Madrid, FC Barcelona, Manchester Utd i Bayern Munich, 
balanços resumits.

Mentre que en el Reial Madrid i FC Barcelona regeixen els pronuncia-
ments comptables espanyols i, per exemple, els jugadors procedents del 
planter no figuren activats —cosa que no fa la més mínima justícia al po-
tencial futbolístic del Barça, portant sincerament a qüestionar les millors 
essències de la imatge fidel—, en el Manchester United els intangibles, 
sobretot amb la inclusió d’un vigorós goodwill —per més de 421 milions de 
lliures—, embelleixen la perspectiva dels actius. Els alemanys, sempre 
concordes amb els seus austers models, eviten impulsos activables.

9. Dimensions desconegudes?

D’aquests anys d’exuberància econòmica que hem viscut, sens dubte 
una de les conclusions més evidents sigui la dels endeutaments molt alts de 
què han presumit tantes i tantes companyies. Les 28 empreses no finance-
res de l’Ibex 35 presenten al tancament de l’exercici 2012 un deute global, 
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passius, per import de 598.077 milions d’euros, mantenint un elevat endeu-
tament. No obstant això, amb prou feines transcendeix aquesta dada a cau-
sa d’aquesta obsessió per l’ús compulsiu de sinònims com endeutament net 
o deute financer net... Fet i fet, per esquivar la contundència d’uns passius 
reals que suposen, en concloure els últims exercicis, entorn del 60% del 
producte interior brut d’Espanya.

Figura 14. Balanç sintètic de les 29/28 empreses no financeres de l’Ibex 35, 
en milions d’euros.

Els gurus comptables comencen a mostrar la seva predisposició per 
desxifrar els misteris de l’impost sobre beneficis en grans companyies. 
L’impacte del cost d’aquest sobre el benefici abans d’impostos dista del 
panorama de la majoria d’empreses d’aquest país i, segons sembla, una 
cosa similar esdevé en altres llocs. Quins secrets s’amaguen darrere de la 
factura de l’impost sobre beneficis d’enormes conglomerats?

REVISTA 16 CATALAN.indd   87 17/11/13   21:53



88

IBEX 35 BAI IS BdI IBEX 35 BAI IS BdI

ANY 2011 MMe MMe MMe ANY 2012 MMe MMe MMe

ABENGOA 245 –29 274 ABENGOA 49 –123 172

ABERTIS 1.044 250 795 ABERTIS 1.176 93 1.083

ACCIONA 224 53 170 ACCIONA 246 61 184

ACERINOX 133 66 66 ACERINOX –19 13 –32

ACS 1.290 181 1.108 ACS –2.408 –1.003 –1.405

AMADEUS 944 213 730 AMADEUS 725 229 496

ARCELORMITTAL 2.431 682 1.749 ARCELORMITTAL –4.372 –1.459 –2.913

BME 219 64 155 BME 192 56 136

EBRO FOODS 222 71 152 DIA 248 102 146

ENAGAS 520 156 365 ENAGAS 543 163 380

ENDESA 4.180 1.159 3.021 ENDESA 3.824 1.053 2.771

FCC 30 27 3 FCC –1.256 –164 –1.092

FERROVIAL 1.329 61 1.268 FERROVIAL 754 108 646

GAMESA 70 18 52 GAMESA –747 –88 –659

GAS NATURAL 2.024 496 1.527 GAS NATURAL 2.203 546 1.657

GRIFOLS 80 30 50 GRIFOLS 388 133 255

IAG 542 –41 583 IAG –1.035 –111 –923

IBERDROLA 3.454 549 2.905 IBERDROLA 3.075 207 2.869

INDITEX 2.559 613 1.946 INDITEX 3.131 764 2.367

INDRA 233 52 181 INDRA 163 36 128

MAPFRE 1.635 415 1.220 MAPFRE 1.359 397 963

MEDIASET 151 38 113 MEDIASET 52 3 50

OHL 544 195 349 OHL 1.443 342 1.101

RED ELÉCTRICA 684 223 460 RED ELÉCTRICA 681 188 492

REPSOL YPF 4.058 1.514 2.544 REPSOL 3.825 1.581 2.244

SACYR –2.142 –539 –1.602 SACYR –1.363 –386 –977

TEC. REUNIDAS 155 20 135 TEC. REUNIDAS 158 21 136

TELEFÓNICA 6.488 301 6.187 TELEFÓNICA 5.864 1.461 4.403

 TOTAL 33.346 6.841 26.505  TOTAL 18.900 4.224 14.676

Figura 15. Empreses no financeres de l’Ibex 35. Benefici abans d’impostos i 
despesa per impost sobre beneficis, anys 2011 i 2012, en milions d’euros.
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10. D’ aquells crèdits, aquestes fallides

El màrqueting financer viu tot el seu apogeu. Curtterminisme abans 
que llargterminisme. El curtterminisme és molt típic de corporacions que 
cotitzen en borsa i d’entitats financeres. Excel·lents resultats, magnífiques 
ràtios, meravelles comptables que esdevenen en suculents i sucosos bonus 
percebuts de vegades per els qui en veritat són més aviat malus. L’historial 
recent de massa entitats financeres a Espanya, ratifica aquesta afirmació. 
Antigues caixes d’estalvi que lluïen excedents més que acceptables. Actius 
enlluernadors i in crescendo, a cop de crèdit assequible per a tots els pú-
blics i en unes immillorables condicions. Ingressos disparant-se. Necessitat 
de recaptar més fons davant la insuficiència dels dipòsits de la clientela per 
proveir de tant crèdit als sol·licitants.

Font: Banc d’Espanya; elaboració pròpia.

Figura 16. Balanç del sector de les caixes d’estalvis a 31 de desembre de 
2010, en milions d’euros. Incidència de les participacions preferents.

D’aquells fangs, d’aquells crèdits, aquests llots, aquests crebants. Es 
calibrava en el seu moment la qualitat del crèdit? Preocupaven els riscos de 
morositat?
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Les caixes d’estalvis, més que la banca que en general s’ha mostrat 
amb bastant fortalesa davant la tempesta dels esdeveniments i de la devas-
tació financera desencadenada, assumien considerables riscos sense que 
l’organisme supervisor prengués cartes en l’assumpte, més que res pels 
excessos de crèdit. Per poc que apuntessin símptomes crítics, el deteriora-
ment dels actius de les caixes d’estalvis seria inevitable. Ho va ser. L’exces-
siva concentració i l’exposició crediticia al mercat immobiliari, tenia as-
pectes de bomba de rellotgeria amb temporizador. La solvència d’empreses 
immobiliàries, davant les primeres manifestacions de la crisi, es qüestio-
nava. La morositat aguaitava. Els problemes de liquiditat s’aguditzaven. 
Mentrestant, subscripcions de deute públic per mor de les circumstàncies, 
concretades en un Estat que entrava en una fatídica espiral d’endeutament 
i que comportava riscos sobre el deute sobirà. Comptes de resultats que 
deixaven enrere aquells meravellosos anys d’excel·lents superàvits. Dubtes 
profunds per estabilitzar i enrobustir els fons propis davant la tempesta que 
s’apropava.

Tot això, degudament amanit amb aquests perillosos tics que marcaven 
interrogants sobre bona part dels actius de les nostres caixes d’estalvis quan 
aquestes van decidir emancipar-se del que sempre havia estat el seu estil de 
negoci com a banca de proximitat i dedicada a famílies i petites i mitjanes 
empreses, trencant els límits dels seus tradicionals territoris comarcals, 
provincials o regionals. Vam saber llavors de l’existència de concentració 
del crèdit en empreses «amigues» i en projectes faraònics, en inversions 
simplement improductives, per ventura en inversions responent a ínfules 
polítiques i, alhora, d’aquesta fatal concentració de crèdit al sector immo-
biliari.

El desconeixement de les regles del joc comptable i l’aparició cada 
vegada més insistent de revolucionaris instruments financers l’autèntica 
substància econòmica dels quals es dissimulava darrere de vestidures jurí-
diques, actuaven com a elements incendiaris. Insistir en la doble cara del 
passiu, en el terme més ampli del concepte, no és ser reiteratiu sinó pecar 
de prudent i fer gala d’un assenyat conservadorisme. On marca els seus lí-
mits el patrimoni net, on es delimiten les coordenades del passiu exigible. 
Aprofundir en la qualitat dels actius, en el seu efectiu grau de realització..., 
assignatura pendent.
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Figura 17. Actiu, patrimoni net i passiu.

11. Estranys instruments financers

En anys recents, Espanya ha viscut una profunda transformació en ma-
tèria d’instruments financers, assistint a l’aparició d’accions rescatables 
(llei 37/1998) i a l’aparició i profusió dels anomenats híbrids financers, 
aquestes figures que es troben a cavall entre el patrimoni net i el passiu, 
entre la no exigibilitat i la sí exigibilitat. No solament parlem de títols clàs-
sics com les obligacions convertibles amb el seu component de passiu, com 
a obligacions simples, i el seu component de capital, amb opció a la con-
versió en accions. Sobtadament, irrompien uns perillosos i traïdors vehicles 
d’inversió plasmats en obligacions perpètues i obligacions participatives 
juntament amb deutes sota condicions especials: participacions preferents i 
similars. La lletra petita jugava en contra de l’inversor. La lletra gran no era 
objecte de control per part de les nostres autoritats econòmiques.

Les caixes d’estalvi, necessitades de capitalització per salvar els obsta-
cles derivats d’uns disminuits recursos propis que es convertien en tremo-
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losos amb el balanceig dels seus crèdits concedits, van alimentar la tràgica 
història de les participacions preferents, prometent i donant suculents rèdits 
als seus tenidors als quals s’estava conduint a un atzucac. Així, dipòsits de 
clients es reconvertien en patrimoni net. S’estava, encara que jurídicament 
no fos així però comptablement sí que ho era, davant un augment de patri-
moni net o fons propis per la via d’una estranya compensació de dipòsits.

La bomba de rellotgeria de les preferents va acabar per esclatar. Però 
convé tenir present que un fiasco de tal magnitud ha anat de la mà, a més 
de per una falta de rigor i zel dels organismes supervisors, per la qualitat 
dels actius. Un altre parany de greus conseqüències venia propiciada per 
crèdits que en teoria semblaven sans i que no obstant això a l’hora de la 
veritat constituïen muntanyes de excrements comptables.

Les facilitats d’una política monetària laxa, facilitant crèdit assequible 
i barat, exempt de controls rigorosos, darrere de creixements considerables i 
voluminosos actius quan es partia de la falsa premissa que tothom era bo  
i amb prou feines es detectaven tímids i irrisoris tocs de morositat que ni de 
bon tros posaven en perill la cartera crediticia, escalfava il·luses aspira-
cions en donar-li a la manovella de la màquina crediticia. El nostre PIB 
anava en franc augment, el sector de la construcció i la promoció immobi-
liària trepitjaven fort en l’entramat de l’economia espanyola, i la indústria 
del totxo s’erigia en la columna vertebral de la nostra economia.

Figura 18. Evolució del PIB d’Espanya, 2006-2013 (previsió).
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Però tot i que entre 2006 i 2008 l’economia espanyola mostrava robus-
tesa, alguna que altra nebulosa actuava a manera de contrast. En aquests 
mateixos anys, el nombre d’aturats gairebé es doblava i el percentatge de 
desocupació es disparava del 8,4% al 13,91%. Després, el desastre quant a 
l’evolució del nombre d’aturats a Espanya.

12. Riscos en el sistema financer

L’evolució de la xifra d’atur a Espanya juntament amb l’elevat endeu-
tament de les famílies i llars, en gran part a causa del finançament per ad-
quisició d’habitatge, deixa entreveure seriosos riscos per al nostre sistema 
financer. És evident que les famílies, ofegades en les vicissituds de la deso-
cupació, juntament amb l’erosió de la seva renda disponible per les pujades 
d’impostos, disposen de menys recursos amb els quals procedir a aquest 
tan necessari despalanquejament, o desendeutament, generat en els anys 
exuberants.

Figura 19. Evolució de l’atur a Espanya, 2006-2013 (previsió).
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De tal manera que els indicis de morositat a les entitats financeres co-
mençaven a fer saltar totes les alarmes. L’anomenada bombolla crediticia 
s’havia inflat en gran manera.

Figura 20. Deute de llars i famílies a Espanya, 2006-2012.

El següent acte venia donat pels escanyaments que en termes econò-
mics s’anaven encebant contra les famílies més vulnerables, tornant-se en 
àrdua tasca i missió impossible que aquestes poguessin atendre religiosa-
ment els seus puntuals compromisos de pagament amb les entitats finance-
res a la vista de les dentellades de la crisi.

Per tant, els balanços de les entitats financeres o, millor dit, de les cai-
xes d’estalvis, després de sotmetre’s a tota una gimcana de fusions en fred 
i en calent, reordenacions i reestructuracions financeres, empitjoraven com 
a conseqüència del incontrovertible deteriorament de gran part dels actius, 
tant crediticis com aquells altres inherents a inversions financeres realitza-
des; de la posada a la disposició de certes empreses d’ingents quantitats de 
diners la solvència dels quals es trobava allunyada dels estàndards aconse-
llables; per culpa d’una excessiva i perillosa exposició al mercat immobi-
liari i amb el sector de la construcció fent oïdes sordes als advertiments de 
crisi.
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El deteriorament del principal component dels actius de les caixes 
d’estalvis va destapar la caixa de Pandora, i els trons comptables van enge-
gar la dansa de l’hecatombe del nostre sistema financer, aquell del que un 
anterior president de govern espanyol es gloriejava de ser el més sòlid del 
món.

Les ajudes en efectiu ascendeixen fins a finals de 2012 a 61.162 mi-
lions d’euros. A això cal agregar les ajudes contingents, els avals concedits, 
els costos d’engegada del «banc dolent», Sareb, i dels traspassos d’actius 
de les entitats financeres.

ENTITAT FINANCERA AJUdES EN EFECTIU 
(milions €)

BBVA (UNNIM - CAIXA SABADELL) 953

BANKINTER –

CAIXABANK [GIRONA + BANCA CÍVICA (CAJA 
NAVARRA + CAJA CANARIAS) + CAJASOL + 
GUADALAJARA + BANCO VALENCIA)

6.477

KUTXABANK (CAJASUR + CAJA VITAL) –

SABADELL (CAM) 5.249

GRUPO SANTANDER –

UNICAJA (CAJA JAÉN) –

BANCO POPULAR (BANCO PASTOR) –

IBERCAJA (CAJA 3, CAI, CAJA CÍRCULO BURGOS, 
CAJA BADAJOZ)

407

BANCO CEISS (CAJA ESPAÑA + CAJA DUERO) 1.129

BANCO MARE NOSTRUM (CAJA MURCIA + CAIXA 
PENEDÉS + SA NOSTRA + CAJA GRANADA)

1.645

LIBERBANK (CAJASTUR + CCM + CAJA CANTABRIA 
+ CAJA EXTREMADURA)

1.774

BFA-BANKIA (CAJAMADRID + BANCAJA + CAJA 
ÁVILA + CAJA SEGOVIA + CAJA RIOJA + CAIXA 
LAIETANA + CAJA INSULAR DE CANARIAS)

22.424

CATALUNYA BANC (CAIXA CATALUNYA + CAIXA 
TARRAGONA + CAIXA MANRESA)

12.052

NCG BANCO (CAIXA GALICIA + CAIXANOVA) 9.052

TOTAL 61.162 +  
Ajudes contingents

Font: Banc d’Espanya.

Figura 21. Ajudes en efectiu al sistema financer espanyol.
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ENTITAT SOL·LICITUd FORMAL dE FONS: RESCAT 
(millones €)

BFA - BANKIA 17.960

CATALUNYA BANC 9.080

NCG BANCO 5.425

BANCO VALENCIA 4.500

 TOTAL 36.965

Font: Banc d’Espanya.

Figura 22. Sol·licitud formal de fons (rescat).

13. El cas Bankia: dels comptes qüestionats al rescat ban-
cari

Bankia simbolitza, fet i fet, la caiguda d’una part del sistema financer 
espanyol. Quan a principis de maig de 2012 van sonar les alarmes a propò-
sit del grup Bankia, es va posar en dubte el model de virtuts i bondats de les 
nostres entitats financeres. La pregonada solidesa del sistema financer es-
panyol es veia acorralada contra les cordes.

La història de Bankia havia arrencat poc temps enrere. La seva ma-
triu, Banc Financer i d’Estalvis, S.A. (BFA), va iniciar la seva marxa el 
3 de desembre de 2010, sota la configuració d’una criatura juridicofinan-
cera parida a Espanya, en el procés de sanejament de les nostres caixes 
d’estalvis, anomenat Sistema Institucional de Protecció (SIP), integrant 
a una multitud d’entitats dispars tals com Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid (CajaMadrid), Caja de Ahorros de Valencia, Caste- 
llón y Alicante (Bancaja), Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Ávila, Caixa d’Estalvis Laietana, Caja  
de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia i Caja de Ahorros de la Rioja. 
BFA era la societat central del SIP, matriu del grup, que va procedir a 
l’emissió de 4.465 mi lions d’euros de participacions preferents conver-
tibles, subscrites i desemborsades íntegrament pel Fons de Reestructura-
ció Ordenada Bancària. Cedint la totalitat dels seus actius i passius del 
negoci bancari minorista de les Caixes a BFA, es donava el tret de sorti-
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da al que acabaria sent un seriós revés en la més recent història econò-
mica d’Espanya.

Ja a l’abril del 2011, BFA procedia a aportar a la seva societat depen-
dent Bankia, abans Altae Banco, els seus negocis bancaris i financers re-
buts de les Caixes. Així, BFA transmetia en bloc a Bankia tot el negoci 
bancari, les participacions associades al negoci financer i la resta d’actius i 
passius que BFA havia rebut de les Caixes si bé s’excloïen determinats ac-
tius i passius que continuaven sent titularitat de BFA, entre els quals es 
trobaven actius tals com a sòl adjudicat, finançament de sòls en situació 
dubtosa i subestándar, certes participacions societàries, la tresoreria neces-
sària per atendre les seves obligacions de pagament, cartera d’instruments 
de deute públic espanyol i la participació accionarial en Bankia, mentre que 
entre els passius s’incloïen les participacions preferents emeses per BFA i 
subscrites pel FROB i determinades emissions d’instruments financers.

El balanç de segregació es datava al 31 de desembre de 2010, prenent 
com a referència el de BFA, i els efectes comptables de la segregació eren 
d’1 de gener de 2011.

Bankia sortia a Borsa el 20 de juliol de 2011 en admetre’s a negocia- 
ció oficial les noves accions ofertes, que es van emetre en nombre de 
824.572.253 títols de 2 euros de valor nominal cadascun i una prima 
d’emissió d’1,75 euros. Així, l’ampliació de capital es realitzava per 1.649 
milions d’euros als quals calia agregar 1.443 milions en concepte de prima 
d’emissió. Això succeïa, repetim, en l’última desena del mes de juliol de 
2011.

D’aquesta manera, Bankia va disposar, després de l’ampliació, d’un ca-
pital social de 3.465 milions d’euros, amb 1.732.572.253 accions íntegra-
ment subscrites i desemborsades, i BFA mantenia la titularitat de 908.000.000 
accions —52,4% del capital social de Bankia— i la resta dels títols —47,6%— 
es trobava en mans d’accionistes minoritaris.

Bankia, autèntica perla de l’enfonsament d’una gran part del sistema 
financer espanyol, presentava durant 2012 un compte de resultats correspo-
nent a 2011 que se saldava amb un resultat net positiu de 309 milions d’eu-
ros, una mica cosa inferior als 357 milions amb què s’havia tancat el 2010.
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COMPTE dE RESULTATS CONSOLIdAT PRO FORMA 
GRUP BANKIA

Variació  
set./des.-2010

(Miliones d’euros)

des./11 
pro 

forma

des./10 
pro 

forma
Importe %

Marge Interessos 2.742 3.217 (475) (15%)

Dividends 32 72 (41) (56%)

Resultat per Posada en Equivalència (2) 6 (8) (138%)

Comissions Totals Netes 1.061 1.216 (155) (13%)

Resultat d’Operacions Financeres 366 846 (480) (57%)

Diferències de Canvi 24 34 (10) (31%)

Altres Productes i Càrregues
d’Explotació

(101) 150 (251) (167%)

Marge Brut 4.121 5.541 (1.420) (26%)

Despeses d’Explotació (2.455) (2.915) 460 (16%)

 Despeses Administració (2.156) (2.577) 421 (16%)

 Amortitzacions (299) (338) 39 (12%)

Dotacions a Provisions (net) 144 (33) 177 (532%)

Pèrdues per Deteriorament d’Actius
Financers (net)

(1.132) (2.034) 902 (44%)

Resultat d’Activitats 
d’Explotació

678 559 119 21%

Pèrdues per Deteriorament d’Actius
no Financers

(62) (302) 240 (79%)

Altres guanys i Pèrdues (239) 102 (341) (335%)

Resultat abans d’Impostos 377 359 18 5%

Impost sobre Beneficis (103) (3) (100) 3.336%

Rt. de l’Exercici procedent 
d’Operacions Continuades

274 356 (82) (23%)

Rt. Operacions Interrompudes (net) (0) 0 (0) –

Resultat desprès d’Impostos 274 356 (82) (23%)

Resultat atribuit a Interessos 
Minoritàris

(35) (1) (34) 3.413%

Resultat Atribuit al Grup 309 357 (48) (13%)

Figura 23. Comptes de Resultats de Bankia 2011 i 2010.
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No obstant això, la tempesta que va assotar els comptes de Bankia va 
implicar una reformulació del compte de resultats i aquells 309 milions 
d’euros de benefici teòricament assolit, es van convertir en unes pèrdues de 
3.031 milions. Si cert és que en diferents partides, tal com s’adverteix se-
guidament, es detecten diferències, el moll de l’os rau en les pèrdues per 
deteriorament d’actius financers, d’un costat, que de reconèixer-se inicial-
ment 1.132 milions d’euros salten finalment a 3.954 milions, i en altres guanys 
i pèrdues que de reflectir «pro forma» 239 milions negatius passen a 1.575 
milions negatius. Encara que en el compte de resultats definitiu de Bankia 
corresponent a Bankia en 2011, l’impost sobre beneficis ofereixi la seva 
millor cara, amb una «menys despesa» de 1.339 milions d’euros, la pèrdua 
abans d’impostos de 4.370 milions queda reduïda a 3.031 milions.

COMPTE RESULTATS dE BANKIA, S.A.

(Miliones d’euros) des. / 2011

Marge Interessos 2.481

Dividends 130

Comissions Totals Netes 998

Resultat d’Operacions Financeres 340

Diferències de canvi 23

Altres Productes i Càrregues d’Explotació (185)

Marge Brut 3.786

Despeses Administració (1.920)

Amortitzacions (246)

Dotacions a Provisions (net) (157)

Pèrdues per Deteriorament d’Actius Financers (3.954)

Resultat d’Activitats d’Explotació (2.491)

Pèrdues per Deteriorament d’Actius no Financers (304)

Altres Guanys i Pèrdues (1.575)

Resultat abans d’Impostos (4.370)
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Impost sobre Beneficis 1.339

Rt. de l’Exercici Procedent d’Operacions Continuades (3.031)

Resultat d’Operacions Interrompudes (net) 0

Resultat de l’Exercci desprès d’Impostos (3.031)

Figura 24. Compte de Resultats reformulada de Bankia 2011.

El balanç de Bankia 31 de desembre de 2011 mostrava uns actius de 
305.820 milions d’euros i un patrimoni net de 15.764 milions, amb uns 
fons propis de 16.352 milions. Els passius totals ascendeixen a 290.056 
milions d’euros.

BALANÇ dE SITUACIÓ CONSOLIdAT GRUP BANKIA

(Milions d'euros) des./2011 des./2010 
pro forma

Caixa i Dipòsits en Bancs Centrals 6.280 6.521

Cartera de Negociació 29.083 17.591
Actius Financers Disponibles per a la Venda 25.492 13.860
 Valors Representatius de Deute 23.922 11.741
 Instruments de Capital 1.570 2.119
Inversions Creditícies 209.789 222.970
 Dipòsits en Entitats de Crèdit 18.190 17.439
 Crèdit a Clients 186.092 196.283
 Resta 5.507 9.248
Cartera d’Inversió a Venciment 10.894 9.087
Derivats de Cobertura 5.266 3.618
Actius no Corrents en Venda 5.250 1.851
Participacions 2.687 2.581
Actiu Material i Intangibles 3.572 4.668
Altres Actius, Periodificacions i Actius Fiscals 7.508 9.441

TOTAL ACTIU 305.820 292.188

Cartera de Negociació 26.879 15.084
Passius Financers a Cost Amortitzat 257.951 258.397
 Dipòsits de Bancs Centrals 22.432 20.277
 Dipòsits d’Entitats de Crèdit 22.522 29.219
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 Dipòsits de la Clientela 155.338 144.715
 Dèbits Representats per Valors Negociables 55.714 62.104
 Passius Subordinats 326 301
 Altres Passius Financers 1.619 1.781
Derivats de Cobertura 2.025 651
Passius per Contractes d’Assegurances 356 358
Provisions 987 2.310
Altres Passius, Periodificacions i Passius Fiscals 1.858 1.975

TOTAL PASSIU 290.056 278.775

Interessos Minoritaris 128 153
Ajustaments per Valoració (716) 0
Fons Propis 16.352 13.260

TOTAL PATRIMONI NET 15.764 13.413

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 305.820 292.188

Figura 25. Balanços de Bankia 2011 i 2010.

No obstant això, en reformular-se els estats financers irrompia un nou 
balanç de Bankia al 31 de desembre de 2011 que lluïa una vestimenta dife-
rent. Així, els actius totals s’encongien de 305.820 milions d’euros a 298.367 
milions, obligant a l’investigador comptable a una profunda anàlisi del per-
què de tals diferències. La resposta es trobava en el que és l’aplicació de 
criteris de prudència a cavall de les reiterades reformes financeres, entrant 
en posicions susceptibles de subjetivitzar l’objectivitat i fregant en ocasions 
el més reconegut puritanisme comptable.

Els passius de Bankia, per la seva banda, inicialment xifrats en 290.056 
milions d’euros, s’estrenyien a 286.870 milions. Interessants diferències a 
tort i a dret del passiu, l’examen del qual resulta en ocasions sorprenent.

I fruit de l’anterior i, evidentment, del biaix del compte de resultats, el 
patrimoni net de Bankia es retallava via fons propis.
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BALANÇ BANKIA, S. A.

(Milions d’euros) des./2011

Caixa i Dipòsits en Bancs Centrals 6.117
Cartera de Negociació 29.062
 De la qual: Crèdit a Clients 16
Actius Financers Disponibles per a la Venda 24.649
 Valors Representatius de Deute 23.621
 Instruments de Capital 1.028
Inversions Creditícies 208.239
 Dipòsit en Entitats de Crèdit 19.629
 Crèdit a Clients 182.609
 Reste 6.001
Cartera d’Inversió a Venciment 10.251
Derivats de Cobertura 5.266
Actius no Corrents en Venda 2.063
Participacions 4.168
Actiu Material i Intangible 2.177
Altres Actius, Periodificacions i Actius Fiscals 6.375

TOTAL ACTIU 298.367

Cartera de Negociació 26.815
Passius Financers a Cost Amortitzat 255.247
 Dipòsits de Bancs Centrals 22.431
 Dipòsits d’Entitats de Crèdit 22.434
 Dipòsit de la Clientela 161.384
 Dèbits Representats per valors Negociables 47.607
 Passius Subordinats 318
 Altres Passius Financers 1.072
Derivats de Cobertura 1.961
Provisions 1.283
Altres Passius, Periodificacions i Passius Fiscals 1.563

TOTAL PASSIU 286.870

Ajustaments per Valoració (581)

Fons Propis 12.078

TOTAL PATRIMONI NET 11.497

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 298.367

Figura 26. Balanç de Bankia reformulat 2011.
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De Banesto a Bankia. D’aquells escàndols comptables a aquests. Tot 
canvia per no canviar gens. La vida segueix igual...

Un nou acte de creativitat comptable acabava de representar-se. Obríem 
amb Banesto, concloem amb Bankia. Entre aquell banc i aquesta caixa 
d’estalvis, tot un món de pel·lícules comptables, de ficcions i fantasies, on 
els guionistes es llueixen de vegades i en altres escriuen línies tortes d’una 
comèdia amb rivets tràgics. Van jugar les preferents i antany ho van fer 
aquelles valoracions artificials i artificioses. Avui com ahir, les manipula-
cions, la picardia, els misteris, segueixen embolicant la comptabilitat que, 
per més ciència que sigui i més tècnica que destil·li, segueix sent un verita-
ble art: l’art de la comptabilitat!

14. Conclusions

La comptabilitat creativa, que en ocasions resulta mortal de necessitat 
per a inversors pocs avesats, segueix jugant males passades. Els seus efec-
tes nocius no es troben, contràriament al que caldria pensar, al món de les 
empreses familiars i de les societats no cotitzades, més aviat es localitzen 
en el context d’entitats cotitzades. Les seves conseqüències arrasen i po- 
sen en dubte no solament el paper i responsabilitat dels alts executius de les 
companyies en qüestió sinó també el dels organismes supervisors.

En aquest treball s’ha passat revista a una sèrie de casos que, en el seu 
moment, antany i actualment van causar estrèpit i furor en el que seria el 
món empresarial i financer. Ens hem remuntat al que va ser la deflagració 
de Banesto que encara avui no ha tancat definitivament alguns episodis 
pendents. Hem parlat dels intangibles, aquests actius tan en voga i la valo-
ració dels quals, per més opinions en contra que s’esgrimeixin, resulta una 
miqueta «sui generis». Actius intangibles que al compàs marcat pel valor 
raonable van trobar en els anys exuberants un boom molt pintoresc en el 
fons de comerç, inflant preus de transaccions i d’inversions que a posterio-
ri, com es veia en el cas d’Immobiliària Colonial, s’enfonsaven igual que 
els actius adquirits satisfent sobrepreus en excés i a cop d’endeutament. O 
potser, l’altra cara del fons de comerç, el negatiu, que la normativa comp-
table internacional i espanyola, en un reprovable tic de frivolitat, canalitzen 
directament cap a resultat, com a guany, de l’exercici, quan la història ja 
narra els seus pitjors relats, tal qual esdevenia en Martinsa-Fadesa.

Les inversions fetes a l’escalf d’eufòries econòmiques, satisfent preus 
astronòmics, són del tot insostenibles. Es confirma a la vista dels forts de-
terioraments que han castigat tants comptes de resultats i embrutat tantís-
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sims balanços. Les empreses immobiliàries han estat protagonistes estel-
lars de diverses pel·lícules, com també les constructores i altres entitats de 
diferent pelatge.

Amb tot, en la mesura que segueixin existint estratègies llaurades per la 
via d’entitats de propòsits especials, subsidiàries no reconegudes com a tals, 
societats vinculades i companyies superposades, els paranys comptables se-
guiran estant a l’ordre del dia. Rememoràvem Enron, tot un símbol dels 
pecats i corrupcions comptables; Parmalat, cop sorprenent i inesperat, i al-
tres societats de bolla nord-americana, allà on, creiem, la puritat compta- 
ble, la puresa financera i la higiene econòmica són impecables. No obstant 
això, els castells comptables s’esfondren i, sense sortir del nostre marc espa-
nyol, el recent cas de Pescanova, segons les notícies que es van coneixent, 
constitueix per ell mateix potser una rèplica fil per randa d’aquella Enron.

Amb tot, hom té la impressió que les normes comptables, amb especial 
accent de les internacionals, semblen moure’s en funció de determinats in-
teressos, amb criteris que oscil·len com pèndol i inclinant-se cap a unes o 
altres postures en funció de... La tan invocada imatge fidel, concepte im-
mutable i invariable, comença, però, a revestir tints camaleònics atenent els 
dictats de l’ordenament comptable, que sí que són canviants.

Conglomerats empresarials que duen a terme operacions corporatives 
de vegades inexplicables de les quals deriven unes interpretacions compta-
bles com a molt peculiars, xoquen frontalment amb el context comptable 
marcat per altres empreses els creixements de les quals segueixen línies de 
seny i encertades, on la creativitat comptable i els dopatges financers sen-
zillament ni existeixen ni se’ls espera.

El món del futbol suposa una altra prova palpable que els preceptes 
comptables de vegades es queden fora de joc. La no activació d’actius com 
la copa d’un pi, jugadors que possibiliten la consecució de títols i autènti-
ques «màquines» generadores d’ingressos, per més que els atàvics criteris 
comptables sustentin aquest capteniment, juguen un flac favor en contra de 
les expectatives que cal esperar a propòsit de la imatge fidel.

El ventall de possibilitats que brinda la comptabilització de l’impost 
sobre beneficis resulta impactant. La despesa com a tal, de sempre conce-
buda així, ha cedit el pas a un rar «ingrés» capaç «per se» de proporcionar 
una magistral volta de campana a l’erràtica marxa d’un compte de resultats. 
De la pèrdua abans d’impostos al benefici després d’impostos, no és que 
intervingui un abisme sinó una simple anotació comptable.

Les idees segueixen sense estar clares quant al que és i significa al dia 
d’avui un actiu com a element generador de rendiments, sobre el que és un 
passiu com a sinònim d’obligació, compromís de pagament i, en definitiva, 
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com a deute, i sobre el què constitueix realment el patrimoni net entès com 
a passiu no exigible. La tràgica història de les participacions preferents i 
altres instruments de característiques similars, així ho corrobora. Perquè 
digui’s el que es digui, l’inqüestionable i taxatiu és que molts dipòsits de 
clients d’entitats financeres que cristal·litzaven en passius en tota regla, es 
van transmutar cap a patrimoni net a recer d’estranys tripijocs i rocambo-
lesques rendibilitats.

Les entitats financeres espanyoles han viscut en les seves pròpies carns 
els malabarismes de la comptabilitat creativa i els damnificats, per desgrà-
cia, han acabat sent els seus clients i els contribuents. Ignominiosos jocs 
comptables han malbaratat amb actius inflats, han causat evaporacions de 
dipòsits entesos com a passius i han destrossat patrimonis nets que s’han 
precipitat a l’infern del dèficit patrimonial. Serà cosa de criteris comptables 
o per ventura de purificacions dels actius, de catarsis en els balanços, de 
consagració en els comptes de pèrdues i guanys, de falta d’adequat reflex 
de passius. La veritat és que, entre unes coses i altres, el cost de la recapi-
talització del nostre infectat sistema financer, tot sigui dit que concentrat en 
l’escenari de les caixes d’estalvis, apunta entre una cosa i una altra cap als 
200.000 milions d’euros, més o menys el 20% del nostre producte interior 
brut. Llarga penitència a complir on la icona més representativa és Bankia, 
fruit d’una fusió en fred de diverses caixes d’estalvis de la qual ara potser 
extraiem la conclusió que més hagués valgut arreglar una per una aquelles 
caixes, que no netejar aquest costós monstre. En qualsevol cas, el que sí 
que està en dubte són els estats financers que servien de partida a una de les 
entitats financeres més significatives de l’orbe espanyol i que de la nit al 
dia no solament van disparar totes les alarmes sinó que van dinamitar per 
complet aquella aurèola sobre el sistema financer més sòlid del món. De 
jugar en la Champions League a enfonsar-se en el pou de la Segona Divisió 
en ocasions solament hi ha un petit pas, la purga d’un balanç, la purificació 
d’uns resultats. La cosa més curiosa és que les normes geloses de la pru-
dència valorativa ballen segons els acords de músiques financeres. La imat-
ge fidel es tentineja...
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