
Jornada tècnica ACCID

A.Somoza
UNIVERSITAT DE BARCELONA



PUNTS A 
TRACTAR

Per què consolidem?

Participació, control i poder.

Formes de domini.

El subgrup.

Conjunt consolidable i perímetre de consolidació.

La normativa internacional i l’adaptació espanyola

La Llei de Consolidació.

Les homogeneïtzacions

Les eliminacions.

Els mètodes.

Les principals partides de consolidació.

Comentaris i reflexions



Per què consolidem?

-Resulta insuficient la comptabilitat financera, quan hi ha un lligam entre propietats i 
necessitem quelcom més que ens doni la imatge fidel. 

-Ens hem de proveir d’un altre instrument, són els comptes anuals consolidats.
-Necessitat que els fons propis llueixin la realitat empresarial. 

-Si no fos d’aquesta forma, els fons propis anirien creixent fins a l’infinit tant com noves 
empreses es puguin crear, quan els fons propis són sempre els mateixos. Per tant, no podem 
sumar únicament.



Participació, control i poder

Participació: percentatge de vots (directes o indirectes, potencials i reals).

Control (NIIF10): exposició a uns rendiments variables i capacitat d'influir en aquests 
rendiments a través del poder
Poder(NIIF10): capacitat de dirigir les activitats rellevants, és a dir, les que afecten de forma 
significativa als rendiments.
No necessàriament la participació majoritària coincideix amb una situació de control, en 
canvi, sí que una participació minoritària pot donar lloc a una situació de control.

La consolidació només té sentit quan hi ha una relació de domini o control. 



Formes de domini

Domini directe Domini indirecte Domini recíproc

Domini triangular Domini circular
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Formes de domini
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Formes de domini
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El subgrup

Quan una societat dominant és, a la vegada, dependent d’altra societat que és dominant del 
grup i que, per tant, controla directament aquella i indirectament a la dependent.



Conjunt 
consolidable i 
perímetre de 
consolidació

Sigui un conjunt d’empreses: 
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Suposem que aquests percentatges representen percentatges de vot. 

-Les societats A, B,C, D és un grup d’empreses. 

-La relació entre A i E (suposant que l’altre 80% és cohesionat) és que E és associada d’A. 

-La relació entre A i F és associada. 

SOBRE EL CONJUNT D’EMPRESES A, B, C, D, E  I F S’ELABOREN ELS COMPTES 

ANUALS CONSOLIDATS.  

A aquest conjunt d’empreses (grup, multigrup i associades) s’anomena PERÍMETRE DE 

CONSOLIDACIÓ. 

Anomenem al conjunt d’empreses que formen el grup i multigrup CONJUNT 

CONSOLIDABLE. 

 



La normativa 
internacional 
I l’adaptació 
espanyola

Punts Normativa 
Internacional

Concepte Normativa espanyola Concepte

Grup NIIF 10 Estats
financers consolidats

Control i poder
Poder dóna el control.

Llei consolidació
Art.1

Control (majoria de 
vots) i acords

Dispensa NIIF 10
Estats financers
consolidats

Subgrup (excepcions) Llei consolidació Subgrup UE
Tamany
Interés poc significatiu

Fons de comerç i 
valoració posterior

NIIF 3 Combinacions
de negocis
NIC 36
Deteriorament actius

Intangible
Deteriorament.

Llei consolidació Intangible
Amortització i 
deteriorament.

Control conjunt NIIF 11 Acords
conjunts
NIC 28 Inversions en 
entitats associades i 
negocis conjunts

Mètode de 
participació (equity
method)

Llei de consolidació Integració
proprocional i posada 
en equivalencia 
(aquest útlim optatiu
per negocis conjunts)



La llei de consolidació

Articles referents als subjectes de consolidació:
• Artículo 1: grupo de sociedades
• Artículo 2: presunción de control
• Artículo 3: cómputo de los derechos de voto
• Artículo 4: sociedades multigrupo.
• Artículo 5: sociedades asociadas.
Articles referents a l’obligació i dispensa de consolidar:
• Artículo 6. Obligación de consolidar. Especial referencia a la cotización.
• Artículo 7. Dispensa de la obligación de consolidar
• Artículo 8. Dispensa de la obligación de consolidar por tamaño.
• Artículo 9. Dispensa de la obligación de consolidar por subgrupos de sociedades



Homogeneïtzacions

• Diferències temporals (art. 16): temporal de tres mesos previs i posteriors al tancament.

• Diferències valoratives (art. 17)

• Per operacions internes (art. 18)
• Per a realitzar l’agregació (art. 19)



Les eliminacions

Objectiu:

Evitar la duplicitat de les xifres de forma inadequada.

Tipus:

1.Eliminacions patrimonials:
Referides a la inversió financera de la matriu en les empreses del grup i el fons propis de la filial

2.Eliminacions econòmiques: 
Referides a les operacions econòmiques (compra-venda d’actius) entre les empreses  del mateix grup.

3. Eliminacions financeres:
Operacions financeres de préstecs- dèbits entre empreses del grup.



Els mètodes (Llei de consolidació) 

Métode Casos

Integració global Grup d’empreses
Excepció: activitats molt diferents (activitats
financeres o d’assegurances)

Integració proporcional Empreses multigrup

Posada en equivalència Empreses multigrup (en el cas de no aplicació de la 
proporcional).
Empreses associades



Els mètodes (Llei de consolidació) 

Global Proporcional Equivalència

Existeix agregació? Si, al 100% Si, pel % de participació No

Existeix eliminació inversió-fons propis? Si Si No

Es presenta la inversió en el balanç consolidat? No No Si, per al seu valor 
actualitzat

Diferència de consolidació:

-positiva

-negativa

Fons de comerç de consolidació

Resultat positiu (774)

Fons de comerç de consolidació

Resultat positiu (774)

∆Inversió financera

Resultat positiu (774)

Es presenta la partida de socis externs? Si No No



Les principals partides de la consolidació

Balanç consolidat:
Socis externs o interessos minoritaris:
-Patrimoni net, però NO fons propis (consideració d’externs al grup).
Fons de comerç de consolidació: 
-Actiu intangible 
-Subjecte a amortització (10 anys) i deteriorament, si s’escau.
Inversions financeres mètode de participació:
-Inversions del grup en empreseses associades.

Compte de pèrdues i guanys:
Diferència negativa de consolidació.
-Benefici.
-Reflectida al compte 774. Diferència negativa en combinació de negocis.
-Resultat atribuïble als socis majoritaris
-Resultat atribuïble als interessos minoritaris.

Hi ha més partides específiques a l’estats de flux de tresoreria i de l’estat de canvis del patrimoni net.
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Compte de 
pèrdues i 

guanys 
consolidat



Comentaris i reflexions

Grups horitzontals: per què no entren.

Noves formes de grups empresarials de facto.

Transparència necessària: fiscalitat de grups internacionals.


