
Els aspectes que cal tenir en compte 
per interpretar uns estats financers 
són els següents:

–  Aplicació de les normes 
internacionals de comptabilitat

–  Obligació d’auditoria

–  Fiscalitat aplicable

–  Moneda oficial

–  Normativa interna

Les normes internacionals de comp-
tabilitat (a partir d’ara, NIC) són un 
conjunt de normes que estableixen 
criteris comptables, la informació que 
s’ha d’incloure en els estats financers 
i la manera en què s’ha de presentar 
aquesta informació en els estats fi-
nancers.

Les NIC són emeses per l’Internati-
onal Accounting Standards Board (a 
partir d’ara, IASB) amb la finalitat de 
reflectir una imatge fidel de la situació 
de l’empresa.

Per tal d’aconseguir una interpretació 
òptima de la informació inclosa en 
els estats financers d’una societat 
resident fora del nostre país, és impor-
tant saber si aquests estats financers 
estan elaborats sota la normativa NIC 
o no.

La uniformitat en els estats financers 
de les empreses que operen en dife-
rents països permet als inversors, als 
analistes i als diferents usuaris poder 
interpretar i comparar amb els matei-
xos criteris, i d’una manera homogè-
nia, els estats financers de societats 
situades en els diferents països on 
aquestes s’apliquin.

Aquestes normes són de compliment 
obligat a la Unió Europea, actualment 

són utilitzades en més de cent pa-
ïsos i són de caràcter imperatiu en 
alguns d’aquests en funció del tipus 
de societat.

Al llarg de la història s’han creat una 
cinquantena de normes, però en l’ac-
tualitat són unes trenta les que conti-
nuen vigents.

Ara bé, si ens trobem davant d’uns 
estats financers que no compleixen les 
normes internacionals de comptabili-
tat, també es poden fer comparables 
a través d’un procés d’harmonització. 
Aquesta harmonització consistirà a lo-
calitzar primer aquells criteris diferents 
a les NIC, tant en criteris de comptabi-
lització de diferents partides com en 
valoració o presentació dels estats 
financers, i, una vegada localitzades 
aquestes diferències, s’hauran de 
tractar sota normes NIC, amb la qual 
cosa aconseguirem obtenir uns estats 
financers comparables sota NIC. 

Aquest procés d’harmonització comp-
table pot suposar uns ajustos impor-
tants. En alguns casos, pot suposar 
només ajustos temporals –per exem-
ple, pel fet de tractar-se d’una diferèn-
cia en la manera de valorar un actiu 
mentre aquest es troba en el balanç de 
la societat– o bé pot suposar un ajust 
real, que podria afectar el resultat de 
la societat en un moment determinat.

Un aspecte important que també cal 
tenir en compte és conèixer l’obliga-
torietat que els comptes anuals d’una 
companyia, que inclouen els seus 
estats financers, segons el seu país 
de residència siguin o no auditats. 
A Espanya aquesta obligació depèn 
bàsicament de la mida de la socie-
tat: l’import del seu actiu i el volum 
d’operacions i el nombre d’empleats 
que tingui la societat al tancament de 
l’exercici. L’obligatorietat d’auditar 
els estats financers d’una companyia 
depèn de la legislació de cada país.
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El fet de disposar d’uns estats finan-
cers auditats suposa una confortabi-
litat més gran, en tenir l’opinió d’un 
expert independent sobre els estats 
financers analitzats. Ara bé, aquesta 
opinió pot tenir diferents abasts i, 
encara que no sigui de compliment 
obligat en el país, sí que es pot sol·lici-
tar una opinió d’aquest expert sobre la 
totalitat de la informació incorporada 
en els estats financers o bé sobre un 
aspecte determinat.

Un altre aspecte important per enten-
dre econòmicament la companyia és 
tenir en compte la fiscalitat del país 
de residència, el que, encara que es 
tracti d’un país en què s’opera sota 
NIC, els tipus impositius en l’impost 
de societats, així com els diferents 
tipus d’impostos indirectes que siguin 

d’aplicació, pot suposar un impacte 
econòmic important per a la societat.

L’estabilitat de la moneda del país de 
residència de la companyia és un altre 
factor clau. Les transaccions entre 
companyies que disposin de diferents 
monedes oficials poden originar un risc 
de canvi en les transaccions. Alesho-
res s’hauria d’avaluar si aquest risc 
es vol cobrir o no amb els diferents 
instruments financers que operin en 
cadascun dels mercats en què resi-
deix la societat i en funció del tipus 
d’activitat que aquesta desenvolupi.

Cal tenir en compte que cada estat re-
quereix una normativa tant comptable 
com fiscal o mercantil que normalment 
obliga a mantenir una estructura de-
terminada per donar compliment a 

totes les obligacions. El que a Espanya 
seria la presentació d’impostos, la 
presentació d’informació oficial en el 
Registre Mercantil, així com en altres 
organismes oficials, normalment en 
funció de l’activitat de la societat i 
del volum d’operacions, es pot traduir 
en altres requeriments en un altre 
estat. Per això, és aconsellable que 
l’administrador de la societat sigui un 
especialista en el país de residència 
d’aquesta, amb prou facultats per 
portar a terme tots els tràmits oficials 
requerits.
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