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Resum  

Objecte: L'aplicació de la NIC 32 en les cooperatives ha generat una important 

controvèrsia en els últims anys. Fins al moment, s'han realitzat diversos treballs que 

intenten preveure els possibles efectes de la seva aplicació. Aquest treball pretén 

analitzar l'impacte de la primera aplicació de la NIC 32 en el sector cooperatiu. 

Disseny/metodologia/enfocament: S'ha seleccionat una mostra de 98 cooperatives, i 

s'ha realitzat una anàlisi comparativa de la seva informació financera presentada abans i 

després de l'aplicació de la NIC 32, per a determinar les diferències existents. S’ha 

utilitzat la prova de la suma de rangs de Wilcoxon per comprovar si aquestes diferències 

són significatives. També s’ha utilitzat la prova de la U de Mann Whitney per 

comprovar si existeixen diferències significatives en l’impacte relatiu de l’aplicació de 

la NIC 32 entre diversos grups de cooperatives. Finalment, s'ha realitzat una anàlisi dels 

efectes de l'aplicació de la NIC 32 en la situació patrimonial i econòmica de les 

cooperatives, i en l'evolució dels seus actius intangibles, mitjançant l’ús de tècniques 

d’anàlisi econòmico-financera. 

Aportacions i resultats: Els resultats obtinguts confirmen que l'aplicació de la NIC 32 

provoca diferències significatives en algunes partides del balanç de situació i el compte 

de pèrdues i guanys, així com en les ràtios analitzades. Les principals diferències es 

concreten en una reducció del nivell de capitalització i un augment de l'endeutament de 

les cooperatives, així com un empitjorament general dels ràtios de solvència i 

autonomia financera.  

Limitacions: Cal tenir en compte que el treball s'ha realitzat amb una mostra de 

cooperatives que estan obligades a auditar els seus comptes anuals. Per tant, els resultats 

obtinguts han d'interpretar-se en un context de cooperatives de tamany elevat. També 
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cal tenir en compte que hem realitzat una anàlisi comparativa dels comptes anuals de 

2011 i 2010. Això ens ha permès conèixer les diferències en la informació financera de 

les cooperatives abans i després d'aplicar la NIC 32. Encara que algunes d’aquestes 

diferències també podrien estar causades per altres factors com la situació econòmica, 

els canvis en l'aplicació de les normes comptables, etc.  

Originalitat/valor afegit: Creiem que és el moment idoni per a realitzar aquest treball 

d'investigació, ja que des de 2011 totes les cooperatives espanyoles han d'aplicar les 

normes comptables adaptades a la NIC 32. A més, fins on coneixem, no existeixen 

altres treballs similars realitzats amb comptes anuals de cooperatives que ja han aplicat 

les normes comptables adaptades a la NIC 32 .  

Creiem que els resultats d'aquest treball d'investigació poden ser útils per a diferents 

grups d'interès. En primer lloc, perquè els organismes emissors de normes comptables 

puguin conèixer l'abast de la NIC 32 en les cooperatives i, puguin plantejar millores en 

el contingut de la norma. En segon lloc, perquè les pròpies cooperatives, federacions, 

confederacions i altres organismes cooperatius disposin d'informació sobre l'impacte 

econòmic de la primera aplicació de la NIC 32, i puguin realitzar les valoracions que  

creguin convenients. I en tercer lloc, perquè les entitats financeres, auditors i assessors 

de cooperatives i altres grups d'interès disposin d'informació sobre els canvis en els 

comptes anuals de les cooperatives, i puguin tenir-los en compte a l'hora de prendre 

decisions.  

 

Paraules clau  

Cooperatives, patrimoni net, capital social, NIC 32, solvència, efectes de la normativa 

comptable, informació financera, ràtios 
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Abstract 

Purpose: The application of IAS 32 in co-operatives has generated an important 

controversy in recent years. Until now, various works have tried to predict the possible 

effects of its application. This paper intends to analyze the impact of the first application 

of IAS 32 on the co-operative sector. 

Design/methodology/approach: To perform this analysis, a sample of 98 cooperatives 

has been selected, and a comparative analysis has been performed on their financial 

information presented before and after the application of IAS 32, to determine the 

existing differences.  We used the Wilcoxon Rank Sum Test to contrast if these 

differences are significant. We also used the U-Mann Whitney Test to contrast if there 

are significant differences in the relative impact of applying IAS 32 between various 

groups of cooperatives. Finally, we performed an analysis of the effects of the IAS 32 

application on the economic and financial situation of the cooperatives, and the 

evolution of its intangible assets, using techniques of financial statements analysis. 

Findings and value: The results obtained confirm that the application of IAS 32 caused 

significant differences in some financial components of the balance sheet and the profit 

and loss account, as well as in the ratios analyzed. The differences are present in a 

reduction in the level of capitalization and an increase in the indebtedness of the co-

operatives, as well as a general worsening of economic ratios of solvency and financial 

autonomy. 

Research limitations: It is important to note that this study has been done with a 

sample of audited cooperatives. Therefore, the results must be interpreted in the context 
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of big-sized cooperatives. Also we want to note that we have made a comparative 

analysis of financial statements for 2011 and 2010. This has allowed us to know the 

differences in the financial information of the cooperative before and after applying IAS 

32. Although some of these differences, could also be caused by other factors such as 

the economic situation, changes in the application of accounting standards, etc... 

Originality: We believe it is the right time to do this research because, since 2011, all 

Spanish cooperatives must apply IAS 32. As far we know, there are no other empirical 

studies with cooperatives that had applied IAS 32 in their financial statements. The 

results of this research can be useful for different stakeholders. First, because the 

agencies issuing accounting standards can determine the scope of IAS 32 in the 

cooperatives and could bring some improvements to the content of the standard. 

Second, because the own cooperatives, federations, confederations and other 

cooperative organizations have information on the economic impact of the first 

application of IAS 32 and can make their own assessments. And third, because financial 

institutions, auditors and cooperative consultants and other stakeholders have 

information about changes in the financial statement of cooperatives, and can take them 

into account before taking decisions . 

 

Key words 

Cooperatives, equity, share capital, IAS 32, solvency, effects of accounting standards, 

financial information, ratios 
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1. Introducció 

El 29 de desembre de 2004, la Comissió Europea va publicar el Reglament nº. 

2237/2004, pel qual s'aprovava l'aplicació de la NIC 32. Aquesta norma contenia els 

principis bàsics per a la classificació dels instruments financers en el patrimoni net o en 

el passiu. L'aprovació de la NIC 32 va tenir una gran repercussió en el sector cooperatiu, 

ja que tenia una incidència directa en el capital social de les cooperatives. El motiu era 

que el capital social de les cooperatives, a diferència de les societats mercantils, havia 

de retornar-se al soci en cas que aquest demanés la baixa de la cooperativa. Segons la 

NIC 32, el capital social havia de considerar-se un instrument financer, ja que podia 

generar una obligació de pagament futura. A més, havia de classificar-se com un passiu. 

A Espanya, el procés d'aplicació de la NIC 32 ha tingut dues fases. En una primera fase 

(2005-2010), solament tenien l'obligació d'aplicar la NIC 32 aquelles cooperatives que 

haguessin emès obligacions o instruments de deute similars cotitzats en mercats 

regulats. En una segona fase (de 2011 des d'ara), totes les cooperatives espanyoles tenen 

l'obligació d'aplicar les normes sobre aspectes comptables de les cooperatives adaptades 

a la NIC 32. Aquestes normes van ser adaptades per un grup d'experts creat pel ICAC. 

Per tant, inicialment la repercussió de la NIC 32 va estar limitada a un grup molt reduït 

de cooperatives, però, a partir de 2011, s'ha generalitzat a totes les cooperatives 

espanyoles. Per aquest motiu, creiem que és el moment idoni per a investigar els efectes 

reals de l'aplicació de la NIC 32 en les cooperatives. També vam considerar que aquest 

treball és adequat a causa de la importància de les cooperatives en l'economia. Segons 

un informe sobre les grans xifres de l'economia social a Espanya coordinat per Monzón 
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(2010), existeixen un total de 24.738 cooperatives, amb 6,7 milions de socis i 456.870 

llocs de treball directes. A més, aquestes cooperatives tenen una facturació total de 

66.286 milions d'euros, que representa al voltant d'un 6% del PIB espanyol. 

Aquest treball d'investigació planteja els quatre objectius següents:  

• Realitzar una anàlisi comparativa de la informació financera presentada per les 

cooperatives abans i després de l'aplicació de la NIC 32. Mitjançant aquesta 

anàlisi, es pretén identificar i quantificar les diferències en la informació 

financera.  

• Contrastar si aquestes diferències en la informació financera són significatives, 

mitjançant la prova de la suma de rangs de Wilcoxon.  

• Realitzar una anàlisi de l'impacte relatiu de l'aplicació de la NIC 32 en la 

informació financera de les cooperatives segons la naturalesa del seu capital 

social. Per a realitzar aquesta anàlisi, revisarem els estatuts de les cooperatives 

per a comprovar si han adaptat el seu capital social a la NIC 32 .  

• Contrastar si existeixen diferències significatives en l'impacte relatiu de 

l'aplicació de la NIC 32 entre les cooperatives que hagin adaptat el capital social 

i la resta de cooperatives.  

• Valorar els efectes de l'aplicació de la NIC 32 en la situació patrimonial i 

econòmica de les cooperatives, mitjançant l'aplicació de tècniques d'anàlisi 

econòmico-financera.  

• Analitzar la composició dels actius intangibles propietat de les cooperatives i la 

seva evolució abans i després de l'aplicació de la NIC 32 . 
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Com s'ha indicat anteriorment, creiem que és el moment idoni per a realitzar aquest 

treball d'investigació, ja que des de 2011 totes les cooperatives espanyoles han d'aplicar 

les normes comptables adaptades a la NIC 32. A més, fins on coneixem, no existeixen 

altres treballs similars realitzats amb comptes anuals de cooperatives que ja han aplicat 

les normes comptables adaptades a la NIC 32 .  

Creiem que els resultats d'aquest treball d'investigació poden ser útils per a diferents 

grups d'interès. En primer lloc, perquè els organismes emissors de normes comptables 

puguin conèixer l'abast de la NIC 32 en les cooperatives i, puguin plantejar millores en 

el contingut de la norma. En segon lloc, perquè les pròpies cooperatives, federacions, 

confederacions i altres organismes cooperatius disposin d'informació sobre l'impacte 

econòmic de la primera aplicació de la NIC 32, i puguin realitzar les valoracions que 

creen convenients. I en tercer lloc, perquè les entitats financeres, auditors i assessors de 

cooperatives i altres grups d'interès disposin d'informació sobre els canvis en els 

comptes anuals de les cooperatives, i puguin tenir-los en compte a l'hora de prendre 

decisions.  

Hem dividit el treball en sis apartats. Després de la introducció, es dedica el segon 

apartat a exposar la revisió de la literatura. En el tercer apartat es descriu la mostra 

analitzada i els motius de la seva elecció. En el quart, s'enuncien les hipòtesis a 

contrastar així com la metodologia utilitzada. En el cinquè, es presenten els resultats 

obtinguts. En el sisè, es sintetitzen les conclusions del treball, així com les seves 

limitacions i futures línies d'investigació 
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2. Revisió de la literatura 

La classificació comptable del capital social de les cooperatives és un tema controvertit 

des de fa molt temps. Existeix un nombre important d'articles sobre aquest tema. Gallizo 

i Moreno (2009) realitzen una interessant revisió de la literatura, i afirmen que 

existeixen dos corrents principals. En primer lloc, un corrent que considera que el 

capital social és un recurs propi de la cooperativa i ha de classificar-se com un element 

del patrimoni net. En segon lloc, un altre corrent considera que el capital social és un 

recurs aliè de la cooperativa i ha de classificar-se com un element del passiu.  

Des de la revisió de la NIC 32 a la fi de 2004, que va modificar la versió inicial 

aprovada en 1996; el tema de la classificació del capital social de les cooperatives ha 

tornat a despertar l'interès dels investigadors en comptabilitat de cooperatives. En els 

últims anys, s'ha publicat un nombre important de treballs, que tracten d'interpretar la 

normativa continguda en la NIC 32, per a determinar com ha de ser la classificació del 

capital social en les cooperatives (Bandeira i Meira, 2009; Cabaleiro, Ruiz i Fernández-

Feijóo, 2010; Cordobés, 2006; Detilleux i Naett, 2005; Gallizo i Moreno, 2009; García-

Gutierrez, 2006; López-Espinosa, Maddocks i Polo, 2009; Pastor, 2002). En aquests 

treballs, es mantenen els dos corrents doctrinals que classifiquen el capital social com 

patrimoni net i passiu, i es crea un nou corrent que proposa classificar el capital social 

com un instrument financer compost (AECA, 2009; Polo, 2007).  

També s'han publicat un bon nombre de treballs sobre els efectes de l'aplicació de la 

NIC 32 (Álvarez, 2010; Bastida, 2007; Gómez, 2003; Mateos, 2010; Merino, 2004; 

Vargas, 2007; Polo, 2007). Aquests treballs tracten de preveure les conseqüències de 

l'adopció de la NIC 32 en el sector cooperatiu espanyol. En aquest sentit, es plantegen 

tres tipus d'efectes: econòmics, concursals i operatius. Ens centrarem en els efectes 

econòmics ja que són els quals estan més relacionats amb el nostre treball.  
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Segons la doctrina, les cooperatives haurien de traspassar el capital social reemborsable 

del patrimoni net al passiu a causa de l'aplicació de la NIC 32. En aquest sentit, la 

majoria dels investigadors consideren que aquest fet va a provocar la descapitalització 

de les cooperatives i un augment del seu endeutament. Arias i Montegut (2012) 

analitzen els efectes econòmico-financers prevists de l'aplicació de la NIC 32 en una 

mostra de 12 cooperatives de diferents sectors d'activitat. Els resultats obtinguts 

confirmen que el pes del patrimoni net sobre el total del balanç disminueix entre el 11 i 

el 23%. En conseqüència, es produeix un augment similar de l'endeutament.  

Arenaza (2009) analitza els efectes de l'aplicació de la NIC 32 en les cooperatives que 

formen el Grup Mondragón. Segons l'autor, en 2005, Caixa Laboral va tenir una 

disminució del 24,5% dels seus fons propis després de traspassar el capital social 

reemborsable al passiu. En aquest sentit, l'autor opina que l'aplicació de la NIC 32 tindrà 

conseqüències similars en la resta de cooperatives del Grup.  

A causa de les variacions anteriors, alguns investigadors afirmen que l'aplicació de la 

NIC 32 afectarà a les ràtios financeres de les cooperatives, i com a conseqüència, a la 

imatge de solvència de les cooperatives. En aquest sentit, Marí (2006) realitza una 

anàlisi comparativa de diverses ràtios econòmiques de dues cooperatives cítriques de la 

Comunitat Valenciana. Aquestes ràtios es calculen mitjançant la informació financera 

de les cooperatives abans i després de l'aplicació de la NIC 32. Els resultats determinen 

que la ràtio de solvència disminueix en ambdues cooperatives després de l'aplicació de 

la NIC 32. Aquests resultats es repeteixen en el treball de Fernández Guadaño (2006). 

En aquest cas, analitza les ràtios més representatives de la solvència financera (ràtio 

d'equilibri financer a llarg termini, solvència, cobertura, autonomia…) en tres 

cooperatives amb diferents nivells de capitalització. Els resultats obtinguts determinen 

que totes les ràtios empitjoren amb l'aplicació de la NIC 32. En ambdós treballs, s'arriba 
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a la conclusió que existeix una correlació entre el nivell de capitalització i la disminució 

de la solvència de les cooperatives.  

Alguns investigadors consideren que l'empitjorament de les ràtios econòmiques de les 

cooperatives pot dificultar el seu accés al finançament bancari. Vargas (2011) afirma 

que els bancs concedeixen finançament als seus clients en funció de les ràtios 

obtingudes, i considera que el deteriorament de la solvència dificultarà l'obtenció de 

nous crèdits per a les cooperatives. En aquest sentit, Polo i Gomis (2011) realitzen 

diverses entrevistes a professionals relacionats amb el sector cooperatiu (directius, 

analistes financers, auditors, etc.) per a comprovar com afectarà l'aplicació de la NIC 32 

en el finançament de les cooperatives. Els autors conclouen que la informació financera 

juga un paper determinant en la concessió de finançament bancari, i coincideixen amb 

Vargas (2011) que l'aplicació de la NIC 32 dificultarà la concessió de finançament 

bancari a les cooperatives. 

 

3. Plantejament de les hipòtesis i metodologia utilitzada  

Les hipòtesis a contrastar són les següents:  

Hipòtesis 1: No existeixen diferències significatives en la informació financera i les 

ràtios econòmico-financeres de les cooperatives abans i després de l'aplicació de la 

NIC 32 .  

Fonamentem aquesta hipòtesi en els treballs empírics realitzats per Marí (2006), 

Fernández Guadaño (2006) i Arias i Montegut (2012). Com s'ha indicat en la revisió 

de la literatura, aquests treballs intenten predir els possibles efectes de l'aplicació de 

la NIC 32 en el sector cooperatiu. Els tres treballs coincideixen que es produiran 
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diferències importants en la informació financera i les ràtios econòmico-financeres 

de les cooperatives com a conseqüència de l'aplicació de la NIC 32 .  

Hipòtesi 2: No existeixen diferències significatives en l'impacte relatiu de 

l'aplicació de la NIC 32 entre les cooperatives que han adaptat el capital social i la 

resta de cooperatives.  

Fonamentem aquesta hipòtesi en el fet que la reforma del règim del capital social en 

les lleis cooperatives espanyoles, s'ha explicat com una mesura per a reduir l'impacte 

de la NIC 32 en el sector cooperatiu. En aquest sentit, el contrast d'aquesta hipòtesi 

ens permetrà conèixer si la reforma ha arribat a els seus objectius.  

Hipòtesis 3: L'aplicació de la NIC 32 empitjora la situació patrimonial i econòmica 

de les cooperatives.  

Fonamentem aquestes hipòtesis en els treballs doctrinals i empírics citats en la 

revisió de la literatura. Segons aquests treballs, l'aplicació de la NIC 32 tindrà 

efectes negatius en la situació patrimonial i econòmica de les cooperatives.  

 

Per a contrastar les hipòtesis plantejades s'han utilitzat les tècniques d'anàlisis i 

estadístiques següents: 

Hipòtesis 1  

Hem analitzat les diferències en la informació financera i les ràtios abans i després 

de l'aplicació de la NIC 32. Per a realitzar aquesta anàlisi, hem seguit els passos 

següents: 

• En primer lloc, hem creat una base de dades amb la informació financera que 

inclouen els comptes anuals de 2011 i 2010 .  
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• En segon lloc, hem determinat les variables clau per a l'anàlisi de les 

diferències en la informació financera. Aquestes variables estan formades 

per diferents partides del balanç, compte de resultats i ràtios econòmiques. 

Han estat escollides tenint en compte les variables més utilitzades en treballs 

similars, que tracten d'analitzar els efectes de l'aplicació de la NIC 32 i altres 

normes comptables en la informació financera, tant en àmbit cooperatiu 

(Amat i Perramon, 2011; Arias i Montegut, 2012; Campos i Carreras, 2012; 

Marí, 2006; Fernández Guadaño, 2007), com en l'àmbit mercantil (Beuren, 

Hein i Klann, 2008; Callao, Jarne i Laínez, 2007; Callao, Ferrer, Jarne i 

Laínez, 2010; Hung i Subramanyan, 2007; Lanto i Sahlström, 2009). A la 

figura 1, es mostren les variables clau analitzades.  

Figura 1. Variables clau analitzades 

Dades comptables del balanç i el compte 
de pèrdues i guanys 

Ràtios 

Actiu no corrent  Endeutament (passiu total/actiu total) 

Desenvolupament  Qualitat del deute (passiu CT/passiu total) 

Concessions  Palanquejament (activo total/patrimoni 
net*BAI/BAII) 

Patents, llicències, etc.  Solvència (actiu total/passiu total) 

Fons de comerç  Autonomia (patrimoni net/passiu total) 

Aplicacions informàtiques  Cobertura (patrimoni net/activo no 
corrent) 

Altres actius intangibles  Equity ratio o solvència a llarg termini 
(capital social/actiu total) 

Actiu intangible total  Liquiditat (actiu corrent/passiu CT) 

Actiu corrent  Tresoreria (deutors+caixa/passiu CT) 

Deutors comercials  Acid test (caixa/passiu CT) 
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Tresoreria  ROE (benefici net/patrimoni net) 

Actiu total 

Patrimoni net 

Capital social 

Passiu no corrent 

Deutes amb característiques especials a 
llarg termini 

Recursos permanents 

Passiu corrent 

Deutes amb característiques especials a 
curt termini1

 

 

Deutes amb característiques especials 
totals1

 

 

Passiu total 
 

Import net de la xifra de negocis 
 

Resultat d’explotació (BAII) 
 

Resultat abans d’impostos (BAI) 
 

Excedent net 
 

 

Per a contrastar la hipòtesi 1, hem utilitzat la prova estadística de la suma de rangs de 

Wilcoxon. Aquesta prova permet comprovar si existeixen diferències entre les 

distribucions de dues poblacions, a partir de dues poblacions dependents o relacionades. 

Considerem que les mostres analitzades són dependents, perquè cada element d'una 

mostra (variable clau 2011) està aparellat amb un element d'altra mostra (variable clau 

2010), de tal forma que els elements de cada parella són molt similars entre si. 
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Per a poder aplicar la prova, aquests elements no han de seguir una distribució normal. 

En aquest sentit, hem realitzat les proves de normalitat de Kolmogorov-Smirnov (amb 

la correcció significativa de Lillierfors) i de Shapiro-Wilks.  

 

La hipòtesi nul·la de la prova postula que les mostres procedeixen de poblacions amb la 

mateixa distribució de probabilitat. La hipòtesi alternativa estableix que existeixen 

diferències respecte a la tendència central de les poblacions i que poden ser direccionals, 

o no. La prova es basa en el comportament de les diferències entre les puntuacions dels 

elements de cada parella associada, tenint en compte no solament el signe, sinó també la 

magnitud de la diferència.  

Aquesta prova ha estat utilitzada en alguns dels treballs anteriorment citats. Per 

exemple, Callao et al (2007, 2010) i Lanto i Sahlström (2009) van utilitzar la prova de 

Wilcoxon para contrastar si existien diferències significatives en la informació financera 

i les ràtios d'empreses cotitzades en funció del tipus de normativa comptable utilitzada 

(normes locals o NIIF).  

Hipòtesis 2 

Hem realitzat una anàlisi de l'impacte relatiu de l'aplicació de la NIC 32 en les 

cooperatives que han adaptat el seu capital social, i en la resta de cooperatives. Aquesta 

anàlisi ens ha servit per a comprovar en quin tipus de cooperatives ha tingut un impacte 

relatiu més important l'aplicació de la NIC 32 .  

Per a realitzar aquest estudi, hem calculat l'impacte relatiu en les variables clau incloses 

en la taula 2.  L’impacte relatiu és el percentatge  en el que han canviat les variables 

després d’aplicar la NIC 32. Per calcular l’impacte relatiu hem utilitzat la fórmula 

següent:  
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          Valor 2011-Valor 2010 
Impacte relatiu = ------------------------------------------ 
        │Valor 2010│ 

 

On: 

Valor 2011 = valor per les variables obtingudes segons les normes comptables 

adaptades a la NIC 32. 

Valor 2010 = valor para las variables obtingudes segons les normes comptables NO 

adaptades a la NIC 32. 

 

Per contrastar la hipòtesis 2, hem utilitzat la prova estadística de la U de Mann-

Whitney.  Aquesta prova permet comprovar si dues mostres aleatòries i independents 

procedeixen d'una mateixa població. Com en el cas de la prova de Wilcoxon, hem hagut 

de comprovar que els elements de la mostra no segueixen una distribució normal 

mitjançant la realització de les proves de normalitat citades anteriorment.  

La hipòtesi nul·la del contrast postula que les dues mostres, de grandària n1 i n2, 

respectivament, procedeixen de poblacions contínues idèntiques. En canvi, la hipòtesi 

alternativa, pot ser unilateral o bilateral, i únicament suposa que la tendència central 

d'una població difereix de l'altra, però no una diferència de forma o de dispersió. 

Aquesta prova ha estat utilitzada en estudis similars. Per exemple, Callao et al (2010) 

van utilitzar la prova per a contrastar si existien diferències significatives en l'impacte 

relatiu de l'aplicació de les NIIF entre empreses cotitzades en l'IBEX-35 i el FTSE 100 .  

Hipòtesi 3  

Hem utilitzat tècniques d'anàlisi econòmica-financera per a determinar la situació 

patrimonial i econòmica de les cooperatives abans i després d'aplicar la NIC 32. 
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Aquesta anàlisi ens ha servit per a comprovar si l'aplicació de la NIC 32 ha tingut 

efectes negatius en la situació patrimonial i econòmica de les cooperatives. També hem 

comparat la informació obtinguda en les cooperatives que han adaptat el seu capital 

social a la NIC 32, i les cooperatives que no ho ha fet.  

Per a comprovar la situació patrimonial de les cooperatives, hem utilitzat tècniques 

d'anàlisi d'empreses com el càlcul del percentatge de les masses patrimonials del balanç 

de situació i el càlcul de les ràtios de solvència a curt termini, endeutament i 

capitalització.  

Per a comprovar la situació econòmica de les cooperatives, hem utilitzat tècniques com 

l'anàlisi vertical del compte de pèrdues i guanys, i el càlcul de les ràtios de creixement 

de vendes i de despeses. 

 

4. Mostra 

La mostra està formada per cooperatives que van dipositar els seus comptes anuals de 

l'any 2011 en el Registre Central de Cooperatives de Catalunya. Tenen l'obligació de 

dipositar els seus comptes anuals en aquest Registre, les cooperatives de primer grau 

que estan obligades a auditar els seus comptes, les cooperatives de segon grau, i les 

federacions i la confederació de cooperatives. En aquest sentit, hem constatat que aquest 

tipus de cooperatives tenen un tamany superior a la mitjana de les cooperatives 

catalanes. De totes maneres, hem considerat que era oportú analitzar la informació 

financera d'aquestes cooperatives per dos motius. En primer lloc, vam considerar que la 

informació financera que presenten aquestes cooperatives té un elevat nivell de fiabilitat 

ja que està auditada per un expert independent. I en segon lloc, hem comprovat que 

aquestes cooperatives tenen un pes molt important en el sector cooperatiu català. Un 
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indici de la importància d'aquestes cooperatives és el fet que trenta d'elles van ser 

incloses en la llista de les empreses més rellevants de l'economia social espanyola que 

elabora la Confederació Espanyola de l'Economia Social (CEPES, 2010). Un altre 

indici, és el fet que la xifra de facturació de les cooperatives que formen part de la 

mostra analitzada representa el 21,5% de la xifra de facturació total de les cooperatives 

catalanes a l'any 2010.  

A finals de desembre de 2012, el Registre ens va facilitar els comptes anuals de 2011 de 

100 cooperatives. Aquests comptes havien estat aprovades i publicades pel registre. 

Tots els comptes anuals facilitades tenien com data de tancament el 31 de desembre de 

2011. Per tant, totes havien d'estar preparades segons la normativa comptable adaptada 

a la NIC 32. Després de realitzar una primera revisió, es van descartar dues 

cooperatives. Una per tenir defectes greus en la informació financera presentada. Una 

altra perquè es tractava d'una caixa rural, i la seva informació financera presentava 

diferències importants respecte a la resta de cooperatives. Com a conseqüència d'això, la 

mostra analitzada està formada per 98 cooperatives.  

A la figura  2, es pot observar una classificació de les cooperatives que formen part de la 

mostra analitzada segons la seva tipologia. La classificació s'ha realitzat segons les 

tipologies establertes per la Llei de Cooperatives de Catalunya.  
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Figura 2.- Classificació de les cooperatives de la mostra segons la seva tipologia.  

 

La mostra analitzada inclou diversos tipus de cooperatives. En aquest sentit, creiem que 

la mostra representa correctament la població de cooperatives existents a Catalunya. Les 

cooperatives agràries són les més nombroses en la mostra analitzada. Això és degut a 

que una bona part de les cooperatives agràries tenen una secció de crèdit, i estan 

obligades a auditar els seus comptes anuals. En segon lloc, hi ha les cooperatives del 

treball. I en tercer lloc, les cooperatives de segon grau. 

Les cooperatives que formen part de la mostra varen aconseguir una xifra de facturació 

superior als 984 milions d’euros. Aquesta xifra representa gairebé el 21,5% de la 

facturació total de les cooperatives catalanes durant l’any 2010, que va ser de  4.600 

milions d’euros.  

També hem analitzat la memòria i els estatuts de les cooperatives que formen part de la 

mostra amb la finalitat de comprovar si havien adaptat el seu capital social a la NIC 32. 

En aquest sentit, 20 cooperatives ja havien realitzat l'adaptació.  
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Les cooperatives que han adaptat el seu capital social tenen uns actius totals mitjans de 

16,7 milions de €, una facturació de 26,3 milions de €, i una xifra de capital social de 

2,6 milions de €. Aquestes cooperatives tenen un tamany superior a la mitjana de 

cooperatives que formen la mostra. En conseqüència, vam considerar que es compleixen 

les previsions de Polo i Gomis (2011), que afirmaven que les cooperatives de major 

tamany amb majors necessitats de finançament extern, tindrien més incentius per a 

adaptar el capital social a la NIC 32 en els seus estatuts.  

 

5. Resultats 

A continuació presentem els resultats obtinguts.  

Contrastació de la hipòtesi 1 (No existeixen diferències significatives en la 

informació financera i les ràtios econòmico-financeres de les cooperatives abans i 

després de l'aplicació de la NIC 32).  
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Figura 3.- Estadístiques descriptives de les cooperatives de la mostra
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En la figura 3 observem els estadístics descriptius de les variables analitzades. Com 

hem assenyalat en l'epígraf anterior, aquestes variables estan compostes per 25 partides 

del balanç i el compte de resultats i 11 ràtios. Totes han estat obtingudes segons les 

dades dels comptes anuals elaborades amb normes comptables adaptades, i no 

adaptades, a la NIC 32. D'aquesta manera, hem pogut realitzar una anàlisi comparativa 

de les variables obtingudes en ambdós casos.  

Segons les dades de la taula 3, totes les variables analitzades presenten diferències amb 

l'aplicació de les normes comptables adaptades a la NIC 32. En relació a les dades 

comptables, hem observat que s'han produït disminucions en les inversions en I+D, el 

fons de comerç, les aplicacions informàtiques, l'actiu corrent, els deutors comercials, 

l'actiu total, el patrimoni net, el capital social, el passiu corrent, el passiu total, l'import 

net de la xifra de negocis, el resultat d'explotació, el resultat abans d'impostos, i 

l'excedent net. 

En canvi, han incrementat l'actiu no corrent, les concessions, les patents, llicències i 

similars, els altres actius intangibles, l'actiu intangible total, la tresoreria, el passiu no 

corrent, els deutes amb característiques especials a llarg termini, els recursos 

permanents, els deutes especials a curt termini i els deutes amb característiques 

especials totals.  

Aquests resultats coincideixen amb les variacions previstes en altres estudis similars. 

Vargas (2011) reconeixia que el contingut de la NIC 32 perjudicava a les cooperatives, 

ja que part dels seus tradicionals fons propis passarien a ser recursos aliens, això 

comportaria unes pèrdues del valor comptable del capital social i un increment dels 

nivells d'endeutament.  
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En relació a les ràtios, hem observat que s'han produït disminucions en la ràtio de 

solvència, qualitat del deute, autonomia, equity o solvència a llarg termini i cobertura. 

En canvi, han incrementat les ràtios d'endeutament, palanquejament, liquiditat, 

tresoreria, acid test o disponibilitat i la ROE. 

Aquests resultats també coincideixen amb els estudis previs de Marí (2006) i Fernández 

Guadaño (2006). En ambdós s'analitzaven els efectes de l'aplicació de la NIC 32 en les 

ràtios econòmiques d'una petita mostra de cooperatives.  
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Figura 4.- Estadístiques descriptives de les cooperatives que han adaptat el seu capital social a la NIC 32. 
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Figura 5.- Estadístiques descriptives de les cooperatives que no han adaptat el seu capital social a la NIC 32. 
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En les figures 4 i 5 observem els estadístics descriptius de les cooperatives que han 

adaptat el seu capital social a la NIC 32 en els estatuts, i les quals no ho han fet, 

respectivament. Segons les dades obtingudes, les cooperatives que no han adaptat el seu 

capital, han tingut una disminució del capital social (-62,77%) superior a la resta de 

cooperatives (-25%). En canvi, han tingut una disminució del patrimoni net (-7,30%) 

inferior a la resta de cooperatives (-11%). Això indica que el pes del capital social en el 

patrimoni net de les cooperatives que no han adaptat el seu capital social és inferior al 

de la resta de cooperatives.  

Després de l'aplicació de la NIC 32, les cooperatives que no han adaptat el seu capital 

social han reduït la seva xifra de passiu total (-5,34%). Mentre que en la resta de 

cooperatives s'ha incrementat (+4%). Aquesta dada indica que les cooperatives que no 

han adaptat el seu capital social, han posat en pràctica polítiques més severes per a 

reduir el seu endeutament.  

Com veurem més endavant, les ràtios de les cooperatives que han adaptat el capital 

social a la NIC 32, han tingut una evolució més negativa que la mitjana de cooperatives. 

Aquests resultats indiquen que les cooperatives de major tamany i nivell de 

capitalització han estat les més perjudicades per l'aplicació de la NIC 32, ja que, fins i 

tot havent adaptat el seu capital social, la seva informació financera ha empitjorat més 

que en la mitjana de cooperatives. En conseqüència, es confirmen els resultats de 

treballs anteriors que apuntaven en aquest mateix sentit (Arias i Montegut, 2012; 

Fernández Guadaño, 2006; Marí, 2006).  

A continuació, hem contrastat la hipòtesi 1. Aquesta hipòtesi nul·la plantejava que no 

existeixen diferències significatives entre les variables analitzades obtinguts mitjançant 
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normes comptables adaptades a la NIC 32 i normes no adaptades. Per a contrastar la 

hipòtesi nul·la hem utilitzat la prova de la suma de rangs de Wilcoxon.  

Figura 6.- Resultats obtingut a la Prova de Wilcoxon 

 



28 
 

 

A la figura 6, observem que els resultats obtinguts demostren que la hipòtesi nul·la 

queda rebutjada en 6 de les 36 variables analitzades amb un nivell de significació del 

5%. En concret, la hipòtesi nul·la queda rebutjada en 5 partides dels comptes anuals i 1 

ràtio. En relació amb les partides, presenten diferències significatives amb un nivell de 

significació del 1%, el capital social i els deutes amb característiques especials a llarg 

termini. I amb un nivell de significació del 5%, els altres actius intangibles, l'actiu 

corrent i els deutes amb característiques especials a curt termini. En relació amb les 

ràtios, tan sols presenta diferències significatives, amb un nivell de significació del 1%, 

la ràtio equity o  solvència a llarg termini. 

 

Contrastació de la hipòtesi 2 (No existeixen diferències significatives en l'impacte 

relatiu de l'aplicació de la NIC 32 entre les cooperatives que han adaptat el capital 

social i la resta de cooperatives)  

Un altre dels objectius d'aquest treball és comprovar si existeixen diferències 

significatives en l'impacte relatiu de l'aplicació de la NIC 32 entre les cooperatives que 

han adaptat el seu capital social a aquesta norma comptable i la resta de cooperatives. 

En aquest sentit, considerem que l'objectiu de la reforma de la Llei de Cooperatives i de 

la resta de lleis autonòmiques, és permetre l'adaptació de capital social a la NIC 32, i 

disminuir els efectes negatius d'aquesta norma sobre la capitalització de les 

cooperatives. Per tant, esperàvem que les cooperatives que han adaptat el seu capital 

social tinguessin un impacte relatiu de l'aplicació de la NIC 32 inferior a la resta de 

cooperatives.  
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Per a comprovar el raonament anterior, hem plantejat la hipòtesi nul·la que no es 

produiran diferències significatives en l'impacte relatiu de l'aplicació de la NIC 32 entre 

les cooperatives que han adaptat el seu capital social a aquesta norma i la resta de 

cooperatives. Per a comprovar si es compleix aquesta hipòtesi nul·la, hem calculat 

l'impacte relatiu de l'aplicació de la NIC 32 en les variables analitzades en l'epígraf 

anterior, i hem contrastat la hipòtesi nul·la mitjançant la prova U de Mann-Whitney.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Figura 7.- Resultats de la prova de la U de Mann-Whitney. 

 

Segons els resultats obtinguts, es pot rebutjar la hipòtesi nul·la en 3 de les 36 variables. 

En la figura 7, observem que l'adaptació del capital social a la NIC 32 influeix tan sols 

en l'impacte relatiu sobre la xifra de capital social i les ràtios equity i de cobertura. A 

més, els resultats de la prova indiquen que les cooperatives que han adaptat el seu 
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capital social a la NIC 32 presenten una disminució de la xifra del capital social superior 

a la resta de cooperatives.  

En relació als resultats obtinguts, considerem que és lògic que l'adaptació del capital 

social a la NIC 32 influeixi en l'impacte relatiu sobre la xifra de capital social de les 

cooperatives, ja que, com hem indicat, la reforma de la legislació es va realitzar amb 

aquesta finalitat. Però no esperàvem que les cooperatives que han adaptat el seu capital 

social a la NIC 32 tinguessin una disminució de la xifra de capital social superior a la 

resta de cooperatives, sinó justament el contrari. Creiem que aquest resultat pot ésser a 

causa de la metodologia que han utilitzat les cooperatives per a adaptar el seu capital 

social. En aquest sentit, la reforma de la Llei de Cooperatives i les lleis autonòmiques, 

permeten utilitzar diversos mètodes per a adaptar el capital social a la NIC 32. Alguns 

d'aquests mètodes incorporen mecanismes mixtes que permeten mantenir una part del 

capital social en el patrimoni net, i obliguen a traspassar una altra part al passiu. Per 

tant, les cooperatives que hagin utilitzat algun d'aquests mètodes continuen tenint un 

impacte relatiu en el seu capital social.  

En el cas de les ràtios equity i de cobertura, considerem que és lògic que la hipòtesi 

nul·la sigui rebutjada, degut al fet que un dels elements que componen aquestes ràtios és 

el capital social, i per a aquest últim també hem rebutjat la hipòtesi nul·la. En aquest cas, 

la disminució del ràtio equity també és superior en les cooperatives que han adaptat el 

seu capital social a la NIC 32 que en la resta de cooperatives.  

Contrastació de la hipòtesi 3 (L'aplicació de la NIC 32 empitjora la situació 

patrimonial i econòmica de les cooperatives).  

L’anàlisi dels masses patrimonials del balanç de situació permet conèixer l’estructura de 

les inversions realitzades per els cooperatives i els fonts de finançament utilitzades. Es 
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considera convenient que hi hagi una certa correlació entre els masses patrimonials a 

curt i llarg termini. A la figura 8 és pot observar el pes relatiu dels masses patrimonials 

del balança de situació.  

Figura 8.- Masses patrimonials del balanç de situació (en %)  

 

En la figura 8, s’observa que les cooperatives inverteixen principalment en actius 

corrents. En aquest sentit, les cooperatives que han adaptat el capital social a la NIC 32 

en els estatuts tenen més inversions a llarg termini que la resta de cooperatives. En 

relació a l’estructura finançament, podem observar que el pes del patrimoni net sobre el 

total del balanç és molt baix. El nivell de capitalització està molt lluny del 40-50% que 

seria recomanable. L’aplicació de la NIC 32 ha reduït encara més el nivell de 

capitalització de les cooperatives. Tot i això, els resultats obtinguts mostren una 

disminució del nivell de capitalització inferior a la prevista en estudis anteriors. En 

aquest sentit, Bastida (2007) va realitzar una simulació dels efectes de l’aplicació de la 

NIC 32 en els comptes anuals de 2001 d’una mostra de 68 cooperatives agràries 

catalanes. Els resultats preveien una disminució del 16% del patrimoni net. En un estudi 

similar, Àrias i Montegut (2012) preveien una disminució d’entre l’11% i el 23% en 

funció del sector d’activitat de la cooperativa analitzada. Creiem que aquests resultats 

poden ser conseqüència de diversos factors. En primer lloc, que els cooperatives hagin 
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adaptat una part del seu capital social a la NIC 32. I en segon lloc, que no s’hagi aplicat 

correctament la nova normativa comptable.  

A la figura 9 es poden observar els actius intangibles que les cooperatives estudiades 

tenen al seu balanç de situació.  

Figura 9.- Composició de les inversions en actius intangibles  

 

Poc més de la meitat de les cooperatives estudiades tenen actius intangibles al seu 

balanç de situació. El 85% de les cooperatives que han adaptat el capital social a la NIC 

32, han realitzat inversions en actius intangibles. Mentre que aquest percentatge és molt 

inferior en els cooperatives que no han adaptat el seu capital.  

Al 2011, els actius intangibles sumen 10,3 milions d’euros. Aquesta xifra representa el 

3,4% dels inversions en actius no corrents de les cooperatives. I tan sols el 1,1% de les 

inversions en actius totals. Al 2010, les xifres són molt similars. Aquestes dades 

demostren que eles cooperatives inverteixen pocs recursos en actius intangibles, en 

comparació amb els recursos que inverteixen en altres tipus d’actius. A més, hem pogut 

comprovar que les principals inversions en actius intangibles es reparteixen entre un 

nombre reduït de cooperatives (Abacus, Suara, Cofac, etc). Els recursos invertits en 

actius intangibles en la resta de cooperatives representa una part molt petita de les 

inversions totals en actius intangibles.  
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Les inversions en actius intangibles es destinen principalment a la compra d’aplicacions 

informàtiques. Al 2011, les aplicacions informàtiques suposaven gairebé el 40% dels 

actius intangibles de les cooperatives. Els altres actius intangibles també representen 

una part important dels actius intangibles. Aquesta partida està formada principalment 

pels drets d’ús de centres de formació, propietat de la cooperativa Suara. També 

destaquen les inversions en concessions administratives, que representen el 16% de les 

inversions en actius intangibles. Les inversions en I+D, patents, llicències, marques i 

similars no arriben al 2% dels actius intangibles totals. Considerem que aquests tipus 

d’inversions són clau per assegurar la continuïtat de les cooperatives i millorar la seva 

competitivitat.  

A la figura 10 es poden observar les ràtios de solvència a curt termini, endeutament i 

capitalització.  

Figura 10.- Ràtios de solvència a curt termini, endeutament i capitalització  

 

Les ràtios de liquiditat, tresoreria i disponibilitat presenten nivells inferiors al que seria 

recomanable. En aquest sentit, les cooperatives que han adaptat els estatuts presenten 

millors resultats que la resta de cooperatives. Al 2011, després de l’aplicació de la NIC 
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32, les ràtios de liquiditat i tresoreria augmenten com a conseqüència de la disminució 

del deute a curt termini. Excepte en les cooperatives que han adaptat els estatuts, que 

presenten un augment del seu deute a curt termini, i per aquest motiu, aquestes 

cooperatives pateixen una disminució de la solvència a curt termini.  

Els resultats indiquen que les cooperatives obtenen una liquiditat millor que abans de 

l’aplicació de la NIC 32. Aquesta millora és més important en els cooperatives que no 

han adaptat el capital social en els seus estatuts.  

Segons les dades de la figura 10, les cooperatives disposen d’un nivell acceptable de 

solvència abans i després de l’aplicació de la NIC 32 . Tot i això, la ràtio empitjora amb 

l’aplicació de la NIC 32. Les cooperatives que han adaptat els estatuts tenen una millor 

ràtio de solvència que la resta de cooperatives, però després de l’aplicació de la NIC 32, 

també són els que tenen una disminució més important de la ràtio. Els resultats 

obtinguts estan en la línia d’estudis anteriors, ja que preveien una disminució de la ràtio 

de solvència com a conseqüència de l’aplicació de la NIC 32. Tot i això, la disminució 

real ha estat inferior al que preveien aquests estudis. Per exemple, Fernández Guadaño 

(2006) preveia una disminució d’entre -0,01 i -0,83 segons el nivell de capitalització de 

cada cooperativa. Bastida (2007) i Àries i Montegut (2012) preveien una disminució 

d’entre -0,25 i -0,69 segons el sector d’activitat de cada cooperativa.  

Les ràtios d’endeutament i palanquejament augmenten significativament amb 

l’aplicació de la NIC 32. Aquest augment no ve donat perquè els cooperatives hagin 

finançat noves inversions amb deute, sinó perquè una part dels inversions finançades 

amb fons propis han passat a finançar-se amb fons aliens, com a conseqüència de la re-

classificació del capital social reemborsable de les cooperatives.  
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Les ràtios d’autonomia, cobertura i solvència a llarg termini mesuren el pes dels 

inversions finançades amb fons propis. A la figura 9, es pot observar que les ràtios 

d’autonomia, cobertura i solvència a llarg termini tenen una evolució negativa amb 

l’aplicació de la NIC 32. Això és degut a la reducció del nivell de capitalització de les 

cooperatives. En aquest sentit, els resultats obtinguts confirmen els resultats de treballs 

anteriors (Cancelo, 2010), i la tesi d’alguns investigadors en comptabilitat de 

cooperatives com Campos i Carreras (2012), que afirmen que els cooperatives presenten  

un nivell de capitalització molt baix en relació a la resta d’empreses.  

A la figura 11, observem el pes relatiu sobre l’import net de la xifra de negocis de les 

diferents partides que es poden trobar en el compte de pèrdues i guanys de les 

cooperatives.  

Figura 11.- Estructura del compte de pèrdues i guanys (en %)  

 

Segons les dades anteriors, és pot afirmar que el resultat d’explotació és molt reduït, 

mentre que les despeses d’explotació són molt elevades. En aquest sentit, al 2010, és 

destinen 98,97 euros (de cada 100 euros d’ingressos) a cobrir els costos d’explotació. Al 

2011, es destinen 99,37 euros a cobrir aquest tipus de costos. Si es produeixen canvis, 
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com un augment del cost del deute o despeses extraordinàries, podrien portar a un 

resultat d’explotació negatiu. A més, un nivell baix d’excedents dificulta 

l’autofinançament dels cooperatives, i les obliga a no realitzar inversions (obsolescència 

dels actius) o a realitzar inversions finançades amb fons aliens, que comporten un cost 

financer. En aquest sentit, al 2011, es produeix un augment dels ingressos dedicats a 

cobrir el cost financer. A les cooperatives que no han adaptat el seu capital social, 

aquest tipus de costos gairebé es dupliquen respecte al 2010. Mentre que a les 

cooperatives que sí que han adaptat el capital social, aquests costos es redueixen.  

Al 2011, la capacitat de generar beneficis de les cooperatives empitjora 

considerablement. Aquesta reducció del resultat ha estat més important en les 

cooperatives que no han adaptat el capital social en els seus estatuts. Això es degut 

principalment a la disminució dels ventes i a l’increment dels costos.  

Creiem que és important que les cooperatives redueixin les despeses d’explotació per 

millorar la seva capacitat de generar beneficis. En aquest sentit, és convenient que les 

cooperatives apliquin polítiques de reducció i control de costos, i realitzin inversions per 

millorar la seva productivitat. 

 

• Conclusions 

Aquest treball s'ha proposat realitzar una anàlisi de la informació financera presentada 

per les cooperatives abans i després de l'aplicació de la NIC 32 per a determinar si les 

diferències són significatives. A més s'ha proposat realitzar una anàlisi dels efectes de 

l'aplicació de la NIC 32 en la situació patrimonial i econòmica de les cooperatives i en 

l'evolució dels seus actius intangibles.  
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Abans de començar aquest treball, s'intuïa que els principals efectes de l'aplicació de la 

NIC 32 en les cooperatives es concretarien en una disminució del capital social i un 

augment de l'endeutament. En aquest sentit, l'anàlisi comparativa de la informació 

financera abans i després de l'aplicació de la NIC 32 ha confirmat els nostres supòsits 

inicials. Hem pogut comprovar que els efectes més importants de l'aplicació de la NIC 

32 s'han produït en les partides que formen part de l'estructura financera de les 

cooperatives.  

Diversos treballs anteriors preveien una disminució important de les ràtios relacionades 

amb la solvència i l'autonomia financera de les cooperatives després de l'aplicació de la 

NIC 32 (Arias i Montegut, 2012; Fernández Guadaño, 2006; Marí, 2006). Els resultats 

del treball han confirmat aquestes previsions, ja que tant la ràtio de solvència com les 

altres ràtios relacionades han empitjorat amb l'aplicació de la NIC 32 .  

La capacitat de generar beneficis ha tingut una evolució negativa amb l'aplicació de la 

NIC 32. Al 2010, les cooperatives obtenen un excedent positiu. Mentre que al 2011, 

l'excedent és negatiu. Això pot ser degut a una disminució de les vendes i a un augment 

de les despeses d'explotació.  

En sentit contrari, les ràtios de solvència a curt termini han incrementat durant el 

període estudiat. Les cooperatives han millorat la seva capacitat de fer front a les seves 

obligacions a curt termini, gràcies a que s'han reduït els deutes a curt termini. En aquest 

sentit, les cooperatives que no han adaptat el seu capital social a la NIC 32 són les quals 

han obtingut una millor evolució de les ràtios de liquiditat.  

Les inversions en actius intangibles han augmentat en el període analitzat. Encara que 

considerem que el volum d'inversions en aquest tipus d'actius és molt inferior al que 

seria recomanable. En aquest sentit, tan sols la meitat de les cooperatives té actius 
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intangibles en el seu balanç de situació. I la majoria d'aquestes cooperatives presenten 

inversions en aplicacions informàtiques, mentre que molt poques cooperatives presenten 

inversions en actius intangibles clau com l'I+D, les patents, llicències i similars.  

Els resultats de la prova de Wilcoxon han confirmat que només existeixen diferències 

significatives en 5 de les 36 variables analitzades. Creiem que aquest resultat demostra 

que l'aplicació de la NIC 32 ha tingut un impacte relatiu en la informació financera de 

les cooperatives. Aquest impacte s’ha concentrat en les partides del patrimoni net i el 

passiu de les cooperatives. 

Hem comparat l'impacte relatiu de l'aplicació de la NIC 32 entre les cooperatives que 

han adaptat el seu capital social a la norma comptable, i la resta de cooperatives. Els 

resultats de la prova de la U de Mann-Whitney confirmen que només existeixen 

diferències significatives en l'impacte relatiu sobre el capital social i les ràtios de equity 

i cobertura.  

Cal tenir en compte que el treball s'ha realitzat amb una mostra de cooperatives que 

estan obligades a auditar els seus comptes anuals. Hem comprovat que aquest tipus de 

cooperatives tenen un tamany superior a la mitjana de les cooperatives. Per tant, els 

resultats obtinguts han d'interpretar-se en un context de cooperatives de tamany elevat.  

També cal tenir en compte que hem realitzat una anàlisi comparativa dels comptes 

anuals de 2010 i 2011. Això ens ha permès conèixer les diferències en la informació 

financera de les cooperatives abans i després d'aplicar la NIC 32. Encara que aquestes 

diferències també podrien estar causades per altres factors com la situació econòmica, 

els canvis en l'aplicació de les normes comptables, etc.  

Considerem que el treball realitzat es podria ampliar i completar, almenys, en tres línies. 

En primer lloc, seria interessant conèixer els mètodes utilitzats per a adaptar el seu 
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capital social a la NIC 32 per part de les cooperatives, i analitzar l'impacte econòmic 

d'aquesta norma segons el mètode d'adaptació utilitzat. En segon lloc, es podria 

plantejar el mateix treball que hem realitzat amb una mostra més àmplia de 

cooperatives, que incorporés cooperatives de diferents tamanys, de manera que els 

resultats fossin extrapolables a la població de cooperatives. I en tercer lloc, seria 

interessant realitzar aquest mateix treball amb cooperatives de diferents comunitats 

autònomes espanyoles per a poder comparar els resultats obtinguts. 
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