
 

 

Comunicat núm. 42/SGOIC 

 

Adopció anticipada NIIF-UE 

 

L’article 2.2 del Decret pel qual s’aprova el marc comptable aplicable a les entitats 

operatives del sistema financer andorrà i als organismes d’inversió col·lectiva de dret 

andorrà de conformitat amb les normes internacionals d’informació financera adoptades 

a la Unió Europea (NIIF-UE) que han estat alhora adoptades per Andorra (NIIF-Andorra) 

(d’ara en endavant, Decret) estableix que “quan l’INAF prevegi que no és possible 

completar el procediment que es detalla als articles 4 i 5 en relació amb l’adopció d’una o 

diverses NIIF-UE simultàniament a la seva entrada en vigor a la Unió Europea, pot 

autoritzar les entitats que així ho desitgin a adoptar les dites normes de manera 

anticipada, mitjançant la publicació d’un Comunicat tècnic en el qual s’identifiquin 

expressament les NIIF-UE, l’adopció anticipada de les quals s’autoritza, i els terminis de la 

dita adopció.”. 

 

Tenint en compte que: 

� totes les societats gestores d’organismes d’inversió andorranes filials d’entitats 

bancàries andorranes i els organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà que 

gestionen, han sol·licitat a l’INAF autorització per adoptar de manera anticipada la 

NIIF9 a partir de l'1 de gener de 2018 de forma simultània a la seva entrada en vigor a 

la Unió Europea, així com continuar essent NIIF-UE compliant; i 

� el mateix Decret, al preàmbul, estableix que “l’INAF facultarà les entitats que desitgin 

preservar la conformitat dels seus comptes anuals amb les NIIF-UE perquè apliquin les 

normes d’aplicació a la Unió Europea sobre les quals el Govern d’Andorra no prevegi 

aprovar un decret de modificació del marc comptable amb la celeritat suficient per 

garantir-ne l’entrada en vigor simultàniament amb la Unió Europea i el Principat 

d’Andorra.”; 

 

l’INAF autoritza les societats gestores d’organismes d’inversió andorranes filials d’entitats 

bancàries andorranes i els organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà que gestionen 

a adoptar, de forma anticipada, per a l’exercici 2018, les següents normes internacionals 

d’informació financera adoptades a la Unió Europea a 1 de gener del 2018: 

- NIIF 9 Instruments financers; i 

- NIIF 15 Ingressos procedents de contracte amb clients 

 

Finalment, se sol·licita a les societats gestores d’organismes d’inversió andorranes, filials 

d’entitats bancàries andorranes, i als organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà 

que gestionen, que informin formalment l’INAF de les normes internacionals d’informació 

financera adoptades anticipadament a partir de l’1 de gener del 2018.  

 

Restem a la seva disposició per a l’esclariment de qualsevol dubte que pogués sorgir en 

relació amb aquest comunicat. 

 

Andorra la Vella, 21 de març del 2018 


