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Introducció

A la unitat “Inversió i finançament” s’analitza com l’activitat econòmica de les
empreses implica adquirir recursos productius que conformen la inversió i les
diferents fonts de finançament per poder realitzar aquestes, el finançament. El
cost del finançament i la rendibilitat de les inversions condicionaran el bon
funcionament de l’empresa.

A l’apartat “Estructura econòmica i financera de l’empresa” s’estudien les valo-
racions a realitzar per part de l’empresa quan ha de portar a terme una inversió
coneixent els seus objectius, que permetran classificar la inversions en un tipus
o en un altre. Per fer una inversió calen recursos que es poden aconseguir en
els mercats financers. És la direcció financera la que té entre les seves funcions
trobar i gestionar aquests recursos. Abans de decidir d’on procediran els fons
per realitzar una inversió caldrà conèixer tots els elements que en formen part i
el risc de portar-la a terme. Els diferents recursos financers es poden classificar
com a propis o aliens, externs o interns, a llarg o a curt termini. Cadascuna de
les diferents fonts financeres tenen les seves característiques, i en conseqüència
els seus avantatges i inconvenients. Qualsevol decisió que es prengui a l’hora
de finançar les inversions afectarà l’estructura tant econòmica com financera de
l’empresa. Aquesta estructura canviarà pel sol fet de realitzar una inversió que
afecta l’estructura econòmica, i la font de finançament triada determinarà la nova
estructura financera. Una anàlisi dels comptes anuals de l’empresa a partir del
balanç de situació i del compte de pèrdues i guanys ens permetrà valorar els efectes
de les inversions i de les fonts de finançament utilitzades.

A l’apartat “Recursos i càlculs dels costos financers” s’estudien, una vegada cone-
gudes les característiques generals de les fonts de finançament, els mecanismes per
tal que la direcció financera decideixi, a l’hora de realitzar una inversió, entre el
ventall de recursos a l’abast de l’empresa. Per a cada operació hi ha un seguit
de recursos, entre els quals s’ha de valorar quin és el millor tenint en compte
quin representa un menor cost. Un dels objectius d’aquest apartat és l’estudi
d’aquests costos. Es fa una anàlisi de les despeses i del seu càlcul per a cada
una de les diferents fonts i s’obté l’efectiu que rebrà l’empresa, que permetrà
calcular el seu cost efectiu, dada important per poder comparar diferents opcions
financeres. En aquests càlculs s’aplicaran conceptes de matemàtica financera, com
les equivalències financeres, la TAE, descomptes, etc., que sorgeixen partir de les
lleis d’interès simple o compost aplicades a les capitalitzacions i actualitzacions
dels diferents fluxos financers.

A l’apartat “Rendibilitat de les inversions, solvència i eficàcia de l’empresa” es
tanca el cicle referent a les inversions i dels efectes d’aquestes en la situació general
de l’empresa. Si a l’anterior apartat s’estudia com calcular el cost efectiu que
suposa per a l’empresa una font de finançament o una altra, en aquest apartat
s’estudia com determinar si una inversió serà o no rendible a partir dels diferents
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mètodes que té l’empresa per poder triar entre diversos projectes. Per portar a
terme aquestes tasques hi ha principalment dos grans grups, un dels quals no té
en compte que els diners van canviant de valor al llarg del temps; son els mètodes
estàtics, com el pay-back estàtic. L’altre grup són els mètodes dinàmics, que a
diferència dels anteriors tenen en compte la variació del valor del diner en el
temps, com el VAN i la TRI, que són els més utilitzats en el món empresarial.
També s’estudia com calcular el volum mínim de vendes que l’empresa ha de
realitzar per tal d’obtenir benefici. Aquesta anàlisi ens obligarà a distingir el que
són costos fixos i costos variables per calcular el punt mort o llindar de rendibilitat.
S’aborda també el concepte de període mitjà de maduració o temps que es triga
des que entren les mercaderies o primeres matèries en el magatzem fins que
l’empresa cobra dels seus clients els productes venuts. Aquest període té una gran
influència en els beneficis que s’obtenen i permet comparar els diferents cicles de
les empreses del mateix sector. Així mateix, s’expliquen les ràtios més importants
i més utilitzades, els coeficients entre diferents magnituds, aplicades en l’anàlisi i
en la diagnosi de la situació econòmica i financera de les empreses, que ens donen
una visió de la solvència i l’eficàcia d’aquesta.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Organitza els tràmits per a l’obtenció de recursos necessaris per al finançament
de les inversions i subministraments, avaluant les diferents alternatives financeres
possibles.

• Diferencia recursos propis i recursos aliens i els relaciona amb els diferents
tipus de forma jurídica i identifica els riscos que assumeixen.

• Obté informació sobre els instruments financers i de crèdit més habituals
per al finançament de les inversions i altres operacions de l’empresa.

• Diferencia préstecs i crèdits bancaris, analitzant la informació sobre els
procediments de constitució i amortització, els requisits, les garanties i la
documentació que exigirà una entitat financera per a cada un dels productes.

• Calcula el cost financer total de préstecs i crèdits bancaris a partir de la
informació facilitada per l’entitat financera.

• Diferencia els conceptes d’interès nominal i interès efectiu i la taxa anual
equivalent (TAE), tant en inversions com en instruments financers.

• Reconeix el funcionament de diferents sistemes d’amortització de préstecs
i calcula els costos i les quotes d’amortització d’un préstec mitjançant els
sistemes d’amortització més habituals.

• Analitza els avantatges d’operacions de lísing o rènting com a mitjà de
finançament de vehicles, flotes o altres immobilitzats, i en calcula els costos
i els requisits i les garanties exigides.

• Selecciona, d’entre diferents propostes, l’alternativa financera mes avantat-
josa per a l’adquisició de vehicles, maquinària i altres actius en funció de
costos, riscos i garanties.

• Reconeix operacions de l’activitat empresarial que requereixen d’avals,
fiances i garanties bancàries, i analitza el procediment i les condicions per
sol·licitar-los i calcula el seu cost.

• Utilitza fulls de càlcul per analitzar, mitjançant les funcions oportunes,
diferents operacions financeres.

• Interpreta la informació de productes de finançament obtinguda en simula-
dors en línia d’entitats financeres.

• Identifica les vies per obtenir ajuts i subvencions públiques per a l’adquisició
i renovació d’actius, diferenciant els ajuts directes de les deduccions o
desgravacions fiscals.
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2. Determina la rendibilitat de les inversions i la solvència i eficiència de
l’empresa, analitzant les dades econòmiques i la informació comptable disponible.

• Identifica el balanç de situació i el compte de resultats, analitzant-ne la
composició, com els comptes anuals fonamentals per a l’anàlisi de l’activitat
empresarial.

• Identifica la dualitat inversió i finançament i la relaciona amb les masses
patrimonials que conformen el balanç de situació de l’empresa.

• Valora l’anàlisi de la informació comptable i els estats financers com a eina
fonamental en la presa de decisions i en la gestió eficaç de l’empresa.

• Identifica les relacions d’equilibri necessàries entre les inversions realitza-
des i els recursos financers propis i aliens, diferenciant el finançament de
circulant del de l’immobilitzat.

• Aplica els mètodes més habituals per a l’avaluació de la rendibilitat d’in-
versions: la taxa interna de rendibilitat (TIR), el valor actual net (VAN) i la
taxa de retorn.

• Calcula els fluxos de tresoreria o cash-flow i el període mitjà de maduració.

• Interpreta i calcula el llindar de rendibilitat.

• Calcula les ràtios i els indicadors financers més habituals per analitzar els
estats financers a través del balanç i el compte de resultats.

• Utilitza fulls de càlcul per dur a terme l’anàlisi patrimonial, econòmica i
financera, i la representació gràfica associada per mostrar la seva evolució
en el temps.
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1. Estructura econòmica i financera de l’empresa

Tota empresa, com per exemple un petit restaurant, té un conjunt de béns i drets,
el local, el mobiliari, els estris de cuina, la matèria primera per elaborar el menjar,
una caixa registradora, diners en efectiu, etc., que formen la seva estructura
econòmica.

Quan es va crear el restaurant, els seus propietaris probablement no disposaven de
prou recursos per adquirir tots els elements necessaris per al seu bon funcionament
i, en conseqüència, van haver de complementar el capital que van aportar amb,
per exemple, un préstec hipotecari. Els diners aportats pels propietaris i el préstec
hipotecari constituiran l’estructura financera de l’empresa.

1.1 Les necessitats de finançament i la inversió

Les organitzacions empresarials, per tal de poder desenvolupar la seva activitat
econòmica, productiva i/o comercial, utilitzen diferents components classificats
com a elements patrimonials. Alguns d’aquests elements s’utilitzen per portar
a terme l’activitat pròpia de l’empresa, com la maquinària; d’altres són conse-
qüència de la seva activitat, com els productes acabats, i finalment hi ha els que
fan referència a l’origen dels recursos que han permès obtenir tots els elements
anteriors.

Amb els diners de què es disposa es pot decidir adquirir béns o serveis de
consum immediat o fer una inversió, com per exemple l’adquisició d’accions amb
l’esperança que, més endavant, reportaran un benefici superior. En aquest últim
cas, a canvi d’uns possibles guanys futurs s’està renunciant a un consum immediat.

La inversió és l’adquisició dels béns i drets necessaris per a la consecució
dels objectius empresarials. Aquesta adquisició suposa la renúncia a un
consum immediat a canvi de l’esperança d’obtenir uns futurs guanys.

En sentit ampli, la inversió inclou la compra dels béns i drets de l’immobilitzat o
actiu no corrent amb la intenció d’augmentar la seva rendibilitat i subsistència a
llarg termini, com per exemple la maquinària, el mobiliari, les patents... També
inclou els béns i drets de l’actiu circulant o actiu corrent necessàries per al seu fun-
cionament quotidià, com les mercaderies, les matèries primeres, el finançament
dels deutes dels clients...
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1.1.1 Classificació de les inversions

Les inversions es poden classificar segons el bé en què es materialitzen, l’espai
temporal que restaran a l’empresa i la relació amb altres inversions:

• Classificació segons el suport de la inversió:

– Les inversions físiques: suposen l’adquisició d’un actiu material o un
bé físic, com la compra d’una màquina, un local, etc.

– Inversions immaterials: el suport de la inversió és un bé immaterial,
una patent, etc.

– Inversions financeres: suposa l’adquisició d’un actiu financer, com la
compra d’accions, obligacions, etc.

• Classificació segons el temps que durarà la inversió en l’empresa:

– Inversions a llarg termini o inversions en estructura: són inversions
que romandran a l’empresa durant més d’un exercici econòmic (1 any)
com, per exemple, un local, un element de transport, un ordinador...

– Inversions a curt termini o inversions en circulant: són inversions
que romandran a l’empresa durant un període inferior a un any. Per
exemple, matèries primeres, mercaderies, material d’oficina, etc.

• Classificació segons la finalitat de la inversió en l’empresa:

– Inversions de reposició o renovació que suposen el canvi d’un actiu
vell per un de nou, com ara el canvi d’un ordinador.

– Inversions expansives la finalitat de les quals és augmentar la capacitat
productiva i les vendes de l’empresa. Per exemple, la compra de més
màquines, l’ampliació de la planta de fabricació, etc.

– Inversions estratègiques per adaptar l’empresa als canvis tecnològics
i augmentar la seva competitivitat, la compra de nous programes
informàtics...

– Inversions de modernització o innovació amb la intenció de millorar
els productes existents o afavorir el llançament de nous productes. És
a dir, millorar la producció i situació de l’empresa en el mercat.

• Classificació segons la relació de la inversió amb altres inversions:

– Inversions substitutives. El fet de fer una determinada inversió limita
la realització d’una altra; per exemple, la inversió en una planta amb
una determinada capacitat productiva limita el nombre de màquines
que es poden utilitzar.

– Inversions complementàries. Quan una determinada inversió facilita
la realització d’altres inversions, com l’ampliació de la planta producti-
va, que afavoreix l’augment en capital circulant (mercaderes, matèries
primeres, etc.).

– Inversions independents. La realització d’una determinada inversió no
afecta una altra, com quan es fa una compra especulativa d’accions.
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1.1.2 Elements d’una inversió

En elaborar l’anàlisi d’una inversió és molt important conèixer les seves caracte-
rístiques i els cinc elements que hi intervenen:

• Subjecte inversor. És la persona o empresa que pren la decisió d’invertir.

• Objecte de la inversió. Són els béns o drets que formen part de la inversió.

• Pagament de la inversió. Es pot fer en diverses quotes o en una sola. En
cas que es faci en diverses quotes, normalment hi haurà un pagament inicial
en el moment de fer el contracte de compra i uns pagaments periòdics que
completaran l’esmentat pagament inicial.

• Els ingressos són els cobraments presents i futurs que es preveu que
proporcionarà la inversió. La majoria de les vegades no es pot saber amb
una seguretat absoluta quins seran els rendiments de la inversió, però es fan
estimacions que poden arribar a materialitzar-se o no.

• El temps o exercicis econòmics durant els quals la inversió serà operativa.

Elements d’una inversió

El Sr. Marc Llobarro (subjecte), propietari d’una peixateria, decideix comprar una furgoneta
(objecte de la inversió) per anar a comprar el peix al mercat central i per poder
subministrar les mercaderies als seus clients, principalment restaurants. La compra de
la furgoneta contribuirà a obtenir ingressos durant diferents exercicis econòmics. De fet, el
Sr. Llobarro estima que podrà utilitzar-la durant uns vuit anys (temps).

Per comprar la furgoneta farà el pagament de la inversió de la següent manera:

• Un 10% en el moment de rebre la furgoneta, pagament inicial.

• La resta mitjançant un préstec que amortitzarà en anualitats constants durant cinc anys,
pagaments periòdics.

Factors que influeixen en la decisió de fer o no una inversió

La decisió de fer o no una inversió depèn fonamentalment de dos factors: els
beneficis esperats i el risc.

Les empreses tenen com un dels seus objectius fonamentals proporcionar beneficis
als seus propietaris. Per aquest motiu, una inversió es durà a terme quan els
ingressos previstos siguin superiors a les despeses previstes.

En general, una inversió comporta un cost de manera immediata amb l’esperança
d’uns ingressos que es produiran posteriorment. Es poden produir circumstàncies
que canviïn les previsions, de manera que els ingressos siguin inferiors o els costos
superiors als inicialment previstos, per la qual cosa tota inversió comporta el risc
de no assolir els objectius plantejats.
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Un deute és exigible quan
es té l’obligació de

retornar-lo.

1.2 La funció financera de l’empresa

El patrimoni d’una empresa està format per l’actiu i pel passiu. L’actiu està
constituït pels factors dels quals disposa l’empresa per portar a terme la seva
activitat, i el passiu és el conjunt de deutes, exigibles o no.

Podem definir l’actiu com el conjunt de béns i drets (deutes al seu favor) de
l’empresa, i el passiu com el conjunt d’obligacions.

Els elements de l’actiu constitueixen les inversions de l’empresa, és l’anomenada
estructura econòmica, mentre que els elements del passiu indiquen la procedència
dels fons que han permès adquirir l’actiu. El passiu constitueix l’estructura
financera.

1.2.1 Finançament

Les necessitats d’equipaments i inversions s’han d’adquirir, entre d’altres, a
partir del capital aportat pels emprenedors, el capital, o per recursos aliens, com
un préstec d’una entitat financera. Aquest conjunt de recursos rep el nom de
finançament de l’empresa.

Per finançament d’una empresa s’entén l’obtenció dels recursos externs
o interns necessaris per portar a terme les seves inversions i fer front a les
seves despeses.

Funcions de la direcció financera d’una empresa

Els beneficis i la pervivència de l’empresa depenen en gran mesura d’una bona
direcció financera.

Les principals funcions que la direcció financera d’una empresa ha de dur a terme
són:

• Triar els projectes d’inversió més adequats.

• Establir quines són les necessitats financeres de l’empresa.

• Determinar les fonts on es poden obtenir els recursos financers.

• Temporalitzar adequadament les necessitats financeres per tal de mantenir
l’equilibri financer.

• Estudiar quin és el cost dels mitjans financers emprats.

• Definir quina ha de ser la política, el repartiment, de dividends de l’empresa.
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Classificació de les fonts de finançament

Les fonts de finançament es poden classificar segons el termini d’exigibilitat o
devolució i segons el seu origen:

• Finançament propi de l’empresa:

– Origen intern o autofinançament:

∗ Reserves.
∗ Fons d’amortització.
∗ Fons de provisió.
∗ Benefici retingut de l’exercici.

– Origen extern a l’empresa:

∗ Capital social (socis de l’empresa).
∗ Subvencions de capital (administracions públiques).

• Finançament aliè a l’empresa:

– Llarg termini:

∗ Préstecs a llarg termini (entitats financeres).
∗ Emprèstits (mercat de valors o d’emissió primari).
∗ Creditors amb venciment a llarg termini.
∗ Altres modalitats: lísing, rènting.

– Curt termini:

∗ Préstecs a curt termini (entitats financeres).
∗ Pòlissa de crèdit (entitats financeres).
∗ Descobert en compte (entitats financeres).
∗ Creditors amb venciment a curt termini (proveïdors).
∗ Altres modalitats (descompte comercial i facturatge, factoring).

1.3 Finançament propi

El finançament propi està constituït per tots els recursos que resten a l’empresa de
manera estable i que no hi ha l’obligació de retornar.

Són recursos no exigibles aportats per l’empresa i/o els socis i que formen part del
seu patrimoni net. Pertanyen als propietaris de l’empresa i financen una part de
l’estructura econòmica, bàsicament aquells elements patrimonials de l’actiu que
romandran a l’empresa durant més d’un exercici econòmic (actiu fix), com per
exemple el local, la maquinària, etc.
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Estatuts socials

És el document que recull els
acords dels socis d’una societat
on es regula el funcionament de

la mateixa i es descriu la seva
forma jurídica. Inclou, entre

d’altres, el domicili social,
l’activitat, els representants i

totes les normatives que regiran
la societat.

1.3.1 Finançament propi extern

La font financera més important d’aquest grup és el capital social, l’aportació
dels socis a l’empresa que finança preferentment, en no ser exigible a curt termini,
la part de l’estructura econòmica formada per l’actiu fix.

Un cop l’empresa ja està constituïda, la forma d’incrementar aquests recursos
propis i externs és mitjançant la junta general d’accionistes, que tenen la possi-
bilitat de prendre la decisió d’ampliar capital. Aquesta ampliació consisteix en la
captació de fons, mitjançant l’emissió de noves accions que poden ser subscrites
pels antics o per nous accionistes, amb la finalitat de ser destinats a nous projectes
de l’empresa.

1.3.2 Finançament propi intern o autofinançament

Al final de cada exercici econòmic, les empreses calculen els seus resultats,
que poden ser negatius, pèrdues, o positius, beneficis. En aquest segon cas, el
propietari i/o els accionistes poden decidir destinar una part d’aquests beneficis a
fer noves inversions, millorar la posició financera de l’empresa o mantenir la seva
capacitat productiva.

L’autofinançament està constituït pels fons que genera l’empresa i no
distribuïts entre els socis destinats a l’ampliació o al manteniment de la seva
activitat.

Autofinançament de creixement o enriquiment

La finalitat de l’autofinançament de creixement és la realització de noves in-
versions i consegüentment l’ampliació de la capacitat de generar beneficis de
l’empresa.

L’autofinançament de creixement fa referència a la part del resultat de
l’exercici que no es distribueix entre els accionistes i que passa a formar
part de les anomenades reserves de l’empresa.

Existeixen diferents tipus de reserves, entre les quals podem destacar:

• Reserves legals: es diuen així perquè la Llei de societats anònimes en
determina la quantitat per a aquests tipus d’empreses.

• Reserves estatutàries: són les que estan establertes pels estatuts propis de la
societat.

• Reserves voluntàries: són les constituïdes lliurement per l’empresa.
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Fons amortització

Les amortitzacions estan
formades per la depreciació de
l’immobilitzat en el seu procés
de producció. Aquesta pèrdua de
valor, tot i no representar una
sortida monetària instantània,
s’ha de tenir present de cara a la
reposició futura de l’element.
Els fons d’amortització
representen el valor estimat de la
depreciació acumulada de
l’immobilitzat.

Autofinançament de manteniment

L’autofinançament de manteniment té com a prioritat la continuïtat operativa de
l’activitat de l’empresa.

L’autofinançament de manteniment està constituït per tots els recursos la
destinació dels quals és el manteniment en el futur de la capacitat productiva
de l’empresa.

Dins d’aquest apartat cal citar les següents fonts de finançament:

• les amortitzacions

• les provisions

Les amortitzacions
Són fons que es doten per compensar la pèrdua de valor dels actius fixos. Els béns
de l’immobilitzat, com les màquines, els ordinadors, les patents, etc., perden valor
per diferents motius:

• L’ús que fa que pateixin desgast físic.

• El pas del temps, encara que no es faci el total d’hores de vida útil, pot fer
malbé l’equipament.

• Per la seva obsolescència tècnica o per l’aparició de nous models tecno-
lògicament més avançats. Un ordinador relativament nou pot perdre valor
ràpidament si sorgeix al mercat un nou model a preus similars però amb
unes prestacions més elevades i que desenvolupa més eficientment les seves
funcions.

Quan s’acaba un exercici econòmic es calcula la pèrdua de valor que s’ha produït
en els actius de l’empresa i s’incorpora al valor del producte com un cost més que
es recuperarà en el moment que es cobri l’import de la venda o quan s’elimini de
l’inventari de l’empresa per adquirir-ne un de nou.

A mida que va passant el temps, el fons d’amortització va augmentant en el valor
que s’han depreciat els actius, i aquesta quantitat constarà com un element d’actiu,
en negatiu, al costat dels elements patrimonials als quals fa referència. L’amortit-
zació no suposa una sortida monetària, ja que la seva funció és anar acumulant
un fons que serveixi per finançar la reposició dels elements de l’immobilitzat
depreciats.

Mentre arriba el moment de substituir l’immobilitzat, l’empresa inverteix aquests
fons per tal que li reportin una rendibilitat superior a la que es rebria si estiguessin
guardats a la caixa.



Gestió econòmica i financera de l’empresa 16 Inversió i finançament

Les provisions
Les provisions són un fons que es reserva per cobrir insolvències i altres riscos.
Les empreses poden tenir, al llarg de la seva vida, pèrdues inesperades que poden
derivar d’impagats per part de clients, de la pèrdua de valor de valors immobiliaris
(accions) o de les existències, d’indemnitzacions, etc. Per tal de poder fer front
a les previsions d’aquestes pèrdues futures, les empreses destinen fons per cobrir-
les.

Les provisions són una part del resultat de l’empresa que s’acumula creant
un fons per fer front a certes pèrdues que encara no s’han produït o a la
previsió de futures despeses.

Exemple del càlcul de l’amortització d’un element d’immobilitzat

Una empresa té una màquina amb valor d’adquisició de 4.000 u.m. (unitats monetàries).
Aquesta maquinària té prevista una vida útil de 10 anys, durant els quals es depreciarà
d’una manera constant, cada any la mateixa quantitat, i es tindrà la possibilitat de vendre-la
al final de la seva vida útil per 200 u.m.

Calculeu:

1. L’amortització anual o la quota d’amortització.

2. El fons d’amortització o amortització acumulada al final del tercer any.

Solució

1. Càlcul de la quota d’amortització

• Preu d’adquisició = 4.000 u.m.

• Vida útil = 10 anys.

• Valor residual o valor al final de la seva vida útil = 200 u.m.

El valor total que perdrà la màquina serà la diferència entre el preu d’adquisició i el seu
valor residual.

Valor total que perdrà la màquina = 4.000 u.m. – 200 u.m. = 3.800 u.m.

La pèrdua de valor anual o quota d’amortització està representada per la pèrdua total
que tindrà la màquina a repartir entre els anys de vida útil.

Valor total que perdrà la màquina/vida útil = 3.800 u.m./10 anys = 380 u.m./any.

2. Càlcul del fons d’amortització o amortització acumulada al final del tercer any

Si l’amortització anual són 380 u.m./any, el fons d’amortització d’un determinat exercici es
pot calcular com la quota d’amortització anual pel nombre d’anys.

Fons d’amortització al final del 3r any = 380/any x 3 anys = 1.140 u.m.
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En economia s’anomena
cost d’oportunitat a allò a
què s’ha de renunciar per
aconseguir el que es vol.

1.3.3 Avantatges i inconvenients del finançament propi

La utilització dels recursos financers propis poden resultar una eina eficient o no
tan profitosa per a l’empresa, en funció de diverses circumstàncies.

Els avantatges són els següents:

• Proporcionen a l’empresa una major autonomia i estabilitat, perquè són fons
que no s’han de retornar.

• Augmenten la capacitat d’endeutament de l’empresa, en representar fons no
exigibles una part del finançament de l’actiu dels quals disposa, reduint part
del risc que han d’assumir altres prestataris.

• No s’ha de pagar un cost explícit, però tenen un cost d’oportunitat equivalent
a la retribució perduda per la possible destinació que es pogués donar a
aquests recursos.

• Tenen un efecte fiscal positiu, perquè per exemple les amortitzacions
constitueixen una despesa que redueix els beneficis i consegüentment la
quantia que cal pagar per l’impost sobre societats.

• Moltes empreses, sobretot petites i mitjanes, tenen dificultats per obtenir
finançament extern, per la qual cosa l’autofinançament constitueix sovint la
principal font de recursos.

• Estimulen la inversió, ja que els beneficis no repartits als socis s’invertiran
en l’empresa, mentre que els beneficis repartits poden anar al consum
immediat.

I els inconvenients són:

• Són els recursos amb més risc, perquè en cas de fallida els socis són els
últims a rebre la part corresponent a la liquidació.

• L’autofinançament suposa una disminució dels beneficis que es reparteixen
entre els accionistes, fet que pot representar repercussions negatives sobre
la imatge de l’empresa i sobre l’opinió que en tenen els seus propietaris, ja
que a curt termini podria disminuir la seva valoració en mercats secundaris
com la borsa perquè no hi ha rendibilitat directa de l’accionista.

• El fet que l’empresa no hagi de pagar un preu explícit pels recursos
obtinguts de l’autofinançament pot afavorir que es duguin a terme inversions
poc rendibles si no es considera adequadament el cost d’oportunitat de
l’autofinançament.
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1.4 El finançament aliè

Quan les empreses han de fer una inversió necessiten recursos, i normalment no en
tenen prou en propietat per tal d’autofinançar-se. En aquest cas caldrà obtenir-los
d’entitats alienes a l’empresa, com els bancs o altres institucions financeres.

El finançament aliè és aquell que les empreses obtenen de tercers de manera
temporal i que per tant s’ha de retornar.

En funció del termini per retornar-los, els recursos prestats per tercers es poden
dividir en finançament aliè a llarg termini i finançament aliè a curt termini.

Un altre criteri de classificació té en compte les característiques dels prestadors
dels diners i diferencia bàsicament entre:

• Les entitats financeres de dipòsit, bancs, caixes...

• Els mercats financers, com la borsa de valors.

• Els creditors a través de les condicions de pagament o proveïdors.

• Altres entitats financeres de lísing, rènting i facturatge.

1.4.1 Finançament aliè a llarg termini

Quan una empresa ha d’adquirir algun element de la seva estructura econòmica
amb previsió que estigui present en la mateixa durant molt de temps i requereixi
d’un recurs financer extern o aliè ha d’utilitzar una font de finançament en què el
termini de devolució sigui a llarg termini. Si una empresa finança amb un préstec
a llarg termini la compra d’un local, aquest produirà rendiments durant un llarg
període que li facilitarà la devolució del préstec que ha finançat l’adquisició.

El finançament aliè a llarg termini comprèn els recursos financers dels
quals l’empresa disposa durant més d’un exercici econòmic i que ha d’anar
retornant amb els interessos corresponents.

Dins d’aquest apartat es troben les següents fonts financeres:

• préstecs a llarg termini

• emprèstits

• lísing

• rènting
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Part alíquota és la quantitat
continguda en una altra un
nombre exacte de vegades.
3 és una part alíquota de 12.

El valor residual és el valor
que es considera que tindrà
un actiu al final de la seva
vida útil.

Préstecs a llarg termini

Les empreses demanen préstecs a les institucions de crèdit, bancs, caixes d’estalvi,
financeres, etc., per poder finançar-se. Un cop aprovat el préstec es pot disposar
dels diners de manera immediata, i posteriorment s’hauran de retornar amb els
interessos corresponents segons les condicions establertes.

Unpréstec és un contracte pel qual una persona física o jurídica, prestatari,
rep d’una altra, prestador, una determinada quantitat de diners amb la
condició de retornar-la en el temps i en els terminis acordats pagant els
interessos sobre el deute pendent segons la forma pactada.

Emprèstits

Hi ha vegades en què el volum de recursos financers que cal obtenir és tan elevat
que resulta difícil trobar entitats que estiguin disposades a facilitar la quantitat
necessària, i en altres ocasions pot succeir que les condicions dels préstecs que
ofereixen aquestes entitats financeres no siguin acceptables per a l’empresa. En
aquest cas és interessant acudir a un emprèstit.

Si una empresa ha de construir una autopista necessitarà una gran quantitat de
recursos que un únic banc no podrà prestar. L’empresa podrà demanar un crèdit
sindicat en què diverses entitats financeres concedeixen el préstec, o es pot optar
per fraccionar la totalitat dels recursos que es necessiten en títols de nominal més
reduït que es podran col·locar més fàcilment entre els estalviadors privats.

El deute total que es reparteix en títols rep la denominació d’emprèstit,
mentre que cadascun dels títols que representen les parts alíquotes en què
es divideix és una obligació.

Els compradors de les obligacions presten a l’empresa un import igual al valor
lliurat per les obligacions, valor que indica el títol corresponent al valor nominal
i, per tant, tenen dret a percebre la devolució del principal més un interès prefixat
en les condicions i els terminis previstos en l’emissió d’aquests títols. D’aquesta
manera es distribueix el risc del prestataris.

Lísing

És un contracte per mitjà del qual una empresa adquireix un bé de l’immobilitzat
material al seu nom i el lloga a una empresa que en farà ús a canvi d’unes quotes
que ha de pagar periòdicament i oferint una opció de compra per un valor residual.

El lísing forma part de l’exigible a llarg termini. Les seves característiques més
importants són les següents:



Gestió econòmica i financera de l’empresa 20 Inversió i finançament

• És un contracte d’arrendament amb opció de compra.

• Hi intervenen tres figures: la societat del lísing, arrendador, que posa a
disposició del seu client el bé que desitja; l’usuari del bé, l’arrendatari,
que es compromet a pagar el lloguer, i el proveïdor del bé, el fabricant o
distribuïdor, que facilita el bé a la societat de lísing.

• El lísing suposa una font de finançament perquè permet disposar d’un
bé sense haver de comprar, malgrat que es crea l’obligació de pagar les
corresponents quotes d’arrendament.

• La durada del contracte depèn del tipus de bé. En els béns com la
maquinària, les instal·lacions, etc., acostumen ser d’entre dos i sis anys,
però si és tracta de béns immobles com edificis, locals, etc., la seva durada
acostuma a ser superior als deu anys.

• L’operació és irrevocable per a l’arrendatari, ja que només es pot cancel·lar
per la compra del bé o per la finalització del contracte.

• L’empresa de lísing no es fa càrrec del manteniment ni de les reparacions.

• En finalitzar el contracte, l’empresa arrendatària pot exercir o no el dret de
compra pel valor residual.

Els seus avantatges són:

• És com una assegurança contra el risc d’obsolescència dels elements més
tecnològics.

• És més fàcil d’obtenir que un crèdit, perquè en el lísing el propi bé serveix
com a garantia.

• Permet finançar el 100% de la inversió i no cal buscar altres recursos
financers; per tant, es pot gaudir de major liquiditat que si el bé es comprés
amb recursos propis.

• Són contractes molt flexibles i adaptables a les necessitats dels usuaris.

• El seu règim fiscal ens permet deduir les quotes d’arrendament.

I els inconvenients són:

• El bé no és propietat de l’empresa, per la qual cosa no pot figurar en l’actiu
de la mateixa.

• Suposa un cost més elevat que altres operacions creditícies.

• Se suporta una càrrega financera que no es donaria si s’adquirís al comptat.

• El caràcter irrevocable del contracte de lísing financer fa que la resolució
del contracte per causes imputables a l’arrendatari pugui portar greus
conseqüències a mode d’indemnitzacions.
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Rènting

El rènting no és pròpiament una font de finançament, però sí una alternativa entre
comprar o llogar un bé de l’actiu fix.

El rènting és un contracte de lloguer o arrendament no financer mitjançant
el qual una part (arrendador) s’obliga a cedir a una altra (arrendatari) l’ús
d’un bé objecte del contracte per un temps determinat i un preu concret.

Característiques del contracte:

• Es paga una quota fixa mensual.

• La quota incorpora la reparació i el manteniment dels béns.

• Normalment no existeix opció de compra.

• Abans de finalitzar el contracte, l’arrendador i l’arrendatari acorden la
renovació o no de l’operació. Si no hi ha renovació el bé es retorna a
l’arrendador, que podrà vendre’l o tornar-lo a llogar.

Els seus avantatges són:

• No cal buscar recursos financers per realitzar la inversió i, per tant, no
augmenta el nivell d’endeutament de l’empresa.

• El lloguer és una despesa fiscalment deduïble.

• Permet adaptar-se millor a l’evolució tecnològica dels mercats.

• La major part de les vegades, el contracte pot ser cancel·lat anticipadament.

I els inconvenients són:

• El bé no és propietat de l’empresa i, per tant, no s’incorpora al seu actiu.

• Té un cost molt elevat.

1.4.2 Finançament aliè a curt termini

El finançament aliè comprèn tots els recursos financers dels quals l’empresa
disposa durant menys d’un exercici econòmic. Les principals fonts són:

• préstecs a curt termini

• descobert en compte

• compte de crèdit o pòlissa de crèdit
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• crèdit comercial

• descompte d’efectes

• facturatge (factoring)

• fonts espontànies de finançament

Préstecs a curt termini

La diferència entre els préstecs a curt termini i els de llarg termini és que, en el
primer cas, els fons prestats s’han de retornar abans d’un any, i en el segon cas la
devolució s’ha d’efectuar a més termini.

Descobert en compte

En algun moment les empreses poden tenir problemes de tresoreria i necessitar
més diners dels que disposen en el seu compte corrent. En aquests casos, les
esmentades empreses poden arribar a un acord amb les entitats financeres que
consisteix en la possibilitat de disposar d’una quantitat de fons que ultrapassen les
seves disponibilitats líquides.

El descobert en compte consisteix en la utilització d’un compte corrent
bancari per un import superior al saldo disponible. S’han de pagar interessos
per la part que sobrepassa el saldo.

L’avantatge d’aquesta forma de finançament és que la disposició del diner s’acon-
segueix de manera immediata sense la formalització d’un contracte específic, com
en el cas dels préstecs. El principal inconvenient d’aquest crèdit bancari és que
els interessos a pagar són més alts que un préstec.

Compte de crèdit o pòlissa de crèdit

Una pòlissa de crèdit oferida per una entitat financera posa a disposició d’una
persona física o jurídica un compte corrent del qual pot anar disposant de diners
a mida que ho consideri oportú fins a un límit i un venciment prefixat a la pòlissa.

La pòlissa de crèdit és sol·licitada normalment per fer front a possibles necessitats
futures de liquiditat, i l’empresa no sap exactament quina quantitat requerirà. A
diferència d’aquestes, els préstecs acorden la quantitat total i la data concreta
en què es rebran els fons, moment a partir del qual l’empresa ha de retornar el
principal del préstec i els interessos per la totalitat de la quantitat demanada.

Les principals despeses associades a les pòlisses de crèdit són:

• La mateixa pòlissa.

• Comissió d’obertura.
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• Corretatge del corredor de comerç.

• Interessos només per la part disposada.

• Comissió per la part no disposada.

Crèdit comercial

Habitualment, les empreses no paguen al comptat les primeres matèries o merca-
deries que els subministren els seus proveïdors. Aquest ajornament del pagament
instrumentalitzat, molt sovint amb l’acceptació d’efectes comercials a diferents
terminis fins a 60 dies, equivalen a l’obtenció d’un crèdit concedit pels proveïdors
pel temps que dura l’ajornament.

El crèdit comercial és un finançament automàtic que aconsegueix l’empresa
quan deixa a deure les compres que fa als seus proveïdors.

Si el proveïdor no imposa un recàrrec per aplaçament ni fa un descompte per pagar
al comptat, aquest finançament serà gratuït. En cas que s’apliqui un recàrrec, el
cost seria aquesta quantitat, i si el proveïdor ofereix un descompte per pagament
avançat, aquest crèdit tindria un cost, cost d’oportunitat, si es tria l’opció de
l’ajornament i no s’aprofita el descompte.

Descompte d’efectes

Moltes empreses, en la seva estratègia comercial, ofereixen el pagament a terminis
als seus clients. Aquesta política pot representar moments de tensió de tresoreria
per falta de liquiditat que provoca que en comptes d’esperar que arribi el venciment
de les lletres, els rebuts, etc., s’esculli l’opció que ofereixen els bancs d’avançar
els diners mitjançant el descompte d’efectes. En descomptar els efectes, aquests
queden en poder del banc, que abonarà a l’empresa el seu import un cop deduïda
la comissió que cobra l’entitat financera més els interessos pels dies que falten per
al seu venciment.

El descompte d’efectes consisteix a avançar, per part d’una entitat financera,
l’import del crèdit concedit per l’empresa als seus clients a canvi de la
comissió i els interessos corresponents.

És una font de finançament perquè suposa una entrada de diners abans que es
compleixi el termini de venciment pactat amb els seus clients. Per fer-ho possible,
l’empresa lliura a l’entitat bancària els documents acreditatius del crèdit, els
rebuts, les lletres i els pagarés, que aquesta descomptarà.
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Finançament espontani

Les nòmines dels treballadors de
l’empresa representen una font
de finançament espontània, ja

que el fruit del treball dels
empleats és diari però el

pagament es realitza a final de
mes.

Facturatge (’factoring’)

El facturatge consisteix en el fet que una empresa especialitzada, anomenada
factor, s’encarrega de cobrar els drets de cobrament d’altres empreses. Les
empreses que disposen de lletres de canvi o de factures pendents de cobrament
i necessitin liquiditat poden vendre aquests documents abans del seu venciment a
la societat factor per tal que aquesta s’encarregui de la gestió i/o del seu cobrament.

El facturatge és un tipus de contracte pel qual una empresa cedeix a una
altra, anomenada societat factor, el cobrament de les seves factures.

Estalvia costos de funcionament perquè evita les tasques administratives de
cobrament dels deutes i facilita de manera immediata uns recursos financers que
d’una altra manera no s’obtindrien fins al cap d’un període posterior. Entre els
serveis prestats per l’empresa factor existeix també l’opció d’eliminar el risc
d’impagament, assumit per aquesta última.

El cost és elevat, en funció dels serveis contractats, en què l’empresa factor compra
les factures per un valor inferior al seu nominal per tal de cobrir-se del risc
d’impagament i suportar el cost de l’ajornament dels pagaments, a més d’obtenir
el seu marge de benefici. Aquests costos estan representats per les comissions i
els interessos aplicats.

Fonts espontànies de finançament

Són deutes que l’empresa va generant però que no es materialitzen per operativa
fins a una data concreta. Un cas molt clar d’aquest tipus de finançament són els
deutes amb la Hisenda Pública pel pagament d’impostos com el de societats, que
teòricament s’haurien d’anar pagant en el moment que es van obtenint però el
pagament del qual es demora fins a la data límit de presentació. En aquest cas, les
empreses disposen durant aproximadament 3 o 6 mesos d’uns recursos que haurien
d’haver pagat molt abans. És, per tant, una font de finançament espontània i d’un
cost nul que no necessita de negociació prèvia.

1.4.3 Avantatges i inconvenients del finançament aliè

La utilització dels fons aliens a l’empresa tenen uns avantatges i uns inconvenients
que s’han de tenir presents a l’hora d’utilitzar-los.

Els principals avantatges són:

• Segons les condicions del mercat financer, com els moments en què el preu
del diner és baix, és més barat que el finançament propi.

• Les despeses, les comissions i els interessos derivats del finançament aliè
són fiscalment deduïbles.
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En comptabilitat, el conjunt
de béns i drets s’anomena
actiu i les obligacions o
deutes amb tercers, passiu.

• És més flexible que el finançament propi, ja que es pot incrementar i
disminuir amb més facilitat.

Com a inconvenients més habituals trobem:

• Un endeutament elevat i concentrat en pocs creditors pot reduir la capacitat
de decisió de l’empresa.

• Exigeix un flux financer suficient per a la seva devolució.

1.5 El patrimoni empresarial

El concepte de patrimoni, referit al d’una persona, una fundació o una empresa,
sovint s’associa a riquesa. És a dir, s’acostuma a entendre que un major volum
del patrimoni significa una major riquesa, però en realitat el patrimoni inclou no
només allò que té un caràcter positiu, sinó també tot allò que té un aspecte més
negatiu econòmicament. Una empresa pot tenir molts béns i drets, part positiva
del patrimoni, però tenir alhora moltes obligacions exigibles, part negativa del
patrimoni.

El patrimoni empresarial és el conjunt de béns, drets i obligacions en un
moment determinat.

Les característiques d’aquests elements són:

• Béns: elements físics i tangibles propietat de l’empresa, com la maquinària,
el mobiliari, etc.

• Drets: quantitats de diners pendents de cobrament per part de l’empresa,
com ara deutes dels clients, administracions públiques...

• Obligacions: conjunt de deutes exigibles que s’han de pagar per part de
l’empresa, com ara deutes als proveïdors, deutes a entitats financeres...

ACTIU = BÉNS +DRETS

PASSIU = OBLIGACIONS

Exemple d’elements patrimonials d’una empresa

L’empresa TAULA, SA té com a activitat principal la producció de mobles. El dia 30 de maig
de 20XX, la seva situació patrimonial era la següent:

• Dos camions de repartiment.

• Devia diners a FUSTES ROURE, SA.

• Nau industrial on desenvolupa la seva activitat, de la seva propietat.

• Maquinària pròpia.
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• Compte corrent al Banc de Sabadell.

• Al seu magatzem hi guarda mobles ja fabricats.

• Deu un préstec a retornar en dos anys a l’entitat BBVA.

• El seu client, la botiga LA CÒMODA, li deu diners pel subministrament d’unes tauletes de nit.

Els elements patrimonials de TAULA, SA es poden classificar segons la taula 1.1.

Taula 1.1. Classificació dels elements patrimonials de TAULA, SA

ACTIU PASSIU

Béns Drets Obligacions

Dos camions Crèdit concedit a LA
CÒMODA

Deute a FUSTES ROURE

Nau industrial Deute per un préstec del
BBVA

Maquinària

Diners al Banc de Sabadell

Mobles fabricats en el
magatzem

1.5.1 Estats comptables i financers

Els estats comptables i financers són els documents que ha de preparar l’empresa
en acabar l’exercici comptable, la finalitat dels quals és donar a conèixer la situació
financera i els resultats econòmics conseqüència de la seva activitat.

La informació presentada als estats comptables interessa a diferents agents relaci-
onats amb l’empresa:

• Administradors. No necessàriament han de ser els propietaris de l’empresa.
Han de prendre decisions sobre les polítiques que s’han de dur a terme.

• Propietaris. Per tal de conèixer la rendibilitat de les seves inversions.

• Creditors. Per conèixer la liquiditat de l’empresa i la garantia de cobrament
de la cessió dels seus diners.

• Administració pública. Necessària per comprovar si s’han liquidat correc-
tament els impostos.

1.5.2 Patrimoni net o net patrimonial

El patrimoni net és la diferència entre la part positiva del patrimoni, els béns i
drets, i la part negativa, les obligacions, i constitueix la valoració monetària que
pertany als propietaris.
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El patrimoni net (aportacions dels socis o capital, reserves, beneficis
no distribuïts, resultat de l’exercici, etc.) representa la valoració neta de
l’empresa.

Patrimoni net = béns+ drets− obligacions

Si a l’expressió anterior substituïm béns + drets per actiu i obligacions per passiu
s’obté l’equació fonamental del patrimoni:

PATRIMONI NET = ACTIU − PASSIU

D’aquesta nova expressió es pot deduir que:

Patrimoni net+ passiu = actiu

ACTIU = NET PATRIMONIAL+ PASSIU

Aquesta equació reflecteix, per una part, l’estructura econòmica de
l’empresa, és a dir, l’estructura de les inversions o aplicacions dels fons,
actiu, i per una altra, l’estructura financera, l’origen dels fons, passiu,
mitjançant els quals es financen les inversions de l’actiu.

Exemple del càlcul del patrimoni net de , SA

Els elements patrimonials de TAULA, SA tenen la següent valoració:

• Els dos camions de repartiment: 13.000 u.m.

• Deute amb FUSTES ROURE, SA: 3.000 u.m.

• Nau industrial on desenvolupa la seva activitat, de la seva propietat: 8.000 u.m.

• Maquinària: 7.000 u.m.

• Compte corrent al Banc de Sabadell: 500 u.m.

• Mobles ja fabricats al magatzem: 650 u.m.

• Préstec a dos anys amb el BBVA: 6.300 u.m.

• Deute de la botiga LA CÒMODA per les tauletes de nit: 850 u.m.

Calculeu el patrimoni net d’aquesta empresa (vegeu la taula 1.2).

Taula 1.2. Elements patrimonials de LA CÒMODA

Actiu = béns + drets Passiu = obligacions

Dos camions 13.000 Deute préstec a dos
anys

6.300

Nau industrial 8.000 Deute amb FUSTES
ROURE

3.000

Maquinària 7.000

Mobles al magatzem 650

Crèdit a mobles LA
CÒMODA

850
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La disponibilitat, liquiditat,
és la facilitat amb la qual un

actiu es pot convertir en
efectiu.

Un deute té un grau
d’exigibilitat més gran que

un altre quan s’ha de pagar
abans.

Saldo en compte
corrent

500

Total actiu = 30.000 Total passiu = 9.300

El càlcul del patrimoni net de TAULA, SA ascendeix a:

Patrimoni net = 30.000− 9.300

Patrimoni net = 20.700 u.m.

A = P + N

30.000 = 20.700 + 9.300

Es pot comprovar que els dos costats de la igualtat coincideixen en la suma, d’on s’extreu
que l’origen dels fons, passiu, ha de coincidir amb la seva aplicació, actiu.

1.5.3 Les masses patrimonials

Les empreses estan formades per diferents elements que formen el seu patrimoni, i
que es poden ordenar en funció d’algunes característiques que els fan homogenis.

Les masses patrimonials són agrupacions d’elements patrimonials que
tenen unes característiques comunes. L’actiu i el passiu són en si mateixos
masses patrimonials, perquè el primer engloba béns i drets i el segon,
obligacions.

Classificació de les masses patrimonials d’actiu i de passiu

L’actiu s’ordena segons la major o menor disponibilitat o liquiditat, de menys
a més, i segons el major o menor temps de permanència a l’empresa, de
més a menys. És més difícil vendre un local que una mercaderia; per tant, té
menys liquiditat el local i, a més, previsiblement aquest romandrà més temps a la
companyia. En ordenar l’actiu, el local anirà en una posició anterior, perquè és
menys líquid i romandrà més temps a l’empresa.

Per la seva banda, el passiu s’ordena segons la major o menor exigibilitat, de
menys a més, i segons el major o menor temps de permanència a l’empresa, de
més a menys. Normalment s’haurà de pagar més tard un préstec hipotecari que un
deute als proveïdors; per tant, en ordenar el passiu, el préstec hipotecari anirà en
un lloc anterior al deute als proveïdors.

Masses patrimonials d’actiu

Les masses patrimonials d’actiu ordenades per grau de liquiditat i permanència
són:
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• Actiu no corrent. Format pels béns i drets que romandran a l’empresa
durant més d’un exercici econòmic (1 any).

– Immobilitzat intangible o immaterial. Actius no monetaris sense
aparença física susceptibles de valoració econòmica (amortització
acumulada d’elements de l’immobilitzat immaterial, aplicacions infor-
màtiques, concessions administratives, drets de traspàs, investigació i
desenvolupament, propietat industrial...).

– Immobilitzat material. Actius tangibles i físics, propietat de l’em-
presa, destinats a la seva activitat productiva durant una sèrie de
períodes (amortització acumulada, construccions, valor d’edificis i
construccions en general, equips per a processament d’informació,
elements de transport, maquinària, mobiliari, terrenys i béns naturals,
utillatge...).

– Inversions immobiliàries. Actius no corrents que siguin immobles i
que es posseeixin per obtenir rendes i/o plusvàlues.

– Inversions financeres. Inversions permanents de caire financer (im-
posicions a llarg termini, crèdits a llarg termini...).

• Actiu corrent. Conté els béns i drets que, en principi, no estan destinats a
romandre a l’empresa durant més d’un exercici econòmic (1 any).

– Existències. Materials o béns que són objecte de l’activitat típica
de l’empresa. Després d’un temps, previsiblement menys d’un any, i
mitjançant la seva venda, es converteixen en líquid, en diners en efectiu
(existències comercials o mercaderies, matèries primeres, productes
acabats...).

– Realitzable financer. Crèdits o drets a curt termini a favor de
l’empresa per operacions ja consumades (clients, deutors, Hisenda
Pública i altres organismes deutors, etc.).

– Disponible. Elements líquids o diners dels quals l’empresa pot
disposar de manera immediata (dipòsits en bancs i institucions de
crèdit, diners a la caixa...).

Masses patrimonials de net i de passiu

Les masses patrimonials del net i del passiu ordenades per grau d’exigibilitat i de
permanència són:

• Net patrimonial. Recursos propietat de l’empresa (aportacions dels socis
o capital, resultat de l’exercici, reserves...).

• Passiu no corrent. Deutes que té l’empresa i que ha de retornar a
llarg termini (deutes a llarg termini amb entitats de crèdit, proveïdors
d’immobilitzat a llarg termini...).

• Passiu corrent. Deutes que té l’empresa i que ha de retornar a curt termini
(deutes a curt termini, creditors per prestació de serveis, deutes a curt
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Dinamisme de la situació
econòmica i financera

Una gran empresa pot fer
centenars d’operacions cada dia

(compra, ven, paga factures, etc.).
La seva situació financera i

econòmica està canviant
constantment, i el balanç només
podrà reflectir en quina situació

està l’empresa en un moment
concret; per exemple, el 31 de
desembre de qualsevol any. El

dia 1 o 2 de gener la situació ja
serà diferent, i fins i tot anirà
variant al llarg del dia 31 de

desembre. La situació de
l’empresa és com una pel·lícula
que té milers de fotogrames, i el

balanç és un d’aquests.

Als annexos de la unitat
trobareu el Pla General de

Comptabilitat de les
petites i mitjanes

empreses aprovat al Reial
decret 1515/2007, de 16

de novembre.

termini amb entitats de crèdit, Hisenda Pública creditora per conceptes
fiscals i altres organismes creditors, proveïdors, proveïdors d’immobilitzat
a curt termini...).

1.5.4 Balanç de situació

L’estructura econòmica d’una empresa és el seu actiu, és a dir, els béns i drets del
seu patrimoni, mentre que l’estructura financera d’una empresa està formada pel
seu net i pel seu passiu, és a dir, els recursos generats per la mateixa empresa i les
seves obligacions de pagament. Totes les empreses necessiten en un moment o un
altre saber quina és la seva situació econòmica i financera. Un dels instruments
que utilitzem per fer aquesta anàlisi és el balanç de situació.

El balanç és una foto fixa de la situació de l’empresa, el patrimoni, en un
moment concret. És l’estat comptable que ens permetrà estudiar tant la seva
estructura econòmica com financera.

El balanç és un element d’informació que totes les empreses tenen en comú, i pot
servir per fer l’anàlisi de comparatives entre empreses del mateix sector d’activitat
econòmica. Les empreses poden comparar balanços corresponents a diferents
períodes i treure conclusions entorn de la seva evolució patrimonial.

El Pla General de Comptabilitat (PGC), que conté el conjunt de normes que
totes les empreses espanyoles han d’utilitzar per elaborar la seva comptabilitat,
indica que en el balanç de situació han de constar, a més de les dades comptables
de l’exercici econòmic que es tanca (EXER. N), les dades de l’exercici econòmic
anterior (EXER. N –1). Això ens permet comparar les dades de dos anys
consecutius.

Hi ha dos models de balanç, el normal i el abreujat. El model normal és obligatori
per a les societats anònimes i altres tipus de societats. En determinats casos
reconeguts per la normativa es pot optar pel model abreujat, com el de la taula
1.3.

Taula 1.3. Balanç de situació

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU

ACTIU NO CORRENT PATRIMONI NET

Capital

Immobilitzat intangible Capital social

Investigació i desenvolupament Reserves

Concessions administratives (*) Resultat de l’exercici

Propietat industrial

Drets de traspàs PASSIU NO CORRENT

Aplicacions informàtiques Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini
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Taula 1.3 (continuació)

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU

Deutes a llarg termini amb ent. de crèdit

Immobilitzat material

Terrenys i béns naturals PASSIU CORRENT

Construccions Proveïdors

instal·lacions tècniques Creditors per prestacions de serveis

Maquinària Proveïdors d’immobilitzat a curt termini

Utillatge Deutes a curt termini amb entitats de crèdit

Mobiliari Hisenda Pública creditora per conceptes fiscals

Equips per a processos d’informació Organismes de la Seguretat Social, creditors

Altre immobilitzat material

Inversions immobiliàries

Inversions financeres a llarg termini

ACTIU CORRENT

Existències

Comercials

Matèries primeres

Productes en curs

Productes acabats

Realitzable

Clients

Deutors

Hisenda Pública, deutora per diferents conceptes

Organismes de la Seguretat Social, deutors

Disponible

Bancs i institucions de crèdit

Caixa

TOTAL ACTIU TOTAL PASSIU

(*) Els resultats de l’exercici van en positiu si són beneficis, i en negatiu si són pèrdues.

Exemple de balanç de situació

TAULA, SA, després d’11 anys d’activitat, presenta el 31 de desembre de 20XX els
següents elements patrimonials valorats en unitats monetàries (vegeu la taula 1.4).

Taula 1.4. Elements patrimonials de TAULA, SA

Elements patrimonials u.m.

Productes acabats 250.000

Reserves 2.200.000

Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit. 6.070.000
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Propietat industrial 3.500.000

Proveïdors 900.000

Aplicacions informàtiques 220.000

Clients 700.000

Banc i institucions de crèdit 2.000.000

Resultat de l’exercici 3.250.000

Elements de transport 2.000.000

Matèries primeres 100.000

Deutes a curt termini 2.000.000

Construccions 1.800.000

Maquinària 8.000.000

Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini 4.000.000

Caixa 250.000

Inversions financeres a llarg termini 5.000.000

Capital social 5.400.000

El balanç de situació de TAULA, SA serà el de la taula 1.5.

Taula 1.5. Balanç de situació de TAULA, SA

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU

ACTIU NO
CORRENT

20.520.000 PATRIMONI NET 10.850.000

Immobilitzat
intangible

3.720.000 Capital social 5.400.000

Propietat industrial 3.500.000 Reserves 2.200.000

Aplicacions
informàtiques

220.000 Resultat de l’exercici 3.250.000

Immobilitzat
material

11.800.000

Construccions 1.800.000 PASSIU NO
CORRENT

10.070.000

Maquinària 8.000.000 Deutes a llarg termini
amb entitats de crèdit

6.070.000

Elements de
transport

2.000.000 Prov. d’immobilitzat a
llarg termini

4.000.000

Inversions
financeres a llarg
termini

5.000.000

ACTIU CORRENT 3.300.000 PASSIU CORRENT 2.900.000

Existències 350.000 Proveïdors 900.000

Matèries primeres 100.000 Deutes a curt amb
entitats de crèdit

2.000.000

Productes acabats 250.000

Realitzable 700.000

Clients 700.000

Disponible 2.250.000

Bancs i inst. de crèdit 2.000.000



Gestió econòmica i financera de l’empresa 33 Inversió i finançament

Caixa 250.000

TOTAL ACTIU 23.820.000 TOTAL PASSIU I
NET

23.820.000

El balanç en percentatges i representació gràfica

Per tal d’estudiar la composició del balanç i la seva evolució al llarg del temps,
i així poder comparar amb el d’altres empreses, és molt útil representar-lo
gràficament com s’indica en la figura 1.1.

Figura 1.1. Representació gràfica del balanç de situació

Per tal que la gràfica representi d’una manera fidel al balanç és necessari expressar
les xifres de cada massa en forma de percentatges sobre el total de l’actiu o
del passiu. D’aquesta manera, cada massa patrimonial ocuparà en el rectangle
corresponent una proporció de superfície igual al percentatge que aquella massa
té sobre el total de l’actiu o del passiu.

1.5.5 Compte de pèrdues i guanys

Com a mínim un cop a l’any, totes les empreses han de determinar el resultat de
l’exercici per saber si han obtingut beneficis o pèrdues. Com és obvi, aquesta
dada interessa a diversos col·lectius relacionats amb l’empresa, com ara els seus
treballadors, la Hisenda Pública, els proveïdors, etc., però sobretot interessa als
propietaris. Saber el resultat obtingut permetrà, amb altres dades, determinar
quins tipus de polítiques de costos i vendes caldrà aplicar.

Per determinar correctament el resultat de l’empresa cal diferenciar, per una banda,
els conceptes de cobrament i ingrés, i per l’altra, la despesa del pagament.

Un cobrament fa referència al flux de tresoreria, entrada de diners, que percep
l’empresa a canvi del bé o servei venut, i es recull en el compte de tresoreria. L’in-
grés, en canvi, es defineix com la valoració dels serveis prestats o els béns lliurats
a tercers en el desenvolupament de les activitats típiques i pels quals l’empresa
rep una contraprestació o neix el dret a rebre l’esmentada contraprestació. Els
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Les dates d’ingrés i
cobrament no tenen per què
coincidir en el temps. Ingrés
no és sinònim de cobrament.

BAI és l’abreviatura de
beneficis abans d’impostos.

ingressos es recullen en el compte de resultats. Els ingressos són conseqüència de
l’activitat habitual de l’empresa, com les vendes de mercaderies, els ingressos per
prestacions de serveis o els ingressos per comissions.

Exemple de la diferència entre ingrés i cobrament

L’empresa CARRO, SA, empresa de compravenda de cotxes, porta a terme el dia 3 de
febrer la venda d’un cotxe per 40.000 euros. El client, d’acord amb les condicions pactades
amb CARRO, SA, no pagarà fins al 3 d’abril del mateix any.

El dia 3 de febrer es produeix l’ingrés de 40.000 euros, però fins al dia 3 d’abril no es
produirà el cobrament dels diners.

Pagament és el flux de tresoreria que satisfà el deute al proveïdor o creditor fent
referència a la sortida de diners de l’empresa a canvi del bé o servei adquirit. En
canvi, el concepte de despesa es relaciona amb la valoració d’un consum de béns
i/o serveis per part de l’empresa. La despesa es recull en el compte de resultats i
el pagament, en el compte de tresoreria.

Exemple de la diferència entre despesa i pagament

L’empresa de jardineria FLOR, SA fa el dia 7 de juny una compra de plantes ornamentals
per un valor de 10.000 euros. L’empresa ha acordat amb el seu proveïdor no fer el
pagament de la factura fins al 7 de setembre del mateix any.

El dia 7 de juny es produeix la despesa de 10.000 euros, mentre que el dia 7 de setembre
hauria de tenir lloc el pagament.

Determinació del resultat de l’exercici i el compte de resultats

El resultat de l’empresa es representa a partir del compte de resultats i es calcula
fent la diferència entre els ingressos d’un període de temps i les despeses del
mateix període.

El resultat de l’exercici és el benefici o la pèrdua que ha obtingut una
empresa en un període de temps determinat.

El resultat de l’exercici pot presentar les següents situacions:

(
∑

INGRESSOS >
∑

DESPESES) =

BENEFICIS (abans d′impostos)

(
∑

DESPESES >
∑

INGRESSOS) = PÈRDUES

(
∑

INGRESSOS =
∑

DESPESES) = RESULTAT ZERO

Impost de societats

Les empreses, en funció del benefici obtingut, han de pagar a Hisenda l’impost
corresponent, l’impost sobre beneficis o de societats. Aquest impost és un
percentatge sobre els beneficis, que segons el tipus de societat oscil·la entre el 20
i el 30%, tot i que en algunes ocasions el tipus efectiu pel qual finalment s’arriba a
tributar pot ser fins i tot inferior a aquestes quantitats, en funció de les exempcions
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que s’hi puguin aplicar. En cas que el resultat representés pèrdues per a la societat,
la quota a pagar serà zero, però aquestes es podran compensar seguint la normativa
en vigor en els pròxims exercicis.

En cas que l’empresa obtingui beneficis, el resultat després d’impostos o benefici
net es calcula a partir de la següent expressió matemàtica:

BEN. NET = BEN. BRUT − IMPOST SOBRE BEN.

Determinació del resultat

L’empresa BOOKS, SL ha obtingut durant l’últim exercici econòmic uns ingressos de
324.000 u.m. i ha presentat unes despeses de 272.000 u.m. Determineu el benefici net
tenint en compte que l’impost sobre beneficis és del 28%.

Sabem que:

(
∑

INGRESSOS −
∑

DESPESES) = BENEFICIS (abans d′impostos)

Per tant, el benefici brut o benefici abans d’impostos (BAI) serà:

BAI (benefici brut) = 324.000− 272.000 = 52.000 u.m.

L’impost a pagar serà:

IMPOST SOBRE BENEFICIS = BAI · TAXA IMPOSITIV A

IMPOST SOBRE BENEFICIS = 52.000 ·
28

100
= 14.560 u.m.

Per tant, el benefici net:

BENEFICI NET = BAI − IMPOST SOBRE BENEFICIS

BENEFICI NET = 52.000− 14.560 = 37.440 u.m.

Per tal de calcular el resultat, el PGC obliga a la utilització del compte de pèrdues
i guanys. Totes les empreses han d’utilitzar el model estandarditzat del PGC, i
aquesta estandardització implica que per calcular el resultat s’utilitzin els mateixos
paràmetres i normes que permetran comparar el resultat de diferents empreses. Els
objectius d’aquest document de síntesi són:

• Calcular el resultat que una empresa ha obtingut durant un exercici econò-
mic.

• Explicitar la composició del resultat.

• Mostrar les operacions a realitzar per arribar al càlcul del resultat.

El PGC preveu el següent model del compte de pèrdues i guanys abreujat (taula
1.6).

Taula 1.6. Model del compte de pèrdues i guanys abreujat

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

(+)INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ

a. Import net de la xifra de negocis

Venda de mercaderies
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Taula 1.6 (continuació)

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

Venda de productes acabats

Prestació de serveis

b. Variació d’existències

c. Altres ingressos d’explotació

Ingressos per arrendaments

(-)DESPESES D’EXPLOTACIÓ

a. Proveïments

Compres de mercaderies

b. Despeses de personal

Sous i salaris

Seguretat Social a càrrec de l’empresa

c. Dotacions per amort. de l’immobilitzat

d. Altres despeses d’explotació

Altres tributs

Arrendaments i cànons

Publicitat, propaganda i rel. públiques

Reparacions i conservació

Serveis de professionals independents

Subministraments

...

(+/-) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ O BENEFICI
ABANS D’INTERESSOS I IMPOSTOS (BAII)

El resultat d’explotació permet distingir quina és
la marxa de les activitats pròpies de l’empresa
sense tenir el compte els resultats financers

RESULTAT FINANCER

(+) INGRESSOS FINANCERS

(-) DESPESES FINANCERES

(+/-) RESULTAT FINANCER El resultat financer permet conèixer la influència
de les activitats financeres de l’empresa, com els
interessos de deutes sobre els resultats

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (BAI)

(+/-) RESULTATS D’EXPLOTACIÓ

(+/-) RESULTATS FINANCERS

RESULTATS ABANS D’IMPOSTOS (BAI)

BENEFICI NET

Resultat abans d’impostos

(-) Impost de societats

BENEFICI NET Per obtenir el benefici net cal deduir del resultat
abans d’impostos l’impost sobre els beneficis

Exemple de com es determina el resultat mitjançant el compte de pèrdues i guanys

A 31 de desembre de 20XX, els ingressos i les despeses que TVSOL, SA ha tingut durant
l’exercici econòmic han estat els següents (taula 1.7).
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Taula 1.7. Ingressos i despeses de TVSOL, SA

Altres tributs 900

Amortització de l’immobilitzat 2.550

Compra de mercaderies 4.800

Despeses financeres 900

Despeses de publicitat 400

Prestació de serveis 500

Ingressos per comissions 2.700

Ingressos financers 800

Reparacions i conservació 1.000

Seguretat Social a càrrec de l’empresa 600

Sous i salaris 3.200

Subministraments (energia elèctrica, telf.) 400

Venda de mercaderies 16.000

Determineu el resultat tenint en compte que l’impost de societats és del 30% (taula 1.8).

Taula 1.8. Resultat de TVSOL, SA

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

(+) INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ 19.200

a. Import net de la xifra de negocis 16.500

Venda de mercaderies 16.000

Prestació de serveis 500

b. Variació d’existències

c. Altres ingressos d’explotació 2.700

Ingressos per prestació de serveis 2.700

(-) DESPESES D’EXPLOTACIÓ 13.850

a. Proveïments

Compres de mercaderies 4.800

b. Despeses de personal 3.800

Sous i salaris 3.200

Seguretat Social a càrrec de l’empresa 600

c. Dotacions per amort. de l’immobilitzat 2.550

d. Altres despeses d’explotació 2.700

Altres tributs 900

Arrendaments i cànons

Publicitat, propaganda i rel. públiques 400

Reparacions i conservació 1.000

Serveis de professionals independents

Subministraments 400

....
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(+/-) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ O BENEFICI
ABANS D’INTERESSOS I IMPOSTOS (BAII)

5.350

RESULTAT FINANCER

(+) INGRESSOS FINANCERS 800

(-) DESPESES FINANCERES 900

(+/-) RESULTAT FINANCER (-)100

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (BAI)

(+/-) RESULTATS D’EXPLOTACIÓ 5.350

(+/-) RESULTATS FINANCERS (-)100

RESULTATS ABANS D’IMPOSTOS (BAI) 5.250

BENEFICI NET

Resultat abans d’impostos 5.250

(-) Impost de societats 1.575

BENEFICI NET 3.675
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2. Recursos i càlcul dels costos financers

Les empreses, quan han de fer una despesa com la compra de primeres matèries
o fer una inversió com l’adquisició d’un local, necessiten disposar d’uns recursos
financers. Aquests recursos poden procedir de diferents fonts, la pròpia empresa
perquè en disposi dels recursos necessaris o en cas contrari fonts externes a les
que hagi de recórrer com poden ser inversors capitalistes o entitats financeres. En
tots els casos se li presentaran un ventall de possibilitats i haurà de triar la millor
alternativa amb menor cost.

2.1 Cost de les fonts de finançament

Les fonts de finançament de les empreses procedeixen del seu patrimoni net
(aportació dels socis, reserves, etc.) o d’agents externs (bancs, entitats financeres,
etc.). Els recursos financers esmentats generen uns costos que poden ser explícits
o implícits.

És a dir, quan una empresa demana un préstec a un banc no solament ha de retornar
els diners que li han deixat sinó que, a més, ha de pagar uns interessos, despeses,
comissions, etc. Aquestes despeses són les que anomenem costos explícits

Els costos explícits són els que es produeixen en pagar a l’agent extern
la prestació dels recursos cedits, mentre que els costos implícits, també
anomenats costos d’oportunitat, són els que s’originen en destinar els
recursos a una finalitat en comptes d’una altra.

Exemple de cost d’oportunitat

Suposem que una empresa disposa d’un capital de 14.500 euros i a l’hora de decidir la
seva utilització s’enfronta a dues possibles alternatives:

• Alternativa A: sap que, en aquest moment, les matèries primeres que utilitza en el seu procés
de producció són extraordinàriament barates i, per tant, pot destinar l’esmentat capital a
comprar les mercaderies necessàries.

• Alternativa B: té la possibilitat de col·locar, durant un any, els 14.500 euros en un fons de
renda fixa que li proporcionarà una rendibilitat del 4%.

Si es decideix per l’alternativa A, el cost d’oportunitat, independentment que posteriorment
pugui vendre amb beneficis els productes fabricats amb les matèries primeres comprades,
es quantifica com la pèrdua de rendiments per no invertir en el fons de renda fixa. És a dir,
el 4% dels 14.500 euros.
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A l’hora de classificar els
elements patrimonials i les

fonts de finançament un
dels criteris utilitzats és el

temps. En aquest sentit
quan ens referim a un

termini inferior a un any es
considera curt termini, i

quan aquest és superior a
un any es considera llarg

termini.

2.2 Cost efectiu dels recursos financers

Per saber el cost efectiu d’una font de finançament s’han de tenir en compte totes
les despeses necessàries per tal d’obtenir i utilitzar l’esmentada font financera. El
cost efectiu d’un recurs financer és el tant d’interès real que fa que la prestació i
la contraprestació siguin financerament equivalents.

El cost efectiu d’una font de finançament es quantifica mitjançant operacions
financeres que es fonamenten en el fet que els intervinents intercanvien diferents
quantitats no simultànies però financerament equivalents. El mètode matemàtic
que s’utilitza per determinar l’equivalència financera s’anomena llei financera,
règim de capitalització o actualització, que segueix un model matemàtic que
permet quantificar el valor d’un capital en un moment determinat. Els dos tipus
de règim de capitalització són la capitalització simple i la composta.

Capitalització simple. Els interessos que es generen en cada període de
temps no s’acumulen al capital per al càlcul dels interessos corresponents
al període següent. S’acostuma a utilitzar per a operacions financeres a
curt termini. Capitalització composta. Els interessos que es generen en
cada període de temps s’acumulen al capital per al càlcul dels interessos
corresponents al període següent. S’acostuma a utilitzar per a operacions
financeres a llarg termini.

2.2.1 Utilitat del coneixement del cost efectiu dels recursos financers

El coneixement del cost de finançament permet:

• Analitzar les diferents fonts de finançament i triar la que tingui un cost
inferior.

• Homogeneïtzar alternatives de finançament que tinguin característiques
diferents en aspectes com els terminis de devolució.

• Acceptar o rebutjar inversions, en funció de si es preveu que els seus costos
siguin inferiors o superiors als previsibles ingressos que pugui generar
l’esmentada inversió.

2.2.2 L’interès simple

Per calcular l’interès simple, segons la llei de finançament que s’apliqui, parlarem
de capitalització o d’actualització.
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La capitalització és afegir al capital inicial els interessos per arribar al
capital final. L’actualització és calcular l’import actual partint d’un capital
final conegut.

Capitalització

La capitalització pot ser:

• capitalització anual

• capitalització no anual

Capitalització anual
L’interès simple s’aplica en una operació financera quan, per calcular els interessos
de cada període, només es té en compte el capital inicial. Les variables a tenir en
compte són:

• Capital inicial (C0). Quantitat invertida al principi de l’operació.

• Durada de l’operació (n). Nombre de períodes de vigència de l’operació
(en aquests anys).

• Tipus d’interès anual(i). Expressat en tant per u, que representa la
quantitat de diners que s’obté per cada euro invertit.

• Interessos d’un any(I). Es calculen sobre el capital inicial C0. El valor
(i)serà el mateix per a tots els anys.

• Els interessos totals de l’operació IT es calculen com la suma dels interes-
sos de tots els períodes. IT = I1 + I2 + I3 +... +In.

• El capital final Cn de l’operació. Es correspon amb el capital inicial més els
interessos. El capital inicial passa a ser C1, resultat d’afegir-li els interessos
generats durant aquest període.

Al final del primer període de capitalització el capital C0 es transforma en C1,
resultat d’afegir al capital inicial els interessos generats durant aquest període:

C1 = C0 + I1

La quantia dels interessos és el resultat d’aplicar al capital el tipus d’interès
corresponent al període:

I1 = C0 · i1

Al final del segon període de capitalització, el capital C0 s’haurà transformat en
C2, resultat d’afegir al capital inicial els interessos generats durant aquest segon
període:

C2 = C1 + I2 = C0 + C0 · i1 + C0 · i2
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En el supòsit que el tipus d’interès es mantingui constant al llarg de tota l’operació,
podem utilitzar la fórmula fonamental de la llei de capitalització simple:

Cn = C0(1 + n · i)

L’anterior expressió es pot desagregar per determinar els interessos totals generats:

Cn = C0 + In

Cn = C0 + C0 · n · i

D’on s’obtenen els interessos totals:

IT = C0 · n · i

Gràficament, podem veure com es representa el capital inicial i final a la figura
2.1.

Figura 2.1. Capital final segons el règim d’interès simple

Càlcul del capital final en una operació d’interès simple

Calculeu el capital final Cn obtingut per la inversió d’un capital de 7.000 euros a interès
simple del 7% anual durant 5 anys.

Dades necessàries:

• C0 = 7.000 u.m. (unitats monetàries)

• i = 0,07 anual

• n = 5 anys

Cn = C0 + IT

Cn = 7.000 + IT

IT = C0 · n · i

IT = 7000 · 5 · 0, 07 = 2.450 u.m.

Cn = 7.000 + 2.450 = 9.450 u.m.

Capitalització no anual

La realitat financera ens mostra que moltes operacions financeres no es fan
únicament en terminis anuals, sinó que es poden mesurar a partir de diversos
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El temps i el tipus d’interès
sempre s’han de referir a la
mateixa unitat de temps.

períodes temporals. En la taula 2.1 es mostren les equivalències temporals
relacionades amb el període anual.

Taula 2.1. Equivalències anuals

Període m *

Any 1

Semestre 2

Quadrimestre 3

Trimestre 4

Mesos 12

Setmanes 52

Dies 365

En utilitzar períodes diferents a l’any s’ha d’homogeneïtzar i trobar el tipus
equivalent a l’anual per a períodes fraccionats de l’any.

Els tants equivalents són aquells que, aplicats a un mateix capital inicial, donen
com a resultat el mateix capital final durant el mateix període de temps tot i que
es refereixin a freqüències de capitalització diferents.

Per tal que els tants aplicats a un mateix capital inicial siguin equivalents, l’interès
produït per la relació entre el tipus d’interès anual i el del període fraccionat han
de ser idèntics.

Si partim del fet que els tipus han de ser equivalents podem igualar aquestes
expressions:

C0 · (1 + n · i) = C0 · (1 + n ·m · im)

on i és el tipus d’interès anual expressat en tant per u, im el tipus d’interès
equivalent d’un període fraccionat, i m la freqüència de fraccionament o nombre
de vegades que el període de referència està inclòs en l’any.

Simplificant:

n · i = n ·m · im

i = m · im

im =
i

m

Aquesta expressió ens indica que im és un tant proporcional a un i anual.

Els tants proporcionals en la capitalització simple també són equivalents. Quan
una operació es refereixi a un període d’un any, n’hi haurà prou de dividir el tant
anual entre el fraccionament (m) i utilitzar les fórmules deduïdes per períodes
anuals (vegeu la figura 2.2).
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Figura 2.2. Interessos anuals (i) en períodes inferiors a l’any

Exemple de càlcul del capital final en períodes de temps inferiors a l’any.

Calculeu quin serà el valor final d’un capital inicial de 4.500 euros al 12% d’interès anual
col·locat durant els períodes següents:

1. 5 mesos

2. 3 trimestres

3. 100 dies

Les dades necessàries facilitades són:

• C0 = 4.500 euros

• i = 0,12

• Cn la incògnita a trobar

Per resoldre aquest exercici seran necessàries les següents expressions:

Cn = C0(1 + n · i)

im =
i

m

1. n = 5 mesos

m = 12 (hi ha 12 mesos a l’any)

i12 =
0, 12

12
= 0, 01

Cn = 4.500 · (1 + 5 · 0, 01) = 4.725 AC

2. n = 3 trimestres

m = 4 (hi ha 4 trimestres a l’any)

i4 =
0, 12

4
= 0, 03

Cn = 4.500 · (1 + 3 · 0, 03) = 4.905 AC

3. n = 100 dies

m = 365 (hi ha 365 dies a l’any)

i365 =
0, 12

365
= 0, 0003288

Cn = 4.500 · (1 + 100 · 0, 0003288) = 4.647, 96 AC
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Descompte simple

El cas contrari de la capitalització simple és el descompte o actualització simple.
Es poden produir situacions en les quals l’empresses necessitin avançar cobra-
ments, per exemple per manca de liquiditat, sol·licitant a una entitat financera
l’avançament dels fons. Si l’entitat financera accepta l’operació avançarà els
diners a canvi del pagament d’uns interessos i d’unes despeses. Aquests tipus
d’operacions reben el nom de descompte.

La llei del descompte simple ens permet calcular el valor actual d’un capital
que estarà disponible en un futur per un altre amb venciment present. Dit
d’una altra manera, el descompte simple és una operació financera que
s’utilitza per substituir un capital amb un venciment futur per un altre amb
venciment present.

Tenint en compte que:

• E: valor efectiu o quantitat avançada.

• N: nominal o import de l’efecte que es vol descomptar.

• D: descompte o diferència entre el valor nominal i l’efectiu.

Per tant:

D = N − E

El càlcul del descompte s’obté a partir de la següent fórmula:

Dc = N · d · n

• N = valor nominal de l’efecte.

• d = tipus de descompte anual.

• n = temps durant el qual es realitza el descompte.

A partir de la figura 2.3 es pot observar l’expressió gràfica de la definició
matemàtica.
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Figura 2.3. Descompte comercial en un efecte comercial

Exemple del càlcul de l’efectiu d’un efecte comercial

GRAÓ, SA demana al seu banc que li descompti una lletra girada a un client el venciment
de la qual és de 90 dies. El valor nominal de la lletra és de 2.750 euros i el banc li aplica
un tipus de descompte anual del 3%. Determineu l’efectiu que rebrà GRAÓ, SA.

Aplicant la fórmula del descompte:

Dc = N · d · n

On:

• Dc = descompte comercial.

• N = valor nominal de l’efecte, en aquest cas 2.750 AC.

• d = tipus de descompte anual del 3%.

• n = temps durant el qual es realitza el descompte, 90 dies.

El descompte a realitzar és:

Dc = 2.750 · 0, 03/365 · 90

Dc = 20, 34 AC

Tenint en compte que:

• E = 2.750 euros

• D = 20,34 euros

E = N −D

E = 2.750− 20, 34

E = 2.729, 66 AC

L’efectiu que rebrà finalment l’empresa serà de 2.729,66 euros.

Cal distingir dos tipus de descompte bancari:

• Es parla de descompte comercial quan els efectes que es volen descomptar
procedeixen de vendes o de prestació de serveis realitzats pel subjecte que
cedeix l’efecte.
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• Es parla de descompte financer quan els efectes que es volen descomptar
s’han utilitzat per instrumentalitzar un préstec concedit per l’entitat finance-
ra.

2.2.3 Capitalització i actualització de l’interès compost

La diferència fonamental entre la capitalització a interès compost i la capitalització
a interès simple és que en la capitalització composta els interessos produïts al
final de cada període s’agrupen al principal per generar nous interessos en els
períodes següents, mentre que en el simple els interessos generats en cada període
no s’afegeixen al capital inicial en el període immediatament posterior. En la
capitalització composta, els interessos són productius, és a dir, s’afegeixen al
capital per produir nous interessos.

Anomenem capitalització composta la llei financera en la qual els interessos
de cada període de capitalització s’agreguen al capital per produir nous
interessos.

Per poder aplicar la capitalització composta, el primer que hem de fer és
determinar-ne els components i aplicar la llei financera de capitalització composta
moment a moment en el temps. Les variables que intervenen en el cas de la
capitalització composta són les següents:

• C0 = capital inicial.

• I = tipus d’interès de l’operació expressat en tant per u.

• n = durada de l’operació (nombre de períodes).

• I = interessos que produeix l’operació en un any.

• It = interès total.

• Cn = capital final.

Per obtenir el capital final (Cn) en què es converteix el capital inicial (C0) després
d’(n) períodes, a un tant per u (i) d’interès anual, s’ha de calcular l’import de cada
període:

Després del primer període, els interessos produïts seran:

I1 = C0 · i

Podeu observar que l’interès de cada període és el resultat de multiplicar el tant
unitari d’interès (i) pel capital inicial (C0) al començament d’aquest període

El capital final (Cn) serà:

Cn = C0 + I1
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Substituint (I1) pel seu valor:

C1 = C0 + C0 · i

Si traiem factor comú (C0):

(1) C1 = C0 · (1 + i)

En acabar el segon període, els interessos generats són:

I2 = C1 · i

Per tant, el capital al final del segon període serà el capital final del primer període
(C1) més els interessos del segon període (C1·i). És a dir:

(2) C2 = C1 + C1 · i

Traient factor comú (C1):

C2 = C1(1 + i)

Substituint en la fórmula (2) el valor de (C1) pel valor que té a l’expressió (1),
obtenim:

C2 = C0 · (1 + i) · (1 + i)

Operant ens trobem que el capital al final del segon període és:

C2 = C0 · (1 + i)2

Com es pot observar, al final del segon període el factor (1+i) està elevat al quadrat.
Si generalitzem, podem escriure que per al període n el capital final serà:

Cn = C0 · (1 + i)n

El capital final o import (Cn és igual al capital inicial C0 multiplicat pel factor de
capitalització (1+i)n o també el resultat de sumar al capital inicial l’interès total
que ha generat la inversió durant un temps determinat.

La capitalització composta es pot representar gràficament en diferents segments
que equivalen als períodes de capitalització dels interessos fins a arribar al capital
final (vegeu la figura 2.4).

Figura 2.4. Capitalització a interès compost (n) períodes

Exemple de capitalització composta amb dos períodes

Si una persona té uns estalvis de 1.000 euros i els deixa en una entitat financera al 3%
d’interès anual, quin capital tindrà en finalitzar el primer any? I en finalitzar el segon?

Dades:
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• C0 = 1.000 euros

• i = 0,03

• C = ?

Aplicant les expressions seqüencialment:

C1 = C0 · (1 + i)

C1 = 1.000 · (1 + 0, 03)

C1 = 1.030 AC

En iniciar el segon any, els valors seran:

• C1 = 1.030 euros

• i = 0,03

Aplicant les mateixes fórmules, obtindrem el capital final del segon any:

C2 = C1 · (1 + i)

C2 = 1.030 · (1 + 0, 03)

C2 = 1.060, 09 AC

Una altra opció per resoldre l’exemple seria aplicar directament la fórmula de capitalització
composta:

On:

• C0 = 1.000 euros

• n = 2anys

• i = 0,03

Cn = C0 · (1 + i)n

C2 = 1.000 · (1 + i)2

Es comprova que el resulta al final del segon període coincideix amb el primer càlcul.

C2 = 1.060, 9 AC

A la figura 2.5 es pot veure la representació gràfica dels dos fluxos capitalitzats.

Figura 2.5. Capitalització a interès compost

Exemple de capitalització a interès compost

Una empresa li presta a una altra 500 euros que haurà de retornar després de 4 anys al 6%
d’interès capitalitzable anualment. Quina quantitat haurà de retornar l’empresa en finalitzar
els quatre anys?

Dades:
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Lliurador i lliurat

La lletra de canvi és un
document expedit per una

persona física o jurídica que
s’anomena lliurador, la qual

ordena a una altra persona, el
lliurat, que en la data que s’hi
indica pagui una determinada

quantitat de diners a una persona
designada, anomenada tenidor.

• C0 = 500 euros

• n = 4 anys

• i = 0,06

Aplicant directament la fórmula de la capitalització composta:

Cn = C0 · (1 + i)n

C4 = 500 · (1 + 0, 06)4

És a dir:

C4 = 631, 24 AC

A la figura 2.6 es representa el flux de la capitalització.

Figura 2.6. Representació gràfica de la
capitalització

Actualització

A diferència de la capitalització, on es vol conèixer l’equivalent en un moment
futur, a l’actualització es vol saber quin import representen en el moment actual
uns fluxos futurs.

En aquest cas es coneix (Cn) i es tracta de calcular (C0).

Partint de l’expressió:

Cn = C0 · (1 + i)n

es pot aïllar la incògnita (C0):

C0 =
Cn

(1 + i)n

La representació gràfica de l’actualització composta es pot veure a la figura 2.7.

Figura 2.7. Representació gràfica de l’actualització

Exemple d’actualització a interès compost

Suposem una empresa que té una lletra de valor nominal de 500 euros, el venciment de la
qual és d’aquí a tres anys.
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L’empresa pot demanar al banc que li avanci els diners que cobraria als tres anys. Si aquest
li aplica una taxa anual del 6% per l’operació, quin serà l’import al qual equivaldrien els 500
euros?

Dades:

• Cn = 500 euros

• n= 3 anys

• i = 6% que equival a 0,06

Aplicant l’expressió de l’actualització composta s’obté el valor inicial (C0):

C0 =
Cn

(1 + i)n

C0 =
500

(1 + 0, 06)3

C0 = 419, 81 AC

La representació gràfica de l’actualització del flux de 500 euros es pot observar a la figura
2.8.

Figura 2.8. Representació gràfica de l’actualització

2.2.4 Tipus d’interès nominal i tipus d’interès efectiu

De la mateixa manera que es produeixen capitalitzacions o actualitzacions anuals
també se’n poden produir en altres períodes temporals, mensuals, trimestrals, etc.
Aquesta fragmentació del temps en períodes diferents a l’any farà distingir entre
l’interès nominal i l’efectiu.

El tipus d’interès nominal sempre fa referència a una taxa anual; ara bé, aquesta
taxa anual pot correspondre a una capitalització anual, semestral, etc. Per exemple,
no és el mateix un interès del 12% anual que es cobra per mesos que si es cobra
per trimestres.

Quan la capitalització es produeix per períodes diferents de l’any es treballa
amb el tipus d’interès efectiu.

A partir de la següent expressió,

Im =
i

m
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Podem obtenir l’expressió matemàtica que donarà com a resultat l’import futur
d’un import actual capitalitzable per períodes diferents a l’any.

La fórmula de la capitalització per a períodes diferents a l’any és:
Cn = C0 · (1 + Im)n

On:

• C0 = capital inicial.

• Cn = capital final.

• Im = interessos (en tant per u) que produeix l’operació durant cada període.

• n = nombre total de períodes en què es capitalitza l’interès.

Exemple de capitalització composta en períodes diferents a l’any

Calculeu el capital final que s’obtindrà en dipositar 5.000 euros durant dos anys en una
entitat financera que abona un 5% d’interès efectiu cada trimestre.

Dades:

• C0 = 5.000 euros.

• I4 = 5% = 0,05.

• m = 8 períodes. Cada any té quatre trimestres. L’operació s’efectua durant dos anys, 4·2, i en
resulten els 8 períodes de capitalització d’interessos.

Aplicant la fórmula matemàtica de la capitalització per períodes diferents a l’any:

Cn = C0 · (1 + Im)n

S’obté:

C8 = 5.000 · (1 + 0, 05)8

Cn = 7.387, 28 AC

Equivalència financera

Suposem una mateixa quantitat C0 amb capitalització anual, semestral i trimestral
com les reflectides a la figura 2.9.
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Figura 2.9. Equivalència financera

Es considerarà que hi ha equivalència financera quan C1 sigui igual en els tres
casos:

C0 · (1 + I1) = C0 · (1 + I2)
2 = C0 · (1 + I4)

4

Simplificant:

(1 + I1) = (1 + I2)
2 = (1 + I4)

4

(1 + Ik)
k = (1 + Is)

s

Es parla d’equivalència financera quan partint d’una mateixa quantitat
inicial (C0) i durant un mateix espai temporal, però aplicant períodes de
capitalització diferents, s’arriba a un import final igual (Cn).

Equivalència financera

Cerqueu l’equivalent mensual I12 d’un interès del 6% trimestral.

En aquest cas, l’exercici facilita l’interès trimestral (I4) i ens demana el mensual (I12).

• I4 = 6% = 0,06

S’ha de verificar la següent expressió:

(1 + I4)4 = (1 + I12)12

(1 + 0, 06)4 = (1 + I12)12

Caldrà aïllar (I12):

I12 = 12
√

(I4 + 1)4 − 1

i substituint (I4) pel seu valor:

I12 = 12
√

(0, 06 + 1)4 − 1

I12 = 0, 01961
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Comparar la rendibilitat

La TAE s’ha de fer constar en
totes les ofertes i els anuncis

publicitaris que les entitats
financeres fan, tant de

remuneracions dels dipòsits com
dels interessos dels crèdits, per

tal de poder comparar les
rendibilitats de les diferents

ofertes quan la capitalització no
és anual.

És a dir:

I12 = 1, 961%

Aquest resultat mostra l’equivalència de capitalitzar un mateix capital (C0), durant el mateix
temps, a dues taxes d’interès de períodes diferents, trimestral del (6%) i mensual del
(1,961%), obtenint el mateix capital final (Cn).

2.2.5 Càlcul de la taxa anual equivalent (TAE)

Es pot observar que les ofertes de crèdit o remuneracions de dipòsits que fan les
diferents entitats bancàries es publiciten amb el tipus d’interès nominal. Aquest
interès es pot pagar o cobrar en diferents terminis (trimestralment, mensualment,
etc.), amb la dificultat que representa comparar les diferents ofertes per estar
expressades en unitats no homogènies.

La taxa anual equivalent (TAE) fa referència al valor equivalent amb
capitalització anual d’un tipus d’interès expressat en altres unitats temporals.

Matemàticament s’ha de verificar l’equivalència entre les diferents taxes I1 i Is de
períodes diferents:

(1 + I1) = (1 + Is)
s

Aïllant I1:

I1 = (1 + Is)
s − 1

Exemple del càlcul de la TAE

Cal decidir quina de les dues alternatives proposades per les entitats financeres A i B és
preferible (taula ??.

Taula 2.2. Alternatives financeres

Entitat A Entitat B

5,10% d’interès anual per trimestres 5% d’interès anual per quadrimestres

Entitat A

Aquesta entitat facilita una taxa nominal per trimestres representada per (i4), ja que cada
any té 4 trimestres. S’ha de trobar l’efectiu anual (TAE) corresponent a (I4):

I4 =
i4

4

I4 =
0, 051

4

I4 = 0, 01275

I4 = 1, 28%

Per calcular la TAE cal fer:

I1 = (1 + I4)4 − 1

I1 = (1 + 0, 01275)4 − 1
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I1 = 0, 05198

I1 = 5, 20%

Entitat B

Aquesta entitat facilita una taxa nominal per quadrimestres(i3),ja que cada any té 3
quadrimestres. A partir d’aquesta taxa es pot trobar l’efectiu anual (TAE)corresponent a
(I3).

I3 =
i3

3

I3 =
0, 05

3

I3 = 0, 01667

I3 = 1, 68%

Per calcular la TAE cal fer:

I1 = (1 + I4)3 − 1

I1 = (1 + 0, 01667)3 − 1

I1 = 0, 05085

I1 = 5, 09%

Si comparem la TAE de les dues alternatives veiem que és més alta la que ofereix la primera
entitat i, per tant, serà aquesta l’opció triada.

2.3 Cost del finançament de les fonts de finançament a curt termini

El finançament aliè a curt termini és el que les empreses obtenen de fonts externes i
que cal retornar en un termini inferior a l’any, i entre les quals trobem les següents:

• crèdit comercial i ajornament de pagament

• pòlissa de crèdit

• negociació d’efectes comercials

• el facturatge o factoring

2.3.1 Crèdit comercial i ajornament de pagament

Es produeix un crèdit comercial quan una empresa, d’acord amb el seu proveïdor,
no paga al comptat una part de les seves compres i les ajorna fins a un màxim
permès per llei de 60 dies.

Característiques del crèdit comercial

El crèdit comercial té les següents característiques:
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• Es produeix entre empreses i proveïdors en la majoria d’operacions comer-
cials.

• No té cap cost explícit si l’ajornament del pagament es produeix sense cap
cost addicional. Hi ha la possibilitat que, en cas d’avançar el pagament, el
proveïdor concedeixi un descompte. En aquest cas, la pèrdua del descompte
es pot considerar com un sobrepreu o cost.

• Cada operador considera habituals algunes condicions de pagament que
aplica als seus clients. Aquestes condicions poden ser diferents per a cada
client.

• Aquesta font de finançament no necessita cap tràmit específic, contractes,
garanties...

• Un cas de crèdit comercial és la venda en consignació, que implica que el
client paga les mercaderies un cop les hagi venut als seus clients.

• Formes de pagament:

– Quota mensual. Les factures corresponents a un mes es paguen en
el mes següent. Normalment, a aquesta modalitat s’hi associa un
descompte en funció dels dies del mes durant els quals es realitza el
pagament; per exemple, si es paga durant els deu primers dies del mes
s’aplica un descompte del 2%.

– Factura a factura. El pagament de la factura pendent es realitza quan
es rep una altra comanda.

– Facturació estacional. Al pagament de les comandes se li aplica un
descompte sempre que aquest pagament es faci durant un període
concret. Per exemple, les comandes realitzades durant el primer
trimestre s’han de liquidar durant el mes següent. Si el pagament es
produeix durant els set primers dies del període establert, el client pot
disposar d’un descompte de l’1%

Cost del crèdit comercial

El cost de finançament dels crèdits comercials depèn de les condicions en les quals
es concedeix. Es poden donar tres situacions diferents:

1. El proveïdor ofereix ajornar el pagament sense incrementar el preu.

2. El proveïdor ofereix ajornar el pagament incrementant el preu de la venda.

3. El proveïdor ofereix al seu client un descompte per pagament immediat.

El proveïdor ofereix ajornar el pagament sense incrementar el preu
En aquest cas, el proveïdor, per ajornar el pagament al proveïdor, no fa cap recàrrec
però tampoc li fa cap descompte per pagar al comptat, i consegüentment no
existeix cap cost financer.
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Exemple de crèdit comercial sense cost explícit

Una empresa fa una compra de mercaderies per valor de 1.700 euros. Acorda amb el
proveïdor que la liquidació de la factura es realitzarà als 60 dies des del moment que rebi
les mercaderies. El venedor no li fa cap recàrrec ni li ofereix cap descompte per pagar
abans.

En aquest cas no hi ha cap cost financer (vegeu la figura 2.10).

Figura 2.10. Crèdit comercial sense cost

Si en les mateixes condicions, sense recàrrec ni descompte, l’empresa decideix
pagar anticipadament, podríem considerar que hi ha un cost d’oportunitat, que
seria el rendiment al qual l’empresa decideix renunciar per tal de fer el pagament
anticipadament.

Exemple de crèdit comercial amb cost d’oportunitat

L’empresa anterior liquida l’operació als 15 dies des del moment que rep la factura. Paga
1.700 euros que tenia dipositats en un compte que genera uns interessos anuals del 8%.
Podem calcular el cost d’oportunitat a partir dels rendiments que haguessin generat els
1.700 euros en l’entitat financera.

Tenint en compte que els interessos totals,

IT = C0 · i · n

i que:

• C0 = 1.700 euros.

• i = 8% = 0,08.

• n = 60 dies - 15 dies = 45 dies que es perden d’interessos.

IT = 1.700 ·
0, 08

365
· 45

IT = 17, 77 AC

El cost d’oportunitat, és a dir, els diners que es deixen d’obtenir, és de 17,77 euros.

El proveïdor ofereix ajornar el pagament incrementant el preu de la venda
Si el client no paga al comptat i accepta el pagament ajornat amb un increment del
preu que dependrà del temps d’ajornament, assumirà un cost financer.
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Exemple d’ajornament de pagament incrementant el preu de venda

Suposem que una empresa comercial fa una compra de mercaderies per un valor de
2.100 euros. El proveïdor li proposa dues alternatives de pagament. La primera és fer el
pagament al comptat i la segona portar-lo a terme amb un ajornament de 30 dies però amb
un recàrrec del 5%. Quin seria, per a l’empresa compradora, el cost d’aquesta operació en
el supòsit que triï la segona opció?

Tenint en compte que:

Cn = C0(1 + i · n)

• C0 =2.100 euros

• i = 5% = 0,05

• n = 30 dies

Cn; = 2.100 ·
(
1 + 30 ·

0, 05

365

)
Cn = 2.108, 63 AC

El cost efectiu serà Cn - C0.

És a dir, 8,63 euros.

A la figura 2.11 es pot observar gràficament l’increment de la factura a conseqüència del
cost de finançament.

Figura 2.11. Ajornament de pagament incrementant el preu de venda

El proveïdor ofereix al seu client un descompte per pagament immediat
En aquest cas, sempre que es pagui abans d’una data determinada, el proveïdor
ofereix un descompte a l’empresa client. Si el pagament es fa després de la data
assenyalada, el client ha de pagar el nominal de la factura. El cost financer es
produeix quan el client no aprofita el descompte per pagament immediat.

Exemple de descompte per pagament immediat

Un proveïdor fa una venda per 3.300 euros i acorda amb el client que el pagament es
pot portar a terme, sense recàrrec, als 30 dies. Ofereix també la possibilitat d’avançar
el pagament dins dels primers quinze dies posteriors al rebut de la comanda amb un
descompte del 3%.

Si es fa el pagament abans dels 15 dies:
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• Pv = preu de venda = 3.300 euros

• dpi = percentatge de descompte per pagament anticipat = 3% = 0,03

• Pn = preu de venda anticipat

Pn = 3.300 · (1− 0, 03)

Pn = 3.201 AC

Hauria obtingut un estalvi de 99 euros, la diferència entre l’efectiu inicial, 3.300 euros, i
l’import amb descompte, 3.201 euros (vegeu la figura 2.12).

Figura 2.12. Descompte per pagament immediat

En cas de no exercitar l’opció del pagament immediat ha de trobar una inversió que, com a
mínim, iguali la rendibilitat produïda per l’estalvi de 99 euros si hagués avançat el pagament
(cost d’oportunitat).

S’ha de buscar la taxa que ofereix un interès IT de 99 euros dels 3.300 no avançats:

• IT = 99 euros

• n = 15 dies que no avança l’import

• Dels 30 inicials al dia 15 per tenir opció al descompte:

C0 = 3.300 euros

IT = C0 · i · n

99 = 3.300 · 15 ·
i

365

i = 0, 73

i = 73%

Trobar una inversió que doni una rendibilitat del 73% és pràcticament impossible.

Cost efectiu

Representa el cost que assumeix un proveïdor en oferir el descompte per pagament
immediat al seu client i poder disposar de l’import en el moment de fer la venda.
S’haurà de comparar amb les taxes existents en el mercat per si hi ha alguna
alternativa millor que permeti obtenir els recursos necessaris per al seu procés
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productiu. En cas que no tingui opció d’accedir a altres mitjans de finançament
i necessiti recursos financers, haurà d’assumir aquesta penalització i/o valorar si
l’oferta és excessiva atenent al tipus del mercat, reconsiderant una rebaixa dels
descomptes que ofereix per aquest concepte.

Des de l’òptica del client representa la rendibilitat que li ofereix el descompte en
cas de fer el pagament immediat, i que ha de comparar amb la que rep en disposar
dels imports durant els dies que no avança la quantitat de la factura.

El cost efectiu és el tipus d’interès real que fa que siguin financerament
equivalents l’import de la factura i l’import amb el qual el proveïdor
considera liquidada l’operació.

Exemple de cost efectiu d’un ajornament de pagament

Una empresa ha de pagar una factura de 8.000 euros. Pot pagar-la al comptat amb un
descompte del 2% o amb un ajornament de 60 dies. Quin seria el cost efectiu si paga als
60 dies?

Si paga al comptat tindrà un descompte per pagament immediat, és a dir:

dpi = 8.000 ·
2

100

dpi = 160

Mitjançant la llei de capitalització simple:

Pv = Pn ·
(
1 + t ·

i

365

)
on:

• Pv és el preu de venda = 8.000 euros.

• Pn és el preu de venda anticipat = (8.000 - 160) = 7.840 euros.

• t és el temps que podíem haver endarrerit el pagament = 60 dies.

Substituint:

8.000 = 7.840 ·
(
1 + 60 ·

i

365

)
8.000

7.840
− 1 = 60 ·

i

365

i =

(
8.000

7.840
− 1

)
·
365

60

i = 0, 1241

i = 12, 41%

El proveïdor està oferint un 12,41% efectiu anual de descompte. Les parts haurien de
valorar les seves necessitats financeres i comparar aquest descompte amb l’interès vigent
en el mercat.
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2.3.2 Pòlissa de crèdit

Moltes companyies, en el seu procés comercial de compres i vendes, i per gestionar
la seva tresoreria, acostumen a sol·licitar a les entitats financeres una pòlissa de
crèdit.

La pòlissa de crèdit consisteix en l’obertura d’un compte corrent del qual
l’empresa pot anar disposant de fons a mida que els necessiti.

Les característiques més importants de la pòlissa de crèdit són:

• És un producte financer la utilitat del qual és cobrir necessitats temporals
de tresoreria.

• Té un funcionament molt similar al d’un compte corrent.

• En funció dels moviments que es produeixin en el compte hi pot haver un
saldo creditor (favorable al client) o un saldo deutor (favorable a l’entitat
financera). En cas que el beneficiari disposi d’una quantitat de diners
superior a la concedida hi ha la possibilitat de tenir saldo negatiu.

• Normalment té una durada anual, però es pot formalitzar per a períodes
inferiors, per exemple 6 mesos, o fins i tot superiors, de 3 a 5 anys.

• Es liquiden interessos de manera periòdica, normalment cada mes o cada
tres mesos.

• Al venciment del compte, l’empresa ha de retornar el saldo de les quantitats
disposades. En cas que el compte es renovi, el saldo final del compte vençut
serà el saldo inicial del nou compte.

La concessió del crèdit i les seves condicions depenen d’un estudi financer de
l’empresa i de les seves necessitat de finançament. Aquest estudi el fa l’entitat
financera, i avaluarà les garanties que pugui oferir el demandant del crèdit.
Aquestes garanties poden ser:

• Garanties personals basades en la capacitat de l’empresa per generar benefi-
cis i patrimoni. En cas d’impagament del crèdit, l’entitat financera executa
la garantia fent-se propietària d’algun bé o dret patrimonial.

• Garanties reals són les que recauen en algun element patrimonial concret i
ja pactat a l’inici.

El contracte del crèdit es formalitza davant notari i per escrit en una pòlissa de
crèdit on es fixen les condicions de l’operació.

Entre les condicions figuren els diferents costos que depenen de la utilització
que se’n faci. La càrrega financera d’aquest producte es calcula a partir de les
comissions i els interessos.
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Les comissions són de dos tipus:

• Comissions exigides en el moment de l’apertura.

• Comissions que es paguen en el moment de les liquidacions periòdiques.

Comissions exigides en el moment de l’apertura

Les comission són:

• Comissió d’apertura. És un percentatge sobre el límit concedit per l’entitat
financera.

• Comissió d’estudi. Es cobra per l’anàlisi i la gestió de la processió del crèdit.
Acostuma a ser un percentatge sobre el límit concedit i normalment hi ha
una quantitat mínima.

• Corretatge del notari. És el que cobra el notari per la seva intervenció.

• Comissió de cancel·lació anticipada. És exigible si el titular del compte de
crèdit sol·licita la seva cancel·lació abans del seu venciment.

• Comissió de reclamació de la posició deutora. És exigible en gestionar la
reclamació de les quantitats vençudes i no pagades.

Comissions que es paguen en el moment de les liquidacions periòdiques

Són les següents:

• Comissió de saldo de disponibilitat (no disposat), que penalitza la no-
utilització de la pòlissa.

• Comissió de màxim descobert, que es paga sobre el màxim descobert que
es produeix en el moment de la liquidació.

• Comissió d’administració o manteniment, que paga per cada apunt realitzat
en el període de liquidació. A vegades hi ha un mínim d’apunts exempts.

Interessos

S’aplica un tipus d’interès, fix o variable, al saldo del compte. Els diferents tipus
d’interès són:

• Interessos deutors. S’han de pagar en funció de les quantitats disposades
per l’empresa i pel temps durant el qual n’ha disposat.

• Interessos creditors. Són interessos que l’entitat financera paga al titular del
compte quan els ingressos en el compte superen les disposicions realitzades.
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• Interessos de demora. Són els que es paguen per les quantitats disposades i
no retornades en el moment de cancel·lar el compte.

• Interessos de descobert. S’originen quan es disposa de quantitats superiors
al límit pactat pel compte. El tipus d’interès acostuma a ser molt alt.

Els interessos de cada saldo es calculen a partir de la llei de capitalització simple.
És a dir:

I = C0 · i · n

Exemple del càlcul d’interessos d’una pòlissa de crèdit

L’empresa OXIGEN, SL obre el 8 de febrer una pòlissa de crèdit. El límit concedit és de
30.000 euros, la durada és d’un any i les condicions del crèdit són:

• Comissió d’obertura = 5%.

• Interès dels saldos deutors = 8%.

• Interès dels saldos creditors = 1%.

• Comissió d’obertura = 1.500 euros.

• La liquidació es produeix trimestralment, la primera el 8 d’abril.

Les operacions portades a terme al llarg del trimestre han estat:

• El 23 de febrer fa, amb càrrec a la pòlissa de crèdit, una transferència de 4.000 euros.

• El 6 de març cobra d’un client 12.000 euros que ingressa en la pòlissa de crèdit.

• El 25 de març paga, amb càrrec a la pòlissa de crèdit, una lletra de canvi de 10.000 euros.

Cal determinar el temps que dura cada saldo i calcular els interessos deutors i creditors
mitjançant la fórmula:

I = C0 · i · n

A la taula 2.3 es pot observar el desglossament dels interessos segons l’evolució de les
operacions realitzades.

Taula 2.3. Evolució de la línia de crèdit d’OXIGEN, SA

Dia de
l’operació

Concepte
de
l’operació

Import
deure

Import
haver

Saldo Deutor/creditor Dies id(*) ic(*)

Obertura Comissió
d’obertura

1.500 1.500 D 15 4,93

23-feb Disposició:
transfer

4.000 5.500 D 11 13,26

6-mar Ingrés:
efectiu

12.000 6.500 C 19 3,38

25-mar Disposició:
l/c

10.000 3.500 D 14 10,74

8-abr Liquidació interessos

Interessos totals 25,55

(*) id = interessos deutors; ic = interessos creditors
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Per als primers 15 dies:

I = 1.500 · 0, 08 ·
15

365

I = 4, 93 AC

En els següents 11 dies hi ha un saldo deutor de 5.500 euros:

I = 5.500 · 0, 08 ·
11

365

I = 13, 26 AC

Successivament, amb la resta de períodes, en resulta un import total com a diferència

d’interessos deutors i creditors de 25,55 euros.

Cost de la pòlissa de crèdit per la part de crèdit no disposada

Per calcular el cost que cobren les entitats financeres per la part oferta i no
disposada s’han de tenir en compte les següents variables:

• LIM DIS: quantitat màxima de la qual es pot disposar en el crèdit bancari.

• SMD: saldo mitjà disposat.

• SMND: saldo mitjà no disposat sobre el qual l’entitat financera cobra la
comissió.

• g: percentatge de comissió aplicable a l’SMND.

Per obtenir l’import de la comissió per aquest concepte s’aplica l’expressió
matemàtica següent:

SMD =
∑(

saldo deutor · nombre de dies del saldo

nombre de dies del periode de liquidació

)
SMND = LIM DIS − SMD

CSMND = SMND · g

Exemple del càlcul de les comissions pel crèdit no disposat

En la línia de crèdit de l’exemple anterior hi ha una comissió del 0,4% sobre l’import no
disposat durant cada període de liquidació. Calculeu la comissió que s’aplicarà a l’exemple
anterior.

SMD =

(
1.500 ·

15

90

)
+

(
5.500 ·

11

90

)
+

(
3.500 ·

14

90

)
SMD = 1.466, 67 AC

SMND = 30.000− 1.466, 67

SMND = 28.533, 33euros

CSMND = 28.533, 33 ·
0, 4

100

CSMND = 114, 13 AC
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2.3.3 Negociació d’efectes comercials

El descompte d’efectes es pot fer de manera continuada o ocasional. Si la relació
entre l’entitat que cedeix els efectes i l’entitat financera és continuada es contracta
una línia de descompte, on s’indiquen les condicions per a la negociació de
diversos efectes comercials de manera simultània. El conjunt d’efectes que es
descompten simultàniament reben el nom de remeses d’efectes. Els contractes
mitjançant els quals s’instrumentalitzen les línies de crèdit estableixen les següents
condicions:

• Límit màxim d’efectes que es poden descomptar al mateix temps.

• Període màxim de bestreta, és a dir, el termini màxim en dies des de la
data de descompte fins al seu venciment.

• Tipus d’interès del descompte.

• Període mínim d’antelació en el moment del venciment en què s’han de
presentar els efectes al descompte. Normalment es demanen 15 dies.

• Comissions i despeses aplicables a cada efecte que es presenta al des-
compte. Entre d’altres, la comissió de negociació, que és un percentatge
sobre el valor nominal de l’efecte (normalment s’estableix un mínim) i
altres despeses, que poden ser fixes o variables (correu, etc.). Aquestes
són diferents segons el resultat de la negociació entre l’entitat financera i
l’entitat propietària dels efectes.

Càlcul de l’efectiu

Normalment, en els descomptes d’efectes s’inclou la clàusula “Si se’n comprova la
conformitat”, que implica que si el lliurat no paga, l’entitat financera cobra a l’antic
beneficiari, carregant en el seu compte la quantitat avançada més una comissió.

El descompte comercial aplicable a l’efecte Dc està en funció de:

• N Nominal de l’efecte.

• d Tipus d’interès del descompte.

• n Nombre de dies que s’avança l’import de l’efecte.

Dc = N · d · n

L’efectiu E que rebrà l’empresa que aporta els efectes comercials es calcularà a
partir de les comissions que depenen del nominal de l’efecte descomptat i de les
despeses G aplicables a l’operació.

La comissió aplicada s’obté agafant la més gran entre g, percentatge sobre el
nominal, o M, quantitat fixa (mínima) en cas que l’anterior no arribi a aquest
import.
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Per tant:

(1) E = N −Dc −N · g −G

Tenint en compte que:

(2)Dc = N · d · n

365

Substituint el valor de Dc de l’expressió (2) en l’expressió (1):

E = N −N · d · n

365
−N · g −G

Aplicant (N) com a factor comú, obtindrem l’efectiu quan la comissió assoleix
l’import mínim:

E = N ·
(
1− g − d · n

365

)
−G

Quan la comissió no assoleixi l’import mínim s’aplicarà l’import fix M:

(3) E = N ·
(
1− d · n

365

)
−M −G

Exemple d’un descompte d’efectes

Una empresa descompta una lletra de canvi d’un nominal de 2.200 euros amb un venciment
a 60 dies. Calculeu l’efectiu.

Les condicions del descompte són les següents:

• Interès de descompte (d) = 6,5% anual.

• Comissió del 0,7% amb un mínim de 12 euros.

• Altres despeses (G) = 1,75 euros.

Com a primer pas cal calcular la comissió a aplicar.

Comissió = 2.200 ·
0, 7

100
= 15, 4

Com que 15,4 és superior als 12 d’import mínim, s’aplicarà el càlcul de l’efectiu mitjançant
la fórmula (3).

E = 2.200 ·
(
1− 0, 065 ·

60

365
− 0, 007

)
− 1, 75

E = 2.161, 1 AC

L’import que efectivament es rebrà dels 2.200 nominals serà de 2.161,1 euros.

2.3.4 El facturatge o ’factoring’

Les entitats financeres ofereixen als seus clients el producte financer lligat a les
factures anomenat facturatge, i que consisteix en la prestació de diferents serveis
a concretar per les parts:

• Estudi de la cartera de clients de l’empresa contractant. L’empresa factor
analitza la cartera de deutors del seu client i els classifica amb l’objectiu de



Gestió econòmica i financera de l’empresa 67 Inversió i finançament

determinar el volum total de cessió de drets de cobrament i els percentatges
i el volum per client.

• Gestió de la cartera de clients de l’empresa que cedeix els drets de cobra-
ment. En aquest cas, l’empresa factor controla i administra les factures del
seu client. Aquest control li permet informar periòdicament al seu client
sobre les incidències respecte del cobrament de les diferents factures i de
l’estat del compte de cada deutor.

• Gestió dels cobraments cedits. El factor s’encarrega de la gestió i del
cobrament dels crèdits cedits. Si el facturatge és amb finançament és
habitual que el factor liquidi de manera immediata entre el 80 i el 90 de
cada factura. Quan es cobren els crèdits, el factor liquida la quantitat no
finançada.

• Serveis administratius. El factor elabora la comptabilitat de les vendes i dels
cobraments del seu client.

Tipus de facturatge

Els tipus de facturatge són els següents:

• Facturatge sense recurs. Implica que l’entitat financera que ofereix el
servei de facturatge assumeix el risc de l’impagament dels deutors de
l’empresa amb qui ha establert la relació contractual.

• Facturatge amb recurs. És el cas contrari a l’anterior, on, en cas d’impa-
gament dels deutors, l’entitat financera reclamarà al seu client els imports
pendents de cobrament.

• Facturatge amb finançament. L’empresa de facturatge avança els fons
dels drets de cobrament cedits.

• Facturatge sense finançament. L’empresa factor només gestiona el paga-
ment dels documents cedits.

Costos del facturatge

Els costos són els següents:

• Costos financers o interessos. S’apliquen sobre les bestretes del finança-
ment en funció del temps que s’avancen les quantitats.

• Tarifa del facturatge. Percentatge sobre les factures cedides.

• Comissions:

– Obertura i estudi de la cartera de clients. Acostuma a ser un percentat-
ge sobre la quantitat contractada o sobre el límit de risc.

– Cessió. Es cobra sobre l’import de la factura a cedir.
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– Gestió de cobrament. En funció del nominal de cada factura vençuda,
de l’import total de la línia acordada i del termini de venciment de les
factures.

– Cessions mínimes. Percentatge del nominal de les factures compro-
meses i no cedides.

– Manipulació de documents. Acostuma ser un fix per document.

Exemple del cost efectiu del facturatge

L’empresa de neteja LA FREGADERA, SA vol conèixer quants diners li avançaran i el cost
efectiu si contracta un factor per a una remesa de 800.000 euros. Les condicions d’aquesta
operació són les següents:

• Comissió de cessió = 1,75%.

• Venciment de l’operació = 120 dies.

• Interès = 3,5% anual.

• Bestreta = 90% de les factures.

Caldrà calcular les diferents comissions, despeses i interessos.

Import que es finança = 800.000 ·
90

100
= 720.000 AC

Comissió de cessió = 800.000 ·
1, 75

100
= 14.000 AC

Interessos corresponents a bestreta = 720.000 · 0, 035 ·
120

365
= 8.284, 93 AC

Quantitat que l′empresa rep per avançat = 720.000− 14.000− 8.284, 93 = 697.715, 07 AC

Al venciment, un cop realitzat el cobrament, el factor abona al seu client l’import dels 80.000
euros que restaven.

El cost efectiu corresponent a l’operació és:

Líquid rebut · i · n = comissió+ interessos

697.715, 07 · i ·
120

365
= 14.000 + 8.284, 99

i = 22.284, 99 ·
365

120 · 697.715, 07

i = 0, 0971 = 9, 71%

El client rebrà finalment un total de 777.715,07 euros dels 800.000 euros de la remesa, que
representen un cost efectiu del 9,71% anual.

2.4 Cost de les fonts de finançament aliè a llarg termini

El finançament aliè a llarg termini és el que les empreses obtenen de fonts externes
i que cal retornar en un termini superior a l’any, entre les quals trobem:

• préstec a llarg termini
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Cobrar el deute del salari

En cas d’impagament, les
entitats financeres poden arribar
a cobrar els diners del deute
directament; per exemple, del
salari d’una persona. El que
l’entitat financera pot detraure
d’una nòmina està marcat per llei
i no pot ser superior al SMI
(salari mínim interprofessional).

• emprèstits

• lísing

• rènting

2.4.1 Préstecs a llarg termini

Una de les principals fonts de finançament que ha de gestionar l’empresa i que ha
de servir per obtenir recursos destinats a la inversió estructural de l’empresa són
els préstecs a llarg termini.

El préstec és una operació financera mitjançant la qual un prestador lliura
uns diners a un prestatari, que haurà de pagar les despeses i comissions
de l’operació, a més de comprometre´s a retornar el capital prestat més els
corresponents interessos.

Les característiques dels préstecs a llarg termini són les següents:

• Hi intervenen dues parts: el prestador, que cedeix un capital a canvi d’una
remuneració, i el prestatari, que és el beneficiari del préstec que ha de
retornar complint les condicions pactades amb el prestador.

• Tipus d’interès, que pot ser fix o variable.

• Període de devolució, que és el temps que concedeix el prestador al
prestatari per tal que aquest últim retorni els diners.

• Com a garantia exigida s’utilitzen avals, garanties personals i garanties
reals.

– Una garantia personal és aquella en què el prestatari respon amb tots
els béns i drets, tant presents com futurs, davant el prestador.

– Un dret real consisteix a deixar com a penyora un bé moble o immoble
que té un valor superior al del préstec. En cas que el prestatari no pagui
al prestador, aquest prendrà la penyora per cobrar el deute.

– L’aval personal és la garantia que presenta una tercera persona que,
amb el seu patrimoni, es fa responsable del reintegrament del préstec
en cas d’impagament.

– Aval bancari és el que dóna una entitat financera assumint fer-se càrrec
dels deutes del prestatari en cas d’impagament.

• Modalitat d’amortització. L’amortització d’un préstec és la manera
mitjançant la qual es retorna el préstec i el pagament dels interessos.

Els aspectes més importants que un prestador té en compte a l’hora de concedir
un préstec són els següents:
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• Quina és la capacitat teòrica que el demandant del préstec té per retornar la
quantitat demanada.

• Quins recursos genera l’empresa sol·licitant i com els produeix.

• Com pot recuperar el préstec en cas que el prestatari no pagui.

• Determinar la quantitat que es concedeix respecte al capital total sol·licitat.
Normalment, les entitats financeres no concedeixen la totalitat del que es
demana.

Per obtenir el préstec, el prestatari acostuma a necessitar la següent documentació:

• Documents identificatius com el DNI-CIF, permís de residència, estatuts
de la societat... També es poden demanar documents sobre l’activitat
empresarial o laboral, el pla d’empresa...

• Documents que acreditin la situació econòmica i patrimonial, com la
declaració de la renda, nòmines, etc., en persones físiques, i declaracions
trimestrals de l’IVA, balanços, etc., les societats.

• Documents justificatius de la destinació del capital sol·licitat, com ara una
descripció detallada del projecte al qual es destinaran els fons demanats a
través del pla d’empresa...

Amortització de préstecs

Bàsicament, els sistemes d’amortització de préstecs són tres:

• sistema americà

• sistema de quotes d’amortització constants

• sistema francès

Els elements comuns són:

• El principal del préstec C0, és a dir, la quantitat que rep l’empresa per tal de
finançar la inversió.

• Quotes o desemborsaments an, que inclouen la devolució del principal i el
pagament dels interessos:

an = An + In

On:

• In és la quota d’interès, import que té per finalitat liquidar els interessos del
període; en aquest cas, el període n.
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• An és la quota d’amortització, és a dir, la quantitat de diners destinats
a reemborsar el capital prestat. Per tant, la suma de totes les quotes
d’amortització ha de ser igual al capital prestat:

C0 =

n∑
k=1

Ak

Sistema americà
El sistema americà d’amortització de préstecs es caracteritza perquè el capital
prestat es retorna en un sol pagament, però al final de cada període de capitalització
es paguen els interessos generats.

Les quotes anuals són totes iguals excepte l’última, en què a més dels interessos
també és retorna l’import inicial del préstec:

a1 = a2 = a3 = ... = an−1 = C0 · i

an = C0 + In = C0 + C0 · i

El capital pendent d’amortitzar al llarg de la vida del préstec és el mateix excepte
l’última quota, en la qual es retorna l’import del principal del préstec:

A1 = A2 = A3 = ... = An−1 = 0

An = C0

Els interessos que es paguen al llarg de la vida del préstec, sempre que no es
modifiqui el tipus, són també els mateixos.

Exemple d’amortització de préstec pel sistema americà

L’empresa TAXSI, SA ha obtingut un préstec de 100.000 euros per tal d’augmentar la flota
de vehicles. Aquest préstec té una durada de 10 anys i s’haurà d’amortitzar pel sistema
americà. El tipus d’interès aplicat a l’operació és del 6% TAE. Cal determinar les anualitats
que amortitzen el préstec:

a1 = a2 = a3 = ... = a9 = C0 · i = 100.000 · 0, 06 = 6.000 AC

a10 = C0 · i+ C0 = 6.000 + 100.000 = 106.000 AC

Sistema de quotes d’amortització constants
Aquest mètode es basa en el fet que cada desemborsament inclou la mateixa
quantitat de devolució del principal:

C0 = A1 +A2 +A3 + ....+An = n ·A

d’on es dedueix que:

A =
C0

n

Normalment, les dades corresponents a l’amortització del préstec es presenten
amb els anomenats quadres d’amortització.
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Quadre d’amortització d’un préstec amb quotes constants
A l’última fila de la taula 2.4 s’indica l’ordre que cal seguir per determinar les
dades de l’amortització.

Taula 2.4. Quadre d’amortització amb sistema de quotes constants

Període (S) Quota o
desemborsament
(as)

Interessos (Is) Quota amortització
(As)

Capital amortitzat
(Ms)

Capital viu (Cs)

0 - - - - C0

1 a1 = I1+A1 I1 = C0·i C0/n M1 = A1 C1 = C0 - A1

2 a2 = I2+A2 I2 = C1·i C0/n M2 = A1 + A2 C2 = C1 - A2

3 a3 = I3+A3 I3 = C2·i C0/n M3 = A1 + A2 + A3 C3 = C2 - A3

...

n an = In+An In = Cn-1·i C0/n Mn = A1 + ... + An Cn = Cn-1 - An = 0

Ordre de càlcul 5è 4t 1r 2n 3r

Per tant, com es pot observar, al quadre l’ordre de càlcul i les fórmules emprades
han estat:

1. Determinació de les quotes d’amortització (As): A =
C0

n

2. S’obté la columna del capital amortitzat (Ms) sabent que: Ms =
∑n

s=1As

3. Es calcula la columna del capital viu (Cs) o pendent d’amortitzar: Cs =

Cs−1 −Ms

4. Es determinen les quotes d’interès (Is): Is = Cs−1 · i

5. S’emplena la columna corresponent als termes d’amortització (as): as =

Is +As

Exemple d’un quadre d’amortització d’un préstec de quotes constants

L’empresa FRIGA, SA, que fabrica neveres, sol·licita al seu banc un préstec de 70.000
euros. L’amortització es farà pel sistema de quotes constant en quatre anys, pagant-se el
primer terme amortitzatiu al final del primer any de la concessió. El TAE que s’aplica a
aquesta operació és del 8%. Elaboreu el quadre d’amortització (taula 2.5).

Taula 2.5. Quadre d’amortització de FRIGA, SA

Període (S) Quota o
desemborsament
(as)

Interessos (Is) Quota amortització
(As)

Capital amortitzat
(Ms)

Capital viu (Cs)

0 70.000

1 23.100 5.600 17.500 17.500 52.500

2 21.700 4.200 17.500 35.000 35.000

3 20.300 2.800 17.500 52.500 17.500

4 18.900 1.400 17.500 70.000 0



Gestió econòmica i financera de l’empresa 73 Inversió i finançament

Renda financera

Una renda és una successió de
capitals que estan disponibles
durant venciments diferents i
determinats. Cada capital es
denomina terme de la renda, i el
temps que passa des de que venç
un capital fins al venciment del
següent és el període que són
equidistants. Si el venciment és a
l’inici del període, es parla de
rendes prepagables i si és al final,
postpagables.

Sistema francès
Aquest sistema es caracteritza perquè les quotes a desemborsar (capital + interes-
sos) són constants al llarg del temps:

a1 = a2 = a3 = ... = an

L’equació per determinar la quantitat dels termes d’amortització s’extrau a partir
del concepte de renda i es defineix com:

a =
C0

anei

(1) a = C0 ·
(

i

1− (1 + i)−n

)
Elaborarem el quadre d’amortització segons la taula 2.6. A l’última fila de la taula
s’indica l’ordre que cal seguir per determinar les dades de l’amortització.

Taula 2.6. Quadre d’amortització del sistema francès

Període (S) Terme
d’amortització (as)

Interessos (Is) Quota amortització
(As)

Capital amortitzat
(Ms)

Capital viu (Cs)

0 - - - - C0

1 a (segons fórmula (1)) I1 = C0·i A1 = a - I1 M1 = A1 C1 = C0 - A1

2 a I2 = C1·i A2 = a - I2 M2 = A1 + A2 C2 = C1 - A2

3 a I3 = C2·i A3 = a - I3 M3 = A1 + A2 + A3 C3 = C2 - A3

...

n a In = Cn-1·i An = a - In Mn = A1 + ... + An Cn = Cn-1 - An = 0

Ordre de càlcul 1r 2n 3r 4t 5è

Exemple d’un quadre d’amortització d’un préstec pel sistema francès

Una empresa demana un préstec de 10.000 euros que haurà de retornar al cap de 4 anys.
Cal elaborar el quadre d’amortització pel mètode francès tenint en compte que els termes
d’amortització es paguen al final de cada període i que s’aplica un TAE del 6,5%.

Es calcularà la primera fila del quadre.

En primer lloc, cal trobar el valor del terme d’amortització (a):

a = 10.000 ·
(

0, 065

1− (1 + 0, 065)−4

)
= 2.919, 03

A continuació es calcula (I1):

I1 = C0 · i = 10.000 · 0, 065 = 650

La primera quota d’amortització serà:

A1 = a1 − I1 = 2.919, 03− 650 = 2.269, 03

Per tant, el capital amortitzat (M1) resulta:

M1 = A1 = 2.269, 03

i el capital viu o pendent (C1) ascendeix a:

C1 = C0 −M1 = 10.000− 2.269, 03 = 7.730, 97 AC
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A continuació, i seguint el mateix procediment, es calcularan la resta de files completant el
quadre d’amortització (veure taula 2.7).

Taula 2.7. Quadre amortització mètode francès

Període (S) Terme
d’amortització (as)

Interessos (Is) Quota amortització
(As)

Capital amortitzat
(Ms)

Capital viu (Cs)

0 10.000

1 2.919,03 650 2.269,23 2.269,23 7.730,77

2 2.919,03 502,5 2.416,53 4.685,76 5.314,24

3 2.919,03 345,42 2.573,60 7.259,36 2.740,64

4 2.919,03 178,14 2.740,92 10.000 0

2.4.2 Emprèstits

L’emprèstit s’utilitza per captar grans quantitats de recursos que, pel risc i el volum,
un sol prestador seria molt difícil que ho pogués facilitar, o quan el cost demanat
per les entitats financeres és molt elevat.

Les empreses que emeten l’emprèstit el poden intentar col·locar entre
diversos inversors que volen obtenir un rendiment per ells mateixos o a través
d’una entitat financera. Aquest préstec es divideix en parts alíquotes (iguals)
negociables anomenades obligacions, bons o pagarés, és a dir, es poden
vendre abans del seu moment de reemborsament.

La terminologia més comuna utilitzada en les emissions d’emprèstits és la
següent:

• L’entitat emissora: persona jurídica que rep el capital dividit en fraccions
alíquotes (obligacions) i es compromet al pagament d’interessos i al retorn
del capital segons les condicions de l’emissió.

• Obligacionistes: persones físiques o jurídiques que compren els títols.

• Valor nominal: import que figura en el títol i sobre el qual es calculen els
interessos.

• Tipus d’interès: rendiment que rebrà l’obligacionista o prestador.

• Preu d’emissió: preu al qual es ven el títol. Pot ser igual, superior o inferior
al nominal.

• Termini d’amortització: període de temps en què l’empresa ha de retornar
el capital rebut.

• Preu de reemborsament: quantitat de diners que es paga al propietari del
títol en el moment del seu venciment. Pot ser igual o superior al valor
nominal.
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• Títols vius: l’amortització dels títols es pot produir una sola vegada o en
diverses. Es pot amortitzar una part de la totalitat dels títols, en què els no
amortitzats seran els títols vius.

Per tal que els prestadors tinguin la seguretat del reemborsament dels seus diners,
les emissions dels emprèstits les pot garantir un banc o un grup de bancs que
constitueixen el que es denomina sindicat bancari.

Existeixen obligacions garantides que són aquelles respecte de les quals s’utilitza
un bé del patrimoni de l’empresa com a garantia del deute. És freqüent la garantia
hipotecària.

Efectiu rebut per un emprèstit

Quan una empresa emet un emprèstit ha de tenir en compte el valor de l’emissió,
les despeses d’emissió, els interessos, l’efectiu rebut i els reemborsaments.

Exemple d’emissió d’un emprèstit

Una empresa constructora fa una emissió d’un emprèstits. Aquest emprèstit està format
per 9.000 obligacions de 500 euros cadascuna. L’emissió es fa a la par i el reemborsament
també. Les obligacions vives produeixen uns interessos del 5,5% efectiu anual, i cada any
s’amortitzen 1.000 obligacions. Les despeses de l’emprèstit són de 10.000 euros. Cal
calcular el valor d’emissió, l’efectiu rebut, el valor de l’emissió i el reemborsament anual.

a) Valor d’emissió:

V alor d′emissió = nombre obligacions · valor nominal de cada t́itol

V alor d′emissió = 9.000 · 500 = 4.500.000 AC

b) Efectiu rebut:

Efectiu rebut = valor emissió− despeses emissió

Efectiu rebut = 4.500.000− 10.000 = 4.490.000 AC

c) Interessos del primer any:

I1 = C0 · i

I1 = 4.500.000 · 0, 055 = 247.500 AC

d) Reemborsament anual:

Reemborsament anual = nombre obligacions · nominal

Reemborsament 1r any = 1.000 · 500 = 500.000 AC

El segon any, els títols vius són 9.000, amb els quals s’han de remunerar els interessos i
amortitzar altres 1.000 títols.
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2.4.3 Lísing

El lísing és un procediment mitjançant el qual una empresa pot disposar d’un
element de l’immobilitzat durant un temps, al final del qual se’n pot convertir
en propietària si paga un import igual a l’assenyalat com a valor residual.

Quan una empresa necessita un element de l’immobilitzat contacta amb diferents
productors i/o distribuïdors demanant pressupostos, seleccionant el model més
adequat i l’oferta més interessant. El següent pas consisteix a contactar amb la
seva entitat financera per proposar l’operació de lísing. L’entitat financera estudia
la viabilitat del projecte i, un cop acceptada l’operació, compra l’equip al proveïdor
proposat pel seu client.

El contracte d’arrendament financer lísing permet a l’empresa disposar
d’un equip o bé d’immobilitzat a canvi de pagar les corresponents quotes
d’arrendament a la companyia financera.

Costos del lísing

La quota mensual depèn del tipus d’interès aplicat a l’operació. Normalment, a
cada client se li ofereix un tipus d’interès diferent en funció de la seva solvència,
volum de negoci i altres paràmetres econòmics. Aquests tipus d’interès poden ser
fixos o variables.

Les quotes d’arrendament apareixen en el contracte en el qual es distingeix entre
la recuperació del cost del bé per l’entitat arrendadora i la càrrega financera corres-
ponent. A diferència de l’adquisició d’un bé on s’han de realitzar les respectives
amortitzacions, aquestes quotes són fiscalment deduïbles com a despesa.

A l’hora de calcular els costos que es produeixen en una operació de lísing cal
tenir en compte:

• La comissió d’obertura i d’estudi, que pot ser un percentatge sobre el valor
del bé o una quantitat fixa.

• La càrrega financera, que són els interessos produïts per l’operació.

• L’assegurança dels béns objecte del contracte.

• Les despeses de cobrament. No és freqüent, però es poden cobrar despeses
de gestió (p. ex., domiciliacions).

• Els impostos. S’ha de pagar IVA per les quotes i el valor residual.

El cost de les operacions s’acostuma a calcular pel sistema francès. El pagament
del lloguer és periòdic i prepagable, és a dir, es liquida a l’inici del període de
capitalització. L’última quota es correspon amb el valor residual del bé. És
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Van¬i

Expressió núi del valor actual
d’una renda que permet moure n
capitals equidistants entre si fins
al seu origen a un taxa d’interès i.

habitual pactar una quota que inclou l’amortització del bé més els interessos
prepagables.

L’equació d’equivalència financera entre la prestació i la contraprestació en una
operació de lísing és:

Preu del bé = valor actual d′una renda de nperiodes prepagable+

d′una última despesa (valor residual)

Exemple del cost d’una operació de lísing

Una empresa finança la compra d’un camió mitjançant lísing. El seu cost al comptat és de
85.000 AC, el contracte té una durada de 10 anys i els pagaments són anuals i prepagables.
En finalitzar el desè any té el dret de quedar-se el camió pagant el seu valor residual, que
ascendeix a 5.000 AC. L’interès al qual es fa l’operació és del 8% TAE. Calcular la quota
anual que haurà de pagar.

Durant els 10 anys de durada del lísing es farà el mateix desemborsament, i en finalitzar el
desè any es pagarà el valor residual.

Les quotes que es paguen anualment són una renda prepagable, ja que es fa al principi de
cada període i per tant s’opta:

Vanei = (1 + i) ·
1− (1 + i)−n

i

Si Q és la quota anual i P és el cost al comptat:

P = Q · (1 + i) ·
1− (1 + i)−n

i

Substituint pels valors corresponents:

85.000 = Q · (1 + 0, 08) ·
1− (1 + 0, 08)−10

0, 08

Q = 11.729, 17 AC

Anualment, l’empresa haurà de pagar 11.729,17 AC.

L’últim any podria quedar-se el camió abonant 5.000 AC del seu valor residual.

2.4.4 Rènting

A diferència del lísing, en el rènting l’empresa paga unes quotes per l’arrendament
d’un element de l’immobilitzat, però normalment al final del contracte no té dret
a adquirir el bé en propietat.

Quan l’empresa decideix llogar un equip i ha decidit quin necessita contacta amb
empreses especialitzades en operacions de rènting. La companyia arrendadora
ja té el bé en propietat, o bé el compra i el posa a disposició de l’empresa. Es
formalitza el contracte de rènting i l’empresa arrendadora posa a disposició de
l’arrendatària el bé en qüestió i li presta els serveis pactats.
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Als annexos podeu trobar
diversos simuladors i

calculadores financeres.

La companyia de rènting fixa una quota de lloguer en funció del preu del bé
i dels serveis addicionals que s’ofereixen, com per exemple les reparacions,
el manteniment...

Les quotes a pagar han d’aparèixer en el contracte. En el rènting és habitual
demanar que l’arrendatari faci front com a aval a l’import d’una o dues quotes,
sense exigir més garanties.

Costos del rènting

El cost del rènting és bàsicament la quota de lloguer. Aquest pot variar depenent
dels serveis contractats o d’altres indicadors com, per exemple, en els casos de
vehicles, dels kilòmetres recorreguts.

Exemple del cost del rènting

Una empresa necessita un vehicle per a l’equip comercial i decideix sol·licitar-lo a través
d’un contracte de rènting a una empresa especialitzada en aquest producte.

El contracte té una durada de quatre anys, durant els quals es pagarà a l’inici de cada
mes una quota de 400 euros. Aquesta quota inclourà l’assegurança, les reparacions, les
revisions del vehicle i el canvi bianual de pneumàtics.

El costos de la disposició del vehicle seran els 400 euros de quota més el combustible que
gastarà.

2.4.5 Aplicacions informàtiques i càlcul de costos financers

El desenvolupament de les tecnologies de la informació permet, de manera senzilla
i a través de diversos programaris o fins i tot online, fer els càlculs dels costos
financers dels productes més habituals.

Les funcions pròpies dels fulls de càlcul (Calc de Libreoffice, Excel de Offi-
ce...) ens permeten calcular, entre d’altres, les quotes amortització, les taxes de
descompte, la TAE, l’interès segons les taxes d’amortització, l’interès simple i
compost, etc., i la possibilitat d’elaborar quadres d’amortització en funció del
mètode triat.

Existeix també a través d’internet l’accés a simuladors i calculadores financeres
de diferents productes, com els préstecs, el lísing, etc., amb què es poden calcular
les quotes, els interessos, el refinançament, etc. Entre altres webs, trobem la del
Banc d’Espanya i les d’altres entitats financeres.
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3. Rendibilitat de les inversions, solvència i eficàcia de l’empresa

Les empreses intenten saber si les inversions poden o no ser rendibles. Malgrat
que algunes de les dades de les quals es pot disposar per fer aquesta anàlisi són
previsions, sempre és millor una anàlisi que no fer-ne cap, ja que l’aproximació a la
realitat sempre serà més real. Òbviament, de la rendibilitat d’aquestes inversions
també en dependrà la solvència i l’eficàcia global de l’empresa. En aquesta unitat
es tracta l’anàlisi de la rendibilitat de les inversions i de la solvència i eficàcia de
l’empresa.

3.1 Característiques financeres d’una inversió

Per analitzar la viabilitat o no d’una inversió cal tenir en compte:

• Desemborsament inicial (D0). És la quantitat que es paga en el moment de
fer la inversió.

• Durada temporal de la inversió (n) o vida útil. És el nombre d’anys durant
els quals es produirà.

• Sortides de diners (Pi) com a conseqüència del pagament de la inversió
i/o del manteniment de la seva vida útil. Per exemple, les reparacions, els
costos laborals, etc., on (i) és el número de període i P1 serien els pagaments
realitzats durant el primer període.

• Entrades de diners (Ci) en relació amb els cobraments previstos per la
inversió.

• Fluxos nets de caixa (cash-flow). És la diferència entre els cobraments (Ci) i
els pagaments (Pi) que suporta l’empresa durant cadascun dels (n) períodes
que dura la inversió.

Fi = Ci − Pi

• Valor residual (R). És el valor que s’espera que tingui la inversió al final de
la seva vida activa o útil. El valor residual formarà part dels cobraments de
l’últim flux de caixa.

3.2 Representació gràfica d’una inversió

En un segment horitzontal es representa la durada temporal de la inversió. Aquesta
durada es divideix en (n) períodes de temps. Els pagaments representen una
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sortida de diners, per la qual cosa portaran signe negatiu (-), mentre que els
cobraments representen entrades de diners i tindran signe (+) (vegeu la figura 3.1):

Figura 3.1. Diagrama temporal d’una inversió

Exemple del diagrama temporal d’una inversió

FIL, SA compra una màquina per 500 u.m. per dur a terme un projecte d’inversió que
durarà 5 anys. Lliura 250 u.m. en el moment de l’adquisició i espera obtenir en cadascun
dels anys uns cobraments de 300 u.m. i fer uns pagaments de 100 u.m. Al final del cinquè
any espera poder vendre la màquina per 75 u.m.

• D0 = 250 u.m.

• F1 = C1 – P1 = 300 u.m.- 100 u.m. = 200 u.m.

• F2 = C2 – P2 = 300 u.m.- 100 u.m. = 200 u.m.

• F3 = C3 – P3 = 300 u.m.- 100 u.m. = 200 u.m.

• F4 = C4 – P4 = 300 u.m.- 100 u.m. = 200 u.m.

• F5 = C5 – P5 + R = 300 u.m. – 100 u.m. + 75 u.m. = 275 u.m

La representació gràfica d’aquesta inversió és la que podeu veure a la figura 3.2.

Figura 3.2. Representació gràfica de la inversió realitzada per FIL, SA

3.3 Mètodes de selecció d’inversions

Es tracta de valorar la viabilitat d’una inversió o de seleccionar una inversió entre
diferents alternatives de manera que en tot moment se seleccioni la o les opcions
que permetin maximitzar el valor de l’empresa. Aquests mètodes han de donar
resposta satisfactòria a dues qüestions bàsiques:

• Si tenim una única opció d’inversió, és avantatjós dur-la a terme?

• Si tenim dos o més projectes, quin seria el més adient?

Per tal de valorar i seleccionar inversions, bàsicament hi ha dos tipus de mètodes:

• els mètodes de selecció estàtics

• els mètodes de selecció dinàmics
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3.3.1 Mètodes de selecció estàtics

Per aquests mètodes, el valor del diner és constant al llarg del temps. És a dir,
els fluxos de caixa tenen el mateix valor encara que es produeixin en moments
diferents. No es té en compte ni l’interès ni la inflació. A la pràctica s’utilitzen
per analitzar la liquiditat d’una inversió o la possibilitat de recuperar els diners
invertits, la qual cosa permet obtenir una primera valoració i fer una selecció prèvia
de les diferents alternatives que es presenten.

Alguns dels mètodes estàtics més utilitzats són els següents:

• Criteri del termini de recuperació o pay-back (T).

• Criteri del flux total i el del flux mitjà de caixa per unitat monetària invertida.

Criteri del termini de recuperació o ’pay-back’ (T)

A l’hora de decidir entre diferents inversions cal considerar el benefici que se’n
deriva però també el risc que comporten. Resulta clar que com més llarg és el
termini de recuperació de la inversió, major risc hi ha, per la qual cosa pot ser
interessant establir el termini que l’empresa tardarà a recuperar la inversió. Per
tant, el termini de recuperació és una dada que cal considerar en la presa de
decisions sobre projectes d’inversió amb risc.

El termini de recuperació, pay-back, és el temps, normalment nombre
d’anys, que es trigarà a recuperar la inversió en termes de fluxos nets de
caixa (cash-flow).

En el càlcul del pay-back estàtic es poden donar dues situacions:

a) Els fluxos de caixa són iguals i positius:

T =
D0

F

On:

• T = pay-back

• D0 = desemborsament inicial

• F = fluxos de caixa (iguals i positius)

b) Els fluxos de caixa són desiguals:

En aquest cas, el termini de recuperació serà el temps necessari perquè es
compleixi la igualtat següent:

D0 =
∑

F1..n
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A l’hora de seleccionar entre diferents inversions s’escollirà la que tingui un
pay-back més curt, perquè serà aquesta la que tindrà un menor risc.

Exemple del càlcul del ’pay-back’ estàtic

Una empresa de reciclatge d’olis vol seleccionar la millor inversió. Les alternatives que se
li presenten són les que es mostren a la taula 3.1 (Fi anual):

Taula 3.1. Alternatives inversió

Inversió D0 (u.m.) F1 (u.m.) F2 (u.m.) F3 (u.m.)

A 400 200 200 200

B 500 100 150 200

C 700 300 350 250

Inversió (A)

En aquest cas, els fluxos de caixa són iguals. Per tant:

T =
D0

F
=

400

200
= 2 anys

La inversió és recuperarà al final del segon any.

Inversió (B)

En aquest cas, els fluxos de caixa són diferents. Si es van acumulant els esmentats fluxos
(100 + 150 + 200) s’observa que no es recupera la inversió, perquè 500 > 450.

D0 >
∑

F1..3

Inversió (C)

A la taula 3.2 es pot observar el termini de recuperació de la inversió C.

Taula 3.2. Termini recuperació inversió C

D0/F1..3 Pendent de recuperar

Moment 0 -700 700

Any 1 (final) 300 400

Any 2 (final) 350 50

any 3 (final) 250 0

T 2 anys, 2 mesos i 12 dies

Aquest resultat s’obté tenint en compte que cada mes del tercer any es recuperaran:

250 u.m.

12 mesos
= 20, 83 u.m./mes

I com que al principi del tercer any falten 50 u.m. per recuperar, podem calcular el temps
que es trigarà a recuperar-les:

50 u.m.

20, 83 u.m./mes
= 2, 4 mesos

i

30 dies/mes · 0, 4 mesos = 12 dies

Com a conclusió dels tres projectes d’inversió es pot dir que el més avantatjós és l’(A),
perquè és el que es recupera abans i, per tant, és el que ofereix un menor risc.
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Criteri del flux total i el del flux mitjà de caixa per unitat monetària invertida

Aquests criteris estàtics relacionen els fluxos nets de la inversió respecte al desem-
borsament i la mitjana dels fluxos respecte a la inversió inicial, respectivament.
Seran preferibles les inversions que ofereixin una taxa més alta.

El primer cas es calcula dividint la suma dels fluxos de caixa de la inversió pel
desemborsament inicial. Si el valor és inferior a 1 es considera que la inversió no
és adient ja que el quocient indica que no s’està recuperant la inversió realitzada.
Si per exemple el valor resultant és d’1,21, implica que durant la durada de la
inversió aquesta genera 1,21 unitats monetàries per cada unitat invertida, és a dir,
un 21%.

El flux mitjà de caixa compara el valor mitjà dels cobraments generats amb el
desemborsament inicial. El seu càlcul consisteix a fer la mitjana de tots els
cobraments i comparar aquest valor amb la inversió realitzada. Si per exemple el
valor del quocient és 0,11 significa que la inversió genera una rendibilitat mitjana
durant el període analitzat de l’11%. Seran preferibles aquelles inversions que
generin una major rendibilitat mitjana en el mateix espai temporal.

3.3.2 Mètodes de selecció dinàmics

Aquests mètodes, a diferència dels estàtics, tenen en compte el moment concret
durant el qual es produeix l’entrada i/o sortida de diners.

Els mètodes de selecció dinàmics són més realistes que els estàtics perquè
les quantitats monetàries obtingudes o pagades en diferents moments tenen
diferent valor en funció del tipus d’interès i de la inflació.

Els diferents mètodes dinàmics són:

• Criteri del termini de recuperació amb descompte o pay-back dinàmic (TD).

• Criteri del valor actual net (VAN) o valor capital (VC).

• Criteri de la taxa de rendibilitat interna (TRI).

Criteri del termini de recuperació amb descompte o ’pay-back’ dinàmic (TD)

Aquest criteri és molt semblant al criteri estàtic del pay-back; la diferència rau en
el fet que en tractar-se d’un criteri dinàmic es té en compte el temps i es valoren
de manera diferent els fluxos de caixa segons el moment en què es produeixen.

El termini de recuperació amb descompte és el període de temps que triga
a recuperar-se, en valor actual, el desemborsament inicial de la inversió.
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En aquest cas, el termini de recuperació (TD) o pay-back dinàmic és el temps
necessari perquè es compleixi la igualtat següent:

D0 =
∑

V A1..n

on VA1..n són els valors actuals dels diferents fluxos de caixa que han d’equivaler
a la inversió inicial.

A l’hora de seleccionar entre diferents inversions que recuperin la inversió inicial
s’escollirà la que tingui un pay-back més curt, perquè ofereix un menor risc.

Exemple del càlcul del termini de recuperació dinàmic o amb descompte (TD)

Una empresa vol calcular el termini de recuperació amb descompte d’una inversió que
implica un desemborsament inicial de 6.583 u.m. i uns fluxos de caixa de 3.000 u.m. el
primer any; 4.000 u.m. el segon; 5.000 u.m. el tercer i 6.000 u.m. el quart. La taxa
d’actualització o descompte que utilitzarà és del 4 %.

El valors actuals dels diferents fluxos de caixa seran:

• V A1 =
3.000

1 + 0, 04
= 2.884, 62 u.m.

• V A2 =
4.000

(1 + 0, 04)2
= 3.698, 22 u.m.

• V A3 =
5.000

(1 + 0, 04)3
= 4.444, 98 u.m.

• V A4 =
6.000

(1 + 0, 04)4
= 5.128, 83 u.m.

Per calcular el TD operarem com en la inversió (C) de l’exemple del pay-back estàtic com
es pot veure a la taula 3.3.

Taula 3.3. Termini de recuperació dinàmic

D0/VA1.. .4 Pendent de recuperar

Moment (0) - 6.583,00 6.583,00

Any 1 (final) 2.884,62 3.698,38

Any 2 (final) 3.698,22 0,16

Any 3 (final) 4.444,98

Any 4 (final) 5.128,83

TD 2 anys

Aquesta inversió es recupera, segons el pay-back dinàmic, al final del segon any.

Criteri del valor actual net (VAN) o valor capital (VC)

En aquest criteri es té en compte la taxa de cost del capital que hi ha en el mercat a
l’hora de valorar l’equivalència del rendiment de la inversió en el període actual.

El VAN d’un projecte d’inversió és la diferència que hi ha entre el valor
actualitzat, a la taxa de cost del capital, de les entrades netes que genera
(poden ser positives o negatives) i el desemborsament inicial.
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Avantatges i inconvenients
del VAN

Si bé el mètode del VAN per
valorar inversions té en compte
la ponderació dels fluxos segons
el moment que es generen, com a
inconvenient trobem la dificultat
de saber amb exactitud
l’evolució de la taxa
d’actualització i que es dóna per
fet que els fluxos es reinverteixen
a la mateixa taxa de descompte.

L’expressió matemàtica del VAN és:

V AN = −D0 +
F1

1 + r
+

F2

(1 + r)2
+ ...+

Fn

(1 + r)n

On:

• D0 = desemborsament inicial.

• Fi = flux de caixa del període (i).

• r = taxa de descompte o taxa d’actualització. S’utilitza la taxa del cost del
capital que permetrà finançar el projecte.

La representació gràfica del VAN es pot observar a la figura 3.3

Figura 3.3. Representació gràfica de la valoració d’una inversió mitjan-
çant VAN

Els possibles valors poden ser positius, negatius o zero amb les següents interpre-
tacions:

• (VAN) > (0): és aconsellable fer la inversió. El valor actual dels fluxos
de caixa esperats i actualitzats a una taxa igual al cost del capital que
permetran finançar el projecte són, en el seu conjunt, superiors al cost o
desemborsament inicial de la inversió.

• (VAN) = (0): el projecte d’inversió es refusarà. El valor actual dels
fluxos de caixa esperats i actualitzats a una taxa igual al cost del capital
que permetran finançar el projecte són, en el seu conjunt, iguals al cost o
desemborsament inicial de la inversió. És a dir, la rendibilitat de la inversió
és zero.

• (VAN) < (0): la inversió es refusarà. El valor actual dels fluxos de caixa
esperats i actualitzats a una taxa igual al cost del capital que permetran fi-
nançar el projecte són, en el seu conjunt, inferiors al cost o desemborsament
inicial de la inversió.

Quan, mitjançant el VAN, s’hagi de decidir entre diverses alternatives
d’inversió, caldrà calcular el VAN de tots els projectes i, entre els que
presentin un VAN positiu, es triarà el projecte amb un valor del VAN més
alt.
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Exemple de selecció d’una inversió mitjançant el VAN

Una empresa vol fer una inversió i necessita triar la millor segons el criteri VAN. Les tres
alternatives que se li presenten són les mostrades a la taula 3.4.

Taula 3.4. Alternatives d’inversió

Inversió D0 F1 F2 F3

A 400 250 300 350

B 500 125 150 200

C 600 300 400 500

Quina alternativa triarà considerant que el cost dels recursos financers, per realitzar les
anteriors inversions, és del 6%?

Aplicarem la següent fórmula per calcular el VAN de totes les inversions:

V AN = −D0 +
F1

1 + r
+

F2

(1 + r)2
+

F3

(1 + r)3

Inversió (A)

V ANA = −400 +
250

1 + 0, 06
+

300

(1 + 0, 06)2
+

350

(1 + 0, 06)3

V ANA = 396, 71 u.m.

Inversió (B)

V ANB = −500 +
125

1 + 0, 06
+

150

(1 + 0, 06)2
+

200

(1 + 0, 06)3

V ANB = −80, 65 u.m.

Inversió (C)

V ANB = −600 +
300

1 + 0, 06
+

400

(1 + 0, 06)2
+

500

(1 + 0, 06)3

V ANC = 458, 83 u.m.

La inversió B no és aconsellable perquè presenta un VAN negatiu. És a dir, la suma
dels valors actualitzats dels fluxos de caixa a la taxa de cost del capital és inferior al
desemborsament inicial o cost de la inversió. De les inversions A i C la millor és la C,
perquè el seu VAN és el més alt.

Criteri de la taxa de rendibilitat interna (TRI)

A diferència del VAN, amb la TRI no trobem un valor actual sinó la taxa que ens
permet recuperar el desemborsament inicial.

TRI és la taxa d’actualització, anomenada r, que permet recuperar la
inversió inicial, és a dir, que atorga un valor nul al VAN.

És, per tant, la rendibilitat esperada per a la inversió o el màxim cost del passiu
que pot suportar la inversió.

Matemàticament s’haurà de calcular el valor de r en la següent expressió:

0 = −D0 +
F1

1 + r
+

F2

(1 + r)2
+ ...+

Fn

(1 + r)n

Per calcular aquesta taxa s’han de tenir en compte dues possible situacions: que
només hi hagi fins a dos fluxos de caixa o que n’hi hagi més.
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En el primer cas es pot resoldre la incògnita de la TRI com una equació de primer
o segon grau en funció de si ens trobem amb un o dos fluxos, respectivament.

Exemple del càlcul de la TRI (fins a dos fluxos de caixa)

Calculeu la TRI de la inversió descrita a la taula 3.5.

Taula 3.5. Fluxos de la inversió

Inversió D0 F1 F2

A 500 300 400

Hem de calcular la taxa de descompte (r) que faci que el VAN = 0. És a dir, s’ha de verificar
que:

0 = −D0 +
F1

1 + r
+

F2

(1 + r)2

Substituïm els valors coneguts en l’expressió anterior:

0 = −500 +
300

1 + r
+

400

(1 + r)2

Substituint (1+r) per t obtindrem la següent expressió.

0 = −500 +
300

t
+

400

t2

Tenint en compte que el MCM és t2:

0 = −500 · t2 + 300 · t+ 400

Es resol l’equació de 2n grau:

t =
−300±

√
3002 − (4 · (−500) · 400)
2 · (−500)

Les dues solucions són t = -0,64 i t = 1,24. Com que el valor d’r no pot ser negatiu, la
solució correcta és 1,24. Desfem el canvi t = 1 + r, que per tal de resoldre l’equació de 2n
grau havíem fet al principi:

1, 24 = 1 + r → r = 1, 24− 1 → r = 0, 24

i, per tant, la TRI expressada en tant per cent és:

TRI = 24%

En el cas que hi hagi més de dos fluxos de caixa se seguiran les següents passes:

1. Es farà una taula amb l’import del VAN per a diferents valors d’( r ).

2. Es representarà gràficament el VAN seguint l’exemple de la figura 3.4.

3. Un cop se sap l’interval [r*,r**] on es troba la r que fa que al VAN sigui zero,
es calcula la TRI.

Aquest últim càlcul es pot fer o bé per tempteig, és a dir, anar provant diferents
valors d’r compresos a [r* : r**] fins que se’n trobi un per al qual el VAN sigui al
més pròxim possible a zero o per interpolació. En aquest últim s’aplica la següent
fórmula:

r = r∗ +

(
V AN∗

V AN∗ + |V AN∗∗|

)
· (r∗∗ − r∗)

On r és en tant per cent.
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Quan, en una fórmula, una
xifra està entre dues barres
verticals vol dir que hem de
tenir en compte el seu valor

absolut.
Per exemple: |-45| = 45.

Figura 3.4. Representació gràfica del VAN

Exemple del càlcul de la TRI (més de dos fluxos de caixa)

Calculeu la TRI de la inversió de la taula 3.6.

Taula 3.6. Fluxos de la inversió

Inversió D0 F1 F2 F3 F4

B 1.000 400 500 600 700

V AN = −1.000 +
400

1 + r
+

500

(1 + r)2
+

600

(1 + r)3
+

700

(1 + r)4

Com que el VAN ha de ser igual a zero, i canviant (1 + r) per t, tenim:

0 = −1.000 +
400

t
+

500

t2
+

600

t3
+

700

t4

Elaborem la taula 3.7 amb els valors del VAN per a diferents valors d’r.

Taula 3.7. Valors VAN segons diferent r

r (%) r (tant per u) t VAN

10 0,1 1,1 705,75

20 0,2 1,2 365,35

30 0,3 1,3 121,73

40 0,4 1,4 -58,3

50 0,5 1,5 -195,06

Representarem aquest valors a la gràfica de la figura 3.5

Figura 3.5. Representació gràfica del VAN de la inversió
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Pel que fa a la selecció de la
inversió mitjançant la TRI,
en un projecte d’inversió a
triar serà el que tingui un r
més gran sempre que r > i.

Valoració d’inversions
mitjançant un full de càlcul

Els fulls de càlcul faciliten molt
els càlculs necessaris per valorar
si és o no convenient realitzar
una inversió i per seleccionar la
millor de les alternatives.

Als annexos podeu trobar
una web que explica com
utilitzar l’Excel per calcular
el VAN i la TRI d’una
inversió.

Com es pot observar, tant en la taula com en la figura, la r que fa que el VAN sigui zero està
compresa entre els valors 30 i 40%. Caldria anar provant altres valors entre els esmentats
fins que es trobés una r que fes que el VAN s’aproximi al més possible a zero. Si se segueix
aquesta metodologia s’estaria calculant la TRI per tempteig.

A través de la interpolació caldria aplicar la fórmula:

r = r∗ +

(
V AN∗

V AN∗ + |V AN∗∗|

)
· (r∗∗ − r∗)

Substituint pels valors corresponents:

r = 30 +

(
121, 73

121, 73 + 58, 3

)
· (40− 30)

r = 36, 75%

A l’hora de decidir si la inversió és interessant o no s’ha de tenir present la taxa
del cost del capital que ha de finançar la inversió (i) per comparar-la amb la TRI
del projecte:

• Si r > i→ convé fer la inversió, perquè la rendibilitat esperada de la inversió
és superior a la taxa de cost del capital que ha de finançar el projecte.

• Si r ≤ i → no convé fer la inversió, perquè la rendibilitat esperada per la
inversió no és superior a la taxa de cost del capital que ha de finançar el
projecte.

Exemple de selecció d’inversions a partir de la TRI

Una empresa ha de triar entre tres inversions que presenten les següents dades (taula 3.8).

Taula 3.8.
Alternatives d’inversió Inversió TRI

A 17%

B 6%

C 23%

Per quina inversió es decidiria tenint en compte que el cost de capital és del 8%?

En aquest cas es podria realitzar tant la inversió (A) com la inversió (B), perquè ambdues
tenen una TRI superior a la taxa del cost del capital. Ara bé, de triar-ne una de les dues,
l’empresa es decantaria per la inversió (C), perquè la seva TRI (23%) és més alta que la de
la inversió (A) del (17%).

Diferències entre l’aplicació del VAN i la TRI
El mètode TRI permet comparar projectes que presenten inversions inicials i
períodes completament diferents calculant la rendibilitat mínima que ofereix la
inversió. S’ha de tenir en compte, però, que es basa en el supòsit que els beneficis
(fluxos de caixa) derivats de la inversió es poden reinvertir a la TRI obtinguda.

En la valoració d’una inversió, l’aplicació del VAN o de la TRI comporta la
mateixa valoració d’un mateix projecte d’inversió sempre que el VAN sigui positiu.
En aquest cas, la TRI és sempre superior a la taxa prefixada, per la qual cosa
ambdós criteris coincideixen en la valoració del projecte d’inversió a realitzar.

En la selecció entre diferents projectes d’inversió pot succeir que els dos criteris
els atorguin diferents prioritats: cada mètode empra una taxa de reinversió diferent
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El llindar de rendibilitat pot
indicar a partir de quin punt
és més interessant disposar
de bugaderia en un hotel o

contractar el servei d’una
bugaderia industrial atenent

al volum i als diferents
costos.

en el sentit que a través del VAN se suposa que els fluxos de caixa intermedis i
final es reinverteixen a la taxa de descompte i en la TRI se suposa que la reinversió
dels fluxos es realitza al tipus resultant, la TRI.

La utilització del VAN representa una opció més conservadora, ja que no
pressuposa –com ho fa la TRI- que en tot moment es pugui reinvertir a la
mateixa taxa de rendibilitat interna, sobretot quan aquesta assoleix un valor
especialment elevat.

3.4 Llindar de rendibilitat o punt d’equilibri

Una altra manera d’analitzar el risc econòmic és a través del punt mort, que també
rep el nom de punt d’equilibri o llindar de rendibilitat. Es tracta d’un càlcul
que pretén determinar la xifra de vendes necessària per tal que l’empresa tingui
cobertes totes les despeses i comenci a tenir beneficis.

Per poder calcular el punt mort hem de separar els costos fixos i els costos variables
de l’empresa. Algunes vegades aquesta tasca és senzilla, segons el tipus de
despesa que s’analitzi, però en d’altres és complicada i cal recórrer a estimacions
percentuals per determinar la proporció entre dos tipus de costos:

• Els costos fixos. Són aquells que no varien o no estan relacionats amb el
nivell d’activitat de l’empresa. L’import és el mateix tant si el nivell de
vendes és alt com si és baix. Alguns clars exemples de costos fixos són:
el lloguer del local, les amortitzacions, les despeses del personal fix, els
interessos de préstecs, les assegurances, els impostos municipals, etc.

• Com a costos variables identifiquem aquells directament relacionats amb
el volum d’activitat de l’empresa. L’import és diferent en funció del nivell
de vendes i varien proporcionalment a aquesta xifra. Exemples d’aquest
tipus de costos són les matèries primeres, els components i les mercaderies,
el personal extra o eventual, les comissions per vendes, etc.

El càlcul del punt mort es pot fer sobre xifres o unitats anuals tant del global de
l’empresa com d’un servei o activitat específic.

Si el punt mort o llindar de rendibilitat (PM) implica que es cobreixen els costos,
ens trobem que el benefici en aquest punt serà igual a zero.

Tenint presents les següents variables:

• IT = ingressos totals.

• P = preu.

• Q = quantitat.



Gestió econòmica i financera de l’empresa 91 Inversió i finançament

En ser Q la quantitat que
iguala els IT i els CT, es
correspon amb la definició
de PM on el benefici serà
zero. Llavors, la fórmula del
PM , en unitats fabricades,
es pot expressar com:

PM =
CF

P − Cvu

• CF = costos fixos.

• CV = costos variables.

• Cvu = costos variables unitaris o mitjans.

• CT = costos totals.

Sabent que:

B = IT − CT

On:

B = 0

Per tant:

(1) IT = CT

(2) IT = P ·Q

Si els costos totals són la suma dels fixos i de les variables

CT = CF + CV

i

CV = Cvu ·Q

podem arribar a:

(3) CT = CF + Cvu ·Q

Substituint l’expressió dels IT de l’equació (2) i la dels CT de l’equació (3) en
l’expressió (1) obtenim:

P ·Q = CF + Cv ·Q

Aïllant Q:

P ·Q− Cvu ·Q = CF → Q · (P − Cvu) = CF

Q =
CF

P − Cvu

L’expressió P-Cvu és el marge de contribució o marge de cobertura, i és la part
del preu de venda que es destina a cobrir costos fixos.

A partir del punt mort, el preu de venda dels productes únicament ha de compensar
els costos variables, ja que els costos fixos ja han estat coberts totalment i la seva
activitat comença a generar beneficis. Els excedents o marge del preu de venda
que es destinava a compensar els costos fixos, a partir del punt d’equilibri són una
generació neta de beneficis.

Es pot veure gràficament a la figura 3.6.
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Figura 3.6. Representació del punt mort o llindar de rendibilitat

Exemple del càlcul del punt mort o llindar de rendibilitat

La panificadora FARI fabrica barres de pa que ven a 0,75 cèntims cadascuna. Els seus
costos fixos són els següents:

• Personal = 4.800 euros/mes

• Manteniment = 228 euros/mes

• Amortitzacions = 87 euros /mes

• Lloguer = 330 euros/mes

Té, a més, uns costos variables (farina, llevat, sal aigua...) de 0,30 cèntims per barra de pa
fabricada. A partir de quina producció mensual començarà a obtenir beneficis?

Aplicant la fórmula del punt mort:

PM(unitats fabricades) =
CF

P − Cvu

PM =
4.800 + 228 + 87 + 330

0, 75− 0, 30
=

5.445

0, 45
= 12.100 unitats/mes

Si fabrica més de 12.100 unitats/mes obtindrà beneficis.

3.5 Anàlisi patrimonial. Estructura economicofinancera de l’empresa

La comptabilitat reflecteix la realitat econòmica i financera de l’empresa, de
manera que és necessari interpretar i analitzar l’esmentada informació per poder
entendre en profunditat l’origen i el comportament dels recursos de l’empresa:

• Anàlisi patrimonial: és l’estudi i la composició de l’actiu (estructura
econòmica), del passiu (estructura financera) i de l’equilibri entre aquests
quan hi ha una correcta correlació.

• Anàlisi financera: estudia la solvència i la liquiditat per fer front a les
obligacions de l’empresa.
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El fons de maniobra també
es coneix com a fons de
rotació, capital circulant o
capital de treball.

• Anàlisi econòmica: valora els resultats del compte de pèrdues i guanys per
valorar la rendibilitat de l’empresa, accionistes...

Aquests estudis de la informació comptable es fan mitjançant la utilització d’indi-
cadors i raons (ràtios) financeres, i això és el que permet que la comptabilitat sigui
útil a l’hora de prendre les decisions, ja que la comptabilitat per si mateixa no és
suficient per fer una bona diagnosi de la situació de l’empresa. L’objectiu últim és
servir de base per prendre decisions.

3.5.1 El fons de maniobra

L’anàlisi del balanç o anàlisi patrimonial estudia la composició del patrimoni de
l’empresa, el pes relatiu de cada element en el conjunt i la relació que hi ha entre
masses patrimonials d’actiu i passiu.

No hi ha una estructura ideal del balanç per a totes les empreses.
Una empresa industrial, com per exemple una planta de fabricació d’acer,
normalment disposarà d’un actiu immobilitzat important format per naus
industrials de grans dimensions, maquinària, etc. En canvi, una empresa
comercial, com ara un supermercat, tindrà un alt volum d’existències
respecte a l’actiu total.

Malgrat les indicacions anteriors sobre quina és la situació òptima del patrimoni,
hi ha conceptes que ens permeten relacionar les masses patrimonials i poder
extreure conclusions de la situació patrimonial de l’empresa, com per exemple
el fons de maniobra.

El fons de maniobra indica la capacitat que té el patrimoni net i el passiu
no corrent de l’empresa, és a dir, els recursos no exigibles i l’exigible a
llarg termini, per finançar íntegrament l’actiu no corrent. Alternativament
representa la capacitat que té l’actiu corrent per fer front a tots els deutes a
curt termini de l’empresa.

Analíticament, el fons de maniobra (FM) és la diferència entre l’actiu circulant i
el passiu circulant:

FM = ACTIU CORRENT − PASSIU CORRENT

O el que és el mateix:

FM = PATRIMONI NET + PASSIU NO CORRENT −
ACTIU NO CORRENT

Es pot veure la representació gràfica a la figura 3.7.
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Figura 3.7. Fons de maniobra

L’àrea ombrejada que s’observa a l’actiu és la part de l’actiu circulant finançada
amb passiu fix (recursos permanents), i l’àrea ombrejada al passiu és la part de
passiu fix que finança l’actiu circulant. En aquest cas estem davant d’un fons de
maniobra positiu perquè FM = (actiu corrent – passiu corrent) > 0 o bé FM =
(recursos permanents – actiu no corrent) > 0.

Exemple del càlcul del fons de maniobra

Suposem que l’empresa PROS, SA presenta la següent situació patrimonial nostrada a la
figura 3.8.

En aquest cas, la totalitat de les fonts de finançament a curt termini, la suma del passiu
corrent com els proveïdors, deutes c/t, etc., que ascendeix a 4.880 u.m., financen només
una part de les inversions a curt termini, actiu corrent com les existències, els clients, els
bancs, etc. La resta d’actiu corrent 11.680 u.m. – 4.800 u.m. = 6.880 u.m. és finançada
per fonts de finançament a llarg termini, passiu fix com el capital, deutes a llarg termini, etc.
Aquesta diferència de 6.880 u.m. és el fons de maniobra de l’empresa

Figura 3.8. Fons de maniobra de PROS, SA

Un FM positiu indica a l’empresa que amb els seus recursos permanents es
finança tot l’actiu no corrent o que amb el seu actiu corrent pot liquidar la
totalitat del seu passiu corrent (exigible a curt termini) i que encara disposa
d’un marge, el valor de fons de maniobra.

De l’anterior es pot deduir que el FM representa aquella part dels recursos perma-
nents que financen alguns elements de l’actiu corrent que tenen una permanència
en conjunt a llarg termini en l’empresa.

Com a principals exemples podem trobar les existències, els saldos de clients o el
disponible de l’empresa:
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• Les empreses, per tal d’evitar la ruptura d’estocs, tenen un estoc de seguretat.
Aquesta quantitat d’existències acostuma a ser una quantitat fixa i és, per
tant, una inversió permanent dins l’actiu corrent.

• Els saldos de clients o crèdit mínim mitjà que es concedeix habitualment
als clients (30, 60, etc., dies) és també una fracció fixa que sol variar poc
i, consegüentment, es pot considerar una inversió permanent dins l’actiu
corrent.

• Els saldos de bancs i caixes, per afrontar com a mínim petits pagaments,
també solen mantenir un saldo bastant estable i es poden considerar una
inversió fixa dins l’actiu corrent.

Un FM negatiu indica a l’empresa que amb els seus recursos permanents no es
finança tot l’immobilitzat, o dit d’una altra manera, que una part de l’actiu no
corrent és finançat amb passiu corrent, exigible a curt termini. Alternativament,
podem dir que l’actiu corrent no pot liquidar la totalitat del seu passiu corrent,
exigible a curt termini.

Fons de maniobra negatiu

En general, el (FM) hauria de ser positiu. Malgrat això, hi ha empreses, sobretot del sector
comercial, com ara els hipermercats, que funcionen amb un (FM) molt petit o fins i tot
negatiu. Aquests establiments mantenen un volum de deutes amb els seus proveïdors
a uns terminis força alts i, contràriament, la majoria de les seves vendes les cobren al
comptat. Si les seves disponibilitats líquides, caixes i bancs, són molt ajustades, el principal
component del realitzable seran les existències que, depenent de la política d’inventaris,
per exemple just-in-time o existències mínimes, també poden també ser força baixes. Els
esmentats factors faran que el (FM) sigui molt petit o negatiu. En aquest cas, es tracta
d’una situació normal per a l’empresa o el sector.

A la figura 3.9 s’observa una estructura del balanç amb (FM) negatiu, ja que
(l’actiu corrent) < (passiu corrent). És a dir, una part del (passiu corrent) està
finançant l’(actiu no corrent). Aquest fet explica per què el (FM) ombreja l’(actiu
no corrent) i el (passiu corrent).

Figura 3.9. Fons de maniobra negatiu

Exemple d’un fons de maniobra negatiu

Una empresa presenta el següent balanç de situació (taula 3.9).

Taula 3.9. Balanç situació

ACTIU NET i PASSIU

Actiu no corrent 6.000 Net 4.500
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Actiu corrent 6.750 Passiu no corrent 750

Existències 4.050 Passiu corrent 7.500

Realitzable 1.500

Disponible 1.200

TOTAL 12.750 TOTAL 12.750

FM = ACTIU CORRENT − PASSIU CORRENT

FM = 6.750− 7.500

FM = −750 u.m.

Com es pot veure, el fons de maniobra és negatiu en 750 u.m., la qual cosa significa que
una part de les inversions a llarg termini (actiu no corrent) són finançades amb l’exigible
a curt termini (passiu corrent). Si l’empresa no pertany a un sector en el qual aquesta
situació sigui considerada normal, es tracta d’una situació patrimonial desequilibrada on
hi ha risc d’arribar a una insolvència provisional. L’empresa, liquidant el seu actiu corrent,
no pot fer front a les obligacions de pagament a curt termini (passiu corrent), fet que pot
desencadenar un procediment judicial anomenat concurs de creditors amb la suspensió de
pagaments.

Per tal que hi hagi un equilibri patrimonial en la relació entre l’actiu i el
passiu, els recursos permanents a llarg termini, net patrimonial i passiu no
corrent, han de finançar totes les inversions a llarg termini, actiu no corrent,
i una part de les inversions a curt termini, actiu corrent, aconseguint un fons
de maniobra positiu.

3.5.2 Període mitjà de maduració

En el càlcul del fons de maniobra és important saber quina és la durada del cicle
d’explotació d’una empresa per poder classificar aquest marge com a correcte o no
en funció del sector econòmic al qual pertany. Aquest cicle ens indica quan es triga
des que les primeres matèries entren en el magatzem fins que es venen i es cobren.
Aquesta dada és important perquè, com més curt sigui aquest cicle, més vegades
es pot repetir durant un exercici econòmic i millors resultats es poden obtenir. A
partir de la comparació de la durada del cicle de diferents empreses del mateix
sector poden tenir un bon indicatiu de l’eficàcia d’una determinada empresa.

Anomenem període mitjà de maduració (PMM) al temps que de mitjana passa
des que les primeres matèries o mercaderies entren al magatzem de l’empresa fins
que es procedeix al cobrament final de les vendes, tal com es pot observar a la
figura 3.10.

A l’hora d’analitzar el període mitjà de maduració, aquest es pot descompondre,
en el cas d’una empresa industrial, en cinc sotsperíodes:

• Període mitjà d’aprovisionament (PMa): nombre de dies que, per terme
mitjà, una u.m. de primeres matèries és al magatzem.
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• Període mitjà de fabricació (PMf): nombre de dies que, per terme mitjà, es
tarda mitjançant el procés productiu a convertir una u.m. de matèria primera
en producte acabat.

• Període mitjà de venda (PMv): nombre de dies que, per terme mitjà, es
tarda a vendre una u.m. de producte acabat.

• Període mitjà de cobrament (PMc): nombre de dies que, per terme mitjà,
es tarda a cobrar una u.m. de producte acabat venuda.

• Període mitjà de pagament (PMp): nombre de dies que, per terme mitjà,
es tarda a pagar una u.m. de primera matèria o mercaderia comprada als
proveïdors.

Figura 3.10. Esquema del període mitjà de maduració (PMM)

Càlcul del PMM d’una empresa industrial

Un concepte clau a l’hora de calcular el període mitjà de maduració són les
anomenades ràtios de rotació d’una massa patrimonial. Aquestes ràtios indiquen
el nombre de vegades que, durant un any, es renova l’esmentada massa patrimonial.
En cas que la ràtio de rotació de primeres matèries fos 4 significaria que l’estoc
mitjà de mercaderies al magatzem es renova quatre cops a l’any o, dit d’una altra
manera, que durant un any s’ha venut quatre vegades l’estoc mitjà de mercaderies.

Les ràtios de rotació estudien la capacitat de diferents components de
l’actiu de generar vendes. A partir d’aquestes ràtios es poden determinar
els diferents sotsperíodes que formen el PMM.

El càlcul dels diferents sotsperíodes es fa calculant en primer lloc les diferents
ràtios de rotació per, a continuació, calcular el valor del sotsperíode.

1. Període mitjà d’aprovisionament (PMa)

La rotació dels aprovisionaments na indica el nombre de vegades que, per terme
mitjà i durant l’exercici econòmic, es renova la mitjana d‘estocs de primeres
matèries.

na =
consum anual de primeres matèries

mitjana estocs de primeres matèries
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Estoc inicial i estoc final

Ei és el valor de l’estoc o
existències de primeres matèries

que l’empresa té en iniciar
l’exercici econòmic. Ef és el

valor de l’estoc o existències de
primeres matèries que l’empresa

té en finalitzar l’exercici
econòmic.

On:

consum anual de primeres matèries = Ei + compres− Ef

mitjana d′estoc de primeres matèries =
Ei + Ef

2

Per tant, si sabem que (na) és el nombre de vegades que durant un any es renova
l’estoc de primeres matèries, podrem calcular el nombre de dies que les esmenta-
des primeres matèries romanen al magatzem o període mitjà d’aprovisionament:

PMa =
365

na

Exemple del càlcul del període mitjà d’aprovisionament

Una empresa industrial presenta les següents dades:

• Existències inicials de primeres matèries = 2.000 u.m.

• Existències finals de primeres matèries = 1.000 u.m.

• Compres realitzades durant l’exercici econòmic = 10.000 u.m.

El nombre de rotacions de primeres matèries serà:

na =
consum anual de primeres matèries

mitjana estocs de primeres matèries

na =
2.000 + 10.000− 1.000

2.000 + 1.000
· 2 = 7, 33 vegades

PMa =
365

7, 33
= 49, 8 dies

Les primeres matèries estan esperant de mitjana 49,8 dies al magatzem d’aquesta empresa
abans de passar a la cadena de producció.

2. Període mitjà de fabricació (PMf)

Les rotacions de fabricació (nf) indiquen el nombre de vegades que, per terme
mitjà i durant l’exercici econòmic, es renova la mitjana d‘estocs de productes en
curs de fabricació.

nf =
cost de producció anual delsproductes

mitjana estocs de productes en curs

On:

cost de producció anual dels productes =

consum de primeres matèries+ altres costos directes+ amortització

mitjana estoc de productes en curs =
Ei (productes en curs) + Ef (productes en curs)

2

Per tant, el període mitjà de fabricació (PMf) serà:

PMf =
365

nf

Exemple del càlcul del període mitjà de fabricació

Calculeu el PMf de l’empresa anterior tenint en compte que:
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• Consum de primeres matèries = 11.000 u.m.

• Despeses directes de fabricació = 14.000 u.m.

• Amortitzacions anuals = 1.000 u.m.

• Existències inicials de productes en curs = 2.000 u.m.

• Existències finals de productes en curs = 3.000 u.m.

El nombre de rotacions dels productes en procés de fabricació serà:

Nf =
cost de producció anual dels productes

mitjana estocs productes en curs

Nf =
11.000 + 14.000 + 1.000

3.000 + 2000
· 2 = 10, 40 vegades

i, per tant:

PMf =
365

10, 40
= 35, 1 dies

Un cop començada la producció, aquesta empresa triga una mitjana de 35,1 dies a obtenir
el producte.

3. Període mitjà de vendes (PMv)

Les rotacions de les vendes (nv) indiquen el nombre de vegades que, per terme
mitjà i durant l’exercici econòmic, es renova la mitjana d‘estocs de productes
acabats.

nv =
volum anual de vendes valorades a preu de cost

mitjana estocs de productes acabats

On:

volum anual de vendes valorades a preu de cost =

consum de primeres matèries + altres costos directes + amortització +

despeses generals

mitjana estocs productes acabats =
Ei (productes acabats) + Ef (productes acabats)

2

Per tant, el període mitjà de vendes (PMv) serà:

PMv =
365

nv

Exemple del càlcul del període mitjà de vendes

La mateixa empresa presenta unes despeses generals de 7.000 u.m. i una mitjana de
productes acabats 3.000 u.m. Quin serà el seu PMv?

El nombre de rotacions de les vendes serà:

nv =
26.000 + 7.000

3.000
= 11 vegades

Per tant, el període mitjà de vendes serà:

PMv =
365

11
= 33, 18 dies

Un cop fabricats els productes, romanen una mitjana de 33,18 dies al magatzem de
productes acabats fins que es realitza la venda.
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4. Període mitjà de cobrament (PMc)

Les rotacions dels cobraments (nc) indiquen el nombre de vegades que, per terme
mitjà i durant l’exercici econòmic, es renova el deute dels clients i altres drets de
cobrament (clients + clients efectes comercials a cobrar):

nc =
volum anual de vendes valorades a preu de venda

mitjana dels deutes dels clients

On:

mitjana deutes dels clients =
Ei (deutes dels clients inici periode) + Ef (deutes clients final periode)

2

Exemple del càlcul del període mitjà de cobrament

Les vendes totals de l’empresa han estat de 12.000 u.m. i la mitjana dels saldos dels drets
de cobrament de l’empresa és de 2.000 u.m. Calculeu el (PMc) d’aquesta empresa.

El nombre de rotacions dels saldos de clients serà:

nc =
volum anual de vendes valorades a preu de venda

mitjana dels deutes dels clients

nc =
12.000

2.000
= 6 vegades

Per tant, el període mitjà de cobrament serà:

PMC =
365

6
= 60, 63 dies

L’empresa tarda una mitjana de 60,63 dies a cobrar les factures i lletres dels clients.

5. Període mitjà de pagament (PMp)

Les rotacions dels pagaments a proveïdors (np) indiquen el nombre de vegades que,
per terme mitjà i durant l’exercici econòmic, es renova el deute als proveïdors i
altres obligacions de pagament (proveïdors + efectes comercials a pagar):

np =
volum anual de compres de primeres matèries

mitjana dels deutes als proveïdors

On:

mitjana deutes als proveïdors =
Ei (deutes als proveïdors inici periode) + Ef (deutes proveïdors final periode)

2

Per tant, el període mitjà de pagament (PMp) serà:

PMp =
365

np

Exemple del càlcul del període mitjà de pagament

La mitjana del saldo de proveïdors de l’empresa és de 1.000 u.m. Calculeu el seu període
mitjà de pagament (PMp).

El nombre de rotacions dels saldos de proveïdors serà:

np =
compra de matèries de l′exercici

mitjana dels deutes als provëidors
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np =
10.000

1.00
= 10 vegades

PMp; =
365

6
= 36, 5 dies

Aquesta empresa paga a una mitjana de 36,5 dies després d’haver fet la comanda als
proveïdors.

6. Període mitjà de maduració econòmic (PMM) i cicle de caixa o període
mitjà de maduració financer (PMMF)

Per calcular el període mitjà de maduració es diferenciarà entre període mitjà de
maduració econòmic (PMM) i període mitjà de maduració financer o cicle de
caixa (PMMF).

El període mitjà de maduració econòmic (PMM) representa el temps que
triga a renovar-se l’actiu circulant.
Analíticament, es pot expressar com:

PMM = PMa + PMf + PMv + PMc

S’entén per cicle de caixa o període mitjà de maduració financer
(PMMF) la part del període mitjà de maduració que no està finançada pels
proveïdors o, dit d’una altra manera, el temps que generalment es triga a
recuperar els diners invertits en l’adquisició de les primeres matèries per al
procés productiu.
Matemàticament es defineix com:

PMMF o cicle de caixa = PMM − PMp

o també:
PMMF o cicle de caixa = PMa + PMf + PMv + (PMc − PMp)

A la figura 3.11 es pot visualitzar gràficament la relació entre el període de
maduració econòmic i el financer.

Figura 3.11. Esquema del PMM i del PMMF

Exemple del càlcul del PMM i del PMF

Tenint en compte els diferents sotsperíodes que componen el període de maduració de
l’empresa dels exemples anteriors, s’ha de calcular el PMM i el cicle de caixa.

Les dades obtingudes han estat les que mostra la taula 3.10.

PMM = PMa + PMf + PMv + PMc

PMM = 49, 8 + 35, 1 + 33, 18 + 60, 83 = 178, 91 dies
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Taula 3.10. Sotsperíodes
del període de maduració de
l’empresa

Sotsperíode Temps (dies)

PMa 49,8

PMf 35,1

PMv 33,18

PMc 60,83

PMp 36,5

cicle de caixa (PMMF ) = 178, 91− 36, 5 = 142, 41 dies

El cicle d’explotació d’aquesta empresa dura 178,91 dies, dels quals l’empresa n’ha de
finançar 142,41, com es pot observar a la figura 3.12.

Figura 3.12. Esquema del PMM i del PMF

Càlcul del període mitjà de maduració d’una empresa comercial
Les empreses que es dediquen a la compravenda d’un determinat producte per
revendre’l no tenen procés productiu, per la qual cosa els seus sotsperíodes es
limitaran al d’aprovisionament o emmagatzematge (PMa), el de cobrament (PMc)
i el sotsperíode de pagament (PMp).

Per tant, el PMM per a una empresa comercial s’expressa com:

PMM = PMa + PMc

I el seu cicle de caixa:

Cicle de caixa = PMM − PMp

Tal com es pot observar a la figura 3.13:

Figura 3.13. Esquema del període mitjà de maduració d’una empresa comerci-
al
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Exemple del càlcul PMM i PMMF d’una empresa comercial

Suposem que un hipermercat cobra totes les seves vendes al comptat i que pagua als seus
proveïdors a 120 dies. Si el seu període mitjà d’emmagatzematge de les mercaderies és
de 35 dies, calculeu el PMM i PMMF:

• PMa = 35 dies

• PMc = 0 (cobra al comptat)

• PMp = 120 dies

Per la qual cosa:

Cicle de caixa = PMa + PMc − PMp

Cicle de caixa = 35− 120 = −85 dies

Es pot comprovar que un hipermercat és un clar exemple de cicle de caixa negatiu per
les mateixes raons que aquests establiments poden tenir un fons de maniobra molt ajustat.
Cobren la majoria de les seves vendes al comptat i, en canvi, paguen als seus proveïdors
a un termini bastant llarg.

Relació entre el període mitjà de maduració i el benefici
Cal observar que, en situacions normals, cada cop que acaba un cicle l’empresa
recupera el cost i, previsiblement, obté un benefici. Per tant, com més curt sigui
el cicle d’explotació d’una empresa més benefici obtindrà.

Exemple de la relació entre el PMM i el benefici

Si cada vegada que una empresa completa un cicle d’explotació obté un benefici de 600
u.m., quina seria la duració d’un cicle si obté un benefici de 1.800 u.m. en un exercici
econòmic? Quin serà el benefici obtingut si aquesta empresa aconsegueix finalitzar el cicle
en 95 dies?

Si es considera que l’únic benefici que obté l’empresa és el que produeix el cicle
d’explotació i guanya 1.800 u.m. en total i 600 u.m. en cada cicle, això vol dir que ha
fet:

1.800 u.m/any

600 u.m./cicle
= 3 cicles/any

Si es considera que cada cicle dura el mateix temps, un cicle, de mitjana, durarà:

365

3
= 121, 67 dies

En el cas que sigui capaç de reduir la durada del cicle a 95 dies podrà fer:

365

95
= 3, 842 cicles/any

Si amb un cicle guanya 600 u.m., en el cas de passar de 121,67 dies a 95, el benefici anual
seria de:

600 u.m./cicle · 3, 842 cicles/any = 2.305 u.m/any

En conclusió, una reducció del cicle suposaria en aquest cas un augment dels beneficis.



Gestió econòmica i financera de l’empresa 104 Inversió i finançament

3.5.3 Període mitjà de maduració i fons de maniobra mínim

L’empresa necessita finançar el procés de producció des que es paga als proveïdors
de les primeres matèries fins que es procedeix a la producció, la venda i el
cobrament dels productes acabats. Això vol dir que ha de comptar amb prou fons
per finançar el PMM, que inclou els dies d‘emmagatzematge, els dies de producció,
els dies que els productes acabats romanen al magatzem sense ser venuts i els dies
de cobrament als clients de l’empresa.

El capital circulant mínim o fons de maniobra necessari (FMN) el
constitueix l’immobilitzat de l’exercici, en estocs de seguretat, per tal de
mantenir el ritme d’activitat normal de l’empresa. El fons de maniobra
mínim per mantenir els equilibris financers de l’empresa s’ha de comparar
amb el fons de maniobra real i fer que aquest últim tendeixi a aproximar-se
amb el necessari.

Càlcul del fons de maniobra necessari

Per tal de calcular el fons de maniobra caldrà conèixer el nombre de dies que es
tarda a desenvolupar cadascuna de les fases del procés (sotsperíodes del PMM)
i el flux total del període de cada massa patrimonial (p. ex.: primeres matèries,
productes en curs, etc.).

Si es coneix el flux total anual de cada massa patrimonial es pot obtenir el flux
diari dividint l’esmentat flux per 365 dies. Per exemple, en el cas del flux diari de
les primeres matèries:

Flux diari de primeres matèries =
consum anual de primeres matèries

365

Si es coneix el nombre de dies que de mitjana les primeres matèries romanen
al magatzem (PMa), en multiplicar el flux diari per l’esmentat període mitjà
obtindrem el flux de primeres matèries que, per terme mitjà, haurem de finançar
en cada cicle d’explotació. De manera anàloga es poden calcular la resta de fluxos
mitjans:

• Flux mitjà de primeres matèries =
consum anual de primeres matèries

365
· PMa

• Fluxmitjà deproductesencurs = cost anual de fabricació365 ·PMf

• Fluxmitjà deproductesacabats = cost anual de les vendes365 ·PMv

• Flux mitjà de clients = vendes anuals365 · PMc

• Flux mitjà de proveïdors = compres anuals365 · PMp

Tenint en compte que:
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FM = actiu circulant− passiu circulant

Si l’actiu circulant (AC) està format pels fluxos d’aprovisionaments,
fabricació, vendes i cobraments, i el passiu circulant (PC) el forma el flux de
pagaments, podem expressar el capital circulant i el fons de rotació mínim
com:

Capital circulant mnim = A+ F + V + C − P

S’ha de tenir en compte que dins del circulant, tant de l’actiu com del passiu, hi
ha altres elements patrimonials que no s’han tingut en compte per al càlcul, com
ara el deute amb les administracions públiques dins del passiu o la tresoreria dins
l’actiu circulant. L’empresa podrà estimar un valor per a tots aquests comptes i
preveure de manera més acurada les necessitats del fons de maniobra necessari.

Exemple del càlcul del fons de maniobra necessari

A partir de les dades següents, que corresponen a una hipotètica empresa, es determinarà
el valor del fons de maniobra necessari (capital circulant mínim) per mantenir el nivell
d’activitat a un ritme normal.

El compte de resultats de l’empresa mostra la següent informació:

• Vendes: 15.000 u.m.

• Compres de primeres matèries: 9.000 u.m.

• Despeses directes de fabricació: 3.000 u.m.

• Consum de primeres matèries: 7.000 u.m.

• Dotacions de l’exercici per a l’amortització: 600 u.m.

• Despeses generals: 900 u.m.

L’empresa fa un estudi del temps que s’ha de dedicar a cada fase del cicle d’explotació:

• Període mitjà d’aprovisionament: 35 dies.

• Període mitjà de fabricació: 25 dies.

• Període mitjà de venda: 30 dies.

• Període mitjà de cobrament: 60 dies.

• Període mitjà de pagament: 30 dies.

Estima també que la tresoreria ha de mantenir un 10% de la mitjana del saldo del deute a
proveïdors.

A continuació es calcularan les mitjanes dels saldos dels comptes que formen l’actiu
circulant i el passiu circulant:

Mitjana existències prim. mat. (A) =
7.000

365
· 35 = 671, 23 u.m.

Mitjana de prod. en curs (F ) =
7.000 + 3.000 + 600

365
· 25 = 726, 03 u.m.

Mitjana existències prod. acabats (V ) =
7.000 + 3.000 + 600 + 900

365
· 30 = 945, 21 u.m.
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Mitjana saldo clients (C) =
15.000

365
· 60 = 2.465, 75 u.m.

Mitjana saldo proveïdors (P ) =
9.000

365
· 30 = 739, 73 u.m.

Mitjana saldo tresoreria = 739, 73 ·
10

100
= 73, 97 u.m.

El capital circulant mínim o fons de maniobra necessari (FMN) per a aquesta empresa és:

FMN = 671, 23 + 726, 03 + 945, 21 + 2.465, 75 + 73, 97− 739, 73

FMN = 4.142, 51 u.m.

El fons de maniobra aparent i el fons de maniobra necessari
La relació entre el (FMA), aquell del qual disposa l’empresa i el (FMN), el mínim
per dur a terme l’activitat, ens dóna informació sobre l’equilibri financer a curt
termini de l’empresa.

Les possibles situacions són les següents:

• (FMA) ≥ (FMN): empresa en equilibri financer

• (FMA) < (FMN): empresa en desequilibri financer a curt termini.

Per solucionar aquest desequilibri s’hauria de portar a terme alguna de les següents
mesures:

• Reduir els terminis del cicle de maduració per tal de reduir les necessitats
de fons de maniobra.

• Incrementar el finançament propi o l’exigible a llarg termini.

• Vendre actiu fix.

• Reduir l’exigible a curt termini.

Exemple de la relació entre el fons de maniobra aparent i el necessari.

Suposem que l’empresa de l’exemple anterior presenta el següent balanç de situació (taula
3.11).

Taula 3.11. Balanç de situació

ACTIU PASSIU i NET

Actiu no corrent 4.500 Net patrimonial 4.500

Actiu corrent 6.500 Passiu no corrent 3.500

Realitzable financer 4.000 Passiu corrent 3.000

Existències 2.000

Disponible 500

TOTAL 11.000 TOTAL 11.000

Tenint en compte que el fons de maniobra necessari o capital circulant mínim d’aquesta
empresa és:
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FMN = 4.142, 51 u.m.

i que el fons de maniobra aparent és:

FMA = 3.500 u.m.

Es pot observar que FMA < FMN, i per tant hi ha un desequilibri financer a curt termini que
es pot solucionar amb alguna/es de les mesures proposades en aquest apartat.

3.5.4 Situacions financeres de l’empresa. Equilibri financer

En funció de la distribució de les masses patrimonials de l’empresa, aquesta pot
estar en diferents situacions financeres:

• Estabilitat financera a curt termini.

• Insolvència provisional a curt termini. Concurs de creditors.

• Estabilitat financera a llarg termini.

• Insolvència definitiva a llarg termini. Fallida.

Una empresa es troba en una situació d’equilibri financer quan té la
capacitat de tornar els deutes que es recullen en el passiu exigible.

Estabilitat financera a curt termini

És la situació ideal, en la qual els recursos financers permanents (net + passiu no
corrent) financen l’actiu no corrent i una part de l’actiu corrent.

En aquest cas, el FM > 0.

Estabilitat financera a curt termini

Cal valorar la situació financera a curt termini d’una empresa que presenta el balanç de
situació de la taula 3.12.

Taula 3.12. Balanç de situació

ACTIU NET i PASSIU

No corrent 5.000 Patrimoni net 4.000

Corrent 2.600 Passiu no corrent 1.700

Existències 900 Passiu corrent 1.900

Realitzable 700

Disponible 1.000

TOTAL 7.600 TOTAL 7.600

En aquest cas, el FM > 0, perquè FM = 2.600 – 1900 = 700.

El balanç mostra una estabilitat financera normal a curt termini perquè una part de l’actiu
corrent és finançat amb recursos permanents, fons de maniobra positiu, donant un marge
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operatiu a l’empresa.

Insolvència provisional o a curt termini. Concurs de creditors

Situació en què el (FM) és negatiu perquè (actiu corrent < passiu corrent).
L’empresa amb el seu circulant no pot fer front al seu exigible a curt termini.
És important assenyalar que de l’existència d’un fons de maniobra negatiu no
se’n deriva, de manera immediata, la insolvència provisional. Caldria analitzar
el fons de maniobra mínim o necessari de l’empresa tenint presents els terminis
de pagament i cobrament de proveïdors i clients, respectivament.

La insolvència provisional es dóna quan l’empresa es troba amb la
impossibilitat de satisfer el pagament dels seus deutes a curt termini.

Per sortir de la situació d’insolvència provisional o manca de liquiditat cal, fins
que l’empresa pugui recuperar la seva capacitat de pagament a curt termini, un
increment del finançament a llarg termini o recursos permanents (patrimoni net
+ passiu no corrent), com per exemple la reestructuració de deute de curt a llarg
termini.

Exemple d’insolvència provisional

La situació d’una empresa presenta el balanç de situació de la taula 3.13.

Taula 3.13. Balanç de situació

ACTIU NET i PASSIU

No corrent 7.500 Patrimoni net 5.250

Corrent 3.900 Passiu no corrent 1.650

Existències 1.350 Passiu corrent 4.500

Realitzable 1.050

Disponible 1.500

TOTAL 11.400 TOTAL 11.400

La situació de l’empresa mostra que el FM < 0, (3.900 – 4.500) en 600 u.m. L’empresa té
un problema a curt termini, ja que els deutes a curt termini (4.500 u.m.) no es poden cobrir
amb l’actiu a curt termini (3.900 u.m.). L’empresa no té la suficient liquiditat per cobrir els
seus deutes. Una possible solució a aquesta situació seria incrementar el seu finançament
a llarg termini.

Estabilitat financera a llarg termini

En analitzar la situació financera a llarg termini cal comparar l’actiu, exclòs l’actiu
fictici, amb el seu exigible total.

Actiu fictici

Habitualment, les despeses produïdes durant un exercici econòmic només incideixin en
el càlcul del resultat de l’esmentat període, a excepció d’algunes despeses que s’han de
distribuir durant els períodes posteriors. Les despeses amortitzables són aquelles que
es fan durant un exercici econòmic però els seus efectes (adquisició de maquinària o
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Solvència és la capacitat de
l’empresa per fer front als
seus deutes amb la garantia
del seu actiu.

Concurs de creditors

Procediment recollit a la Llei
concursal on mitjançant
supervisió judicial s’intenta
resoldre les situacions
d’inestabilitat financera o en
últim terme la liquidació de
l’empresa.

elements de transport, despeses de l’establiment, de formalització de deutes i d’altres...)
es reflectiran durant diversos exercicis econòmics. Els imports d’aquests conceptes no
assignats als resultats de l’exercici es comptabilitzen a l’actiu, formant part de l’actiu fictici.

L’empresa es troba en situació d’estabilitat financera quan els béns i drets
(actiu real) que posseeix són suficients per fer front als deutes amb tercers
(passiu corrent i no corrent). És a dir, quan (actiu real*) ≥ (exigible total).
En aquesta situació, a llarg termini, l’empresa no té problemes de solvència.

Exemple d’estabilitat financera a llarg termini

La situació patrimonial que presenta una empresa és la recollida en el següent balanç de
situació (taula 3.14).

Taula 3.14. Balanç de situació

ACTIU NET i PASSIU

Immobilitzat 6.500 Patrimoni net 5.300

Despeses
d’establiment

1.000 Passiu no corrent 3.500

Existències 1.350 Passiu corrent 2.600

Realitzable 1.050

Disponible 1.500

TOTAL 11.400 TOTAL 11.400

Per comprovar la situació patrimonial a llarg termini primer s’ha de calcular el valor de l’actiu
real = 11.400 – 1.000 resultant: 10.400 u.m.

D’altra banda, es valora l’exigible total, 3.500 + 2.600, obtenint 6.100 u.m.

En procedir a comparar els dos termes es comprova que el valor de l’actiu real, 10.400 u.m,
és superior a l’exigible total, 6.100 u.m

Es pot concloure que a llarg termini l’empresa mostra una situació de solvència, ja que si
liquidés el seu actiu podria fer front a tots els seus deutes o exigible total.

Insolvència definitiva a llarg termini. Fallida

És la situació en què l’actiu real és menor a l’exigible total. En aquest cas,
l’empresa no pot fer front als seus deutes fins i tot encara que liquidi tots els
béns i drets que formen l’actiu. L’empresa es troba en una situació d’insolvència
financera definitiva a llarg termini, i en aquests casos el procés concursal deriva
en la liquidació de l’empresa. Aquesta liquidació implica la venda dels actius per
fer front als deutes. L’empresa ha entrat en fallida i es liquida perquè no té opcions
de continuar la seva activitat.

La situació de fallida empresarial es produeix quan els béns i drets, actiu
real, són insuficients per fer front als deutes amb tercers (exigible).

Exemple d’insolvència definitiva a llarg termini

Valoració de la situació financera a llarg termini d’una empresa que presenta el següent
balanç de situació (taula 3.15).



Gestió econòmica i financera de l’empresa 110 Inversió i finançament

Taula 3.15. Balanç de situació

ACTIU NET i PASSIU

Immobilitzat 3.500 Patrimoni net 5.300

Despeses
d’establiment

6.000 Passiu no corrent 4.500

Existències 1.350 Passiu corrent 2.600

Realitzable 1.050

Disponible 500

TOTAL 12.400 TOTAL 12.400

Primer es calcularà l’actiu real, 12.400 - 6.000, d’on s’obté 6.400 u.m. El total exigible
ascendeix a un import de 4.500 + 2.600, 7.100 u.m. En comparar els dos conceptes es
comprova que l’actiu real és inferior a l’exigible total, 6.400 < 7.100.

Es pot concloure que l’empresa es troba en una situació d’insolvència financera a llarg
termini o definitiva, ja que en cas de liquidar el seu actiu no podria fer front a tots els seus
deutes o exigible total.

3.5.5 Anàlisi financera de l’empresa

Consisteix a valorar més exhaustivament la composició i l’estabilitat financera de
l’empresa, la seva solvència i la seva liquiditat per fer front a les obligacions de
l’empresa.

Per tal que una ràtio aporti informació ha d’existir alguna relació significativa
entre les magnituds amb les quals es calcula. Així, el quocient entre la xifra
del patrimoni net d’una empresa i les existències no aportarà, en principi, cap
informació significativa. En canvi, el quocient entre l’actiu corrent i el passiu
corrent ens donarà una informació sobre la capacitat de l’empresa per fer front als
seus deutes a curt termini.

Aquesta anàlisi financera a partir de les ràtios ens permetrà:

• Determinar el tipus i el grau d’endeutament de l’empresa.

• Avaluar la capacitat de l’empresa per retornar els seus deutes.

• Determinar l’evolució de l’empresa al llarg del temps.

• Comparar els seus valors amb els que tenen altres empreses del mateix
sector.

Les ràtios d’endeutament

Estudien la quantitat i la qualitat del deute que té l’empresa a partir de la ràtio
d’endeutament i la ràtio de qualitat del deute. La primera, la ràtio d’endeutament
d’una empresa, es calcula mitjançant la següent expressió:
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Ràtio d′endeutament =
total deutes

patrimoni net i passiu

Se solen donar com a valors òptims d’aquesta ràtio els situats entre 0,4 i 0,6. En
cas de ser superior a 0,6 indica que el volum de deutes és excessiu i l’empresa
està perdent autonomia financera enfront de tercers (s’està descapitalitzant). Si és
inferior a 0,4 pot passar que l’empresa tingui un excés de capitals propis.

La ràtio d’estructura o de qualitat del deute indica la proporció del total de
deutes de l’empresa que són exigibles a curt termini. Es calcula mitjançant la
següent expressió:

Estructura del deute =
passiu corrent

total deutes

En la mesura que aquesta ràtio s’apropi a 1, el deute de l’empresa és de menor
qualitat, ja que cal fer-hi front en un termini de temps més curt.

Les ràtios d’equilibri financer

Les ràtios d’equilibri financer estudien les possibilitats que té l’empresa d’afrontar
els seus pagaments. En trobem les següents:

• ràtio de disponibilitat

• ràtio de tresoreria o acid test

• ràtio de liquiditat o de fons de maniobra

• ràtio d’insolvència o garantia

Ràtio de disponibilitat
La ràtio de disponibilitat mostra la proporció dels deutes de l’empresa a curt
termini que es podrien liquidar amb els comptes de tresoreria de l’empresa (caixa
i bancs).

Ràtio de disponibilitat =
disponible

passiu corrent

Com més petita sigui aquesta ràtio, més gran serà la possibilitat que l’empresa
experimenti problemes a l’hora de fer front als pagaments. Tanmateix, si és molt
gran hi haurà un excés d’actiu líquid, ja que hi ha deutes que no cal tornar fins al
cap d’un temps.

Es considera com a raonable un valor a l’entorn del 0,3. En tot cas, sempre ha de
ser inferior a 1.
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Ràtio de tresoreria o ’acid test’
La ràtio de tresoreria indica, sota el supòsit que no s’aconsegueixi vendre les
existències que són la part menys líquida de l’AC, la capacitat de l’empresa per
tornar els seus deutes a curt termini sense córrer el risc de suspensió de pagaments.

Ràtio de tresoreria (acid test) =
disponible+ realitzable

passiu corrent

Per tal de no patir problemes de liquiditat, el valor d’aquesta ràtio ha d’estar
entre 0,8 i 1, aproximadament. Si és més baix de 0,8 l’empresa pot estar
en una situació d’insolvència provisional (antigament: suspensió de pagaments,
en termes jurídics) per mancar els actius líquids suficients per assegurar els
pagaments. Si la ràtio de tresoreria és molt superior a 1, això vol dir que
possiblement hi ha un excés d’actius líquids i per tant la rendibilitat d’aquests
baixa.

Ràtio de liquiditat o de fons de maniobra
La ràtio de liquiditat mostra la situació de liquiditat de la tresoreria de l’empresa
però no d’una manera tan immediata com la ràtio de tresoreria, ja que inclou les
mercaderies que són menys líquides que els altres components de l’actiu circulant.

Ràtio de liquiditat =
actiu corrent

passiu corrent

Per allunyar-se del risc de manca de liquiditat o d’insolvència provisional, el valor
de la ràtio sempre ha de ser superior a 1. Es considera que el valor és idoni quan
està entre 1,5 i 2. En tot cas, si és inferior a 1 l’empresa tendeix a la insolvència
provisional.

Ràtio de solvència o garantia
La ràtio de solvència o garantia mesura la capacitat total de l’empresa per
afrontar els seus deutes i s’utilitza com a indicador de l’equilibri financer a llarg
termini.

Ràtio de solvència =
actiu real

total deutes

El valor ha de ser superior a 1, i l’òptim és quan està entre 1,5 i 2. En canvi, per sota
d’1 hi ha una situació d’insolvència definitiva a llarg termini, abans anomenada
fallida en termes jurídics.

La taula 3.16 mostra un quadre resum de les ràtios financeres.
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Taula 3.16. Principals ràtios financeres

NOM EXPRESSIÓ VALORS

ENDEUTAMENT total deutes

patrimoni net i passiu

Valor idoni entre 0,4 i 0,6
> 0,6 → Excés de deute
< 0,4 → Excés de capitals propis

ESTRUCTURA DEL DEUTE passiu corrent

total deutes

Com més s’apropi a 1, de menor qualitat és el deute

DISPONIBILITAT disponible

passiu corrent

Sempre ha de ser inferior a 1
Valor raonable al voltant de 0,3
Molt per sobre de (0,3) indica tresoreria ociosa

TRESORERIA (acid test) disponible + realitzable

passiu corrent

Valor idoni entre 0,8 i 1
<0,8 → perill d’insolvència provisional o suspensió de pagaments
Molt superior a 1 → excés de liquiditat

LIQUIDITAT actiu corrent

passiu corrent

Valor mínim = 1
Valor idoni entre 1,5 i 2
< 1 → perill d’insolvència provisional o suspensió de pagaments
< 1,5 → hi ha perill d’insolvència
> 2 → perill de tresoreria ociosa

SOLVÈNCIA (o garantia) actiu real

total deutes

Valor mínim = 1
Valor òptim superior a 1,5 i al voltant de 2
< 1 → situació d’insolvència definitiva (fallida de l’empresa)

Exemple de l’anàlisi de la situació financera d’una empresa

Cal valorar la situació financera d’una empresa que presenta el següent balanç de situació
en u.m. (taula 3.17).

Taula 3.17. Balanç de situació

ACTIU PASSIU

Actiu no corrent 46.500 Net patrimonial 37.500

Existències 18.000 Passiu no corrent 21.000

Realitzable financer 24.000 Passiu corrent 42.000

Disponible 12.000

TOTAL ACTIU 100.500 TOTAL PASSIU 100.500

a) Ràtio d’endeutament:

Ràtio endeutament =
total deutes

net+ passiu
=

21.000 + 42.000

100.500
= 0, 627

El valor de 0,627 està una mica per sobre del límit superior (0,6). Malgrat això, es pot
considerar que el valor és correcte.

b) Ràtio de qualitat del deute:

Ràtio qualitat del deute =
passiu corrent

total deutes
= 42.00021.000 + 42.000 = 0, 67

El valor obtingut és prou llunyà d’1. Això ens indica que l’empresa no està excessivament
endeutada a curt termini.

c) Ràtio de disponibilitat:

Ràtio de disponibilitat =
disponible

passiucorrent
=

12.000

42.000
= 0, 286

El valor és molt proper a 0,3, per la qual cosa es pot considerar que l’empresa no tindrà
problemes de tresoreria.

d) Ràtio de tresoreria:
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Al punt “Compte de
pèrdues i guanys”, de

l’apartat “Estructura
econòmica i financera de

l’empresa” podeu veure la
classificació d’aquest

compte.

Ràtio de tresoreria =
disponible+ realitzable

passiu corrent
=

24.000 + 12.000

42.000
= 0, 857

El resultat està entre els límits correctes (0,8 i 1), per la qual cosa no hi ha risc immediat
d’insolvència provisional.

e) Ràtio de liquiditat:

Ràtio de liquiditat =
existències+ disponible+ realitzable

passiu corrent
=

=
actiu corrent

passiu corrent
=

18.000 + 24.000 + 12.000

42.000
= 1, 286

La ràtio és superior a 1, la qual cosa significa que en principi no hi ha perill d’insolvència
provisional. Malgrat això, el resultat obtingut (1,286) està per sota del valor que normalment
es considera idoni (1,5). Caldria millorar la liquiditat.

f) Ràtio de solvència o garantia:

Ràtio de solvència =
actiu real

total deutes
=

100.500

21.000 + 42.000
= 1, 596

El valor de la ràtio de solvència és superior a 1 i està per sobre d’1,5, límit mínim considerat
com a idoni. No sembla, per tant, que l’empresa hagi de tenir problemes per fer front als
seus deutes amb tercers. És a dir, no hi ha problemes de solvència.

3.6 Anàlisi econòmica. Rendibilitat de l’empresa

L’anàlisi econòmica permet als diversos agents interessats en la marxa de l’em-
presa analitzar els aspectes relacionats amb el rendiment. Aquesta anàlisi es
fa mitjançant el compte de resultats i permet determinar quina és la rendibilitat
que obtenen els propietaris de l’empresa, identificar les activitats de les quals
l’empresa obté beneficis o que li generen pèrdues, conèixer l’evolució de la
rendibilitat al llarg del temps, avaluar la dinàmica de les vendes de l’empresa i
finalment quantificar l’aportació dels diversos productes als resultats de l’empresa.

3.6.1 Anàlisi de la rendibilitat econòmica de l’empresa

L’anàlisi de la rendibilitat de l’empresa és un estudi en termes relatius dels resultats
de l’empresa que relaciona els beneficis amb les inversions o els recursos propis
de l’empresa, i d’aquesta manera s’intueix si l’activitat és eficient. Quan els
propietaris i els gestors d’una empresa valoren la rendibilitat de les inversions
de la companyia, calculen el que anomenem la rendibilitat econòmica.

La rendibilitat econòmica de l’empresa és el rendiment obtingut per
l’empresa per cada u.m. invertida en la seva activitat.

Aquesta rendibilitat ens indica la taxa amb la qual són remunerats els actius de
l’empresa. Si la rendibilitat econòmica creix significa que l’empresa obté més
rendiment per les seves inversions.
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La rendibilitat econòmica (Re) relaciona els beneficis abans d’impostos i interes-
sos (BAII) amb l’actiu total (inversions totals):

Re =
BAII

actiu

Exemple del càlcul de la rendibilitat econòmica

L’empresa MAXICO, SL presenta el següent compte de pèrdues i guanys (taula 3.18):

Taula 3.18. Compte de pèrdues i guanys de
MAXICO, SL Ingressos d’explotació 7.500

Despeses d’explotació (-)5.605

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (BAII) 1.895

Ingressos financers 50

Despeses financeres (-375)

RESULTAT FINANCER (-)325

Resultat d’explotació 1.895

Resultat financer (-325)

BENEFICIS ABANS D’IMPOSTOS (BAI) 1.570

Impost sobre beneficis (-)471

BENEFICI NET 1.099

Cal valorar la rendibilitat econòmica de MAXICO, SL tenint en compte que el seu actiu és
de 22.000 u.m.

Re =
BAII

actiu
=

1.895

22.000
= 0, 0861 = 8, 61%

Aquest resultat s’interpreta com que per cada unitat monetària invertida a l’actiu s’ha
obtingut un rendiment de 0,0861 u.m. o, en termes percentuals, MAXICO, SL obté una
rendibilitat de 8,61%.

A partir de l’expressió de la rendibilitat econòmica, introduint les vendes, es pot
obtenir una interpretació més àmplia. Es defineix el rendiment econòmic en funció
de la rendibilitat de les vendes i la rotació de les mateixes.

Re =
BAII

actiu
· vendes
vendes

=
BAII

vendes
· vendes

actiu

La rendibilitat de les vendes indica el benefici (BAII) generat per cada u.m.
de venda:

BAII

vendes
La rotació de vendes correspon a la quantitat de vendes generades per cada
u.m. d’actiu i mesura el nombre de cops que els ingressos per vendes
cobreixen les inversions (actiu total):

vendes

actiu

Càlcul de la rendibilitat econòmica ampliada

Utilitzant les mateixes dades de l’exemple anterior, calculeu la rendibilitat econòmica de
manera desagregada:

Re =
BAII

vendes
·
vendes

actiu
=

1.895

7.500
·
7.500

22.000
= 0, 253 · 0, 341 = 0, 086

Els anteriors resultats cal interpretar-los de la següent manera:
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• La rendibilitat de les vendes (0,253) indica que cada 100 u.m. de vendes generen 25,3 u.m.
de beneficis (BAII).

• La rotació (0,341) indica que cada 100 u.m. d’inversió en actiu generen 34,1 u.m. de vendes.

• La rendibilitat econòmica (0,086) correspon a la suma dels imports anteriors i representa, per
cada 100 u.m. d’inversió en actiu, 8,6 u.m. de beneficis.

La rendibilitat econòmica es pot incrementar incidint en els seus components:

• Incrementant la rendibilitat de les vendes mitjançant l’augment dels ingres-
sos per vendes i/o reduint els costos.

• Incrementant la rotació tot reduint l’actiu i obtenint el mateix volum
d’ingressos per vendes i/o incrementant els ingressos per vendes sense
modificar l’actiu.

Anàlisi de la rendibilitat financera

La rendibilitat financera també es coneix com a rendibilitat del capital o rendibi-
litat de l’accionista. Correspon a la relació entre el benefici després d’impostos i
els recursos propis (capital i reserves) de l’empresa.

La rendibilitat financera expressa el rendiment obtingut pels socis per la
seva inversió a l’empresa:

Rf =
benefici net

recursos propis

Exemple del càlcul de la rendibilitat financera

OMS, SA presenta el següent compte de resultats (taula 3.19):

Taula 3.19. Compte de resultats de OMS, SA
Ingressos d’explotació (vendes) 45.000

Despeses d’explotació (-)27.020

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (BAII) 17.980

Ingressos financers 100

Despeses financeres (-2.000)

RESULTAT FINANCER (-)1.900

Resultat d’explotació 17.980

Resultat financer (-)1.900

BENEFICIS ABANS D’IMPOSTOS (BAI) 16.080

Impost sobre beneficis (-)4.824

BENEFICI NET 11.526

Calculeu la rendibilitat financera tenint en compte que els recursos propis (capital +
reserves) sumen 69.670 u.m. i l’actiu és de 150.000 u.m.

Rf =
benefici net

recursos propis
=

11.526

69.670
= 0, 16

Aquest resultat indica que cada 100 u.m. de recursos propis han generat 16 u.m. de
beneficis.
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A partir de l’expressió de la rendibilitat es podria ampliar el concepte descompo-
nent la fórmula per arribar a una interpretació més àmplia, introduint les vendes i
l’actiu a l’expressió de la rendibilitat financera:

Rf =
benefici net

recursos propis
· vendes
vendes

· actiu
actiu

L’anterior fórmula es pot expressar com:

Rf =
benefici net

vendes
· vendes

actiu
· actiu

recursos propis

On:

•
benefici net

vendes
és el marge que indica els beneficis nets que generen cada

u.m. de vendes

•
vendes

actiu
és la rotació de vendes que correspon a les vendes generades per

cada u.m. d’actiu.

•
actiu

recursos propis
és el palanquejament, la relació entre l’actiu i els recursos

propis.

Exemple del càlcul de la rendibilitat financera de manera desagregada

Utilitzant les mateixes dades de l’exemple anterior, calculeu la rendibilitat financera de
manera desagregada.

Càlcul del marge:

Marge =
benefici net

vendes
=

11.526

45.000
= 0, 26

Per cada 100 u.m. de vendes es generen 26 u.m. de beneficis nets.

Càlcul de la rotació:

Rotació =
vendes

actiu
=

45.000

150.000
= 0, 30

La rotació (0,3) indica que cada 100 u.m. d’inversió en actiu es generen 30 u.m. de vendes.

c) Càlcul del palanquejament:

Palanquejament =
actiu

recursos propis
=

150.000

69.670
= 2, 153

El palanquejament (2,153) indica la relació entre l’actiu i els recursos propis. És a dir, la
inversió (actiu) que s’ha fet a l’empresa per cada u.m. de recursos propis.

Càlcul de la rendibilitat financera:

Rf =
benefici net

vendes
·
vendes actiu

·
actiu

recursos propis
= 0, 26 · 0, 30 · 2, 153 = 0, 17

La rendibilitat financera (0,17) indica que cada 100 u.m. de recursos propis generen 17
u.m. de benefici net.

La rendibilitat financera pot modificar-se a positiu en funció dels factors que
integren el seu càlcul:

• Incrementant la rendibilitat de les vendes: augmentant els ingressos i/o
reduint els costos d’aquestes.
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• Incrementant la rotació: reduint l’actiu i/o incrementant els ingressos per
vendes amb la mateixa inversió.

• Incrementant el palanquejament: el fet d’augmentar la relació actiu/recur-
sos propis es pot aconseguir augmentant l’actiu mitjançant l’endeutament
de l’empresa sense modificar l’aportació dels socis; aquest increment dels
recursos aliens pot tenir un efecte positiu sobre la rendibilitat financera, ja
que a la mateixa aportació de recursos propis es poden obtenir més beneficis,
sempre que el cost del capital sigui inferior al rendiment de les inversions
(rendibilitat econòmica). En cas contrari, l’increment d’aquest cost podria
reduir els beneficis i per tant la rendibilitat.

La taula 3.20 mostra un quadre resum de les ràtios de rendibilitat econòmica i
financera:

Taula 3.20. Principals ràtios de rendibilitat econòmica i financera

Rendibilitat
econòmica (Re)

=
BAII

actiu
=

BAII

vendes
×

vendes

actiu

Rendibilitat vendes Rotació

Rendibilitat
financera (Rf)

=
ben. net

rec. propis
=

ben. net

vendes
×

vendes

actiu
×

actiu

rec. propis

Marge Rotació Palanquejament
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