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La informació econòmica i financera a l’empresa
✓ La comptabilitat: concepte i objectius.
La comptabilitat és la ciència econòmica que estudia el patrimoni empresarial, tant de
manera estàtica com dinàmica. Per tant s’estudia, el patrimoni en un moment determinat
(estàtica), com les variacions que es produeixen (dinàmica) que ens permet obtenir el
resultat econòmic de l’empresa.
Els objectius bàsics de la comptabilitat és proporcionar informació econòmica, que permet
prendre decisions de manera més encertada, a diferents nivells de l’empresa:
-

A la direcció (prendre decisions i poder planificar el futur de l’empresa)

-

Als propietaris o accionista (poder comprovar els seus interessos)

-

Als treballadors (poder comprovar la continuïtat de l’empresa i del seu lloc de treball)

-

Als creditors de l’empresa (poder comprovar si ofereix prou garanties per cobrar els seus
crèdits)

✓ El patrimoni empresarial: concepte, masses patrimonials d’actiu i de passiu.

El patrimoni empresarial és el conjunt de béns, drets i obligacions que té una empresa
degudament valorats.
Entenent per béns allò susceptible de ser apreciat o valorat per les persones a qui serveix,
per drets les sumes o quantitats de diners pendents de cobrament de les empreses, i les
obligacions són el conjunt de deutes exigibles que té l’empresa.
Si sumem tots els béns i els drets de cobrament (anomenat actiu) i li restem les obligacions
(anomenat passiu) obtenim el patrimoni net.
Patrimoni net = Béns + Drets – Obligacions
Elements patrimonials. Són els diferents ítems o partides que integren el patrimoni d’una
empresa, així podran ser béns, drets i obligacions que són els que formen el patrimoni
empresarial.
El Compte. Els elements patrimonials descrits (béns, drets i obligacions) s’agrupen en uns
conceptes abstractes anomenats comptes. Per tant serà una representació i mesura dels
elements que componen el patrimoni i que servirà per reflexar la situació inicial i les
variacions posteriors. Els comptes poden ser de balanç (balanç de situació) o de gestió
(compte de resultats)
Els béns i drets de cobrament (en quant a l’actiu) i les obligacions de pagament (en quant a
passiu) es reagrupen en conceptes més amplis i amb característiques homogènies
anomenades masses patrimonials.
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Cada massa patrimonial agrupa una sèrie de comptes amb la mateixa funcionalitat. Les
masses patrimonials d’actiu seran: Immobilitzat, Existències, Realitzable i Disponible. Les
masses patrimonials de passiu seran: Patrimoni net (no exigible), Exigible a ll/t i Exigible a
c/t.
L’agrupació dels elements patrimonials de la mateixa espècie formen un compte, i una
agrupació de comptes amb la mateixa funcionalitat econòmica o financera formarà una
massa patrimonial.
Per exemple, els elements patrimonials com prestatges, cadires, taules...formaran part d’un
compte anomenat “mobiliari” i aquest amb elements de transport, terrenys, construccions...
formaran una massa patrimonial anomenada “actiu no corrent” que agrupa comptes amb
una funcionalitat econòmica a llarg termini en l’empresa.
Masses patrimonials d’actiu
Actiu no corrent
- immobilitzat intangible
- immobilitzat material
- inversions financeres a llarg termini
- inversions immobiliàries
Actiu corrent
- existències
- realitzable
- disponible

Masses patrimonials de patrimoni net i passiu
- patrimoni net
- passiu no corrent
- passiu corrent

APUNTS ELEMENTS ECONÒMICS I FINANCERS

4

SEMINARI ELEMENTS ECONÒMICS I FINANCERS-2019

✓ La partida doble i la normativa comptable.
Principi de la partida doble. El mètode de partida doble consisteix en anotar simultàniament
en dos comptes com a mínim, la variació que es produeix en el patrimoni a causa de cada fet
comptable. La suma de les quantitats anotades en el deure és igual a la suma de les quantitats
anotades en l’haver.

DEURE (carregar)

HAVER (abonar)

AUGMENT ACTIU

DISMINUCIÓ ACTIU

DISMINUCIÓ DE PN O PASSIU

AUGMENT DE PN O PASSIU

DESPESES

INGRESSOS

De vegades la identificació del fet comptable i la seva valoració poden presentar components
subjectius. Això fa indispensable la regulació legal tant de criteris de comptabilització com de
difusió de documents comptables, i la promulgació de normes que en garanteixen la fiabilitat.
Normativa comptable: El Pla General Comptable estableix quin és el marc tècnic bàsic de la
normalització comptable.
Parts del PLA GENERAL COMPTABLE
Aquestes són les següents:
Primera part: MARC CONCEPTUAL
Relaciona els principis comptables i altres conceptes bàsics i fonamentals per a emmarcar
la comptabilitat. Són els pilars sobre els quals s’assenten la resta de continguts del Pla
General de Comptabilitat. Aquesta part del PGC és d’aplicació obligatòria.
Segona part: NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Es tracta d’un conjunt de normes que desenvolupen els principis comptables i altres
disposicions contingudes en el Marc Conceptual. Aquesta part del PGC és d’aplicació
obligatòria.
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Tercera part: COMPTES ANUALS
Aquesta part també és d’aplicació obligatòria.
Els comptes anuals són:
- El balanç, que representa la situació econòmico-financera de l’empresa
- El compte de pèrdues i guanys, que informa del benefici o pèrdua degut a
ingressos i despeses realitzats durant l’exercici econòmic.
- L’estat de canvis en el patrimoni net (ECPN), inclou les despeses i ingressos
registrades al compte de pèrdues i guanys, així com d’altres modificacions
patrimonials (retirada o ampliació de capital dels socis...).
- L’estat de fluxos d’efectiu (EFE), informa sobre l’origen i la utilització del diner
efectiu i altres elements monetaris equivalents, per tant és un resum dels diners que
han entrat a l’empresa i el seu posterior ús.
- La memòria, completa, amplia i comenta la informació dels altres comptes anuals
Quarta part: QUADRE DE COMPTES
Conté els grups, subgrups i comptes necessaris degudament codificats en forma decimal
i amb un títol expressiu del seu contingut. Aquesta part del PGC no és d’aplicació
obligatòria.
Cinquena part: DEFINICIONS I RELACIONS COMPTABLES
Descripció de cadascun dels conceptes que apareixen en el quadre de comptes i la
mecànica comptable més habitual d’aquests, és a dir, els motius de càrrec i abonament
més usuals. Aquesta part del PGC no és d’aplicació obligatòria.
Per altra banda caldrà tenir en compte:
-

-

Legislació mercantil.
o

El codi de comerç

o

Els llibres de comptabilitat (llibre diari, llibre d’inventaris i comptes anuals)

o

El llibres d’actes

Legislació fiscal. Formada bàsicament per la Llei general tributària, que estableix el
marc general per al desenvolupament dels diferents tributs (taxes , contribucions
especials i impostos)
o

En quan als impostos podem classificar-los en:
▪

Impostos directes (IRPF,IS,IAE)

▪

Impostos indirectes (ITP, IVA, Impostos especials)
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✓ El cicle comptable. Concepte i fases.
Conjunt d’operacions realitzades per una empresa durant un exercici econòmic.
L’ordre del cicle comptable de l’empresa és el següent:
1. Balanç de situació inicial.
2. Assentament d’obertura.
3. Registre de les operacions de l’exercici.
4. Balanç de comprovació i inventari de final d’exercici
5. Correccions de final de l’exercici en el llibre diari
6. Balanç de comprovació final
7. Regularització de comptes i obtenció del resultat de l’exercici.
8. Balanç situació final
9. Tancament de comptes
1. Balanç situació inicial / Inventari

L’article 28 del codi de comerç diu que “el llibre d’Inventaris i Comptes anuals s’obrirà
amb el balanç inicial detallat de l’empresa”, per tant caldrà tenir l’inventari (informació
detallada de tots els béns, drets i obligacions) per poder començar a obrir els comptes
que representen el patrimoni empresarial.
2. Assentament d’obertura
L’assentament d’obertura es realitza el primer dia del període comptable i es limita a
recollir el balanç de situació final del període comptable anterior, de manera que quedi
reflexat com a inici de l’exercici comptable la situació patrimonial final de l’exercici
anterior. Per tant s’apuntaran al deure del llibre diari tots els comptes d’actiu i a l’haver
tots els comptes de patrimoni net i passiu. També es passaran al llibre Major.
3. Registre d’operacions econòmiques i financeres
Segons l’article 29 del Codi de Comerç diu que “el llibre Diari registrarà dia a dia totes
les operacions relatives a l’activitat de l’empresa”. En el llibre diari de l’empresa s’anoten
els assentaments operatius que recullen, per ordre cronològic, les operacions de
l’empresa al llarg d’un exercici. Aquesta és l’etapa més extensa del cicle comptable ja
que registrarà tots els documents a operacions de compres, vendes, préstecs,
pagaments i cobraments, entre d’altres i es traspassarà la informació al llibre Major.
4. Balanç de comprovació i inventari de final d’exercici
Segons l’article 28 del Codi de Comerç diu que “com a mínim trimestralment es
transcriuran amb sumes i saldos els balanços de comprovació” amb la intenció de
comprovar que les anotacions efectuades en el llibre major a partir dels
assentaments del llibre diari s’hagin passat correctament. Encara que
l’obligatorietat és trimestralment es solen redactar mensualment amb la finalitat d’obtenir
informació sobre la situació patrimonial en períodes més curts.
5. Correccions de final de l’exercici en el llibre diari
S’han de realitzar correccions al final de l’exercici per, entre d’altres, comprovar el valor
final de les existències realitzant la corresponent variació o bé realitzant les
amortitzacions per calcular el valor real de l’immobilitzat.
6. Balanç de comprovació final
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Es realitza un altre balanç en el que s’incorporen les correccions realitzades en l’apartat
anterior.
7. Regularització de comptes i obtenció del resultat de l’exercici.
Assentaments de regularització. Liquidar tots els comptes dels grups 6 i 7 en el compte
de Resultat de l’exercici 129.
8. Balanç situació final
Presentació de la situació patrimonial final, formada pel conjunt de béns, drets,
obligacions i net patrimonial que presentat l’empresa al final de l’exercici econòmic.
9. Tancament de comptes
Al finalitzar l’exercici es tanquen tots els comptes que tinguin saldo (els comptes de
Balanç). La tècnica consisteix en apuntar en l’haver els comptes d’actiu i en el deure els
de patrimoni net i passiu. (Vigileu no apuntar cap en negatiu)
✓ Concepte i objectius de l’anàlisi d’estats financers. Confecció dels comptes anuals.
- El balanç, que representa la situació econòmico-financera de l’empresa
- El compte de pèrdues i guanys, que informa del benefici o pèrdua degut a
ingressos i despeses realitzats durant l’exercici econòmic.
- L’estat de canvis en el patrimoni net (ECPN), inclou les despeses i ingressos
registrades al compte de pèrdues i guanys, així com d’altres modificacions
patrimonials (retirada o ampliació de capital dels socis...).
- L’estat de fluxos d’efectiu (EFE), informa sobre l’origen i la utilització del diner
efectiu i altres elements monetaris equivalents, per tant és un resum dels diners que
han entrat a l’empresa i el seu posterior ús.
- La memòria, completa, amplia i comenta la informació dels altres comptes anuals
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✓ Classificació del Balanç de Situació en masses patrimonials.
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Estructura del compte de Pèrdues i Guanys.

✓ Concepte, càlcul i interpretació de fons de maniobra, actiu corrent, passiu corrent,
actiu no corrent i recursos permanents.
Fons de maniobra (FM) Part del no exigible i exigible a llarg termini que està finançant
inversions (actiu) d’actiu corrent.
FM = (PN+PNC) - ANC.
FM = AC - PC
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✓ El cicle d’explotació. Càlcul i interpretació del període mitjà de maduració (econòmic
i financer)
· PERÍODE MITJÀ DE MADURACIÓ.

És la durada mitjana del cicle d’explotació d’una empresa. És el temps mitjà que passa
des de que les existències entren al magatzem fins que es cobren dels clients, la qual
cosa implica haver-les emmagatzemat, haver-les consumit en el procés productiu,
haver-les venut i haver-les cobrat.
PME = PMa + PMf + PMv + PMc, sent PMa el període mitjà d’aprovisionament, PMf el
període mitjà de fabricació, PMv el període mitjà de venda i PMC el període mitjà de
cobrament.
-El període de maduració financer o període mitjà de maduració és el temps que
generalment l’empresa tarda a recuperar els diners que ha invertit en la compra de
materials per a la producció. És el nombre de dies que ha de finançar totalment
l’empresa.
És el temps que es triga a recuperar cada unitat monetària invertida en el cicle
d’explotació. Quan l’empresa no paga les factures al comptat, l’empresa disposa d’un
període de finançament addicional. Per tant, és el temps que passa, en mitjà, des de
que es paga als proveïdors fins que es fa el cobrament als clients.
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PMF = PME – PMp (període mitjà de pagament), sent PME el període de maduració
econòmic.
Període mitjà de maduració en una empresa comercial
- Període d’aprovisionament o emmagatzemament (PMa). temps q tarda fins q es
venen.
- Període de cobrament (PMc). temps q tarda a cobrar factures o lletres als clients
- Període de pagament (PMp). temps q tarda a pagar els proveïdors

· SUBPERIODES QUE FORMEN EL PERIODE MITJÀ DE MADURACIÓ.

El període mitjà de maduració ve determinat pel nombre de dies que hi ha entre la data
de pagament per a l’adquisició de les primeres matèries, mercaderies... i el moment de
la seva recuperació per mitjà de la venda de les mercaderies o productes acabats i el
corresponent cobrament posterior. El període mitjà de maduració està format per
components o subperíodes:
✓ Període mitjà d’aprovisionament (PMa): nombre de dies que, de mitjana, les
existències romanen al magatzem abans de ser usades.
✓ Període mitjà de fabricació (PMf): nombre de dies que, de mitjana, passen des
de la incorporació de la primera matèria fins a l’obtenció del producte.
✓ Període mitjà de venda (PMv): termini d’emmagatzematge de mercaderies i/o
productes acabats; temps que passa des de l’elaboració del producte fins a la
seva venda.
✓ Període mitjà de cobrament (PMc): nombre de dies que, de mitjana, es triga a
cobrar dels clients.
✓ Període mitjà de pagament (PMp): expressa el finançament aconseguit per
l’empresa dels seus proveïdors. Nombre de dies que, de mitjana, es triga a
pagar als proveïdors.
PME = PMa + PMf + PMv + PMc
PMF = PMa+PMf+PMv+PMc-PMp = PME-PMp
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✓ Anàlisi financera: càlcul i interpretació de les ràtios de disponibilitat, tresoreria,
liquiditat, solvència (o garantia), endeutament i estructura del deute.
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✓ Anàlisi econòmica: càlcul i interpretació de la rendibilitat econòmica, la rendibilitat
financera, la rendibilitat de les vendes.

BAII = BAI – Despeses financeres
BN= Resultat de l'exercici
✓ Viabilitat econòmica: concepte i càlcul del punt mort o llindar de benefici.
La viabilitat econòmica del projecte empresarial implica comprovar si l’activitat de l’empresa
generarà beneficis o no. Per a això s’ha de tenir una idea clara de l’estructura de costos i
ingressos de l’empresa. Cal determinar una estimació dels elements següents:
Costos fixos. . Aquells que no varien amb el volum de producció (lloguer del local,
amortització de la maquinària o mà d’obra).
Costos variables. Aquells que són proporcionals al volum de producció (consum de
primeres matèries, mà d’obra directa o consum d’energia).
Preu de venda del producte. Objecte de l’activitat de l’empresa, que inclou el marge de
beneficis en funció de la demanda i de la competència.
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✓ Viabilitat financera: anàlisi de la inversió. Pla d’inversions i finançament.
Viabilitat financera: cal valorar l’equivalència entre les inversions de l’empresa i les fonts
de finançament. Per això, és interessant preparar un pla d’inversions i un pla de
finançament que estiguin relacionats entre sí.
Les necessitats del pla d’inversions que s’inclou en el projecte empresarial estan
determinades, per una part, per la xifra de vendes o nivell d’activitat que es preveu i, per
altra, per la tecnologia disponible per als equips productius. Un cop determinat el nivell
d’activitat i elegida la tecnologia que s’utilitzarà, el pla d’inversions detallarà, element a
element, els components de l’estructura de l’actiu (corrent i no corrent) amb la
quantificació monetària corresponent i amb la indicació del moment de la seva adquisició.
En el cas dels elements de l’actiu corrent, s’ha de tenir en compte que les exigències
financeres de l’existència d’un determinat període mitjà de maduració obligaran la
constitució del fons de maniobra inicial.
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Gestió financera
✓

Estructura econòmica i financera de l’empresa i classificació de les principals fonts
de finançament:
L'estructura econòmica de l’empresa representada per l'actiu del seu balanç precisa d'una
estructura financera representada pel patrimoni net i passiu, que indiqui l'origen de les
diferents fonts financeres utilitzades en cada moment. La correspondència entre les
inversions i el seu finançament és inseparable.
S’entén per fons de finançament els recursos líquids o els mitjans de pagament de
l’empresa per fer front a les seves necessitats dineràries.
Es poden classificar segons:
-

Termini de devolució de la font de finançament: curt i llarg termini

-

Procedència de la font de finançament: intern i extern

-

Pertinença de les fonts de finançament:

Fonts de finançament pròpies: capital, reserves i amortitzacions.
Fonts de finançament alienes: préstecs, emprèstits, lísing, pòlissa de crèdit, crèdit
comercial o de proveïdors, descompte d’efectes, facturatge i renting.
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✓ Fonts de finançament propi: capital, reserves i amortitzacions.
✓ Fonts de finançament propi :
El finançament intern o autofinançament està constituït per aquelles fonts que han estat
generades per la pròpia activitat de l’empresa i que es destinen a l’ampliació o al
manteniment de la seva activitat.
Dins de l’autofinançament, es distingeixen dos tipus:
L’autofinançament d’enriquiment és aquella part del resultat de l’exercici que no es
distribueix entre els accionistes, i passa a formar part de les reserves de l’empresa.
L’autofinançament de manteniment es deriva de l’amortització i servirà per substituir
l’immobilitzat en el futur. Aquests recursos es destinen a mantenir la capacitat productiva
de l’empresa.

Capital (extern) i Reserves i Amortitzacions (intern o autofinançament)
1. Capital (extern): està format per les aportacions del socis en formar-se la societat i,
a més, per les ampliacions successives de capital que es puguin produir. Les accions
són parts alíquotes del capital social de l’empresa i en general dels recursos propis. En
ocasions pot ser convenient el procedir a una ampliació de capital per mitjà de l'emissió
de noves accions. Per evitar la dissolució del control, els accionistes antics poden exercir
el seu dret preferent de subscripció (dret que te l' accionista a mantenir la participació
en l’empresa).
El capital està format per les aportacions dels socis en formar-se la societat o per
ampliacions de capital que es puguin produir i pot estar representat en accions (SA) o
participacions (SL). Aquestes aportacions poden procedir de persones individuals,
d’empreses o de grups d’empreses.
*Autofinançament o Fonts de Finançament Intern : (reserves i amortitzacions):
Fonts o recursos financers generats en l'interior de l’empresa i que no provenen
d'aportacions exteriors. Medis de finançament que no procedeixen de noves aportacions
dels socis ni de l’augment de endeutament, sinó que l’empresa genera.
2. Reserves (intern): provenen dels beneficis no distribuïts per l’empresa i formen part
del seu autofinançament intern.
Les reserves són un instrument de finançament intern i propi de l’empresa derivat de la
reinversió en l’empresa dels beneficis obtinguts i no distribuïts als accionistes o socis.
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3. Amortitzacions (intern): Expressió comptable del repartiment (periodificació) del
cost d’adquisició de l’immobilitzat en exercicis successius que reflexa la pèrdua de valor
del bé. 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 en què es cobri l’import de la venda. Al final de la vida
econòmica d’aquests actius, l’empresa podrà substituir-los fent ús dels diners acumulats
en aquest fons (el fons no és real; estarà repartit en el actiu*).
*Una vegada acaba el cicle comptable es fa el repartiment del Benefici. Una part serveix
per pagar els impostos, una altra part no es reparteix ( Reserves) i la resta es reparteix
als accionistes (Dividend). La amortització del immobilitzat (despesa) fa que el benefici
sigui inferior i per tant surtin menys diners pels dividends repartits als accionistes.
L’amortització pot ser contemplada com la recuperació parcial dels bens de
immobilitzat, per la seva posterior reposició.
✓ Fonts de finançament aliè : préstecs, emprèstits, lísing, pòlissa de crèdit, crèdit
comercial o de proveïdors, descompte d’efectes, facturatge i renting:
Fonts de finançament aliè
1. Préstecs: Un préstec és aquell en el qual l’entitat financera lliura al client una quantitat

de diners, obligant a aquest últim al cap d’un termini establert a restituir aquesta
quantitat, més els interessos corresponents.
2. Emprèstits: Un emprèstit consisteix en l’obtenció de finançament mitjançant l’emissió,

per part de l’empresa, de títols de renda fixa (obligacions, bons, pagarés,...) en els
mercats de valors. Aquests títols reconeixen al seu posseïdor (que ha hagut de pagar
l’import del títol a l’empresa emissora) el dret de cobrament futur d’uns fluxos d’efectiu
preestablerts i coneguts fins al venciment dels títols i, per tant, aquest posseïdor té la
qualitat de creditor de l’empresa.
3. Lísing: És una forma de finançament per a l’adquisició de béns de producció o

equipament. L’empresa de lísing adquireix el bé en qüestió, i pacta amb l’empresa un
pla d’amortització (lloguer) pel qual aquesta, paga una renda durant un període concret
i al final del qual, pagant un import anomenat opció de compra, l’empresa pot quedar-se
el bé en propietat. Tot i que la propietat del bé és de l’empresa de lísing, l’empresa que
l’està pagant l’utilitza i és l’encarregada del seu manteniment i bon ús.
4. Pòlissa de crèdit: Mètode de finançament pel qual l’empresa signa un contracte amb

el banc, que posa a la seva disposició un compte de crèdit amb un límit. L’empresa utilitza
aquest mètode quan no sap exactament quan ni quant necessitarà aquests diners.
L’empresa paga pels imports disposats els interessos i una comissió per la quantitat que
no hagi utilitzat.
5. Crèdit comercial o de proveïdors. Finançament que s’aconsegueix per fer

pagaments a crèdits, és a dir, posteriorment a la data de la realització de la operació.
L’empresa disposa del que ha comprat, per tant, ho pot incorporar al seu procés
productiu, sense haver-ho pagat, pel que disposa de finançament durant aquest període
de temps.
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6. Descompte d’efectes: El descompte d’efectes consisteix en portar al descompte al

banc els efectes del que disposa l’empresa. L’empresa obté la quantitat que estableix
l’efecte abans de que arribi el seu venciment, a canvi del pagament d’uns interessos i
possibles comissions. A la data del venciment, el banc els presenta als obligats a pagar
per tal que els facin efectius. En cas d’impagat es retornen als seus clients (cedents)
carregant-los-hi en compte juntament amb totes les despeses que s’hagin produït.
7. Facturatge: El facturatge o factoring és la transferència de tots els drets de crèdit

sobre clients (factures i lletres) a una empresa denominada factor, la qual proporciona a
l’empresa una liquiditat immediata i li evita problemes d’impagats i morosos. És a dir, es
transfereix també el risc d’insolvència dels clients i deutors. El principal inconvenient és
el seu elevat cost.
8. Renting: És una modalitat que consisteix en el lloguer de béns mobles a mitjà i llarg

termini. En el contracte de rènting l’arrendatari es compromet a pagar un lloguer mensual
durant un termini concret i l’empres de rènting es compromet a mantenir el bé en qüestió
en condicions de funcionament. A diferència del lísing aquest contracte no té opció de
compra al seu venciment. És pot substituir els equips o renovar el contracte.
9. Fonts espontànies de finançament. Són aquelles que no requereixen una

negociació prèvia, com per exemple les quantitats que l’empresa deu a Hisenda Pública
(IVA, IRPF) o a la Seguretat Social.
Càlcul genèric del cost del finançament:
Si és una font a llarg termini podrem periodificar per anys i fer el càlcul com la TRI, es a
dir en el cas d’inversió parlem de rendibilitat i en el cas de finançament de cost però ho
calculem de la mateixa manera.
Si tenim una font a curt termini calculem el cost efectiu periodificat (mensual, trimestral,...)
i desprès calculem la TAE = (1+ik)k - 1
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✓ Concepte i tipologies d’inversió:
Concepte : Aplicació de mitjans financers a la compra, renovació o millora d’elements de
l’immobilitzat que té com a objectiu la millora de la capacitat productiva de l’empresa.
Classificació de les inversions: :
Segons el suport de la inversió (físiques, immaterials i financeres)
1. Inversió física: adquisició d’un actiu material (maquinària, terrenys,
construccions...).
2. Inversió immaterial: adquisició d’un actiu intangible o immaterial (investigació,
desenvolupament, propietat industrial, aplicacions informàtiques...).
3. Inversió financera: adquisició d’un actiu financer (obligacions, accions, dipòsits
bancaris). Finalitza quan els títols són venuts.
Segons el període de temps (llarg termini > 1 any i curt termini )
1 Inversió a llarg termini: aquelles que tenen lloc durant un període de temps
superior a un exercici econòmic, normalment un any.
2. Inversió a curt termini: aquelles que tenen lloc durant un període de temps
inferior o igual a un exercici econòmic, normalment un any.
Segons la relació de la inversió amb altres inversions
1. Inversió substitutiva. Inversió que limita la realització d’altres. Cal tenir en compte
que no es confongui amb la de reposició o renovació que es aquella que substitueix
un actiu vell per un altre de nou.
2. Inversió complementària. Inversió que quan es realitza facilita d’alguna manera
l’acompliment d’una altra.
3. Inversió independent. Inversió que quan es realitza no afecta ni positiva ni
negativament la realització d’una altra.
Segons la seva finalitat
1. Inversions de renovació o de reposició: tenen com a objectiu substituir aquells
actius que estan envellits per uns de nous.
2. Inversions d’expansió (o expansives): tenen com a objectiu ampliar la capacitat
i dimensió de l’empresa per atendre una demanda creixent i augmentar les vendes.
3. Inversions de modernització o d’innovació: es fan per mantenir i millorar el
producte o el procés productiu, per augmentar la producció i millorar la situació de
l’empresa en el mercat.
4. Inversions estratègiques: Inversions de modernització que tenen per objectiu
l’adaptació de l’empresa a canvis tecnològics i l’increment de la seva competitivitat.
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✓ Mètodes de selecció d’inversions. Els diferents elements financers que s’utilitzen en el
càlcul dels criteris de selecció de les inversions.
✓

Desemborsament inicial: És el cost que es paga al adquirir l’element d’actiu.

✓ Durada de la inversió: És el temps en que es produeixen entrades i sortides de
diner.
✓

Fluxos nets de caixa: És la diferència entre cobraments i pagaments.

✓ Valor residual: És el valor de l’actiu al final de la vida de la inversió.

✓ Mètodes de selecció d’inversions estàtics. Càlcul i interpretació del període de
recuperació (pay back): Amb el raonament estàtic es treballa com si els diners que es
cobren i paguen en diferents moments tinguessin el mateix valor, el fluxos tenen el mateix
valor encara que es produeixen en diferent moments.
Els mètodes estàtics no tenen en compte el diferent valor que pren el diner en el temps. En
aquests mètodes se suposa que, per exemple, és el mateix 100 . ara que d’aquí a dos
anys. En canvi, els mètodes dinàmics tenen en compte que el diner en el temps acumula
interessos i, per tant, el seu valor és diferent en cada moment.
Els mètodes estàtics es basen en el fet que el valor dels diners és constant al llarg del
temps. Per tant, es considera que dos fluxos de caixa iguals però referits a diferents
moments de temps tenen el mateix valor.
En canvi, els mètodes dinàmics sí tenen en compte el diferent valor dels diners segons el
moment en què es produeix el flux de caixa (ja siguin pagaments o cobraments). Suposen
un plantejament molt més realista que els mètodes anteriors.
Càlcul i interpretació del període de recuperació (payback):
El mètode del termini de recuperació o payback consisteix a establir el termini de
recuperació del desemborsament inicial. És un criteri molt adequat per a aquelles
inversions en les que interessa recuperar la inversió el més aviat possible.
Representa el nombre d’anys que es triga a recuperar el desemborsament inicial (D0).
Si els fluxos (F) son constants el termini es igual a D0/F. Desemborsament inicial dividit per
el flux constant.
En el cas que siguin diferents el termini s’obtindrà de l’acumulació dels diferents fluxos de
caixa fins a arribar al desemborsament inicial. Si no dona exacte es considera que el flux
es constant.
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✓ Mètodes de selecció d’inversions dinàmics. Càlcul i interpretació del VAN (Valor
Actual Net) i interpretació de la TIR (Taxa Interna de Rendibilitat):
Amb el raonament dinàmic es té en compte el diferent valor dels diners segons el moment
en què es produeix el flux de caixa, tenen en compte el moment concret en què es produeix
l’entrada o la sortida de les quantitats monetàries.
Característiques d’una inversió: desemborsament inicial, durada temporal, fluxos nets de
caixa (cobraments menys pagaments) i valor residual.
VAN:
El VAN d’una inversió és la diferència que hi ha entre el valor actualitzat de les entrades
netes que genera i el desemborsament inicial. Consisteix a actualitzar tots els fluxos nets
de caixa al moment actual i obtenir el valor capital en aquest moment. Les quantitats
s’hauran de sumar o restar segons que representen entrades o sortides monetàries
provocades per la inversió.

VAN = - Do + F1 / (1+ i) ^1+ F2 / (1+ i) ^2+ F3 / (1+ i) ^3... + Fn / (1+i1) ^n )

Si el VAN > 0 el projecte d’inversió és aconsellable.
Si el VAN < 0 el projecte d’inversió es refusarà.
Si el VAN = 0 el projecte d’inversió és indiferent.
El criteri per seleccionar una inversió segons el VAN és el d’escollir, d’entre les que tenen
un valor positiu, aquella inversió que el tingui més alt
Si el resultat del VAN és negatiu vol dir que la suma total de les sortides que provoca el
projecte d’inversió és superior a la suma de les entrades, valorades en un mateix instant,
en aquest cas el moment inicial. Per tant, la inversió no és recomanable.
VAN: valor actualitzat de tots els cobraments menys valor actualitzat de tots els pagaments.
VAN>0 : És preferible fer la inversió a invertir la quantitat inicial al tipus d'interès del mercat
(taxa de actualització). Si el VAN es més gran que zero vol dir que aquesta inversió té una
rendibilitat més alta que invertir el desemborsament inicial a la taxa d’actualització durant
el termini que dura la inversió per tant és millor alternativa.
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TIR: És la taxa d'actualització que fa que el valor actual net d'una inversió sigui igual a zero.
Ens dona la rendibilitat de la inversió.
El VAN quantifica el benefici absolut i la TIR informa del percentatge de rendibilitat (relatiu).
La TIR és la taxa d’actualització o descompte que fa que el VAN (Valor Actual Net) sigui
igual a zero. El seu valor (expressat en percentatge) proporciona una mesura de la
rendibilitat de la inversió. Per seleccionat una inversió cal comparar aquesta taxa de
rendibilitat amb el tipus d’actualització o descompte del mercat.

Així, si la TIR és superior al tipus d’actualització del mercat (la rendibilitat del projecte és
superior a la del mercat), el VAN seria positiu i l’empresa obtindria uns guanys de la seva
inversió. Per tant, el projecte d’inversió seria aconsellable.
Si la TIR és inferior al tipus d’actualització del mercat, la rendibilitat del projecte és inferior
a la del mercat, el VAN seria negatiu i la inversió no seria aconsellable.
Finalment, si la TIR és igual al tipus d’actualització del mercat, el VAN seria igual a zero i
el fet de realitzar o no la inversió seria indiferent.
Per tant, la TIR ens indica que cal escollir aquell projecte que proporciona una TIR més
elevada i superior a la taxa de cost del capital.
La Taxa Interna de Rendibilitat o TIR seria el màxim cost del passiu que pot suportar la
inversió. En altres paraules, i' seria la rendibilitat de l'actiu.
La TIR es un paràmetre més fàcil de visualitzar que el Valor Capital. El fet d'estar expressat
en percentatge proporciona una mesura relativa de la rendibilitat d’un projecte més
expressiva que la rendibilitat total.
La taxa interna de rendibilitat és el valor de r que fa que el valor del VAN (Valor Actual Net)
sigui zero.
La T.I.R. seria el màxim cost del passiu que pot suportar la inversió. En altres paraules, i'
seria la rendibilitat de l’actiu.
El fet d’estar expressat en percentatge proporciona una mesura relativa de la rendibilitat
d’un projecte permetent així comparar diferents projectes i indicant que hauríem d’elegir
aquell que proporcionés una TIR més elevada i superior a la taxa de cost del capital .
Si només tenim un projecte, l’haurem d’executar si la TIR és > taxa de cost del capital.
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Fonts bibliogràfiques
✓ Concrecions i exercicis publicats pel Departament d'Economia i Coneixement
d'Universitats i Recerca
✓ Economia de l'Empresa de l'Editorial Mc Graw Hill
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EXERCICIS
EXERCICI 1

Balanç de situació.
Definir, calcular i interpretar el fons de maniobra.
Enumereu les situacions patrimonials i digueu la principal característica.
Determineu i argumenteu la situació patrimonial en aquest cas concret
Calculeu les ratios financeres i analitzeu els resultats de les dues amb pitjor resultat
segons els seus intervals.
✓ Proposta de solució de les ratios de l’apartat anterior
✓ Compte de pèrdues i guanys
✓ Càlcul de la rendibilitat econòmica, financera i de les vendes.

✓
✓
✓
✓
✓
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EXERCICI 2

Amb la següent informació, realitzeu:

Balanç de situació.
Definir, calcular i interpretar el fons de maniobra.
Enumereu les situacions patrimonials i digueu la principal característica.
Determineu i argumenteu la situació patrimonial en aquest cas concret
Calculeu les ratios financeres i analitzeu els resultats de les dues amb pitjor resultat
segons els seus intervals.
✓ Proposta de solució de les ratios de l’apartat anterior (1 punt)

✓
✓
✓
✓
✓
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✓
✓

EXERCICI 3

✓ Càlcul de la rendibilitat econòmica, financera i de les vendes dels dos anys i analitzeu
la seva evolució.
✓ Enumereu els comptes anuals i les parts del pla general comptable
✓ Expliqueu el concepte de període mitjà de maduració econòmic (PME) i financer (PMF)
d’una empresa industrial i comercial. Enumereu els subperíodes que conté i digueu
com podria millorar el PME i el PMF si tingués un nombre de dies molt elevat en el
període de cobrament.
✓

EXERCICI 4

Balanç de situació.
Definir, calcular i interpretar el fons de maniobra.
Enumereu les situacions patrimonials i digueu la principal característica.
Determineu i argumenteu la situació patrimonial en aquest cas concret
Calculeu les ratios financeres i analitzeu els resultats de les dues amb pitjor resultat
segons els seus intervals.
✓ Proposta de solució de les ratios de l’apartat anterior
✓ Compte de pèrdues i guanys
✓ Càlcul de la rendibilitat econòmica, financera i de les vendes.

✓
✓
✓
✓
✓
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✓
✓

EXERCICI 5

Balanç de situació.
Definir, calcular i interpretar el fons de maniobra.
Enumereu les situacions patrimonials i digueu la principal característica.
Determineu i argumenteu la situació patrimonial en aquest cas concret
Calculeu les ratios financeres i analitzeu els resultats de les dues amb pitjor resultat
segons els seus intervals.
✓ Proposta de solució de les ratios de l’apartat anterior
✓ Compte de pèrdues i guanys
✓ Càlcul de la rendibilitat econòmica, financera i de les vendes.

✓
✓
✓
✓
✓
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✓

EXERCICI 6

1. Triar i ordenar entre les diferents inversions segons els mètodes de selecció estàtics i
dinàmics:
INVERSIÓ
A
B
C

Do
-500.000
-800.000
-1.100.000

F1
350.000
160.000
450.000

F2
300.000
330.000
400.000

F3

F4

F5

220.000
350.000

110.000
300.000

375.000

Les inversions A i B no tenen valor residual i la C té un valor residual del 10% del
desemborsament inicial. El tipus d’interès (taxa d’actualització o cost de capital) és del 8%
S’haurà de fer el càlcul, valorar i ordenar les decisions d’inversió, interpretant el resultat obtingut
per cadascun dels criteris.
1.1. Estàtics:
1.1.1. Explicar el criteri de selecció del mètode termini de recuperació o Pay –Back i
quan s’accepten o rebutgen les inversions per aquest mètode
1.1.2. Càlcul del termini de recuperació de totes les inversions
1.2. Dinàmics:
1.2.1. Explicar el criteri de selecció del mètode VAN i quan s’accepten o rebutgen les
inversions per aquest mètode
1.2.2. Càlcul del valor actual net de totes les inversions
1.2.3. Explicar el criteri de selecció del mètode TIR i quan s’accepten o rebutgen les
inversions per aquest mètode
1.2.4. Càlcul del tipus de rendibilitat interna o taxa interna de retorn.
a) Plantejar les equacions de les tres inversions
b) Calcular la TIR de A
c) Explicar per sobre o per sota de quin valor serà la TIR de B
d) Realitzar una aproximació a la representació gràfica de les tres inversions
sabent que la TIR de B és 1.06% i la de C és 23.95%
1.3. Ordenar les inversions pels criteris anteriors (Pay-Back, VAN, TIR)
1.4. Explicar la diferència entre els mètodes estàtics i dinàmics
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✓

EXERCICI 7
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EXERCICI 8

EXERCICI 9
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EXERCICI 10

EXERCICI 11

APUNTS ELEMENTS ECONÒMICS I FINANCERS

32

SEMINARI ELEMENTS ECONÒMICS I FINANCERS-2019

EXERCICI 12
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EXERCICI 13
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EXERCICI 14

EXERCICI 15
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EXERCICI 16
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EXERCICI 17

EXERCICI 18
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EXERCICI 19
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EXERCICI 20
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EXERCICI 21
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EXERCICI 22

EXERCICI 23

Coneixem la informació següent sobre un pla d’empresa de tres joves emprenedors:
— Inversió inicial necessària: 25.000 € .
— Capital inicial dels emprenedors: 9.000 € .
— Capacitat de producció: 20.000 unitats.
— Volum de producció i venda a partir del qual s’obtenen beneficis: 15.000 unitats.
— Demanda potencial: 80.000 unitats.
— Estimacions de vendes anuals: 14.000 unitats el primer any i 17.000 el segon.
Possibilitat d’incrementar un 10 % la producció al cap d’un any.
— Per a poder obtenir finançament aliè, els bancs els exigeixen un capital mínim del 30 % de
la inversió necessària per a tirar endavant el negoci.
A partir d’aquesta informació, responeu a les qüestions següents:
a) Justifiqueu raonadament la viabilitat del projecte des del punt de vista legal: quin tipus de
forma jurídica és la més adient per a l’empresa que volen crear?
b) Justifiqueu raonadament la viabilitat del projecte des del punt de vista financer. (0,5 punts)
c) És possible que aquesta empresa obtingui beneficis el primer any? I el segon? Justifiqueu la
resposta.
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EXERCICI 24

5.2. La Laia està elaborant un pla d’empresa per al seu projecte de negoci: una botiga
de productes a un preu fix. Per analitzar la viabilitat econòmica de l’empresa, vol saber amb
quina quantitat de vendes pot cobrir-ne els costos totals i començar a obtenir beneficis.
Si té la intenció d’establir el preu de venda unitari durant el primer any en 24€, el doble del preu
d’adquisició dels seus productes, i estima que els costos fixos són de 36.000€ anuals,
a) Quin és el punt mort (o llindar de rendibilitat) de l’empresa per al primer any d’activitat?
Interpreteu-ne el resultat.
b) Quin resultat obtindria l’empresa amb unes vendes de 4.000 unitats físiques? Raoneu el
resultat i interpreteu-lo gràficament.
EXERCICI 25
La Negra, SL és una nova empresa que es vol dedicar a l’edició de llibres de noveŀla negra. Ha
estimat uns costos fixos anuals per a aquest negoci de 15.000€, uns costos variables unitaris
de producció de 15€ per llibre editat i uns costos variables unitaris de comercialització de 2€
per llibre. L’empresa té la intenció de vendre els llibres a un preu unitari de 22€.
a) Calculeu i interpreteu el punt mort (o llindar de rendibilitat) de l’empresa La Negra, SL.
b) Si l’estimació de les vendes anuals és de 5.000 llibres, quins beneficis obtindrà l’empresa?
c) Si l’empresa fa una campanya publicitària amb un cost de 2.000€, com afectarà el punt mort
de l’empresa? Interpreteu el resultat.
d) Com afectaria una empresa el fet de tenir un volum de producció i venda per sota del punt
mort?

APUNTS ELEMENTS ECONÒMICS I FINANCERS

42

