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ÍÍndexndex

Assentaments especials
Anàlisi d’estats financers
Obligació informació. Registre mercantil, auditoria



Assentament inicial
Per a iniciar l’activitat de l’empresa
◦ S’abonen les aportacions dels socis als comptes

de capital i es carreguen les quantitats
corresponents en bancs o en caixa

Assentament de tancament
◦ S’ha de saldar, deixant amb saldo zero, tots els

comptes d’empresa
Assentament d’obertura
◦ Es traspassen els saldos dels comptes de l’exercici

anterior

AssentamentsAssentaments especialsespecials



Patrimonial
◦ Estudi de les masses patrimonials (actiu i passiu)
Financer
◦ Estudiar la solvència i la liquiditat de l’empresa
Econòmic
◦ Rendibilitat de l’empresa

TipusTipus dd’’ananààlisilisi



AnAnààlisilisi patrimonialpatrimonial
El fons de maniobra
Estats patrimonials

5



FM = actiu circulant – passiu circulant
◦ Passiu circulant és l’exigible a curt termini
◦ Actiu circulant: existències, realitzable (deutors) i 

disponible
Es podria definir també com
◦ FM = passiu fix – actiu fix
El fons de maniobra és
◦ L’actiu circulant necessari per a mantenir

l’activitat
◦ O el passiu fix necessari per a l’equilibri de 

l’empresa

El El fonsfons de de maniobramaniobra
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FONS DE MANIOBRA POSITIU       
NEGATIU

AF
PF

AC

FM > 0

PC

AF
PF

AC

FM < 0

PC
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ESTABILITAT 
PATRIMONIAL
El passiu fix (capital, recursos propis, 
deutes a llarg termini) ha de financiar
l’actiu fix (immobilitzat) i una part de l’actiu
circulant
La resta de l’actiu circulant l’ha de financiar
el passiu circulant
Fons de maniobra negatiu
◦ No es disposa d’actius circulants suficients per a 

pagar els deutes a curt termini ==> Risc de 
suspensió de pagaments (concurs de creditors)
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Cicle de maduració
Temps transcorregut des que es paguen les 
mercaderies fins que es poden cobrar
Algunes empreses com els supermercats poden 
tenir fons de maniobres negatius sense riscos, per
això necessiten:
◦ Tenir molt ajustats els magatzems (existències

baixes)
◦ Cobrament al comptat
◦ Pagament allargat a proveïdors, a 120 dies

Al revés que en las majoria dels sectors cobren 
abans de pagar. Inverteixen els disponibles en 
actius financers
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Estats patrimonials

Estabilitat total
Estabilitat normal
Suspensió de pagaments (concurs
de creditors)
Desequilibri a llarg termini
Situació de fallida
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Estabilitat Total
Estabilitat Total
◦ PC = 0  o AF + AC 

= RP o FM = AC 
>0 

Normalment es 
dóna al 
començament de 
l’activitat de 
l’empresa, no hi
ha deutes a curt
termini

AF PF

AC

FM>0
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Estabilitat patrimonial 
normal

AF + FM = PF  
SENT  PC > 0 y FM 
>0.
◦ Aquesta és la situació

desitjable en una 
empresa, hi ha 
equilibri entre les 
masses patrimonials

AF PF

AC

FM>0

PC
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Suspensió de pagaments
Suspensió de 
pagaments
◦ AC  < PC   FM < 0

No tenim AC 
suficients per a 
cobrir els exigibles 
a curt termini
S’ha de financiar a 
llarg termini
l’empresa

AF
PF

AC

FM < 0

PC
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Desequilibri financer a llarg
termini
Pitjor que la 
suspensió de 
pagaments: el PF 
és tot exigible, és a 
dir RP = 0
AC  < PC   FM < 0
◦ No tenim AC 

suficients per a 
cobrir els exigibles a 
curt termini

AF
Ex F

AC

FM < 0

PC
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Situació de fallida
Part de l’AF és fictici, 
s’han acumulat pèrdues
diversos anys
AC  < PC   FM < 0
No es disposen d’actius
reals ni en l’immobilitzat
ni en el circulant per a 
cobrir tots els deutes de 
l’empresa

AF
Ex F

AC

FM < 0

PC
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Ràtio de tresoreria
T = (realitzable+disponible)/PC
◦ Passiu circulant recordar que és l’exigible a c/t
Mesura la capacitat de fer pagaments a curt
termini
És recomanable que tinga un valor proper a 
1
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Ràtio de liquiditat
L = AC/PC
◦ Mesura el mateix que el fons de maniobra 

FM = AC –PC
Ens indica la solvència de l’empresa a curt
termini
◦ Per a evitar problemes de pagaments el valor ha 

d’estar entre 1 i 2
◦ Menys d’1 risc de suspensió de pagaments
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Ràtio de garantia
G = actiu real / exigible total.
Actiu real = actiu – actius ficticis
Actius ficticis:
◦ Despeses d’establiment
◦ Despeses amortitzables
Mesura la solvència de l’empresa a llarg
termini
◦ Valor idoni entre 1 i 2
◦ Menys d’1 risc de fallida



Ràtio de disponibilitat
D = disponible / exigible a c/t
Mesura la capacitat de pagament dels
deutes a curt termini amb el disponible en 
caixa i bancs
◦ S’estima un valor idoni entre 0,3 i 0,4
◦ No interessa tenir-lo alt ja que aquests actius

generen pocs o nuls ingressos per interessos
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Ràtio d’autonomia
A = recursos propis / exigible total
Mesura la qualitat del finançament de 
l’empresa, si el valor és major que un, 
indica que és una empresa solvent
Normalment un valor alt va en contra de la 
rendibilitat de l’empresa
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Ràtio de qualitat del deute
Q = exigible a c/t / exigible total
Interessa que tinga un valor baix, però no 
es defineixen valors concrets per aquest
índex
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Tresoreria de l’empresa
Són els actius més utilitzables dels que 
disposa l’empresa
◦ Caixa
◦ Comptes en bancs
Una tresoreria alta implica una bona 
situació per a pagar els deutes a curt
termini, sense caure en riscos d’impagats
dels nostres deutors
Però són actius que generan menys
ingressos (interessos baixos o nuls)
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Flux de caixa
S’entén en un període, per exemple un any
Flux de caixa financer

◦ Cobraments – Pagaments
◦ No confondre amb Ingressos - Despeses

Flux de caixa econòmic
◦ Beneficis + Amortitzacions
◦ És la capacitat d’autofinançament que té l’empresa
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STISTI

DEURE HAVER

A) DESPESES B) INGRESSOS

I. BENEFICIS D’EXPLOTACIÓ
(B1-A1-A2-A3-A4-A5-)

I. PÈRDUES D’EXPLOTACIÓ
(A1+A2+A3+A4+A5-B1)

II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS 
(B2+B3-A6-A7-A8)

II. RESULTATS FINANCERS 
NEGATIUS (A6+A7+A8-B2-B3)

III. BENEFICI DE LES ACTIVITATS 
ORDINÀRIES (AI+AII-BI-BII)

III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS 
ORDINÀRIES (BI+BII-AI-AII)

IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS 
POSITIUS (B4+B5+B6+B7+B8-A9-
A10-A11-A12-A13)

IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS 
NEGATIUS 
(A9+A10+A11+A12+A13-B4-
B5-B6-B7-B8)

V. BENEFICIS ABANS D’IMPOSTOS 
(AIII+AIV-BIII-BIV)

V. PÈRDUES  ABANS D’IMPOSTOS 
(BIII+BIV-AIII-AIV)

VI. RESULTAT DE L’EXERCICI BENEFICIS 
(AV-A14-A15)

VI. RESULTAT DE L’EXERCICI 
PÈRDUES (BV+A14+A15)

CompteCompte de de ppèèrduesrdues i i guanysguanys
RESUMRESUM



25STISTI

BENEFICISBENEFICIS
En el compte d’explotació apareixen els
següents: valors associats als beneficis
◦ BAII: Beneficis d’explotació, són beneficis abans

d’interessos i d’impostos. Es calculen abans dels
resultats financers

◦ BAO. Beneficis per activitats ordinàries
◦ BAI. Beneficis abans d’impostos
◦ Benefici net
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RendibilitatRendibilitat econòmicaeconòmica
Mesura la rendibilitat de l’empresa sobre el negoci total
RE = BAII / Actiu
Es pot calcular desagregant en els components
◦ Marge = BAII / vendes
◦ Rotació = vendes / actiu
ROA = Marge x Rotació
Augmentarà:
◦ Amb el marge
◦ Amb la rotació
Per les sigles en anglès es coneix com ROE



27STISTI

RendibilitatRendibilitat financerafinancera
Mesura la rendibilitat obtinguda pel capital 
invertit en una empresa
RF = benefici net / recursos propis
◦ Marge net = benefici net / vendes
◦ Rotació = vendes / actiu
◦ Palanquejament = actiu / recursos propis
RF= marge net x rotació x palanquejament
Per les sigles en anglès es coneix com ROK



ComCom augmentar la augmentar la rendibilitatrendibilitat
financerafinancera

rf = marge net x rotació x palanquejament
Podem augmentar la rendibilitat financera:

1. Augmentant el marge net. Es pot aconseguir
augmentant el benefici per unitat venuda o 
guanyant el mateix venent menys

2. Augmentant la rotació. Es pot aconseguir venent
més o baixant l’actiu, per exemple ajustant les 
existències

3. Augmentant el palanquejament. Disminuint els
recursos propis, per exemple obtenint més
finançament augmentant l’exigible
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Les Les obligacionsobligacions legalslegals
A més dels balanços de situació i explotació
és necessària la presentanció de la memòria
anual que conté:
◦ Activitat de l’empresa
◦ Base de presentació dels comptes anuals
◦ Distribució de resultats
◦ Normes de valoració
◦ Variacions d’actiu i passiu
◦ Empreses del grup i associades
◦ Estats financers
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AuditoriaAuditoria
Procés sistemàtic per a comprovar que s’han
acomplit uns objectius predeterminats
L’auditoria financera s’aplica a la 
comptabilitat de l’empresa
Realitzat per personal independent del que 
va fer el procés comptable
Pot ser total o mostral
Fa un informe de valoració
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TipusTipus dd’’auditoriaauditoria
Interna
◦ Realitzada per personal de l’empresa, independent

del departament de comptabilitat
Externa
◦ Independent. Realitzada per una empresa 

auditora. És obligatòria
◦ Fiscal. S’analitzen els comptes relacionats amb els

impostos
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MetodologiaMetodologia
Es revisa la comptabilització dels moviments
de l’empresa
Es comprova la documentació d’aquests
moviments
Es comprova el funcionament correcte del 
procés comptable
S’elaboren informes dels resultats obtinguts
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