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1La informació comptable
Anàlisi comptable 
de la realitat 
econòmica d’una 
empresa

L’objectiu de la comptabilitat financera és que l’empresa i els que hi 
tenen alguna relació en coneguin la situació i en valorin els resultats. 
Per a això se serveix principalment de dos resums: el compte de 
resultats, que mesura els beneficis obtinguts, i el balanç de situació, 
en el qual s’indica, analitzant-ne l’evolució com en un baròmetre, 
quin és el seu patrimoni i la seva situació financera.

L
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ELS COMPTES ANUALS

ELS ESTATS COMPTABLES

El balanç

El compte de resultats

L’estat de fluxos d’efectiu

Estat de canvi del patrimoni net

La memòria

L’informe de gestió

Aquests documents, i altres que veurem, s’han de lliurar als repre-

sentants legals dels treballadors i les treballadores en les mateixes 

condicions en què es lliuren als accionistes, i posteriorment s’han de 

fer públics i dipositar-los al Registre Mercantil. 

Gràcies a aquesta informació, els treballadors i les treballadores 

podem conèixer millor el context econòmic, general i particular, en 

què haurem de desenvolupar la nostra acció sindical i podem obte-

nir arguments per donar més força a les nostres reivindicacions i per 

desmuntar determinats arguments patronals.

Són nombrosos els treballadors i les treballadores que han salvat 

el seu lloc de treball demostrant la irrealitat d’una pretesa crisi. Un 

bon argument pot ser decisiu en una assemblea o en una taula de 

negociació. 
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im Fi de l’exercici

Elaboració dels comptes anuals

Informe d’auditoria

Celebració de la Junta General

Dipòsit en el Registre Mercantil

Lliurament de la informació a la 
representació dels treballadors

Tres mesos de termini màxim

Un mes de termini mínim

Un mes de termini màxim

D’altra banda, desenvolupar un sindicalisme sociopolític comporta 

criticar les vies de desenvolupament que de vegades adopten els 

governs i els empresaris, i presentar alternatives. Això exigeix una 

informació que cal aconseguir a través de publicacions i estudis, 

però també de les empreses.

Com que la informació econòmica és important, hem de reivindi-

car-la com a dret. Igual que uns altres drets, té un progressiu apro-

fundiment, que s’haurà de conquerir pas a pas.

El tipus d’informació que obligatòriament s’ha de subministrar depèn 

de la mida de l’empresa. Quan aquesta és petita (a efectes mercantils 

i comptables), només se li requereix la presentació d’uns documents 

simplificats o abreujats. En el cas que sigui mitjana o gran, la documen-

tació ha de ser més completa i s’ha d’acompanyar amb una auditoria. 

Finalment, si cotitza en borsa, també haurà d’elaborar una informació 

addicional i la farà accessible al públic a través d’una pàgina web.

CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES

Total actiu
(milions d’euros)

Xifra de negoci 
(milions d’euros)

Treballadors/es
(nombre)

Micro Fins a 1 Fins a 2 Fins a 10

Petita D’1 a 2,85 De 2 a 5.7 De 10 a 50

Mitjana De 2,85 a 11.4 De 5.7 a 22.8 De 50 a 250

Gran Més de 11.4 Més de 22.8 Més de 250

La societat es classificarà en un dels tres grups si durant dos anys consecutius, en la data de 
tancament, no sobrepassa dues de les tres circumstàncies anteriors.
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CRITERIS QUE CAL TENIR EN COMPTE

Criteris Condicions

Xifra anual de 
negoci

Es determina deduint, de l’import de les vendes o de la prestació de serveis, 
l’import de les bonificacions i d’altres deduccions sobre vendes, així com 
l’IVA i altres impostos relacionats amb elles.

Nombre mitjà de 
treballadors/es

Es consideren totes les persones que tinguin o hagin tingut relació laboral 
amb l’empresa durant l’exercici, en mitjana segons el temps que hagin 
prestat serveis.

Total actiu El que figura en el balanç.

INFORMACIÓ MÍNIMA A DIPOSITAR EN EL REGISTRE MERCANTIL

Micro Petita Mitjana Gran

Balanç de situació Simplificat Abreviat Normal Normal

Memòria Simplificada Abreviada Normal Normal

Compte de pèrdues i guanys Simplificat Abreviat Abreviat Normal

Estat de canvi en el patrimoni net Simplificat Abreviat Normal Normal

Estat de fluxos d’efectiu No No Normal Normal

Informe de gestió No No Sí Sí

Auditoria No No Sí Sí

Però la divisió de les empreses (entre micro, petites, mitjanes i 

grans) que fa la normativa mercantil és simplista, i no sempre reflec-

teix fidelment la realitat de moltes de les empreses actuals.

N’hi ha prou de recordar les interdependències d’unes empreses 

amb unes altres, i d’aquestes amb els bancs i amb les cases mares 

d’altres països, i la subordinació d’altres filials, que ni tan sols tenen 

el mateix nom. Tot això obstaculitza fins i tot que es pugui saber qui 

n’és el propietari; ni se sap moltes vegades el que es produeix i per 

a què es produeix. 

Algunes d’aquestes relacions entre empreses s’haurien de reflectir 

en els balanços consolidats que tenen l’obligació de presentar els 

grups de societats.

Els balanços consolidats permeten agrupar els estats comptables 
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d’una pluralitat d’empreses, totes jurídicament independents, però 

amb relació financera, amb la qual cosa, de fet, a efectes compta-

bles, són considerades com una sola firma.

Però en la pràctica, molts dels grups de societats no són reconeguts 

com a tals, amb la qual cosa esquiven aquesta obligació legal, i uns 

altres presenten els balanços reconeixent només una part de les 

empreses del grup. 

TIPUS DE DOMINACIÓ INTERSOCIETARIS

Directe simple A                                     B A posseeix accions de B

Direct radiat
                                        B
A                                     C
                                        D

A posseeix accions de B, de C i de D.

Indirecte A                  B                 C A domina B i a través d’aquesta domina C

                        A
B                                      C

A domina C a través de la participació directa i de la 
participació indirecta en BDirecte i indirecte

Recíproc A                                     B
A                                     B

A participa en B i viceversa

Circular                         A
B                                      C

A participa en B; B participa en C i aquesta, al seu 
torn, participa en A.

Des d’un punt de vista formal, la participació en el capital d’altres societats pot exercir-se a través 
de diferents vies, de manera que es doni lloc a diferents classes de domini, que sintèticament hem 
resumit en aquest quadre.

D’altra banda, també és ben sabut que un gran nombre d’empreses 

petites, fins i tot mantenint una certa autonomia, depenen de les 

empreses més grans per a la seva subsistència. Si aquestes entren 

en crisi (o canvien de proveïdor), també entra en crisi el petit exèr-

cit d’empreses satèl•lit, el principal client de la qual era l’empresa 

gran. I els comptes anuals en molts casos són incapaços de reflectir 

aquesta realitat.

No obstant això, i malgrat les limitacions que acabem de veure, 

els empresaris no poden fer el que vulguin. En elaborar els seus 

comptes anuals estan obligats a seguir uns principis comptables i a 

respectar unes normes de valoració. I en redactar-les, han de fer-ho 

amb claredat, de manera que reflecteixin fidelment el patrimoni, la 

situació financera i els resultats de l’exercici. 
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MARC JURÍDIC I NORMES COMPTABLES BÀSIQUES

 Codi de comerç (CCo)
 Llei de societats anònimes (TRLSA).
 Llei de societats de responsabilitat limitada (LSRL).
 Pla general de comptabilitat (PGC).
 Pla general de comptabilitat per a pimes i microempreses.
 Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats (RD 1815/91).
 Llei d’auditoria de comptes (L 19/88).
 Reglament del Registre Mercantil (RRM).
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TEST

1. Un dels aspectes fonamentals de la comptabilitat de les empreses és l’elaboració de la 
informació econòmica de caràcter:

  Quantitatiu, expressat en unitats físiques.

  Atemporal.

  Simplement qualitatiu.

  Quantitatiu, expressat en unitats monetàries, si bé admet notes explicatives, complemen-
tàries de la informació quantitativa.

2. Una de les etapes del procés comptable general és l’elaboració de la informació comptable 
de síntesi, formada com a mínim pels documents següents:

  El diari, el balanç de situació i els comptes de pèrdues i guanys.

  L’inventari, el major i els comptes de pèrdues i guanys.

  El balanç de situació, els comptes de pèrdues i guanys, l’estat de canvi en el patrimoni 
net i la memòria.

  Cap de les anteriors.

3. Els comptes anuals hauran de ser formulats per:

  Un auditor extern.

  El departament de comptabilitat.

  L’empresari o els administradors.

  Cap dels anteriors.

4. Els comptes anuals han de ser aprovats per la Junta General d’Accionistes:

  En finalitzar l’exercici.

  Una vegada elaborades pel departament de comptabilitat.

  En el termini de sis mesos des del tancament de l’exercicio.

  Cap de les anteriors és certa.

5. La Llei de societats anònimes disposa que els comptes anuals siguin revisats per un au-
ditor:

  Quan el sol·licitin els representants sindicals.

  Quan el sol·liciti la Junta General d’Accionistes.

  Quan el sol·liciti el Ministeri d’Hisenda.

  Excepte les que puguin presentar balanç simplificat o abreujat.
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TEST

6. Els comptes anuals seran dipositats en el Registre Mercantil:

  En ser lliurades als accionistes.

  Abans de lliurar-se als representants legals dels treballadors i les treballadores.

  Dins del mes següent a la seva aprovació.

  Cap de les anteriors és certa.

7. Les normes aplicables per determinar, a efectes comptables, la mida de l’empresa, estan 
en funció dels límits per als tres paràmetres següents:

  1) La forma social, 2) el país on hi ha ubicada l’empresa, 3) el nombre de membres que 
formen el comitè d’empresa.

  1) Total actiu, 2) xifra de negoci, 3) nombre de treballadors i treballadores.

  1) Total actiu, 2) xifra de benefici, 3) nombre de treballadors i treballadores.

  La segona i la tercera són certes.

8. Els representants sindicals tenen dret a conèixer el balanç, el compte de resultats, la me-
mòria i els altres documents comptables que es lliuren als accionistes.

  Quan aquests documents són dipositats en el Registre Mercantil.

  Immediatament després de ser auditats.

  En les mateixes condicions que els accionistes.

  Després de la celebració de la Junta General d’Accionistes.

9. Un grup d’empreses està format per:

  Una empresa i les seves sucursals.

  Una empresa dominant i una o més empreses dependents..

  Una empresa, d’un únic accionista, que té inversions financeres en altres empreses més 
petites.

  Cap de les anteriors és certa.
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El balanç assenyala el que té una empresa en un moment determi-

nat (actiu) i com l’ha obtingut (net i passiu). 

En l’actiu s’exposa el que té: 

 Edificis i maquinària, és a dir, l’actiu que roman en l’empresa (ano-

menat «immobilitzat», o també «actiu fix». 

 Mercaderies i productes acabats en magatzem, que pot transfor-

mar i/o vendre, és a dir, es poden convertir en diners. 

 Lletres i factures dels clients, que quan les cobri convertirà en 

diners («realitzarà») i que per això reben el nom d’«actiu realitza-

ble». 

 Diners en caixa i als bancs (anomenat «disponible»). 

Però, com ha finançat l’empresa aquests actius?

Vegem-ho amb un exemple similar a la realitat de moltes empre-

ses:

Els empresaris que van constituir en el seu dia l’empresa (els accio-

nistes) van aportar unes quantitats inicials. Com que no eren sufi-

cients per obtenir els edificis i les màquines que hi volien instal•lar, 

van demanar uns crèdits als bancs. Per començar a produir van 

comprar les primeres matèries i els materials que necessitaven, pe-

rò van acordar amb els proveïdors que els pagarien en tres mesos. 

L’empresa va seguir el seu curs normal comprant, produint i venent, 

pagant sempre les compres a un cert termini; va tornar uns crè-

dits i en va demanar uns altres i, lògicament, va obtenir beneficis. 

D’aquests beneficis, una part se’l repartien els accionistes (són els 

dividends) i una altra quedava a l’empresa (reserves) per afavorir-ne 

el creixement.

En el balanç, aquest procés queda retratat en un moment concret 

de la seva evolució i utilitza uns noms i unes quanties que s’hi as-

socien: 

2 El balanç
Anàlisi comptable 

de la realitat 
econòmica d’una 

empresa

ACTIU

PASSIU
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BALANÇ DE SITUACIÓ, A 31-12-2.0XX

Actiu € Patrimoni net i passiu €

A) ACTIU NO CORRENT 17.000 A) PATRIMONI NET 14.200

l. Immobilitzat material I. Capital

 Terrenys 5.000  Capital escripturat 4.600

 Edificis 3.800  Reserves 7.600

 Maquinària 7.200  

 Mobiliari 1.000 II. Resultat de l’exercici 2.000

  

B) ACTIU CORRENT 9.000 B) PASSIU NO CORRENT 5.600

I. Existèncias  I. Deutes a llarg termini

 Matèries primeres 1.000  Deutes amb entitats de crèdit 3.600

 Productes acabats 3.500  Altres deutes a llarg termini 1.500

  Passius per impostos diferits 500

II. Deutors comercials C) PASSIU CORRENT 6.200

 Clients 1.100 I. Deutes a curt termini

 Efectes a cobrar 1.400  

  Deutes amb entitats de crèdit 2.000

III. Efectius  

 Tresoreria 2.000 II. Creditors comercials

  Proveïdors 4.200

  

TOTAL 26.000 TOTAL 26.000

En l’actiu ha quedat reflectit el que té (terrenys, edificis, maquinària, 

mobiliari, primeres matèries, productes acabats, bancs i caixa) i el 

que se li deu (clients i efectes comercials a cobrar).

El net i el passiu indiquen el següent:

El capital escripturat es un recurs propi que només es poden re-

partir els accionistes –que són els que el van aportar en iniciar-se 

la societat i en posteriors ampliacions– si es dissolgués la societat i 

després de pagar tots els deutes. Les reserves són, en canvi, diners 

procedents de beneficis no distribuïts (beneficis acumulats d’altres 

anys), però que, respectant uns límits legals, poden distribuir-se 

en un futur i, per tant, treure’s de l’empresa. D’altra banda, a través 

d’un acte jurídic, les reserves es poden destinar a ampliar capital, 

regalant les noves accions als accionistes. Per aquest motiu, sense 
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conèixer tot l’historial de l’empresa no podem saber quant van 

aportar els socis.

Les pèrdues i guanys ens indiquen quin ha estat el resultat de 

l’exercici. Si és positiu, els accionistes han de decidir si el repartei-

xen, és a dir, si el retiren de la societat o bé si en deixen una part a 

l’empresa per incrementar-ne les reserves.

Tot el que deu l’empresa és un finançament aliè, és a dir, són recursos 

d’altres empreses, persones o entitats que li permeten tenir un actiu 

més gran del que podria tenir només amb els recursos propis.

Una part d’aquests deutes venç durant l’any vinent i, per això, els 

considerem deutes a curt termini. Altres, en canvi, vencen en un 

període superior als dotze mesos i els considerem com a llarg ter-

mini. 

BALANÇ DE SITUACIÓ, A 31-12-2.0XX

Actiu Patrimoni net i passiu

Béns i drets
Destí dels recursos
Aplicacions
Recursos econòmics
INVERSIÓ

Aportacions pròpies i obligacions
Origen dels recursos
Orígens
Recursos financers
FINANÇAMENT

De menys  
a més  
liquid

De menys 
a més 
exigible

En un balanç hi ha altres aspectes importants que hem obviat per 

raons pedagògiques: els fons d’amortització i les correccions va-
loratives. Ambdues reflecteixen pèrdues de valor dels actius.

Quan una empresa compra un edifici, una màquina, mobiliari… no 

té una despesa, sinó que fa una inversió que li servirà per a un llarg 

període, encara que no per sempre. La màquina, per exemple, algun 

dia haurà de ser substituïda perquè resultarà inservible per vella, o 

perquè la nova tecnologia ho aconsellarà. El desgast de la màquina 

és una despesa que recau sobre l’empresa, anomenada despesa 
d’amortització. I aquestes despeses, que s’aniran acumulant du-

rant els anys, figuraran en la memòria amb el nom d’amortització 
acumulada i, alhora, disminuiran el valor de l’actiu amortitzat. 

A més d’aquestes pèrdues irreversibles de valor, també ens podem 

trobar amb pèrdues reversibles. I això ocorre no només amb els 

edificis, les màquines, el mobiliari, etc., sinó que també pot passar 

amb els materials emmagatzemats (podem preveure que una part 

es deterioraran o quedaran obsolets...), amb les lletres de canvi a fa-

vor de l’empresa (si preveiem que algunes seran tornades), amb les 
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factures que tenim dels clients (a causa de futurs impagats), amb les 

accions d’altres societats adquirides per l’empresa (si el seu valor en 

borsa ha disminuït), etc. Per registrar aquestes pèrdues reversibles 

de valor es recorre a les correccions valoratives.

Però, com es valora si un actiu amortitzable durarà 5, 8 o 20 anys? 

Com es pondera el més gran desgast si es fa un curós manteniment 

o conservació? Aquestes preguntes tenen una difícil resposta ob-

jectiva. L’amortització, per exemple, es pot calcular estimant una 

durada de l’actiu de 10 anys, i donant per fet que cada any tindrà un 

desgast del 10%; o bé considerant que la inversió efectuada s’anirà 

desgastant (despeses d’amortització) durant 10 anys en desenes 

parts anuals.

Evidentment, dir que un actiu durarà 5, 8, o 20 anys repercuteix, 

com veurem més endavant, en el compte de resultats.

Per això les empreses tendeixen a escurçar el termini de vida de 

les màquines en la comptabilitat oficial, per així declarar més des-

peses d’amortització, i, per tant, menys beneficis, cosa que equival 

a menys impostos. Per evitar excessos, la llei marca uns límits, i és 

freqüent que les empreses amortitzin el màxim legal, i no segons el 

desgast que lògicament pateix l’actiu amortitzat.

Hi ha una altra problemàtica que també cal considerar: els comp-

tes anuals pretenen determinar el resultat de l’empresa durant un 

període delimitat de temps (un any). No obstant això, l’activitat de 

l’empresa no pateix cap tall en el temps. Per aquesta raó, cal fer una 

sèrie d’ajustos en finalitzar l’exercici per tal d’evitar que les despe-

ses, o els ingressos, passin d’un any a un altre.
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En molts balanços hi ha unes altres partides que també val la pena 

comentar. En l’actiu, per exemple, podem trobar l’immobilitzat 
intangible, que reflecteix una sèrie de drets dels quals l’empresa 

en fa ús durant un període llarg de temps, i que són susceptibles de 

valoració econòmica (aplicacions informàtiques, concessions admi-

nistratives, propietat industrial, fons de comerços, despeses de R+D, 

els drets de traspàs…). També hi ha un apartat destinat a inversions 

financeres (molt habitual avui en dia) en què sempre es recullen les 

inversions en altres empreses (participacions en empreses del grup, 

en el nostre exemple), amb la finalitat de mantenir-les durant llarg 

termini.

Perquè un balanç pugui ser interpretat de forma ràpida i clara, és 

interessant simplificar-ho. Un criteri clàssic és agrupar de manera 

homogènia els seus elements mitjançant masses patrimonials.

La inclusió d’un element de l’actiu a les masses d’actiu corrent o no 

corrent és determinada per les funcions que compleix en el procés 

productiu.

Com veurem detingudament en el proper capítol, un element 

pertany a l’actiu corrent (i, per tant, forma part, al costat dels ele-

ments no emmagatzemables, del capital circulant), si està destinat 

a incorporar-se en un sol procés productiu o cicle d’explotació. Con-

següentment, un element pertany a l’actiu no corrent (capital fix) 

PASSIU CORRENT

Immobilitzat intangible Immobilitzat material Inversions financeres Inversions immobiliàries

Realitzable

De l’explotació Aliè a l’explotació

Fons propis Ajustos per canvi de valor Subvencions, donacions i llegats

Aliè a l’explotacióDe l’explotació

ACTIU NO CORRENT

ACTIU CORRENT

Existència Disponible

PATRIMONI NET
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si la seva incorporació s’ha de fer gradualment a través de la seva 

participació en diversos processos productius.

El passiu no corrent l’integren els recursos financers (propis i aliens) 

que no seran exigits durant el proper exercici econòmic. El passiu 
corrent, en canvi, el componen els deutes que vencen en l’horitzó 

temporal dels pròxims 365 dies. 
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TEST

10. L’inventari de l’empresa és:

  El document anomenat «balanç de situació».

  El balanç de comprovació de sumes i saldos.

  Un balanç extracomptable.

  Cap de les anterior.

11. L’amortització representa el factor de depreciació en els actius de l’empresa i

  Només es practica quan hi ha beneficis.

  Només es calcula d’acord amb base en les ordres donades pel Ministeri d’Hisenda.

  Només es calcula d’acord amb les opinions dels gestors de l’empresa.

  Pretén distribuir el cost de l’actiu entre els productes fabricats o els exercicis que consti-
tueixen la seva vida útil.

12. El resultat positiu de l’exercici:

  Està materialitzat en el passiu.

  Es reflecteix en el net patrimonial i està materialitzat en l’actiu.

  No es materialitza fins que no es cobra.

  Es materialitza en les reserves.

13. L’amortització en comptabilitat:

  És un procés mitjançant el qual es comptabilitzen les operacions de l’immobilizat.

  És un procés mitjançant el qual es comptabilitzen els ingressos que té l’empresa.

  És l’expressió comptable de la depreciació experimentada en els elements de l’immobilitzat.

  Cap de les anteriors.

14. El balanç de situació és un estat comptable en el qual:

  Apareixen ordenades i agrupades les despeses.

  Apareixen ordenats i agrupats els elements patrimonials d’actiu, net i passiu, pertanyents a 
l’empresa en un moment determinat.

  Apareixen ordenades i agrupades les anotacions comptables que s’han produït en un exercici.

  Apareixen ordenats i agrupats els ingressos.
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TEST

15. En els comptes anuals, si ens referim a les característiques del model abreujat del balanç, 
podem assenyalar que:

  Està dividit en tres grans apartats: actiu, passiu i net.
  Fa referència, generalment, a dades d’un únic període comptable.
  No hi figuren directament els comptes, sinó una sèrie de partides més àmpliess.
  Cap de les anteriors.

16. En el Pla general de comptabilitat, la part de normes de valoració conté:

  Una llista de tots els comptes la utilització dels quals està prevista.
  Una explicació del contingut i del funcionament dels comptes.
  Un conjunt de criteris i de procediments.
  Cap de les possibilitats anteriors.

17. L’empresa concedeix un préstec a un treballador, que l’ha de retornar en dos mesos, per im-
port de 5.000 €. Com figura aquest préstec en el balanç?

  Com a deutes de curt termini.
  Com a salaris anticipats.
  Crèdits a curt termini al personal.
  Cap de les anteriors.

18. Quina de les partides següents no pertany al passiu corrent?

  Fons de comerç.
  Creditors per prestació de serveis.
  Ingressos anticipat.
  Dividends pendents de pagament.

19. De les partides del balanç següents, quina no és actiu financer?

  Avançaments al personal.

  Clients a llarg termini per venda de mercaderies.

  Diners en el compte corrent del banc.

  Un avançament que ens ha lliurat un proveïdor.

20. De les partides del balanç següents, quina no pertany a l’actiu corrent?.

  Les existències de matèries primeres.

  Les inversions financeres en empreses del grup a curt termini.

  Les aplicacions informàtiques.

  La tresoreria.
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Una empresa pot tenir diverses formes jurídiques, tenir un o diversos 

propietaris, estar destinada a produir maquinària o articles per al con-

sum, dedicar-se només a vendre (per exemple, comerços) o prestar 

serveis (per exemple, companyies de transports). Malgrat la seva diver-

sitat, hi ha un aspecte comú que la defineix: el seu desig d’aconseguir 

beneficis. I el benefici es cercarà tant de manera immediata com a llarg 

termini. 

Però hi ha nombrosos factors que incideixen en l’obtenció de beneficis. 

El procés que es dóna en una empresa és en síntesi el següent: amb 

el capital inicial s’adquireixen màquines per després comprar merca-

deries als proveïdors i pagar mà d’obra per produir uns productes i 

vendre’ls. I aquest procés es fa continuadament. 

Per comprendre millor aquest procés hem de separar el capital invertit 

en capital fix i capital circulant. El capital fix comprèn els elements el 

valor dels quals es transfereix gradualment als productes. Aquests mit-

jans són essencialment les màquines i els edificis. En canvi, el capital 

circulant és aquell el valor del qual desapareix ràpidament en el curs 

del procés de producció i, fins i tot, en alguns casos, es produeix la seva 

incorporació física en el producte. Són, per tant, essencialment les pri-

meres matèries, els materials auxiliars i la força de treball.

Hem de tenir clar que, malgrat que s’utilitza el concepte immobilitzat 

per descriure els actius que romanen en l’empresa durant un període 

3 El resultat del període
Anàlisi comptable 

de la realitat 
econòmica d’una 

empresa

DINERS

 Accionistes
 Entitats financeres
 Estat

 Proveïdors

 Empreses externes

 Treballadors i 
treballadores

Instal·lacions

Matèries primeres

Subministraments

Força de treball

PROCÉS 
DE 

PRODUCCIÓ
MERCADERIES

CLIENTS



CURS BÀSIC DE FORMACIÓ SINDICAL UNITAT DIDÀC TICA 1 21LA INFORMACIÓ COMPTABLE UNITAT DIDÀC TICA 3EL RESULTAT DEL PERÍODE

llarg de temps, la immobilitat no és una característica del capital fix, 

l’únic que passa és que circula més lentament.

En realitat, el que caracteritza el capital fix és que el seu valor es trans-

fereix al producte a poc a poc, a mesura que les màquines i els edificis 

es desgasten.

Vegem-ho a través d’un exemple. Suposem que adquirim una mà-

quina de 100.000 euros, que es desgasta completament en 10 anys. 

Cada any perd 10.000 euros de valor, que recuperem en el valor 

dels productes fabricats. En 10 anys haurà perdut el seu valor i, en 

conseqüència, la circulació (rotació) del capital que s’hi ha invertit 

ha durat 10 anys.

Suposem que l’empresari vulgui comprar una màquina semblant: 

recarregarà cada any al preu de les seves mercaderies 10.000 euros 

per tal de tenir, al cap de 10 anys, la suma necessària per a la re-

novació de la seva maquinària. Es nota que la durada pot ser molt 

diferent per als diferents elements del capital fix.

El capital reservat cada any en concepte d’amortitzacions, s’acumu-

la per a un futur que encara pot ser llunyà; constitueix, per tant, una 

quantitat que es pot utilitzar en l’interval per a altres finalitats. 

■ Accionistes
■ Entitats financeres
■ Estat

ACTIU  
NO CORRENT PATRIMONI NET 

BALANÇ

ACTIU
CORRENT

ELEMENTS NO
ENMAGATZEMABLES

IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCI
(-) AMORTITZACIONS
(-) CONSUM DE MATERIALS
(-) CONSUM DE SUBMINISTRAMENTS
(-) COST DEL PERSONAL

COMPTE DE RESULTATS

BENEFICI d’EXPLOTACIÓ

Capital fix  

 

Capital 
circulant 

 

Mercaderies 

Dividends, 
interessos, 
impostos  

 

Acumulació 
de capital 
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Imaginem una empresa amb el balanç següent:

BALANÇ DE SITUACIÓ, A ………

Actiu u.m Patrimoni net i passiu u.m

A) ACTIU NO CORRENT A) PATRIMONI NET

l. Immobilitzat material I. Capital

 Terrenys 100.000  Capital escripturat 400.000

 Edificis 100.000  

 Maquinària 250.000  

 Eines 140.000  

B) ACTIU CORRENT B) PASSIU 

I. Existèncias  Deutes 315.000

 Matèries primeres 100.000  
II. Deutors comercials  

 Clients 10.000  
III. Efectius  

 Bancs 10.000  

 Caixa 5.000  

TOTAL 715.000 TOTAL 715.000

Com veiem, el capital invertit és de 715.000 euros.

De moment, podem considerar que per produir es necessita el se-

güent:

 100.000 euros invertits en edificis. Suposem que aquests edificis 

duren 20 anys i transcorregut aquest temps es podran reconstruir 

amb la mateixa suma. Direm, per tant, que s’han avançat 100.000 

euros i que s’haurà de recuperar cada any la vintena part d’aquesta 

quantitat, o sigui, 5.000 euros, en el valor dels producte. 

 250.000 euros per a les màquines. Suposem que es desgasten en 

10 anys i que es poden reemplaçar en les mateixes condicions. 

Cada any haurem de recuperar, per tant, la desena part d’aquesta 

quantitat, o sigui 25.000 euros, en el valor dels productes. 

 140.000 euros per a les eines auxiliars. Fem sempre la mateixa 

hipòtesi i admetem un temps de durada de dos anys. Per tant, 

cada any, recuperem 140.000 dividit per 2, o sigui, 70.000 euros 

d’aquest valor en el producte. 
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 100.000 euros per a les primeres matèries i els materials auxiliars. 

El consum anual d’aquests materials serà en la nostra hipòtesi de 

600.000 euros. Però suposem que l’empresari no necessita tenir 

un estoc per a més de dos mesos; per tant, no haurà d’avançar 

més de 100.000 euros. La venda dels seus productes li permet 

recuperar, al cap de dos mesos, els 100.000 euros necessaris per 

renovar l’estoc. Això significa que aquesta fracció de capital anti-

cipada complirà 6 rotacions l’any. El valor transferit al producte 

per aquesta fracció de capital és, per tant, de 600.000 euros.

 Finalment, 25.000 euros per als salaris. Suposem aquí que aquesta 

quantitat és suficient per pagar els salaris d’un mes. Passat aquest 

temps la venda dels productes permetrà a l’empresari recuperar 

aquests 25.000 euros que li serviran per pagar els salaris durant 

un mes més, etc. En altres paraules, amb 25.000 euros avançats al 

començament, l’empresari pot pagar l’any 12 vegades 25.000, o 

sigui 300.000 euros de salari. Per tant, aquesta part del capital fa 

12 rotacions a l’any. 

Recapitulem:

COST DE LES MERCADERIES PRODUÏDES ANUALMENT

1/20 de 100.000

1/10 de 250.000

½  de 140.000

6 vegades 100.000

12 vegades 25.000

5.000 euros

25.000 euros

70.000 euros

600.000 euros

300.000 euros
1.000.000 euros

El més probable és que l’empresari hagi venut les seves mercaderi-

es per un valor superior (imaginem que les ha venut per 1.200.000 

euros). La diferència entre els ingressos procedents de la producció 

del període i el seu cost constitueix una plusvàlua (200.000 euros en 

aquest exemple) de la qual pot disposar l’empresari.

No obstant això, aquest no és exactament el criteri que la compta-

bilitat financera utilitza per determinar el resultat, encara que, com 

veurem, hi ha una certa similitud. Però aquest exemple ens servirà 

per entendre millor com es calcula el resultat d’una empresa i, a 

més, ens pot acostar al tema de les rotacions, que té una certa im-

portància en l’anàlisi dels balanços.
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Els comptes de resultats són una simple resta: la diferència entre 

ingressos i despeses.

RESULTAT BENEFICIPÈRDUES

Despeses DespesesIngressos<Ingressos >

El punt de partida és el valor total equivalent a les entrades brutes 

per vendes (en el nostre exemple, 1.200.000 euros) i d’aquest valor 

s’ha de restar el valor dels materials consumits, la depreciació de 

l’immobilitzat i els desemborsaments en sous.

En aquest exemple, el compte de resultats que es presentaria seria 

el següent: 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Ingressos per vendes de mercaderies 1.200.000 € 

(-) Cost dels materials 600.000 € 

(-) Sous i salaris 300.000 € 

(-) Amortitzacions 100.000 € 

BENEFICI 200.000 € 

Ja hem vist que el compte de resultats, anomenat també «compte 

d’explotació» o «compte de pèrdues i guanys», és un resum dels 

ingressos i despeses durant un període determinat, normalment un 

any. Vegem ara quina és la seva presentació oficial. 

Per fer-ne l’elaboració es recorren dos graons vinculats a les ope-

racions habituals. El primer afecta les despeses i els ingressos rela-

cionats amb l’activitat típica de l’explotació, i el segon fa el mateix 

INGRESSOS 
D’EXPLOTACIÓ

DESPESES 
D’EXPLOTACIÓ

INGRESSOS 
FINANCERS

DESPESES  
D’EXPLOTACIÓ

RESULTAT 
D’EXPLOTACIÓ

RESULTAT 
FINANCER

-

-

+
RESULTAT 

SENSE 
IMPOSTOS

-
IMPOSTOS

RESULTAT PROCEDENT 
DE LES OPERACIONS 
HABITUALS

RESULTAT  
D’OPERACIONS 
INTERROMPUDES

RESULTAT DE L’EXERCICI

+
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amb els de tipologia financera. Això permet assolir dos tipus de 

resultats: 

 El resultat de l’explotació.

 El resultat financer.

 

El resultat d’explotació s’obté per diferència entre ingressos i des-

peses originats per les activitats de l’empresa, siguin principals o 

complementàrie.

INGRESSOS I DESPESES D’EXPLOTACIÓ €

A)  OPERACIONES CONTINUADES

1. Import net de la xifra de negocis.

a) Vendes.

b) Prestació de serveis.

2. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació.

3. Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu.

4. Proveïments.

a) Consum de mercaderies.

b) Consum de matèries primeres i altres materials consumibles.

c) Treballs realitzats per altres empreses.

d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres proveïments.

6. Despeses de personal.

a) Sous i salaris

b) Càrregues socials.

C) Provisions.

7. Altres despeses d’explotació.

a) Serveis exteriors.

b) Tributs.

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.

d) Altres despeses de gestió corrent.

8. Amortització de l’immobilitzat.

9. I Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres.

10. Excessos de provisió

11. Deteriorament i resultat per alienació de l’immobilitzat.

a) Deteriorament i pèrdues.

b) Resultats per alienació i altres.

A-1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

El resultat financer considera de forma separada les activitats tí-

piques de l’empresa que tenen unes característiques pròpiament 

financeres.
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D’una banda registra els ingressos financers que procedeixen de 

la cessió de capitals financers a la recerca de rendibilitat, qualsevol 

que sigui la forma jurídica de la cessió. Recull, entre altres, els ren-

diments procedents d’instruments patrimonials i uns altres valors 

negociables, així com els derivats de crèdits a cobrar.

A l’altra banda, registra les despeses financeres que procedeixen 

dels interessos per deutes a curt o a llarg termini, les pèrdues en la 

valoració d’instruments financers i un altre tipus de pèrdues.

Les diferències de canvi, tant positives com negatives, també s’in-

corporen en aquest apartat del resultat.

INGRESSOS I DESPESES FINANCERES €

11. Ingressos financers

a) De participació en instruments de patrimoni.

a1) En empreses del grup i associades

a2) En tercers

b) De valors negociables i de crèdits de l’actiu immobilitzat

b1) D’empreses del grup

b2) De tercers

12. Despeses financeres

a) Per deutes amb empreses del grup i associades.

b) Per deutes amb tercers

13. Variació de valor raonable en instruments financers.

a) Cartera de negociació i altres

b) Imputació al resultat de l’exercici per actius financers disponibles per a la venda

14. Diferències de canvi

15. Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers.

a) Deterioraments i pèrdues

b) Resultats per alienació i altres.

A-2) RESULTAT FINANCER

La suma del resultat d’explotació i el resultat financer permet ob-

tenir el resultat abans d’impostos. Aquest resultat està subjecte al 

gravamen de l’impost de societats, que ha de ser considerat com 

una despesa més per a l’empresa.

Una vegada descomptat l’impost de societats, obtenim el resultat 

de les operacions continuat, o sigui, de les operacions vinculades al 

funcionament ordinari d’una empresa.

Si l’empresa duu a terme actes que es poden considerar com a ex-

cepcionals, aquests s’informen de manera separada, de manera que 
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s’obtingui el resultat de les operacions interromput. Aquest resultat 

s’afegirà al de les operacions habituals i així s’arribarà al resultat de 

l’exercici o resultat final.

Però, a més dels models exigits oficialment, la professió comptable 

ha confeccionat uns altres models de comptes de resultats.

Un d’aquests models és l’anomenat «analític». La seva presentació 

comença per les vendes i la variació d’existències per determinar 

així el valor de la producció. Després es resten les despeses agru-

pades segons el seu caràcter, fins a arribar al resultat d’explotació. 

Posteriorment s’obtenen el «resultat ordinari», el «resultat abans 

d’impostos» i el «resultat després d’impostos».

CONCEPTE € EXPLICACIÓ

Vendes
(+ ó -) Variació existències productes acabats

Facturació de les vendes de l’empresa i 
modificació en les existències de productes 
acabats.

= VALOR DE LA PRODUCCIÓ

- Compres netes
(+ ó -) Variació de materials consumibles
- Despeses externes d’explotació

= VALOR AFEGIT PER L’EMPRESA

- Altres despeses
+ Altres ingressos
- Despeses de personal

Cost de TOT el personal i altres despeses 
necessàries per poder dur a terme la  
producció (per exemple, lloguers)

= RESULTTO BRUT DE L’EXPLOTACIÓ

- Dotació per a l’amortització d’immobilitzat
- Dotació al fons de reversió
- Insolvències de crèdits i variació de les provisions 

de trànsit

Desgast de maquinàries, instal·lacions... 
Correcció valorativa dels deutes dels 
clients...

= RESULTAT NET DE L’EXPLOTACIÓ

+ Ingressos financers
- Despeses financeres
- Dotacions per a l’amortització i provisions 

financeres

Despeses satisfetes per pagar interessos als 
bancs, compres de lletres... Correccions 
valoratives de valors negociables...

= RESULTAT DE LES ACTIVITATS 
ORDINÀRIES

+ Benefici procedent de la venda d’immobilitzat
- Pèrdues procedents de la venda d’immobilitzat. 

Variació de les provisions de l’immobilitza

Per exemple, vendre un terreny per un valor 
superior al que estava comptabilitzat

= RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS

- Impost sobre Societats

= RESULTAT NET Pèrdues i guanys de l’exercici

L’estat del valor afegit i del valor distribuït s’obté a partir del 

compte de resultats i permet vincular els resultats obtinguts per 

l’empresa i el seu repartiment.
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VALOR AFEGIT I VALOR DISTRIBUÏT € %

+ Xifra de negoci i altres ingressos d’explotació (producció)   

-Costos externs   

=VALOR AFEGIT   

+ Interessos rebuts   

+ Altres ingressos   

= VALOR DISTRIBUÏT   

Retribució del personal   

Impostos directes   

Interessos pagats   

Dividends   

Autofinançament (amortitzacions, provisions, reserves)   

Aquest estat comptable també s’inicia determinant el valor de la 

producció. En restar-li els costos externs obtenim el valor afegit, 

que constitueix l’aportació de l’empresa al producte interior brut 

del país.

Com es pot veure, en el càlcul del valor afegit es deixen de banda 

les despeses i els ingressos ocorreguts en l’empresa durant l’exercici 

i només es té en compte el valor de la producció i els consums de 

béns i serveis que procedeixen de l’exterior.

Atès que l’empresa, a banda de la seva activitat habitual, també pot 

portar a terme altres activitats que li reportin ingressos procedents 

de l’exterior, la suma d’aquests ingressos i el valor afegit permet 

obtenir el VALOR TOTAL DISTRIBUÏT.

Una vegada arribats a aquest valor total distribuït, es pot considerar 

com a valor generat per l’empresa i es reparteix entre els que han 

intervingut en la seva generació.

VA
L

O
R

 D
IS

T
R

IB
U

ÏT

EMPLEATS
 Sous i salaris.
 Cotitzacions socials
 Aportacions a sistemes de pensions

CAPITAL ALIÈ  Despeses financeres

EMPRESA 
 Amortitzacions
 Correccions valoratives
 Reserves

ESTAT  Impost de societats
 Altres tributs

ACCIONISTES  Dividends
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Un altre dels indicadors construïts a partir del compte de resultats 

és l’EBITDA (earning before interest, taxes, depreciation and amortiza-

tions), l’equivalent del qual en català podria ser «benefici operatiu», 

i que, com veurem a continuació, pràcticament coincideix amb el 

resultat brut de l’explotació. En alguns països aquest indicador s’ha 

incorporat a la negociació col·lectiva, i s’utilitza com un dels refe-

rents per decidir els increments salarials.

CÀLCUL DE L’EBITDA €

       Import net de la xifra de negoci
+ , - Variació d’existència de productes acabats i en curs
+     Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu
-      Proveïments
+     Altres ingressos d’explotació
-      Despeses de personal
+, -  Altres despeses d’explotació

Resultat operatiu  

El compte de resultats és el resum que més interessa a l’empresari/

gerent, ja que indica l’èxit o el fracàs de la seva gestió, i a l’accionista 

(propietari en part o totalment de l’empresa), perquè li assenyala els 

beneficis obtinguts. També té interès per als treballadors i les treba-

lladores (ens permet conèixer l’estructura de costos de l’empresa, 

l’evolució de les vendes, la situació productiva, la rendibilitat...) i les 

dades que ens proporciona les hem de saber relacionar amb l’altra 

informació. 
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TEST

21. Quina de les partides següents no formarà part de les operacions continuades?

  Les amortitzacions de l’immobilitzat.

  Les despeses de personal.

  Les despeses financeres.

  Una empresa adquirida exclusivament amb la finalitat de vendre-la en el termini d’un any.

22. El resultat d’explotació:

  Sempre és més gran que el resultat financer.

  Sempre és més gran que el resultat de l’exercici.

  Pot ser més gran o menor, però mai igual que el resultat financer.

  Pot ser més gran, menor o igual que el resultat financer.

23. Les diferències negatives de canvi formen part de:

  Els resultats de l’explotació.

  Els resultats financers.

  No figuren en el compte de pèrdues i guanys.

  Es pot decidir lliurement on fer-los figurar.

24. Indica quina de les afirmacions següents és falsa.

  Els beneficis obtinguts per l’empresa passen a formar part del net patrimonial en la mesura 
en què són retinguts en forma de reserves.

  Els beneficis obtinguts per l’empresa són la base del càlcul dels impostos sobre beneficis.

  Els beneficis obtinguts per l’empresa sempre es reparteixen entre els accionistes en la seva 
totalitat.

  Els beneficis obtinguts per l’empresa es registren en el compte de pèrdues i guanys, el qual 
figura en el patrimoni net.

25. Si el resultat d’explotació és negatiu, això significa que:

  Les despeses d’explotació superen els ingressos de l’explotació.

  Les despeses d’explotació són menors que els ingressos d’explotació.

  Les operacions de l’explotació han finalitzat amb pèrdues.

  La primera i la tercera són certes.
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TEST

26. D’acord amb la doctrina que considera que les despeses permeten portar a terme l’explotació, i 
els ingressos són el resultat d’aquesta explotació, a què anomenem «resultat d’explotació»?

  A la diferència entre els diners invertits pel propietari de l’empresa i el que n’ha retirat.

  A la diferència entre ingressos i despeses derivades de l’explotació després d’un període de 
temps.

  Als diners retirats pels accionistes després del repartiment de dividend.

  Cap de les anteriors.

27. Indica quina de les afirmacions següents és falsa.

  La rúbrica «Treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat» és un component dels 
ingressos.

  La rúbrica «Treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat» és un component de les 
despeses..

  Els beneficis procedents de la venda de l’immobilitzat no formen part del resultat de l’em-
presa.

  La dotació de reserves disminueix els beneficis.

28. El resultat operatiu (EBITDA):

  Recull totes les despeses i tots els ingressos que intervenen en la determinació del resultat de 
l’empresaa.

  S’elabora seguint els mateixos criteris del compte de pèrdues i guanys analítics.

  Recull només una part de les despeses i els ingressos que intervenen en la determinació del resultat.

  Recull només els ingressos i les despeses financeres.

29. El resultat empresarial:
  És una magnitud objectiva impossible de modificar.
  És una xifra a què s’arriba incorporant algunes hipòtesis que no sempre són certes.
  És una magnitud que s’obté sense tenir la necessitat de respectar cap tipus de normativa le-

gal.
  En la seva obtenció, en cap cas està permès que els criteris utilitzats en una empresa no coin-

cideixin al cent per cent amb els utilitzats en una altra empresa.

30. L’estat del valor afegit:
  Permet conèixer millor el cost del personal.
  Permet veure com es reparteix el valor generat per l’empresa.
  Permet determinar el tipus d’interès que es paga a les entitats financeres.
  Cap de les anteriors. 
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Entre les despeses de l’empresa hi ha el subgrup DESPESES DE PER-

SONAL, que recull la retribució de les persones que formen la plan-

tilla, sense fer cap distinció entre les que fan tasques de producció, 

administració o comercialització. 

COMPTE DENOMINACIÓ I CONCEPTE 

640 Sous i salaris. Recull les remuneracions fixes o eventuals al personal, carregant 
per l’import íntegre de les remuneracions meritades, independentment del seu 
pagament. 

641 Indemnitzacions. Registra les quantitats lliurades al personal de l’empresa per 
rescabalar-lo d’un dany o perjudici; principalment recull les indemnitzacions per 
acomiadament i per jubilacions anticipades. 

642 Seguretat Social a càrrec de l’empresa. Recull les quotes de l’empresa a favor 
dels organismes de la Seguretat Social. 

643 Retribucions a llarg termini mitjançant sistemes d’aportació definida. Import 
de les aportacions meritades per remuneracions a llarg termini al personal de 
l’empresa, com ara pensions o unes altres prestacions per jubilació o retir, que 
s’articulin a través d’un sistema d’aportació definida.

644 Retribucions a llarg termini mitjançant sistemes de prestació definida. Import 
de les aportacions meritades per remuneracions a llarg termini al personal de 
l’empresa, com ara pensions o unes altres prestacions per jubilació o retir, que 
s’articulin a través d’un sistema de prestació definida.

645. Retribucions al personal mitjançant instruments de patrimoni. Imports liquidats 
per l’empresa amb instruments de patrimoni o amb imports en efectiu basats en el 
valor d’instruments de patrimoni a canvi dels serveis prestats pels empleats.

649 Altres despeses socials. Qualsevol altra despesa de naturalesa social, voluntària o 
en compliment de qualsevol disposició legal, per exemple: subvencions a economats 
i menjadors, beques, transport del personal, etc. 

El criteri del Pla general de comptabilitat, per determinar aquestes 

despeses, no coincideix totalment amb el de la legislació laboral.

La principal diferència està en el tracte de les indemnitzacions: en la 

4 Les despeses de personal
Anàlisi comptable de 
la realitat econòmica 

d’una empresa
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legislació laboral no tenen consideració de salari, i comptablement, 

en canvi, s’inclouen com a despeses de personal.

Aquesta especificitat cal tenir-la en compte en valorar l’evolució 

dels salaris. De vegades, les despeses de personal creixen, no com 

a causa dels increments salarials, sinó fruit de decisions arbitràries 

de la patronal. És el que passa, per exemple, quan es produeix un 

acomiadament improcedent.

La consideració de les indemnitzacions com a despeses de personal 

vulnera escandalosament el principi de correlació entre ingressos i 

despeses, defensat pel mateix Pla general de comptabilitat.

Segons aquest principi, el resultat d’explotació de l’exercici hau-

ria d’estar constituït només pels ingressos del període menys les 

despeses que corresponen únicament i específicament a l’activitat 

necessària per obtenir aquests ingressos.

Però les indemnitzacions no són una despesa ocasionada per l’ac-

tivitat «normal» de l’empresa: són quantitats que es lliuren a de-

terminades persones per rescabalar-les d’un dany o perjudici que 

l’empresa els ha ocasionat. Darrere d’aquests pagaments, en molts 

casos, hi ha una decisió judicial.

Un altre element a considerar és que el compte de resultats no 

distingeix entre els diferents conceptes salarials pagats per la feina 

feta durant la jornada legal. Tampoc no indica quines han estat les 

quantitats corresponents a les hores extraordinàries. D’aquí que, 

de vegades, els increments salarials que reflecteix la comptabilitat 

financera es limitin a constatar ritmes de treball més grans (paga-

ment d’incentius) o un allargament de la jornada laboral (pagament 

d’hores extres).

Dins el subgrup «Despeses de personal», també s’hi inclouen: 1) les 

quotes que paguen les empreses als organismes de la Seguretat 

Social per les diverses prestacions que realitzen; i 2) les aportacions 

meritades a plans de pensions o altres sistemes anàlegs, en relació 

al personal de l’empresa.

Al voltant d’ambdues despeses succeeix un fet peculiar: la macro-

economia convencional els considera com un impost, cosa que la 

condueix 1) a exagerar el càlcul de la càrrega impositiva als països 

amb sistemes de protecció social contributius, i 2) a considerar el 

pagament de les prestacions socials com una despesa pública més 

gran. En canvi, quan aquesta teoria fa referència als costos laborals, 

utilitza el criteri comptable, amb la qual cosa tornem a trobar les 

cotitzacions socials, ara sumades als sous i salaris.

De fet, el més raonable és considerar la quota patronal només com 
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a despeses de personal, tal com fa la normativa comptable (o com 

passa en la comptabilitat nacional).

Avalen aquesta opinió les constatacions següents: els impostos es 

recapten per dotar de recursos els poders públics, sense que hi hagi 

cap destinació prèvia. La cotització social, en canvi, és un pagament 

obligatori que permet cobrir una sèrie de contingències a què es 

veuen sotmesos els treballadors i treballadores per compte aliè. 

Aquestes cotitzacions garanteixen, entre altres prestacions, que els 

treballadors i treballadores puguin comptar amb alguns ingressos 

(que guarden relació amb el salari) quan a causa d’aquestes contin-

gències no estan en condicions de vendre la força de treball.

En relació a les altres quantitats, diferents a les indemnitzacions, 

percebudes pels treballadors i les treballadores, que no mereixen 

la consideració de salaris (dietes, despeses de viatges, etc.), es fan 

figurar per regla general en el compte 629 sota el nom d’«Altres 

serveis».

 

A més dels comptes que donen fe de les despeses del personal, hi 

ha altres comptes relacionats amb les remuneracions i les cotitzaci-

ons socials, i que repercuteixen en el balanç:

1 Conceptes salarials pagats en diners.
2 Pagaments en espècies.
3 Indemnitzacions
4 Reemplaçaments
5 Aportacions a fons de pensions.
6 Quota patronal a la Seguretat Social
7 Quota obrera
8 IRPF

Cost laboral  (1+2+3+5+6)
Cotització social (6+7)
Salari brut directe (1+2)
Salario net directe (1+2-7-8)
Total meritat (1+2+3+4)
Líquid a percebre (1+3+4-7-8)

Protecció social complementària 

Pensions contributives 
• Jubilació
• Incapacitat permanent
• Mort i supervivència
Incapacitat temporal

Maternitat

Desocupació

Despeses de gestió d’aquestes 
activitats

Salari
Indirecte



CURS BÀSIC DE FORMACIÓ SINDICAL UNITAT DIDÀC TICA 1 35LA INFORMACIÓ COMPTABLE LES DESPESES DE PERSONAL

COMPTE DENOMINACIÓ I CONCEPTE 

460. Avançaments de remuneracions. Lliuraments a compte de remuneracions al 
personal de l’empresa. Figurarà en l’actiu corrent del balançe.

465. Remuneracions pendents de pagament. Deutes de l’empresa al personal per sous 
i  salaris o per indemnitzacions. Figurarà en el passiu corrent del balanç.

544. Crèdits a curt termini al personal. Crèdits concedits al personal de l’empresa 
el venciment dels quals no sigui superior a un any. Figurarà en l’actiu corrent del 
balanç.

254. Crèdits a llarg termini al personal. Crèdits concedits al personal de l’empresa, 
que no tingui la qualificació de part vinculada, el venciment del qual sigui superior 
a un any. Figurarà en l’actiu no corrent del balançe.

466. Remuneracions mitjançant sistemes d’aportació definida pendents de pagament. 
Imports pendents de pagament a una entitat separada per retribucions a llarg termini 
al personal, tals com pensions i altres prestacions per jubilació o retir, que tinguin el 
caràcter d’aportació definida. Figurarà en el passiu corrent del balanç.

476. Organismes de la Seguretat Social, creditors. Deutes de l’empresa a favor dels 
organismes de la Seguretat Social. Figurarà en el passiu del balan.

140. Provisió per a retribucions i altres prestacions al personal. Obligacions legals, 
contractuals o implícites amb el personal de l’empresa sobre les quals hi ha incertesa 
sobre la seva quantia o venciment, tals com retribucions a llarg termini de prestació 
definida, prestacions per incapacitat o indemnitzacions per fi de contracte.
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L’estat de canvis en el patrimoni net té dues parts. 

La primera, denominada «Estat d’ingressos i despeses reconegu-

des», recull els canvis en el patrimoni net derivats de: 

 El resultat de l’exercici del compte de pèrdues i guanys.

 Els ingressos i despeses que, segons el que es requereixi a les 

normes de registre i valoració, s’hagin d’imputar directament al 

patrimoni net de l’empresa. 

 Les transferències realitzades al compte de pèrdues i guanys se-

gons el que està disposat al Pla general de comptabilitat.

La segona, denominada «Estat total de canvis en el patrimoni net», 

informa de tots els canvis que hi ha hagut al patrimoni net derivats 

de: 

 El saldo total dels ingressos i despeses reconeguts.

 Les variacions originades al patrimoni net per operacions amb els 

socis o propietaris de l’empresa quan actuïn com a tals.

 Les variacions restants que es produeixin al patrimoni net.

 També s’informarà dels ajustaments al patrimoni net causats per 

canvis en criteris comptables i correccions d’errors.

5 L’estat de canvi del patrimoni net
Anàlisi comptable 

de la realitat 
econòmica d’una 

empresa

UNITAT DIDÀC TICA 5
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TEST

31. L’estat d’ingressos i despeses reconeguts informa:

  De les variacions experimentades al patrimoni net.
  Dels ingressos i les despeses realitzats reconeguts al compte de pèrdues i guanys.
  Dels ingressos i les despeses encara no realitzats però reconeguts directament al patrimoni 

net.
  Dels ingressos i les despeses realitzats reconeguts al compte de pèrdues i guanys i dels re-

coneguts directament al patrimoni net.

32. Una societat adquireix, el 3 de maig de 2010, 1.000 accions d’una empresa cotitzada per 
10 € l’acció. La inversió es tipifica com a disponible per a la venda. En finalitzar l’exercici 
les accions cotitzaven a 15 €. El tipus impositiu és del 30%. La variació total d’ingressos 
i despeses reconeguts serà:

  1.000 x 15=     15.000
  1.000 (15-10) =  5.000
  (1.000 /15-10) = 5.000 –(5000 x 0,30) = 3.500
  No s’ha de comptabilitzar res fins que es venguin les accions.

33. S’obté una subvenció de 50.000 € a començaments de l’exercici per a l’adquisició d’una 
màquina la vida útil de la qual és de 10 anys. El tipus impositiu és del 30%. La variació de 
patrimoni net al final de l’exercici serà:

  50.000
  31.500
  45.000
  35.000

34. L’empresa amplia capital i emet 1.000 accions de valor nominal de 200 € l’acció. S’exigeix 
pagar-ne en efectiu el 75% i la resta queda pendent de desemborsament. Abans de l’amplia-
ció es desemborsa un dividend passiu pendent de 20.000 €. La variació al patrimoni net 
serà.

   20.000
  180.000
  150.000
  130.000

UNITAT DIDÀC TICA 5L’ESTAT DE CANVI DEL PATRIMONI NET
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6 L’estat de fluxos d’efectiu
Anàlisi comptable 

de la realitat 
econòmica d’una 

empresa

Es tracta d’un estat que informa de la utilització dels actius moneta-

ris representatius d’efectiu i altres actius líquids.

S’entén per efectiu i altres actius líquids equivalents, la tresoreria 

dipositada a la caixa de l’empresa i els dipòsits bancaris a la vista; 

també podran formar part els instruments financers que siguin 

convertibles en efectiu i que en el moment de l’adquisició el seu 

venciment no fos superior a tres mesos, sempre que no hi hagi risc 

significatiu de canvis de valor i formin part de la política de gestió 

normal de la tresoreria de l’empresa.

L’estat de fluxos d’efectiu estableix tres classes de fluxos:

1. De les activitats d’explotació (FEAE.

2. De les activitats d’inversió (FEAI).

3. De les activitats de finançament (FEAF).

L’augment o disminució neta de l’efectiu o equivalents serà la suma 

dels tres tipus de fluxos.

Els fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació són fonamental-

ment els ocasionats per les transaccions que intervenen en la de-

terminació del resultat de l’empresa. La variació del flux d’efectiu 

ocasionada per aquestes activitats serà mostrada pel seu import 

net, llevat dels fluxos següents, dels quals se n’informarà separada-

ment:

 Interessos (cobraments o pagaments).

 Dividends rebuts.

 Impostos sobre beneficis.

Els fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió inclouran els paga-

ments que tenen el seu origen en l’adquisició d’actius no corrents 

tals com immobilitzats intangibles, materials, inversions immobili-

àries o inversions financeres, així com els cobraments procedents 

de la seva alienació o de la seva amortització al venciment (en cas 

d’inversions mantingudes fins al seu venciment).

UNIDAD DIDÁC TICA 6
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Els fluxos d’efectiu per activitats de finançament es defineixen com 

els cobraments procedents de l’adquisició per tercers de títols 

valors emesos per l’empresa o de recursos concedits per entitats 

financeres o tercers, en forma de préstecs o altres instruments de 

finançament, així com els pagaments realitzats per amortització o 

devolució de les quantitats que ells han aportat. També figuraran 

com a fluxos d’efectiu per activitats de finançament els pagaments 

a favor dels accionistes en concepte de dividends.

Tresoreria a l’inici de l’exercici XXX

Resultat de l’exercici +
Ajustos per ingressos que no representen cobraments -
Ajustos per despeses que no representen pagaments +
Recursos generats per les operacions =
  
Ajustos de capital corrent .+/-

Flux d’efectiu de explotació = .+/-

Pagaments per inversions -
Cobraments per desinversions +
  
Fluxos d’efectiu per activitats d’inversió = .+/-

Pagaments per reemborsaments de finançament -
Cobraments per obtenció de finançament +

Fluxos d’efectiu per activitats de finançament = .+/-

Tresoreria en finalitzar l’exercici XXX

  

LA MEMORIA UNIDAD DIDÁC TICA 5UNITAT DIDÀC TICA 6L’ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU
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TEST

35. L’empresa presenta el següent compte de pèrdues i 
guanys:

L’empresa cobra al comptat, però el compte dels proveïdors els ha deixat a deure 100. No ha de 
practicar cap amortització. El flux d’efectiu de les activitats d’explotació serà de:

   600

  1000

   700

   500

36. L’empresa presenta el compte de pèrdues i guanys 
següent:

Durant l’exercici els comptes a cobrar van augmentar en 50 i els comptes a pagar van augmentar 
en 20. El flux d’efectius de les activitats d’explotació serà:

  500

  430

  470

    70

37. L’empresa no ha realitzat cap desinversió durant l’exercici. Durant l’exercici ha dut a terme 
inversions per valor de 2.000.000 €, i les ha pagat totes al comptat. El flux d’efectius de les 
activitats d’inversió serà:

   2.000.000

               0

  -2.000.000

   4.000.000

38. L’empresa ha rebut una subvenció de 2.000.000 € per finançar un actiu no corrent amb una 
vida útil estimada de 10 anys. D’altra banda l’empresa ha cancel·lat diversos préstecs a curt 
termini per valor de 2.000.000 € i ha subscrit un préstec a llarg termini per 3.000.000 €. Ha 
pagat dividends per valor de 500.000. El flux d’efectius per activitats de finançament serà:

  6.500.000

  2.000.000

  2.500.000

  1.200.000

Ingressos 1000
Despeses -400
Benefici 600

Ingressos 1000
Materials -200
Despeses personal -200
Amortització -100
Benefici 500
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Els estats comptables ens ofereixen una sèrie d’informacions ex-

pressades en xifres. Però, com hem vist, moltes xifres poden ser di-

ferents en funció dels criteris de valoració utilitzats (amortitzacions, 

per ex.). 

D’altra banda, hi ha informació que perquè sigui comunicada 

exigeix recórrer a missatges textuals. Per aquesta raó, els estats fi-

nancers han d’anar acompanyats d’una sèrie de notes explicatives, 

d’informacions sobre fets rellevants i de la presentació d’informació 

no quantitativa. 

Aquesta informació, denominada memòria, hauria de completar, 

ampliar i comentar la informació que està al balanç i compte de 

resultats, i ajudar-nos a interpretar-lo. 

APARTATS DEL MODEL DE MEMÒRIA NORMAL

Apartat Contingut

1 Activitat de l’empresa Descriu l’objecte social i les activitats que desenvolupa. 
2 Bases de presentació 

dels comptes anuals
Es justificaran les raons que permeten que els comptes anuals 
reflecteixin de manera fidel la situació de l’empresa.

3 Aplicació de resultats Proposta de distribució dels beneficis, justificació que existeix 
liquiditat suficient per poder repartir dividends, aclariment de 
l’existència, o no, de restriccions i limitacions referents a aquest 
repartiment.

4 Normes de registre i 
valoració

Indicació dels criteris comptables aplicats.

5 Immobilitzat material Reflex dels moviments durant l’exercici i de les corresponents 
amortitzacions i correccions valoratives.

6 Inversions immobiliàries Descripció dels immobles qualificats com a inversions 
immobiliàries, informació dels ingressos procedents d’aquestes 
així com les despeses per a la seva explotació.

7 Immobilitzat intangible Reflex dels moviments durant l’exercici i de les corresponents 
amortitzacions i correccions valoratives.

8 Arrendaments i altres 
operacions de naturalesa 
similar

Informació separada segons es tracti d’arrendaments financers o 
operatius, i en funció de si s’és l’arrendador o l’arrendatari.

LA MEMÒRIA

7 Anàlisi comptable de 
la realitat econòmica 
d’una empresa

UNITAT DIDÀC TICA 7

La memòria
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9 Instruments financers Informació subministrada per tipus d’instruments financers, 
prenent en consideració la naturalesa i les seves categories.

10 Existències Informació dels seus imports i de les correccions valoratives..
11 Moneda estrangera Informació diversa dels elements de l’actiu i del passiu denominats 

en moneda estrangera i d’operacions diverses realitzades amb 
aquest tipus de moneda.

12 Situació fiscal Informacions diverses de l’impost de societats i incentius fiscals.
13 Ingressos i despeses Desglossament de diversos epígrafs del compte de pèrdues 

i guanys. Es diferenciaran les compres nacionals de les 
importacions.

14 Provisions i 
contingències

Anàlisis dels moviments de cadascuna de les provisions i 
descripció de la naturalesa de cada contingència i de la seva 
evolució previsible.

15 Informació sobre el medi 
ambient

Descripció de les característiques dels sistemes, equips i 
instal·lacions incorporats per minimitzar l’impacte mediambiental i 
del seu valor comptable. També incorporarà informació dels riscos 
coberts i les despeses incorregudes a l’exercici que tinguin relació 
amb el medi ambient.

16 Retribucions a llarg 
termini al personal

Informació dels sistemes de pagament basats en instruments 
patrimonials.

17 Transaccions amb 
pagaments basats en 
instruments de patrimoni

Supòsit en què l’empresa tingui establerts sistemes de pagament 
basats en instruments patrimonials.

18 Subvencions, donacions 
i llegats

Informe dels imports rebuts i de les parts reconegudes al compte 
de pèrdues i guanys.

19 Combinació de negoci Informació de les empreses adquirides.
20 Negoci conjunt Descripció dels negocis gestionats de forma conjunta.
21 Operacions 

interrompudes i actius 
no corrents mantinguts 
per a la venda

Ingressos, despeses i resultat abans d’impostos de les operacions 
interrompudes. Descripció dels elements patrimonials mantinguts 
per a la venda i causa d’aquesta classificació.

22 Fets posteriors al 
tancament

Fets significatius ocorreguts posteriorment al tancament de 
l’exercici.

23 Operacions amb parts 
vinculades

Informació d’aquelles empreses sobre les quals hi ha o bé control 
operatiu o bé acords conjunts o influència notable. En aquest 
apartat s’informarà de l’import dels sous, dietes i remuneracions 
meritades pel personal d’alta direcció i els membres de l’òrgan 
d’administració, així  com de les obligacions en matèria de 
pensions o assegurances i els pagaments d’indemnitzacions.

UNITAT DIDÀC TICA 7
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24 Altra informació Nombre de treballadors ocupats a l’exercici, expressat per 
categories i sexe. Honoraris de l’auditor i altres informacions.

25 Informació segmentada Informació de la distribució de la xifra neta de negoci 
corresponent a les activitats ordinàries, per categoria d’activitat i 
per mercat geogràfic..

UNITAT DIDÀC TICA 7LA MEMÒRIA
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TEST

40. Indica quina de les següents afirmacions és certa.

  Les variacions significatives experimentades pels elements d’immobilitzat es divulguen a la 
memòria.

  Totes les societats anònimes de tamany mitjà i gran estan obligades a complimentar cadascun 
dels 25 apartats de la memòria arreplegats al Pla General de Contabilitat.

  La informació sobre el nombre de persones empleades per l’empresa durant l’exercici ha de 
comunicar-se a la memòria.

  El balanç i el compte de resultats no poden, per si mateix, comunicar tota la informació ne-
cessària per a la seva interpretació.

41. Assenyala quina de les següents aplicacions del resultat és obligatòria per a l’empresa.

  Reserves de lliure disposició.

  Reserva per a accions pròpies acceptades en garantia.

  Reserva legal.

  La segona i la tercera són certes.

42. Quan en lloc de beneficis, l’empresa té pèrdues, aquestes pèrdues han de ser saldades:

  Immediatament contra el compte de reserves o de capital social.

  En els pròxims exercicis en què s’obtinguin beneficis i així poder sanejar contra aquests les 
pèrdues anteriors.

  Col·locant-les a l’actiu del balanç.

  Cap de les anteriors és certa.

UNITAT DIDÀC TICA 7
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TEST

43. Assenyala quina de les següents afirmacions no és certa:

  La memòria conté els criteris de valoració aplicats a les diverses partides dels comptes anuals 
i els mètodes de càlcul de les correccions valoratives.

  Quan l’empresa atorgui retribucions a llarg termini al personal d’aportació o prestació defini-
da, la memòria haurà d’incloure una descripció general del tipus de plan de què es tracti.

  La informació quantitativa continguda en la memòria ha de referir-se només a l’exercici al 
qual corresponen els comptes anuals sense necessitat d’oferir informació comparativa amb 
l’exercici anterior.

  La memòria ha de donar informació sobre cada provisió reconeguda en el balanç i sobre les 
contingències.

UNITAT DIDÀC TICA 7LA MEMÒRIA
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L’informe de gestió conté informació de diversos aspectes de l’evo-

lució de l’empresa:

  Una anàlisi retrospectiva de l’evolució de l’empresa durant l’exer-

cici econòmic al qual pertany aquest informe.

  Una referència als esdeveniments que han ocorregut posterior-

ment al tancament i que poden afectar a la informació transmesa 

a la resta dels documents.

 Una informació prospectiva de l’evolució de l’empresa.

UNITAT DIDÀC TICA 8

8 L’ informe de gestió
Anàlisi comptable 

de la realitat 
econòmica d’una 

empresa
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Però, com saber si els comptes anuals són verídics? No és fàcil. No 

n’hi ha prou en saber que la direcció de l’empresa ho considera 

real. És necessari tenir garanties que han estat ben elaborats, i amb 

aquest fi la llei obliga a recórrer a una persona aliena a l’empresa 

que els ha de revisar amb criteris adequats. 

Que un auditor informi favorablement d’un balanç només té una 

importància relativa. Convé fixar-se, no obstant, en el que s’afirma; 

per exemple, si el signant diu que en la seva opinió els comptes anu-

als expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera 

de l’empresa, diu exactament això, però no res més. No obstant, es 

pot donar el cas que l’auditor tingui algun tipus de dubte i aquests 

dubtes se’ls coneix amb el nom de RESERVES. 

L’INFORME DE L’AUDITOR UNIDAD 6UNITAT DIDÀC TICA 9

9 Anàlisi comptable de 
la realitat econòmica 
d’una empresaL’informe de l’auditor

ELS DIFERENTS PARÀGRAFS QUE S’ACOSTUMEN A TROBAR EN UNA AUDITORIA

Designació del paràgraf Exemple d’informe 

Identificació de l’entitat 
auditada Als accionistes de Societat XYZ, S.A. 

Paràgraf
d’abast 

Menció 
als estats 
financers 
auditats  

Hem auditat els comptes anuals de la Sociedad XYZ, SA que com-
prenen el balanç de situació a 31 de desembre de 20..., el compte de 
pèrdues i guanys i la memòria corresponent a l’exercici anual acabat 
en aquesta data, la formulació de la qual és responsabilitat dels ad-
ministradors de la societat. La nostra responsabilitat és expressar una 
opinió dels anomenats comptes anuals en el seu conjunt, basada en 
el treball realitzat d’acord amb les normes d’auditoria generalment 
acceptades, que inclouen l’examen, mitjançant la realització de 
proves selectives de l’evidència justificativa dels comptes anuals i 
l’avaluació de la seva presentació, dels principis comptables aplicats 
i de les estimacions realitzades. El nostre examen es va realitzar se-
gons normes i procediments d’auditoria generalment acceptats amb 
l’excepció que, com que vam ser contractats com a auditors el febrer, 
no hem pogut presenciar els recomptes d’existències realitzats per la 
companyia el desembre. D’altra banda, ens ha estat impossible de-
terminar les quantitats d’existències en aquesta data mitjançant altres 
procediments d’auditoria. 
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Menció que 
s’han aplicat 
les normes 
d’auditoria 
O menció que 
algunes no 
s’han pogut 
aplicar 

Paràgraf 
d’opinió 

Expressada 
desfavora- 
blement 

En la nostra opinió, els comptes anuals expressen, en tots els aspectes 
significatius (...) i contenen la informació necessària i suficient per a 
la seva interpretació i comprensió adequada, de conformitat amb els 
principis i normes generalment acceptats. La companyia ha registrat 
comptablement l’increment patrimonial que preveu generar amb 
l’aportació dels actius d’una empresa del grup, com a conseqüència 
de la seva valoració real; si bé la revalorització comptable no està 
d’acord amb les normes legals de valoració. 

O expressada 
favorablement 

Paràgraf d’èmfasi. En la nostra opinió (llevat en l’opinió desfavorable descrita, quan si-
gui un informe desfavorable) els comptes anuals expressen la imatge 
fidel del patrimoni i de la situació financera.

Paràgraf de l’informe de 
gestión. 

L’informe de gestió conté les explicacions que els administradors 
consideren oportunes de la situació de la Societat, l’evolució dels seus 
negocis i d’altres assumptes i no formen part integrant dels comptes 
anuals. Hem verificat que la informació comptable que conté aquest 
informe de gestió concordi amb la dels comptes anuals de l’exercici. 
El nostre treball com a auditors es limita a la verificació de l’informe 
de gestió amb l’abast mencionat en aquest mateix paràgraf i no inclou 
la revisió d’informació diferent de l’obtinguda a partir dels registres 
comptables de la societat. 

Data, nom i firma de 
l’auditor. 

En ................................. a ................... d’abril de ........... Membre 
número ..... del ROAC 
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TEST

44. Quina de les següents afirmacions és certa?.

  Els auditors utilitzen les mateixes tècniques que utilitzen els usuaris externs de la informació 
comptable de l’empresa.

  Les auditories dels comptes anuals hauran de ser realitzades per persones que tinguin la 
condició legal d’auditors de comptes.

  Totes les societats sense exclusió han d’auditar els seus comptes anuals.

  Totes són certes.

45. Indica quina de les següents afirmacions és certa.

  Un informe favorable implica que l’empresa no té problemes presents ni futurs.

  Una empresa pot estar en dificultats i disposar tanmateix d’un informe de l’auditor favora-
ble.

  Qualsevol observació, per poca importància relativa que tingui, ha de figurar a l’informe de 
l’auditor.

  La segona i la tercera són certes.

46. Indica quina de les següents afirmacions és falsa.

  Un informe favorable implica que l’empresa no té problemes presents ni futurs.

  Una empresa pot estar en dificultats i disposar tanmateix d’un informe de l’auditor favora-
ble.

  Qualsevol observació, per poca importància relativa que tingui, ha de figurar a l’informe de 
l’auditor.

  La segona i la tercera són certes..

47. Indica quina de les següents afirmacions és falsa.

  L’auditor, a fi de poder presentar un informe favorable, pot proposar ajustos als estats 
comptables, però les seves propostes no tenen força coercitiva.

  A Espanya, l’auditoria pot ser exercida per un professional que tingui titulació universitària 
i hagi seguit cursos d’auditoria.

  L’aparició d’excepcions a l’informe de l’auditor obliga a l’empresa a ajustar els seus comptes 
anuals.

  L’informe de l’auditor té estructura de carta, i, en aquesta, els accionistes de l’empresa hi 
figuren com a receptors i l’auditor com a emissor.
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TEST

48. La identificació de l’entitat auditada figura als informes d’auditoria:

  Al paràgraf d’èmfasi.

  Al paràgraf d’opinió.

  Al paràgraf sobre l’informe de gestió.

  Al paràgraf inicial.

49. El paràgraf d’opinió:

  Conté: els estats financers auditats, mencions a les normes d’auditoria, menció de les normes 
i procediments que no s’han pogut aplicar.

  Es pot veure afectat per la presència d’excepcions que, depenent de la seva importància re-
lativa i de la seva determinació o indeterminació, donaran lloc a una redacció o una altra.

  Conté la data i signatura de l’auditor.

  Les tres són certes.

50. Quina de les següents afirmacions és certa?

  L’empresa pot dur a terme múltiples auditories com: auditories internes, auditories mediam-
bientals, auditoria dels comptes anuals... o auditories de riscos laborals.

  Hi ha l’obligació legal de lliurar totes les auditories que l’empresa dugui a terme a la repre-
sentació sindical.

  Totes les auditories es duen a terme perquè ho exigeix la llei.

  Les auditories internes han de ser realitzades per auditors externs, registrats com a tals al 
ROAC.
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Una reivindicació, un conveni... s’emmarquen en una situació; però 

no es negocia el passat del que ens informen el balanç i el compte 

de resultats, es negocia el futur. De fet, més que la situació de l’em-

presa en el moment de la negociació, interessa l’evolució durant el 

període futur en què s’aplicarà el tema negociat. Però si és difícil 

saber la situació econòmica de l’empresa, molt més difícil és co-

nèixer com preveu l’empresa el seu futur. Sobre la base d’aquestes 

previsions, concretades en un pressupost a nombroses empreses, 

els empresaris efectuen els seus càlculs per determinar la seva ac-

tuació futura. 

Aquest pressupost els permet quantificar el que creuen que passa-

rà. Gràcies al qual es pot incidir a temps sobre els esdeveniments, 

comparar l’evolució de l’empresa amb les previsions i prendre me-

sures correctives a partir de les desviacions detectades. 

La informació també serveix per elaborar el pressupost de caixa. 

Consultant-lo es pot saber en quins intervals de temps es faran 

efectius els ingressos previstos i quan s’haurà de fer front als pa-

gaments. Això és molt important, ja que, en la majoria dels casos, 

ambdós intervals no coincideixen. Així, l’empresa pot intuir quan 

tindrà escassetat o excés de liquiditat. I això li ajudarà a prendre 

mesures correctives que li permetran 1) satisfer puntualment tots 

els seus pagaments, i 2) fer un ús intel•ligent dels diners procedents 

dels cobraments quan en pot disposar durant determinats intervals 

de temps. 

Per planificar aquest tipus d’actuacions la comptabilitat també pro-

porciona una sèrie d’instruments, a través d’unes tècniques que es 

coneixen amb els noms de comptabilitat de costos, comptabilitat 

analítica o comptabilitat de gestió. 

La finalitat bàsica d’aquestes tècniques és dotar als directius d’ins-

truments perquè puguin controlar l’eficàcia de l’organització i de 

cadascun dels seus components i prendre decisions per facilitar 

l’adaptació permanent de l’empresa. 

La tècnica de la comptabilitat financera, de la qual hem parlat fins 

ara, no proporciona suficient informació per prendre aquestes deci-

sions. Ens proporciona, per exemple, informació de les despeses de 

10 Anàlisi comptable 
de la realitat 
econòmica d’una 
empresaLes previsions de l’empresa
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l’empresa, però no ens diu on s’han produït aquestes despeses, qui 

les ha produït, per què s’han produït, quan s’han produït, etc. 

La comptabilitat analítica, en canvi, proporciona aquesta i altra in-

formació. 

Ja hem vist que a través de la comptabilitat financera es pot arribar a 

un compte de resultats, que podria tenir una estructura com la que 

s’exposa a continuació.

 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
Ingressos per vendes               4.000   
Cost de les vendes -            3.600   
Resultat d’explotació                   400   
Ingressos financers                    -     
Despeses financeres -               200   
Resultat financer -               200   
Resultat del període 200
 Impost -70

BENEFICI NET 130

Però imaginem-nos que l’empresa comercialitza tres tipus de pro-

ductes, són rendibles els tres? 

La comptabilitat analítica pot proporcionar un altre compte de resul-

tats que permet aclarir aquest interrogant: 

COMPTE DE RESULTATS ANALÍTIC

CONCEPTE TOTAL Producte 
X 

Producte 
Y 

Producte 
Z 

Vendes 4.000 2.400 600 1.000
- Cost de vendes -2.600 -2.000 -100 - 500 
Marge brut 1.400 400 500 500 
- Costos d’estructura assignables -800 -500 -100 -200 
Marge net 600 -100 400 300 
- Costos no assignables -200    
Benefici sense despeses financeres 400    
- Despeses financeres -200    
Benefici abans d’impostos 200    
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Com pots observar, la informació que reflecteix aquest quadre és 

molt més completa i profunda. A partir d’aquesta informació se sap 

quines decisions es poden prendre. Es podrà discutir, per exemple, 

si s’elimina o no el producte X, si s’incrementa o no la publicitat per 

augmentar les vendes del producte Y, si s’introdueix aquest produc-

te a nous mercats... 

I això també es pot fer analitzant detalladament, per exemple, els 

costos per seccions o valorant l’eficàcia de les primes i incentius que 

es paguen al personal. 

El que passa és que nosaltres legalment no tenim accés a aquest 

tipus de comptabilitat. Com que es tracta d’una comptabilitat opta-

tiva, fins i tot ens poden arribar a negar la seva existència. 

No obstant això, no oblidem que entre les competències dels repre-

sentants legals dels treballadors i les treballadores es troba la de re-

bre trimestralment informació, com a mínim, dels següents temes: 

 Evolució general del sector econòmic al qual pertany l’empresa. 

 Producció i vendes de l’entitat. 

 Programa de producció. 

 Evolució probable de l’ocupació amb indicació del nombre de 

nous contractes que es pensa realitzar. 

 Modalitats de contractació que seran utilitzades, amb informació 

específica relativa als contractes a temps parcial. 

 Supòsits de subcontractació. 

I, de fet, aquesta informació, d’on pot sortir és de la comptabilitat 

interna. 

Per això, ni que sigui difícil, s’ha de forçar l’empresa que ensenyi les 

seves cartes: quant pensa augmentar les vendes? Quant, els preus? 

Quant, la productivitat? Però hi ha un dubte: quina credibilitat te-

nen les previsions presentades als treballadors i les treballadores? 

En principi poca, i s’hauran de contrastar amb alguns indicadors 

que podem trobar al balanç i compte de resultats, com per exemple 

els següents: 

 Veure si són lògiques respecte a l’evolució anterior. 

 Veure si concorden amb el que diuen altres fonts de l’evolució 

futura del sector. 

 Veure si s’han realitzat inversions importants que hagin augmentat 

la capacitat productiva, i per tant si es preveu incrementar vendes. 

 Veure si s’ha intensificat la propaganda per potenciar vendes. 
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Serà convenient, també, esbrinar què va succeir respecte de les 

informacions anteriors. Si es comprova que la realitat ha estat més 

favorable que les previsions que en el seu moment va presentar 

l’empresa, es té un bon argument per mostrar que l’empresa, quan 

es reuneix amb els representants legals dels treballadors i les tre-

balladores, tendeix a presentar unes previsions pessimistes com a 

arma contra les reivindicacions i per fer-nos acceptar mesures inne-

cessàries. Recordem que es tracta d’utilitzar aquesta informació per 

a arguments que reforcin l’acció sindical, incloent-hi la negociació. 
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A fi d’alertar els representants legals dels treballadors i les treballa-

dores, considerem que és útil incloure aquest apartat dedicat a co-

mentar algunes de les variables que poden desdibuixar els comptes 

anuals. 

El quadre següent presenta de forma resumida diferents maneres 

d’incidir sobre el resultat. Es tracta d’una sèrie de pràctiques que 

tergiversen alguns fets comptables en funció de les conveniènci-

es dels gestors de l’empresa i amb això donen lloc a uns comptes 

anuals maquillats. Amb aquestes argúcies, la informació comptable 

subministrada no desvela la realitat econòmica, sinó que oculta o 

manipula algun dels seus aspectes. 

ACTUACIONS QUE NO RESPECTEN ELS PRINCIPIS COMPTABLES 
I LES NORMES DE VALORACIÓ 

Fet comptable Manipulació comptable Efecte en el resultat

Compres cap d’any Desplaçament a l’exercici següent Incrementa
Compres inici d’any Desplaçament a l’exercici que es tanca Incremento
Vendes d’un altre any Desplaçats a l’exercici sense que hi pertanyi Incrementa
Compres Carregar-les a una empresa del grup Incrementa
Ingressos per vendes Desplaçar-los a una empresa del grup Incremento
Vendes a empresa del grup Per sota del seu valor Incremento
Vendes a empresa del grup Per damunt del seu valor Incrementa
Ingressos Desplaçats a l’exercici sense que hi pertanyi Incrementa
Ingressos No comptabilitzats Incremento
Ingressos Reducció del seu import Incremento
Despeses Desplaçades a l’exercici següent Incrementa
Despeses No comptabilitzades Incrementa
Despeses Reducció del seu import Incrementa
Valoració existències Sistema de valoració sortides Incremento
Valoració existències Sistema de costos Incremento
Amortitzacions Per damunt de la pèrdua de valor real Incremento
Amortitzacions Per sota de la pèrdua de valor real Incrementa
Provisiones No dotació Incrementa
Provisions Per damunt de la realitat Incremento
Provisions Per sota de la realitat Incrementa
Ingressos complementaris Dissenyant operacions fictícies Incrementa
Despeses complementàries Dissenyant operacions fictícies Incremento
Beneficis Diferint el seu reconeixement Incremento
Pèrdues previsibles No reconeixement Incrementa

Els mals usos de  
la tècnica comptable

Anàlisi comptable 
de la realitat 
econòmica d’una 
empresa

ELS MALS USOS DE LA TÈCNICA COMPTABLE UNITAT DIDÀC TICA 11
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Precisament per evitar mals usos de la tècnica comptable, l’em-

presa, ho hem dit al començament, a l’elaborar el seu informació 

comptable, ha d’aplicar uns principis. 

Però aquests principis, en certes ocasions no són respectats, i, fins i 

tot, a vegades, la seva aplicació permet ocultar beneficis. Això dar-

rer pot passar, per exemple, amb el principi de prudència i el de 
preu d’adquisició. Vegem-ho amb un supòsit: 

Les empreses tenen terrenys i edificis que, amb el temps, a causa 

de la inflació i l’especulació, augmenten de valor. Aquest valor 

més gran és un benefici ocult que té l’empresa. Periòdicament, la 

legislació, mitjançant una llei de regularització de balanços, que 

constitueix una autèntica amnistia fiscal, permet que les empreses 

que ho desitgin reconeguin aquests beneficis ocults sense fer-los 

pagar pràcticament impostos, declarant l’autèntic valor més gran 

del seu patrimoni. 

PRINCIPI DE CONTINGUT 

Empres en 
funcionameno 

La gestió de l’empresa és pràcticament indefinida. En conseqüència la 
comptabilitat no anirà encaminada a determinar el valor patrimonial a 
efectes de la seva alienació global o parcial ni l’import resultant en cas de 
liquidació. 

Meritació 
Els fets econòmics s’han de registrar quan passin, i s’han d’imputar a 
l’exercici que corresponguin, independentment de la data de pagament o 
cobrament.

D’uniformitat El criteri adoptat si hi ha una pluralitat d’opcions s’haurà de mantenir 
durant el temps. Si s’altera, s’haurà de justificar.

Prudència S’ha de ser prudent en l’estimació i valoració en saturacions d’incertesa 
sense que per això es pugui falsejar la imatge fidel.

No compensació No es podran compensar unes partides (compres, vendes, despesa, in-
gressos) amb unes altres.

Importància 
relativa

Es podrà admetre la no aplicació estricta d’alguns principis sempre que la 
variació que produeixi sigui poc significativa.

Però aquests principis, en ocasions, no es respecten i fins i tot, a 

vegades, la seva aplicació permet ocultar beneficis. Vegem un su-

pòsit:

UNIDAD 8UNITAT DIDÀC TICA 12
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L’empresa té terrenys i un edifici que, amb el temps, a causa de la 

inflació i l’especulació, augmenten de valor. Aquest valor més gran 

és un benefici ocult. Les actuals normes de valoració proposen, per 

evitar això, que l’empresa apliqui el criteri del valor raonable, però 

exigeix que hi hagi un informe de taxació. No obstant això, en el 

cas dels terrenys i edificis (i en el d’altres actius), aquest criteri no és 

obligatori per la qual cosa moltes empreses es limiten a comptabi-

litzar pel cost d’adquisició o producció. 

Els principis del registre i de la meritació haurien d’evitar, per exem-

ple, que l’empresa «passés» les despeses d’un any a un altre, o d’una 

empresa a una altra dins del mateix grup. Si es tracta d’una multi-

nacional, per tal d’acumular els beneficis en els països amb menys 

impostos; si és dins d’un mateix país, sigui un grup nacional o es-

tranger, per transferir les despeses de les empreses amb pèrdues a 

unes altres, i reduir per tant els impostos.

Suposem un grup, que no està en l’obligació de presentar balanç 

consolidat, format per l’empresa A i l’empresa B: 

EMPRESA A EMPRESA B TOTAL GRUP 

Vendes 3000 7000 10000
- Despeses 3200 6700 9900 
Resultat -200 300 100 
- Impostos (30 %) 0 90 90 
Benefici net -200 210 10 

Però si A passa a B una factura de 180 per un servei inventat, els 

resultats seran diferents i tindrem: 

EMPRESA A EMPRESA B TOTAL GRUP 

Vendes 3180 7000 10180 
- Despeses 3200 6880 10080 
Resultat -20 120 100 
- Impostos (30%) 0 36 36 
Benefici net -20 84 64 

Amb els mateixos resultats, la factura «miraculosa» ha reduït els 

impostos, i els beneficis del grup, que eren de 10, s’han «convertit» 

en 64. 

Aquí també hi incideix la temàtica sindical. A mesura que els sindi-

cats imposem únicament un control sobre la situació econòmica de 

les empreses grans, els seus propietaris tendiran (ja ho estan fent) 
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a centrar els beneficis a les empreses amb menys personal o amb 

menor pressió sindical. Heus aquí una altra raó per portar l’activitat 

sindical a les pimes. 

Alguna cosa semblant passa amb el principi d’uniformitat. La seva 

aplicació, entre moltes altres coses, hauria d’evitar que augmen-

tessin o disminuïssin els beneficis a voluntat dels empresaris, mo-

dificant el cost del consum de les matèries primes, que depèn del 

criteri de valoració de les existències.

El valor de les existències al principi o al final del període comprèn: 

1. Cost de primeres matèries (a magatzem, abans de passar pel 

taller). 

2. Cost de productes en curs de fabricació. 

3. Cost de productes acabats (pendents de venda). 

En el cas dels productes en curs i els productes acabats, el cost in-

clou, entre altres, el cost de primeres matèries, el cost de les amor-

titzacions i el cost del personal de taller (personal directe) segons 

les hores utilitzades en la producció dels productes acabats o en 

fabricació. 

Ara bé, l’empresa ha efectuat les compres a diversos preus, i també 

pot passar que no tingui una informació exacta del cost del perso-

nal directe utilitzat durant la fabricació dels productes en curs de 

fabricació o acabats. Alguns empresaris inclouen entre el personal 

directe tan sols els que estan a les cadenes de producció, mentre 

altres també incorporen el personal de manteniment, i altres els 

encarregats. Aplicar un criteri diferent d’un any a un altre repercu-

tiria en un augment o disminució del valor de les existències, i en 

conseqüència en un menor o major cost dels consums. 
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Cada usuari dels comptes anuals recorrerà a l’anàlisi amb distintes 

finalitats. En el nostre cas, ens interessarà, especialment, utilitzar-lo 

1) per orientar la negociació col•lectiva, 2) per esbrinar les capaci-

tats de l’empresa per generar valor afegit, 3) per posar al descobert 

les possibles situacions problemàtiques i 4) per comparar-les amb 

la resta d’empreses del sector. 

Una de les primeres qüestions a considerar és que, per desgràcia, 

només disposarem d’una part de la informació, la qual cosa limitarà 

els nostres plantejaments. No oblidem que moltes de les tècniques 

i instruments que s’acostumen a recomanar en la majoria de manu-

als d’anàlisis de balanços tenen poc sentit si no es coneix la infor-

mació interna. Aquest seria el cas, per exemple, de l’anàlisi del punt 

mort o el del fons de maniobra necessari. De fet, una anàlisi rigorosa 

d’aquests temes només la poden dur a terme aquells «investiga-

dors» que pertanyen al departament de comptabilitat de l’empresa 

i que per tant se suposa que disposen de tota la informació. 

Com que la informació subministrada és escassa, l’hem d’exprimir al 

màxim a través d’una anàlisi que integri la totalitat de la documen-

tació lliurada, començant per la lectura de la memòria i de l’informe 

de l’auditor o auditoria. Aquesta lectura ens ha de servir, entre altres 

coses, per refer el balanç i el compte de resultats. 

Com hem anat veient durant aquest quadern, el balanç representa 

exclusivament la situació patrimonial de l’empresa, en el moment 

(instant del temps) en què es confecciona. La comparació de la 

informació recollida en una sèrie històrica de balanços ens ofereix 

únicament una idea dels canvis soferts entre dues situacions està-

tiques. Aquesta visió estàtica s’ha de completar amb la informació 

dinàmica (sobre els fluxos que han donat lloc al resultat del perío-

de) continguda al compte de pèrdues i guanys i als estats comple-

mentaris com el d’origen i aplicació de fons i el de tresoreria. 

Per a l’anàlisi podem considerar com a instruments bàsics la diferèn-

cia entre valors absoluts, la comparació a través de percentatges, els 

ràtios (o quocients entre dues magnituds) i la representació gràfica. 

Afortunadament, avui es disposa de programes informàtics que po-

den facilitar moltes d’aquestes tasques. Però el que no fan els pro-

grames és la interpretació sindical. I aquesta ha de ser, precisament, 

13L’anàlisi dels comptes anuals
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una de les tasques, tant dels i les representants dels treballadors i 

les treballadores, com de les seccions sindicals. 

Conèixer el context general i particular en què ens hem de moure 

ajuda per a una correcta orientació de l’acció. No es tracta de su-

peditar l’acció sindical a la situació de l’empresa; no es tracta de 

conèixer el pastís per demanar més quan creixi. L’acció sindical té 

la seva pròpia dinàmica, basada en el nivell de consciència i orga-

nització dels treballadors i les treballadores. Es tracta de tenir argu-

ments més vàlids per impulsar l’acció sindical donant més força a 

les reivindicacions i desmuntant arguments patronals que podrien 

desmobilitzar. També es tracta de conèixer com, en quin moment, 

en quins aspectes l’acció sindical pot ser més eficaç. 

Un coneixement de la situació de l’empresa, articulat amb el co-

neixement de la legislació, utilitzant directament o recolzant-se en 

tècnics i laboralistes (advocats, economistes, comptables, tècnics 

en salut laboral...) serà sempre útil per qualsevol acció. 

UNITAT DIDÀC TICA 13
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El balanç, el compte de resultats i la memòria són la informació bà-

sica de l’empresa a la qual tenim accés de forma directa però hi ha 

altres dades que poden ser útils als treballadors i les treballadores. 

Els relacionem a continuació. 

 La producció en unitats físiques. 

En algunes empreses és més fàcil conèixer-la que en altres. En 
una empresa que només fabriqui un producte serà més fàcil que 
si la producció és molt diversa. Quan no sigui possible, cal anali-
tzar si es pot arribar a controlar el volum d’activitat a través dels 
comunicats de treball. 

 El consum de matèries primeres. 

Es tracta de conèixer el volum de matèries primeres consumides: 
tones de xapa, quilograms de fibra, etc. La manera més assequi-
ble és controlar les entrades i sortides del magatzem. 

 Evolució de la tecnologia. 

Convé anar prenent nota de les compres de maquinària que fa 
l’empresa perquè és un bon indicador dels seus plans d’expansió. 
També s’ha de prestar atenció a les despeses d’investigació, des-
envolupament i innovació. 

 L’evolució i composició de la plantilla. 

Aquesta informació és important per avaluar la productivitat. 
Com ja hem dit abans, a la memòria presentada se li haurà de 
dedicar un redactat específic. 

 El grup al qual pertany l’empresa. 
Com ja hem apuntat anteriorment les empreses poden passar 
despeses d’una a altres; d’altra banda, com més important sigui 
el grup i/o més relacionat estigui amb els bancs, més accés té a 
facilitats financeres. 

 Les fonts externes. 

És freqüent que les revistes econòmiques i les pàgines d’economia 
dels periòdics comentin els fets més destacats de les empreses 
mitjanes i grans. Igualment els recullen els butlletins de bancs i 
entitats econòmiques. Serà convenient conservar aquestes notí-
cies quan es coneguin, ja que seran elements d’informació la uti-
litat dels quals a la millor s’apreciï posteriorment: una notícia que 
comenti que l’empresa ha rebut una important comanda serà un 

bon argument enfront de les preteses crisis. 

14Altres fonts d’informació
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ANNEX I. 

BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS PER A L’ANÀLISI  

I LA INVESTIGACIÓ

UNIDAD 10UNITAT DIDÀC TICA 15

Annexos
Anàlisi comptable de 
la realitat econòmica 

d’una empresa15
ACTIU n % n-1 % 

n-1

A. ACTIU NO CORRENT

I. Immobilitzat intangible.

1. Investigació i desenvolupament.

2. Concessions.

3. Patents, llicències, marques i similars.

4. Fons de comerç.

5. Aplicacions informàtiques.

6. Un altre immobilitzat intangible.

II. Immobilitzat material.

1. Terrenys i construccions.

2. Instal·lacions tècniques, i un altre immobilitzat material.

3. Immobilitzat en curs i avançaments.

III. Inversions immobiliàries.

1. Terrenys.

2. Construccions.

IV. Inversions a empreses grup y associades a llarg termini.

1. Instruments de patrimoni.

2. Crèdits a empreses.

3. Valors representatius de deute.

4. Derivats.

5. Altres actius financers.

V. Inversions financeres a lllarg termini.

1. Instruments de patrimoni.

2. Crèdits a empreses.

3. Valors representatius de deute.

4. Derivats.

5. Altres actius financers.

VI. Actius per impost diferit.
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B. ACTIU CORRENT 

I. Actius no corrents mantinguts per a la venda.

II. Existències.

1. Comercials.

2. Matèries primeres i altres proveïments.

3. Productes en curs.

4. Productes acabats.

5. Subproductes, residus i materiales recuperats.

6. Avançaments a proveïdors.

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.

1. Clients per vendes i prestacions de serveis.

2. Clients, empreses del grup, i associades.

3. Deutors diversos.

4. Personal.

5. Actius per impost corrent.

6. Altres crèdits amb les administracions públiques.

7. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits.

IV. Inversiones en empreses grup i associades a curt termini.

1. Instruments de patrimoni.

2. Crèdits a empreses.

3. Valors representatius de deute.

4. Derivats.

5. Altres actius financers.

V. Inversions financeres a curt termini.

1. Instruments de patrimoni.

2. Crèdits a empreses. 

3. Valors representatius de deute.

4. Derivats.

5. Altres actius financers.

VI. Periodificacions a curt termini.

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents.

1. Tresoreria.

2. Altres actius líquids equivalents.

TOTAL ACTIU (A + B)
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PATRIMONI NET I PASSIU n % 
n- n-2 % 

n-2

A. PATRIMONI NET (A-1 + A-2 + A-3)

A-1. FONS PROPIS

I. Capital.

1. Capital escriturat.

2. (Capital no exigit).

II. Prima d’emissió.

III. Reserves.

1. Legal i estatutàries.

2. Altres reserves.

IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies).

V. Resultats d’exercicis anteriors.

1. Romanent.

2. (Resultats negatius d’exercicis anteriors).

VI. Altres aportacions de socis.

VII. Resultat de l’exercici.

VIII. (Dividend a compte).

IX. Altres instruments de patrimoni.

A-2. AJUSTAMENTS PER CANVIS DE VALOR.

I. Instruments financers disponibles per a la venda.

II. Operacions de cobertura.

III. Altres.

A-3. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS

B. PASSIU NO CORRENT

I. Provisions a llarg termini.

1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal.

2. Actuacions mediambientals.

3. Provisions per reestructuració.

4. Altres provisions.
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II. Deutes a llarg termini.

1. Obligacions i altres valors negociables.

2. Deutes amb entidats de crèdit.

3. Creditors per arrendament financer.

4. Derivats.

5. Altres passius financers.

III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.

IV. Passius per impost diferit.

V. Periodificacions a llarg termini.

C. PASSIU CORRENT

I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda.

II. Provisions a curt termini.

III. Deutes a curt termini.

1. Obligacions i altres valors negociables.

2. Deutes amb entitats de crèdit.

3. Creditors per arrendament financer.

4. Derivats.

5. Altres passius financers.

IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.

1. Proveïdors.

2. Proveïdors, empreses del grup i associades.

3. Creditors diversos.

4. Personal (remuneracions pendents de pagament).

5. Passius per impost corrent.

6. Altres deutes amb les administracions públiques.

7. Avançaments de clients.

VI. Periodificacions a curt termini.

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)

UNITAT DIDÀC TICA 15
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COMPTE DE RESULTATS
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A. OPERACIONS CONTINUADES 

1. Import net de la xifra de negocis. 

a) Vendes. 

b) Prestacions de serveis. 

2. Variació d’existències de productes acabats i en curs de 
fabricació. 

3. Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu.  

4. Proveïments.

a) Consum de mercaderies. 

b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles. 

c) Treballs realitzats per altres empreses. 

d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres proveïments. 

5. Altres ingressos d’explotació. 

a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent. 

b) Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici.

6. Despeses de personal. 

a) Sous, salaris i assimilats.

b) Càrregues socials.

c) Provisions.

7. Altres despeses d’explotació.

a) Serveis exteriors. 

b) Tributs. 

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.

d) Altres despeses de gestió corrent.

8. Amortització de l’immobilitzat. 

9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres.

10. Excessos de provisions.

11. Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat.

a) Deterioraments i pèrdues. 

b) Resultats per alienacions i altres. 
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 A.1. RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

12. Ingressos financers. 

a) De participacions a instruments de patrimoni.

a1) A empreses del grup i associades. 

a2) A tercers.

b) De valors negociables i altres instruments financers.

b1) D’empreses del grup i asociades. 

b2) De tercers. 

13. Despeses financeres.

a) Per deutes amb empreses del grup i associades. 

b) Per deutes amb tercers. 

c) Per actualització de provisions.

14. Variació de valor raonable en instruments financers.

a) Cartera de negociació i altres. 

b) Imputació al resultat de l’exercici per actius financers disponibles 
per a la venda.

15. Diferències de canvi.

16. Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers. 

a) Deterioraments i pèrdues. 

b) Resultats per alienacions i altres. 

A.2. RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)

A.3. RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (A.1+A.2)

17. Impostos sobre beneficis.

A.4. RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS 
CONTINUADES (A.3+17)

18. Resultat de l’exercici procedent d’operacions interrompudes net 
d’impostos.

A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI (A.4+18)

UNITAT DIDÀC TICA 15
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ANNEX II. 

RÀTIOS I CÀLCULS ADDICIONALS PER A L’ANÀLISI  

I LA INVESTIGACIÓ

RÀTIOS DE COMPOSICIÓ DEL BALANÇ

DENOMINACIÓ CÀLCUL N N-1

Composició de l’actiu Actiu corrent / actiu no corrent

Pes de l’actiu no corrent Actiu no corrent / actiu total

Cobertura de l’actiu no 
corrent pels recursos 
financers a llarg termini

(Patrimoni net + passiu no corrent) / actiu no 
corrent

Cobertura de l’actiu no 
corrent pel net Patrimoni net / actiu no corrent

Creixement actiu Actiu exercici N / actiu exercici N-1

Creixement passiu Passiu exercici N / passiu exercici N-1

Creixement benefici Benefici exercici N / benefici exercici N-1

RÀTIOS DE LIQUIDESA I CÀLCULS PER DIFERÈNCIA

DENOMINACIÓ CÀLCUL N N-1

Liquidesa Actiu corrent / passiu corrent

Tresoreria (Realitzable + tresoreria) / passiu corrent

Test àcid Disponible / passiu corrent

Fons de maniobra aparent Actiu corrent - passiu corrent

Fons de maniobra 
necessari Passiu corrent d’explotació

Posició de tresoreria (€) Fons maniobra aparent - fons maniobra 
necessari
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RÀTIOS D’ENDEUTAMENT

DENOMINACIÓ CÀLCUL N N-1

Capitalització Patrimoni net / total patrimoni net i passiu

Endeutament Passiu total / actiu total

Qualitat del deute Passiu corrent / passiu total

Capacitat de devolució Flux de caixa / préstecs

Cost del deute Despeses financeres / deute amb cost

Despeses financeres Despeses financeres / import net xifra negocis

RÀTIOS I CÀLCULS DE RENDIBILITAT

DENOMINACIÓ CÀLCUL N N-1

Autofinançament (€) Resultat de l’exercici + amortitzacions - 
dividends

Autofinançament de les 
inversions Autofinançament / augment actiu

Rendibilitat per dividend Dividend / patrimoni net

Rendibilitat dels fons 
propis Benefici / patrimoni net

Rendiment de l’actiu Resultat d’explotació / actiu total

Rendibilitat del capital 
nominal Resultat de l’exercici / capital subscrit

Rendibilitat de l’accionista Resultat de l’exercici / (capital subcrit + prima 
d’emissió)

Rendibilitat dels fons 
totals

(Benefici + cost financer) / (fons propis + fons 
aliens remunerats)

Palanquejament financer Rendibilitat dels fons propis / rendibilitat dels 
fons totals
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RÀTIOS DE PRODUCTIVITAT

DENOMINACIÓ CÀLCUL N N-1

Vendes per empleat Vendes / nombre d’empleats

Cost per empleat Despeses de personal / nombre d’empleats

Salari mitjà Sous i salaris / despeses de personal

Vendes per despeses de 
personal Vendes / despeses de personal

Productivitat del treball Producció / ocupació

Productivitat del capital Producció / capital

Productivitat hora 
treballada Producció / nombre d’hores treballades

Productivitat matèries 
primeres Producció / matèries primeres utilitzades

Productivitat global Producció / valor dels factors emprats

RÀTIOS I CÀLCULS D’EFICIÈNCIA

DENOMINACIÓ CÀLCUL N N-1

Creixement vendes Vendes exercici N / vendes exercici N-1

Punt d’equilibri (€) Despeses fixes / (1 - despeses variables sobre 
vendes)

Cobertura del punto 
d’equilibri

Import net de la xifra de negoci / punto 
d’equilibri

Pes de les despeses 
variables

Despeses variables / import net xifra de 
negoci

Pes de les despeses fixes Despeses fixes / import net xifra de negoci

Marge comercial Benefici d’activitat / vendes

Marge brut d’explotació Benefici brut d’explotació / vendes

Rendiment de les vendes Benefici net / vendes
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CÀLCUL DE LES ROTACIONS

DENOMINACIÓ CÀLCUL N N-1

Rotació de l’actiu total Import net de la xifra negocis / actiu

Rotació de l’actiu no 
corrent

Import net de la xifra negocis / actiu no 
corrent

Rotació actiu corrent Import net de la xifra negocis / actiu corrent

Rotació existències Cost de les vendes / existències

Termini de les existències 
(dies) Existències / cost de les vendes diari

Rotació dels fons propis Import net de la xifra negocis / fons propis

Rotació del finançament 
bàsic

Import net de la xifra negocis / finançament 
bàsic

Rotació del fons de 
maniobra

Import net de la xifra negocis / fons de 
maniobra

GESTIÓ DE COBRAMENTS I DE PAGAMENTS

DENOMINACIÓ CÀLCUL N N-1

Termini de cobrament 
(dies) Clients / venda diària

Termini de pagament 
(dies) Proveïdors / compra diària

Finançament de clients 
per proveïdors Proveïdors / clients

RÀTIOS D’ACUMULACIÓ DE CAPITAL

DENOMINACIÓ CÀLCUL N N-1

Autofinançament Reserves / fons propis

Creixement de reserves Reserves de l’exercici / total reserves anteriors

Dotació de reserves Reserves de l’exercici / benefici net

Autofinançament estricte 
de l’immobilitzat

(Reserves exercici + amortitzacions) / 
Increment de l’immobilitzat
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CAS PRÀCTIC RESOLT NÚM. 1

Un empresari individual fa un recompte dels drets i obligacions 

amb valor econòmic que posseeix la seva empresa i arriba a la se-

güent conclusió: 

Posseeix: a) uns edificis i solars on b) té instal•lades unes màquines 

i c) al magatzem hi ha una sèrie d’existències. A més, d) té 100.000 

unitats monetàries en un compte bancari; i e) deu 600.000 unitats 

monetàries, de les quals, durant el proper any, n’haurà de retornar 

200.000.

Treball a fer

Elabora el seu balanç.

Solució

Sabem que el balanç d’una empresa és el reflex del seu patrimo-

ni. No obstant, en aquest supòsit, el patrimoni ens apareix com 

una simple enumeració. En canvi, en el balanç cada element ha 

de figurar especificant-hi la seva valoració monetària. 

El valor monetari del compte corrent i dels deutes ja el coneixem, 

però el dels altres elements no. És possible valorar amb diners els 

edificis i solars, les màquines i les existències? 

Cal confessar que la valoració d’aquests elements patrimonials 

és complicada, però no hi haurà més remei que assignar-los-hi 

una xifra. 

Imaginem que disposem d’una documentació que ens informa 

que el solar i els edificis van ser adquirits per 1.000.000 d’unitats 

monetàries. Però això només és una pista. Per no ser ingenus, 

aquest valor l’hem de desinflar restant-li el desgast (envelliment 

i deteriorament) que ha sofert l’edifici; i suposem que valorem 

Casos pràctics resolts
Anàlisi comptable 

de la realitat 
econòmica d’una 

empresa 16
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que s’ha desgastat en 300.000. Amb aquestes dades ja podem 

arribar a la conclusió que el valor dels solars i els edificis és de 

700.000 unitats monetàries. 

Alguna cosa semblant passaria amb la maquinària. El cost d’ad-

quisició va ser, per exemple, d’1.500.000 unitats monetàries, 

però el desgast que ha sofert el valorem en 600.000. 

Un cop valorats els drets, els escrivim en una columna expres-

sant-hi al seu costa la xifra estimativa del seu valor. Aquesta 

columna de drets valorats és el que es diu actiu:

ACTIU UNITATS MONETÀRIES

Edificis i solars
Maquinària
Existències
Compte bancari

700.000
900.000
300.000
100.000

Total actiu 2.000.000

Les obligacions ja les tenim valorades i les anomenarem passiu 

exigible:

PASSIU EXIGIBLE UNITATS MONETÀRIES

Deutes a llarg termini
Deutes a curt termini

400.000
200.000

Total passiu exigible 600.000

La diferència entre el capital actiu i el passiu exigible és el net pa-

trimonial.

UNITATS MONETÀRIES

Actiu
Passiu exigible

2.000.000
-  600.000

Patrimoni net 1.400.000

És fàcil adonar-se del significat del net patrimonial: si l’empresari 

decidís retirar-se i fer liquidació del seu patrimoni empresarial 

vendria el seu actiu, pagaria els seus deutes i es quedaria amb la 

diferència.

Sembla clar, doncs, que una part de l’actiu «es deu» als creditors i 



ANÀLISI COMPTABLE DE LA REALITAT ECONÒMICA D’UNA EMPRESA74 UNITAT DIDÀC TICA 1UNITAT DIDÀC TICA  16

la resta «es deu» al mateix empresari. Per això, el net patrimonial 

també s’anomena passiu propi o passiu no exigible. 

La suma del net patrimonial i el passiu és idèntica al valor de l’ac-

tiu. El conjunt d’elements patrimonials valorats i ordenats en dos 

columnes (la de l’actiu i la del patrimoni net i passiu) FORMEN EL 

BALANÇ. 

BALANÇ DE SITUACIÓ, a ……..

Actiu € Patrimoni neto i passiu €

A) Actiu no corrent A) Patrimoni net 1.400.000

• Terrenys i edificis 700.000 B) Passiu no corrent
• Maquinària 900.000 • Deutes a llarg termini 400.000

B) Actiu corrent  
• Existència 300.000 B) Passiu corrent
• Bancs 100.000 • Deutes a curt termini 200000

TOTAL 2.000.000 TOTAL 2.000.000

CAS PRÀCTIC RESOLT NÚM. 2

Es disposa de la següent informació, en centenars d’euros:

COMPTES 100 €

Maquinària 
Capital escripturat
Mobiliari 
Reserva legal 
Matèries primeres 
Clients 
Reserva voluntària 
Proveïdors 
Productes acabats 
Deuts a llarg termini 
Caixa 
Seguretat Social creditora 
Bancs 
Edificis i solars 

2.435
2.000

800
50

1.000
110
450

1.925
1.000
3.600

10
55

100
2.625
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Treball a fer

a) Agrupar el balance, ordenando el activo de menor a mayor liqui-

dez y el pasivo de menor a mayor exigibilidad.

b) Calcular el pes percentual de les principals masses patrimonials. 

c) Comprova la solvència financera de l’empresa.

Solució

a) Ordenació inicial del balanç. 

BALANÇ DE SITUACIÓ, a …… (en centenars d’euros)

Actiu € Patrimoni net i passiu €

A) Actiu no corrent  A) Patrimoni net

• Edificis i solars 2.625 • Capital escripturat 2.000
• Maquinària 2.435 • Reserva legal 50
• Mobiliari 800 • Reserva voluntària 450

B) Actiu corrent B) Pasiu no corrent
• Matèries primeres 1.000 • Deutes a llarg termini 3.600
• Productes acabats 1.000 B) Passiu corrent
• Clients 110 • Proveïdors 1.925
• Bancs 100 • Seguretat Social creditora 55
• Caixa 10  

Total 8.080 Total 8.080

b) Percentatge de les masses patrimonials. 

Actiu 100 € % Patrimoni net i passiu 100 € %
A) Actiu no corrent 5.860 72,52 A) Patrimoni net 2.500 30,94

• Edificis i solars 2.625 • Capital escripturat 2.000
• Maquinària 2.435 • Reserva legal 50
• Mobiliari 800 • Reserva voluntària 450

B) Actiu corrent 2.220 27,48 B) Passiu no corrent 3.600 44,55
• Matèries primeres 1.000 • Deutes a llarg termini 3.600
• Productes acabats 1.000 B) Passiu corrent 1.980 24,5
• Clients 110 • Proveïdors 1.925
• Bancs 100 • Seg. Social creditora 55
• Caixa 10  

Total 8.080 Total 8.080
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c) Per analitzar la situació financera ens fixarem en les 5 situacions 

teòriques que s’acostumen a prendre en el MODEL de referència: 

1) Situació financera de màxima estabilitat:

Actiu € % Patrimoni net i passiu € %

A) Actiu no corrent  100 A) Patrimoni net  100
B) Actiu corrent  B) Passiu no corrent 0
  B) Pasiu corrent 0
Total Total

L’actiu està totalment finançat pels recursos propis.

2) Situació financera normal:

Actiu € % Patrimoni net i passiu € %

A) Actiu no corrent  A) Patrimoni net  
B) Actiu corrent  X B) Passiu no corrent
  B) Passiu corrent Y
Total Total

X>Y

L’empresa recorre al finançament aliè però el passiu corrent és me-

nor que l’actiu corrent.

3) Insolvència provisional (situació concursal de suspensió de 

pagaments):

Actiu € % Patrimoni net i passiu € %

A) Actiu no corrent A) Patrimoni net
B) Actiu corrent X B) Passiu no corrent

B) Passiu corrent Y
Total Total

X< Y

L’empresa s’endeuta i la part del deute que venç a curt termini su-

pera el valor de l’actiu corrent, amb la qual cosa l’empresa no podrà 

disposar de la liquiditat necessària per poder fer front als deutes a 

la data del seu venciment.
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4) Insolvència definitiva (situació concursal de fallida):

Actiu € % Patrimoni net i passiu € %

A) Actiu no corrent A) Patrimoni net 0 0
B) Actiu corrent B) Passiu no corrent
  B) Passiu corrent
Total Total

L’empresa no té recursos propis després que s’hagin tornat negatius 

com a conseqüència de l’acumulació de pèrdues.

5) Màxima inestabilitat:

Actiu € Patrimoni net i passiu €

A) Actiu no corrent 0 A) Patrimoni net (n)
B) Actiu corrent 0 B) Passiu n
 
Total 0 Total 0

X + Y > 0

No obstant això, el que acabem d’exposar no és res més que un 

MODEL. I els models ni reflecteixen la realitat com en un mirall ni 

proporcionen tots els elements que hi intervenen. La seva finalitat 

és aïllar els elements més importants i col•locar-los de tal manera 

que ens facilitin l’estudi. I això és important tenir-ho en compte 

perquè és fàcil trobar empreses que teòricament es podrien enqua-

drar en la situació núm. 3 (insolvència provisional) però que estan 

sanejades i són rendibles. 

ACTIU
NO CORRENT  

PATRIMONI
NET 

+ 
PASSIU

NO CORRENT  
ACTIU

CORRENT 

FONS DE 
MANIOBRA

PASSIU
CORRENT

En el nostre exemple, si es atenim al model, podem afirmar que 

estaríem en la segona situació (la normal): l’empresa és solvent 
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amb un actiu corrent (27,48%) superior al passiu corrent (24,5%), 

amb el qual pot fer front còmodament a totes els pagaments més 

immediats. 

CAS PRÀCTIC RESOLT NÚM. 3

En la negociació d’un conveni col•lectiu (any 2009) hem de fixar el 

preu del quilometratge que percebran uns treballadors i treballado-

res que utilitzen diàriament vehicle propi per treballar. Com que els 

hem assegurat unes percepcions salarials acords amb les de la resta 

de la plantilla, la nostra intenció és cerciorar-nos que el pagament 

del quilometratge compleixi únicament la funció de compensar les 

despeses que aquests treballadors i treballadores han de suportar 

en utilitzar el seu vehicle per fer un treball per compte aliè. 

Solució

Per fer el càlcul ens imaginarem que un d’ells constitueix una em-

presa l’única finalitat de la qual és garantir el seu propi transport. 

Convinguem, també, que el vehicle (que serà l’únic actiu del qual 

no se’n podrà prescindir) s’adquireix en aquest mateix moment i 

que el seu cost d’adquisició és de 18.500 euros. D’altra banda, per 

poder disposar de diners per a l’adquisició de gasolina i per fer front 

a altres despeses s’obre un compte corrent amb 1.205 euros. 

El balanç d’aquesta empresa, després d’haver fet aquestes opera-

cions, seria el següent: 

ACTIU € PATRIMONI NET 
I PASIU € 

Elements de transport 18.500   Capital escripturat 19.705 
Bancs C/C 1.205   
Total 19.700   Total 19.705

Aquest balanç ens indica fidelment que s’ha fet una aportació de capital de 19.705 euros amb la 
qual s’ha finançat la compra d’un cotxe i s’ha obert un compte corrent. Tant l’actiu com el passiu 
sumen 19.705 euros. 
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Per calcular el preu del quilometratge haurem de decidir l’amortit-

zació del vehicle. 

Una opció prudent és considerar que la seva vida útil és de 230.000 

quilòmetres, la qual cosa ens permetrà conèixer la seva amortitza-

ció (pèrdua de valor) quilòmetre a quilòmetre. 

18.500/230.000 = 0’08 euros 

Però el cotxe s’haurà d’assegurar, per la qual cosa es contracta una 

pòlissa d’assegurances de 400 euros. En el supòsit que es fessin 

50.000 km a l’any, el seu cost per km seria 400/50.000 = 0,008 euros. 

També hem de contemplar el desgast de pneumàtics, canvi d’oli i 

revisions que de manera molt ajustada valorem en 0,042 euros/km. 

Per últim, sabem que el consum de gasolina acostuma a costar uns 

0,08 euros per quilòmetre. 

Consum de gasolina 0,08 € 
Despeses diverses 0,05 € 
Amortització 0,08 € 

TOTAL 0,21 € 

Sembla que 0,21 euros és una quantitat raonable. No obstant, hem 

de tenir en compte que si donem per bona aquesta quantitat, el 

treballador haurà de fer una inversió inicial considerable de la qual 

no n’obtindrà cap rendibilitat. 

Imaginem-nos ara que aquest treballador realitza 51.000 km a l’any, 

que ha gastat 4.233 euros en compra de gasolina, que les factures 

per reparacions han ascendit a 1.900 euros i que al treballador se li 

imposa una multa de trànsit de 141 euros. 

Haurà passat el següent:

Ingressos per cobrament de quilometratge  
(0,21 x 51.000) 

10.710

Pòlissa d’assegurança -400

Despeses de taller -1.900

Consum de gasolina -4.233

Despeses d’amortització (51.000 x 008) -4.080

Multa -141

Resultat -44
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El compte corrent reflectirà la següent situació:

 DEURE  HAVER  SALDO  
Saldo inicial  1.205    
Cobrament quilometratge  10.710    
Pòlissa d’assegurança 400    
Despeses de taller 1.900     
Gasolina 4.233     
Multa 141    5.241   

El seu balanç, en aquest moment, serà:

Actiu  € Patrimoni net i passiu € 
Elements de transport 14.420 Capital escripturat 19.705
Bancs C/C 5.241 Pèrdues i guanys (44)
Total 19.661 Total 19.661
El resultat de l’exercici podia haver estat positiu, però per culpa de la multa de trànsit ha estat negatiu i la 
pèrdua queda reflectida en el balanç. De moment no ha fet cap nova aportació i el grau d’endeutament con-
tinua essent nul. El seu actiu té una mica menys de valor i la seva composició és diferent. Ara disposa d’un 
cotxe de menys valor i aquesta pèrdua de valor es compensa parcialment amb un increment de disponible 
gràcies al seu compte corrent.

A la memòria figuraria el quadre d’amortització del vehicle:

Cost històric Amortitzación acumulada Valor net comptable

18.500 4.080 14.420

Suposem ara que el treballador considerés convenient donar un 

destí més eficient a l’excés de tresoreria i optés per endeutar-se amb 

la finalitat d’adquirir un pàrquing per al cotxe. El cost d’adquisició 

del pàrquing és de 12.020 euros, pagant 4.020 al comptat i dema-

nant un crèdit hipotecari per la resta del qual s’haurà de retornar 

1/5 del principal durant els propers 12 mesos i més endavant es 

retornarà la resta. Aleshores el balanç quedaria així: 

Actiu  € Patrimoni net i passiu € 

Actiu no corrent Patrimoni net
Elements de transport 14.420 Capital escripturat 19.705
Pàrquing 12.020 Pèrdues i guanys (44)
Actiu corrent Passiu corrent
Bancs c/c 1.221 Deutes a llarg termini 6400

Passiu no corrent
Deutes a curt termini 1600

Total 27.661 Total 27.661
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Cal tenir en compte que en calcular el cost del quilometratge no 

hem inclòs cap despesa de pàrquing. Si es considerés oportú in-

cloure’l hauríem de comptabilitzar el que costa el lloguer o, en el 

cas que s’optés per la compra, comptabilitzar la despesa d’amortit-

zació i altres despeses vinculades (electricitat, manteniment, neteja, 

impostos..). Evidentment, amb aquest nou càlcul el preu a negociar 

hauria de ser superior. 

CAS PRÀCTIC RESOLT NÚM. 4

S’adquireixen unes màquines valorades en 1.000 euros i que quan 

es renovin d’aquí a 10 anys, en lloc de costar-nos 1.000 euros, ens 

costaran 1.252,11. 

Treball a fer

 Calcular l’amortització anual, suposant que l’amortització és 

constant, i la vida útil de les màquines és de 10 anys, després dels 

quals ja no tenen cap valor. 

 Calcular si es disposarà de fons suficients per substituir les màqui-

nes, en cas que s’optés per dipositar aquests fons en un compte 

de renda fixa que rendeix el 5% anual. 

 Comprovar el que passa si aquests fons, en lloc de dipositar-los 

en el compte de renda fixa, s’inverteixen automàticament, cada 

any, en l’adquisició de nova maquinària. 

Solució

a) Per calcular l’amortització anual, serà suficient l’operació següen: 

1.000/10=100 euros cada any. 

El primer any es disposarà de 100 euros que es dipositaran al comp-

te corrent i proporcionaran un interès de 5 euros que romandran en 

aquest compte; el segon any, als 105 euros se’ls sumaran uns altres 

100 i aquests 205 euros ens proporcionaran 5,25 euros d’interessos 

i així successivament. 
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Per fer els càlculs es disposa d’una fórmula que permet trobar el 

valor final –i que en aquest quadern no desenvoluparem– amb la 

qual s’arriba a l’operació següent: 

100 [[(1+ 0’05)10  - 1]  / 0’05]  = 1.257’79 €

Com que 1.257,79 euros > 1.252,11 euros, es podrà fer front a la 

nova adquisició i es disposarà d’un excedent de 5,68 euros per a 

altres inversions. 

b) En cas que el fons s’invertís en l’ampliació i renovació de ma-

quinària, passarà el següent: 

Any Adquisicions Valor total a cost d’adquisició de les 
màquines en funcionament

Amortització 
acumulada 

Valor comptable 
de la maquinària 

1 1.000 1.000  1.000
2 100 1.100 100 1.000
3 110 1.210 210 1.000
4 121 1.331 331 1.000
5 133 1.464 464 1.000
6 146 1.610 610 1.000
7 161 1.771 771 1.000
8 177 1.948 948 1.000
9 194 2.142 1142 1.000
10 214 2.356 1.356 1.000

Com pots veure, en aquest cas, el nombre de màquines s’incre-

mentaria d’any en any, amb la qual cosa també s’incrementaria la 

producció, i, per tant, el benefici. Perquè aquesta opció sigui fac-

tible serà necessari poder fraccionar la inversió i aconseguir que el 

mercat absorbeixi l’increment de la producció.

En arribar al desè any les màquines comprades inicialment estaran 

totalment amortitzades i s’haurà de pensar en la renovació. Això no 

haurà de ser immediat: una cosa és que la màquina estigui amortit-

zada i una altra de diferent que se n’hagi de prescindir immediata-

ment perquè ja no reuneix condicions per funcionar. 

CAS PRÀCTIC RESOLT NÚM. 5

Una federació de CCOO vol aconseguir fons i decideix organitzar un 

recital amb dos cantants. 
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1. Per iniciar aquesta activitat, es crea un grup organitzador, en 

mans del qual es posa un capital de 4.000.000 unitats monetàries 

dipositades en un compte corrent. 

2. Contracten una persona a mitja jornada. 

3. Lloguen un teatre per 300.000, pagant mitjançant xec bancari. 

4. Contracten els cantants per 2.200.000 unitats monetàries, pa-

gant, igualment, mitjançant xec bancari. 

5. Per drets d’autor paguen 600.000 unitats monetàries. 

6. Contracten una pòlissa d’assegurança per 200.000 unitats mone-

tàries.

7. En concepte de publicitat paguen 320.000 unitats monetàries. 

8. Per la confecció de talonaris d’entrades paguen 160.000 unitats 

monetàries. 

9. Posen a la venda un total de 5.000 entrades a 5.000 unitats mone-

tàries cadascuna. 

10. El dia del recital venen 1.000 entrades que mantenen a la caixa 

del negoci. 

11. En finalitzar el recital són objecte del robatori de 200.000 unitats 

monetàries de la recaptació.

12. Dipositen el que queda de la recaptació al compte corrent. 

13. Paguen, amb xec bancari, el salari de la persona contractada i la 

quota patronal que, globalment, ascendeixen a 180.000 unitats 

monetàries. 

Treball a fer

Determina el resultat de l’activitat realitzada. 

Solució

El balanç de l’empresa, una vegada s’han dipositat els 4.000.000 

d’unitats monetàries al compte corrent, serà el següent: 
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BALANÇ INICIAL

Actiu € Patrimoni net i passiu €
Actiu no corrent Patrimoni net
III. Efectius  Capital escripturat 4.000.000
 Bancos 4.000.000  

Total 4.000.000 Total 4.000.000

 Els ingressos obtinguts per la venda d’entrades seran els següents: 

1.000 entrades x 5.000 unitats monetàries = 5.000.000 unitats monetàries.

• Les despeses han estat:

Sous i salaris (de la persona contractada) 180.000
Serveis de professionals independents (els cantants) 2.200.000
Arrendaments i cànons: 900.000
 Lloguer teatre                                                         300.000

 Drets d’autor                                                           600.000

 

 

Primes d’assegurança 200.000
Publicitat 320.000
Subministres 160.000
Robatori 200.000
TOTAL DESPESES 4.160.000

Per tant, el benefici serà: 5.000.000 – 4.160.000 = 

Per actuar de manera rigorosa hauríem d’ordenar tota la informació 

en forma de llista, a través d’un compte de resultats: 

INGRESSOS I DESPESES D’EXPLOTACIÓ u.m.

A)  OPERACIONS CONTINUADES

1. Import net de la xifra de negocis.

a) Vendes. 5.000.000

2. Despeses generals

a) Confecció de talonaris 160.000

b) Serveis de professionals independents. 2.200.000

c) Arrendaments i cànons. 900.000

d) Treballs realitzats per empresa de publicitat. 320.000

e) Prima d’assegurança. 200.000

3. Despeses de personal. 180.000

4. Pèrdues per robatori 200.000

BENEFICI 840.000
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Al compte corrent hi hauria d’haver diners per poder recuperar 

l’aportació inicial i aconseguir les 840.000 unitats monetàries de 

benefici. 

El resum que facilitarà l’entitat bancària serà el següent: 

DEURE HAVER SALDO

1

3

4

5

6

7

8

12

13

300.000

2.200.000

600.000

200.000

320.000

160.000

180.000

4.000.000

4.800.000

4.000.000

3.700.000

1.500.000

900.000

700.000

380.000

220.000

5.020.000

4.840.000

El balanç, en el moment de liquidació:

BALANÇ  FINAL

Actiu € Patrimoni net i passiu €
Actiu no corrent Patrimoni net
III. Efectius  Capital escripturat 4.000.000
 Bancs 4.840.000  Beneficis 840.000
Total 4.840.000 Total 4.840.000

Notes

1) La comptabilitat ens facilita una tècnica molt eficaç, que aquí no hem 
utilitzat, que permet registrar les operacions i elaborar el balanç i el 
compte de resultats.

2) S’ha de tenir molt en compte que en aquest supòsit es treballa amb 
una empresa de molt curta durada i que no duu a terme cap tipus 
d’inversió.
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CAS PRÀCTIC RESOLT NÚM. 6

S’adquireix un ordinador per 3.000 €. El venedor ens concedeix un 

descompte de 10 € en factura. Les despeses de transport i assegu-

rança a càrrec de l’empresa ascendeixen a 250 €, mentre que les 

despeses d’instal·lació són de 100 €.

Treball a fer

 Determina el cost històric de l’ordinador.

 Calcula l’amortització anual, utilitzant el mètode lineal i suposant 

que la vida útil de l’ordinador és de 6 anys. S’estima que el seu 

valor residual serà nul.

Solució

El cost històric d’un actiu és el seu preu d’adquisició o producció.

Preu inicial 3000
10% descompte 300
Despeses 350
Cost històric 3650

El quadre d’amortització seria el següent:

Any Valor 
històric

Amortització
de l’exercici

Amortització
acumulada Valor net

1 3650 608 608 3042
2 3650 608 1216 2434
3 3650 608 1824 1826
4 3650 608 2432 1218
5 3650 608 3040 610
6 3650 608 3648 2
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CAS PRÀCTIC RESOLT NÚM. 7

El benefici de l’exercici d’una societat, després de la provisió de l’im-

post de societats ascendeix a 4.000.000 d’unitats monetàries. 

Informació complementària

1. El capital social és de 10.000.000.

2. La reserva legal ja està dotada en 1.500.000 unitats monetàries.

3. La reserva voluntària està dotada en 2.000.000 unitats monetàries.

4. A la memòria, els administradors presenten la següent proposta de 
repartiment:

 • Reserva legal: el que procedeixi.

 • Dividends: un 20%.

 • La resta: a reserva voluntària.

Treball a fer

 Determina les quantitats a destinar a cadascuna de les reserves i 

a dividends i citar la legislació pertinent. 

Solució

Reserva legal 

Art. 214 de la Llei de societats anònimes «Reserva legal. 1. En tot cas, 

una xifra igual al deu per cent del benefici de l’exercici es destinarà a 

la reserva legal fins que aquesta arribi, almenys, al vint per cent del 

capital social». 

El límit és el 20% de 10.000.000, o sigui 2.000.000. Com que de 

moment només s’han dotat 1.500.000, hem de destinar-hi el 10%, 

amb la qual cosa ens situarem en 1.900.000, o sigui, per sota del 

límit al qual hem d’arribar perquè la reserva legal estigui totalment 

coberta. 

10% de 4.000.000 = 400.000 unitats monetàries 
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Dividends 

Art. 215: «Distribució de dividends. 1. La distribució de dividends als 

accionistes ordinaris es realitzarà en proporció al capital que hagin 

desemborsat». 

20% sobre 10.000.000, o sigui,  

sobre el capital desemborsat = 2.000.000 

Reserva voluntària 

La resta: 1.600.000 unitats monetàries. 

Resumint 

Reserva legal 400.000
Dividend 2.000.000
Reserva voluntària 1.600.000

CAS PRÀCTIC RESOLT NÚM. 8

Una empresa té 248 persones fixes i durant el període de temps 

contemplat a l’exercici contracto deu persones en contracte even-

tual i de la següent manera: 

DATA D’ALTA DATA DE BAIXA

1 de gener

15 de febrer

1 de març

20 d’abril

3 de maig

15 de juliol

20 d’agost

12 de setembre

5 d’octubre

3 de novembre

1 de juliol

20 de maig

15 de desembre

18 de juliol

29 d’octubre

31 d’agost

30 de novembre

30 de novembre

30 de novembre

30 de novembre
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Treball a fer

Calcula el nombre mig de treballadors i treballadores. 

Solució

Haurem de sumar el nombre de treballadors i treballadores amb 

relació laboral durant tot l’any, amb el promig de permanència a 

l’empresa dels treballadors i les treballadores que han prestat el seu 

servei durant un període inferior, utilitzant la fórmula següent: 

Promig d’eventuals = nombre de dies treballats / nombre de dies 

de l’exercici.

Promig d’eventuals: 1145/365=3,136986301 

TOTAL NOMBRE DE TREBALLADORS I TREBALLADORES: 248 + 3= 

251. Supera la barrera dels 250 treballadors i treballadores i com-

pleix una de les tres condicions que permeten considerar l’empresa 

com a gran. 

DATA D’ALTA DATA DE BAIXA DIES TREBALLATS

1 de gener

15 de febrer

1 de març

20 d’abril

3 de maig

15 de juliol

20 d’agost

12 de setembre

5 d’octubre

3 de novembre

1 de juliol

20 de maig

15 de desembre

18 de juliol

29 d’octubre

31 d’agost

30 de novembre

30 de novembre

30 de novembre

30 de novembre

182

95

289

89

179

47

102

79

56

27
1.145
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CAS PRÀCTIC RESOLT NÚM. 9

Una empresa presenta la següent informació (en milers d’unitats 

monetàries) referent a quatre exercicis. 

ACTIU 2006 2007 2008 2009

Maquinària 2398 3043 4.655 4360
Aplicacions informàtiques 787 947 885 1006
Existències 2.000 2.500 1.200 7.500
Avançaments a proveïdors    480
Clients 1.825 2.620 3.850 3.649
Deutors    660 73
Inversions financeres temporals 600 800 900  
Caixa 320 185 200 315
Bancs 490 2.150 5.500 2.787
Total actiu 8.420 12.245 17.850  20.170

NET I PASSIU 2006 2007 2008 2009

Capital social 2.000 2.500 2.500 3.000 
Reserva legal 50  50  100 500 
Reserves voluntàries 450 50 250 1.100 
Deutes a llarg termini 3.600 3.400 3.200 3.000 
Proveïdors 1.925 2.945 1.260 2.821
Proveïdors efectes a pagar 500  1.890 150 500 
Hacienda pública acreedora por IVA 125 50
Remuneracions pendents de pagament 150 450 900 169
Hisenda pública creditora per retencions 
practicades 90 125 200 140

Hisenda pública creditora per impost 
societats 150 3.000 2.632

Organismes de la Seguretat Social, creditorss 55 60 40 25
Pèrdues i guanys (400) 500 6.250 6.233 
Total actiu 8.420 12.245 17.850 20.170
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La proposta de repartiment del resultat dels exercicis anteriors és 

la següent:

2006 2007 2008 2009
Compensació de pèrdues amb reserva 
voluntària X 

El que procedeixi a reserva legal X X X 
Dividends 10% 10% 150% 
Reserves voluntàries la resta la resta la resta
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Treball a fer

Agrupar el balanç en masses patrimonials però repartint el compte 

de pèrdues i guanys en el que seria exigible a curt termini i no exi-

gible. 

Solució

Repartiment de resultats: 

2006 2007 2008 2009
Compensació de pèrdues amb reserva 
voluntària 400 

El que procedeixi a reserva legal  50 400 100 
Dividends 250 5.000 4.500 
Reserves voluntàries 200 850 1.633 

Balanç agrupat:

ACTIU 2006 2007 2008 2009

NO CORRENT 3.185 3.990 5.540 5.366 
Immobilitzat material 2398 3043 4.655 4360
Immobilitzat intangible 787 947 885 1006
ACTIU CORRENT 5.235 8.255 12.310 14.804 
Existències 2.000 2.500 1.200 7.980 
Deutors 1.825 2.620 4.510 3.722 
Inversions financeres temporals 600 800 900 
Tresoreria 810 2.335 5.700 3.102
Total Actiu 8.420 12.245 17.850 20.170

L’actiu està format 1) pels mitjans de producció (immobilitzat i exis-

tències de matèries primeres) que els obrers utilitzen per fabricar 

els productes, 2) pels materials necessaris per dur a terme el procés 

productiu i per les mercaderies ja llesta per a la venda (existències 

de matèries primeres i de productes acabats), i 3) per altres mitjans 

que permeten atendre les necessitats monetàries de l’empresa 

(deutors, inversions financeres temporals, tresoreria).
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PASSIU I NETS 2006 2007 2008 2009

FONS PROPIS 2.100 2.850 4.100 6.333 
Fons propis 2.500 2.600 2.850 4.600 
Pèrdues i guanys (no distribuïts) (400) 250 1.250 1.733 
CREDITORS A LLARG TERMINI 3.600 3.400 3.200 3.000 
CREDITORS A CURT TERMINI 2.720 5.995 10.550 10.837 
Creditors comercials 2.425 4.835 1.410 3.321 
Altres deutes no comercials 295 910 4.140 3.016 
Guanys a distribuir 250 5.000 4.500 
Total passiu i net 8.420 12.245 17.850 20.170

El passiu i el net ens indiquin quin és el finançament procedent de 

les aportacions dels accionistes i dels beneficis no distribuïts, quin 

és el finançament procedent de préstecs a llarg termini, i quin és el 

finançament que s’haurà de retornar durant els propers 365 dies, 

incloent-hi el pagament de dividends. 

CAS PRÀCTIC RESOLT NÚM. 10

Suposem tres empreses similar: 

 Empresa A, amb un capital aportat de 300. 

 Empresa B, amb un capital aportat de 500. 

 Empresa C, amb un capital aportat de 700. 

Per obtenir els mateixos beneficis d’activitat (200) necessiten la ma-

teixa inversió (1.000). 

L’empresa A és una multinacional en què a més hi participa un banc, 

i obté tot el finançament que necessita. 

L’empresa B és una empresa mitjana a la qual els bancs concedeixen 

crèdits sempre que estigui financerament equilibrada. 

L’empresa C és poc important, els bancs no se’n fien i ha de recórrer 

a una financera que li presta els diners amb un 20% quan les altres 

dues aconsegueixen préstecs dels bancs al deu per cent. 
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Treball a fer

Quina de les tres empreses és la més rendible? 

Solució

La situació de les tres empreses es pot reflectir en una taula: 

A B C
Inversió necessària 1.000 1.000 1.000
Capital propi aportat 300 500 700
Crèdits obtinguts 700 500 300
Benefici d’activitat 200 200 200
Cost dels crèdits 70 50 60
Benefici brut 130 150 140
Impost societats (30%) -39 -45 42
Benefici net 91 105 98
Rendibilitat obtinguda 30% 21% 14%

Al capitalista li interessa, més que el benefici absolut (benefici net), 

el benefici relatiu (rendibilitat). L’empresa més interessant per al 

capitalista és l’A, que per cada 100 unitats monetàries invertides 

(fons propis) en guanya 30, mentre que l’empresa B obté un be-

nefici superior (150 enfront a 130) però només guanya 21 unitats 

monetàries per cada 100 invertides. L’empresa C, amb uns beneficis 

intermedis, és la menys rendible: 14%. Tres empreses iguals, amb 

la mateixa inversió i idèntics resultats, tenen una rendibilitat molt 

diferent a causa de les diferents fonts de finançament. 

Vegem el palanquejament financer de les tres empreses: 

RÀTIO CÀLCUL 

Cost brut del deute Interessos pagats / Deute total 

Cost net del deute Cost brut x (1- tant per un impositiu) 

Rendibilitat fons propis Benefici / Patrimoni net 

Rendibilitat fons totals 
Benefici + Cost financer net / Fons propis + Fons aliens 
remunerables 

Palanquejament financer Rendibilitat fons propis / Rendibilitat fons totals 
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RÀTIO EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C 

Cost brut del deute 10% 10% 20%
Cost net del deute 10(1-0’3) = 7 % 10(1-0’3)= 7 % 20(1-0´3)= 14 % 
Rendibilitat fons propis 91/300= 0’30 105/500 = 0’21 98/700 = 0’14 

Rendibilitat fons totals 91 + [70 (1-0.3)]/1000
=0’14 

(105+[50(1-0’3)]/1000
=0’14 

98+[60(1-0’3]/1000
 =0’14 

Palanquejament financer 0’3/0’14= 2’14 0’21/0’14= 1’5 0’14 /0’14 = 1 

Quan el cost de l’endeutament és inferior a la rendibilitat que s’ob-

té amb la inversió, es produeix un efecte palanca que es tradueix en 

més rendibilitat dels fons propis. 

Si el cost de l’endeutament és superior a la rendibilitat que s’obté 

amb la inversió, l’efecte palanca es tradueix en una menor rendibi-
litat dels fons propis. 

L’empresa A i la B es beneficien d’aquest efecte. Però l’empresa A 

està més palanquejada que la B. L’empresa C no aconsegueix aquest 

efecte, ni en sentit positiu ni en sentit negatiu, ja que el seu endeu-

tament té un cost net equivalent a la rendibilitat de la inversió. 

En el nostre exemple no apareix cap supòsit en què el cost net del 

deute superi la rendibilitat dels fons totals. Però és interessant asse-

nyalar que quan això passa el palanquejament té un efecte negatiu 

sobre la rendibilitat dels fons propis. El volum adquirit per les des-

peses financeres provoca que la rendibilitat dels fons propis sigui 

inferior a la dels fons totals. I aleshores la ràtio de palanquejament 

financer queda per sota de la unitat. 

Imaginem-nos ara que les tres empreses, després d’haver compro-

vat que no sofriran problemes de liquiditat i que podran col·locar 

tota la seva producció incrementada, decideixen multiplicar el seu 

volum, recorrent únicament a finançament aliè. Gràcies a aquesta 

ampliació multipliquen els seus beneficis d’activitat. 

La situació de les tres empreses es pot reflectir novament en una 

taula.
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A B C

Inversió necessària 2.000 2.000 2.000 

Capital propi aportat 300 500 700 

Crèdits obtinguts 1.700 1.500 1.300 

Benefici d’activitat 400 400 400 

Cost dels crèdits 170 150 260 

Benefici brut 230 250 140 

Impost societats (30%) -69 -75 42 

Benefici net 161 175 98 

Rendibilitat obtinguda 54% 35% 14% 

Les empreses A i B han millorat la rendibilitat dels fons propis, grà-

cies a l’efecte palanca de l’endeutament. L’empresa C ha mantingut 

la mateixa rendibilitat. 

RÀTIO EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C 

Cost brut del deute 10% 10% 20%
Cost net del deute 10(1-0’3) = 7% 10(1-0’3)= 7% 20(1-0´3)= 14% 
Rendibilitat fons propis 0’54 0’35 0’14 

Rendibilitat fons totals 161+[170 (1-0’3)]/2000 
= 0’14 

175+[150(1-0’3)]/2000
= 0’14 

98+[260(1-0’3]/2000
= 0’14 

Palanquejament financer 0’54/0’14= 3’85 0’35/0’14= 2’5 0’14 /0’14 = 1 

Com era d’esperar, A i B estan encara més palanquejades. C conti-

nua essent indiferent. 

CAS PRÀCTIC RESOLT NÚM. 11

Una empresa proporciona les dades referents als seus ingressos i 

despeses que a continuació es relacionen: 
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COMPTES QUANTIA

Compra de mercaderia 20
Despeses financeres per interessos amb entitats de crèdit 50
Sous i salaris 300
Seguretat Social a càrrec de l’empresa 50
Arrendaments i cànons. 30
Serveis de professionals independents. 10
Primes d’assegurances 10
Reparacions i conservaci 10
Transports. 10
Treballs realitzats per altres empreses 10
Prestacions de serveis. 260
Tributs 10
Pèrdues de crèdits comercials incobrables. 20
Altres pèrdues en gestió corrent. 10
Amortització de l’immobilitzat intangible 10
Amortització de l’immobilitzat material 20
Amortització de les inversions immobiliàries 10
Existències inicials de matèries primeres 15
Existències finals de matèries primere 10
Existències inicials de productes en curs de fabricació 7
Existències finals de productes en curs de fabricació 10
Existències inicials de productes acabats 28
Existències finals de productes acabats 20
Compres de matèries primeres 350
Descomptes de compres per pagament immediat de mercaderies 30
Devolucions de compres de matèries primeres 20
Vendes de mercaderies 1080
Descomptes sobre vendes per pagament immediat de mercaderies 20
Ràpels sobre vendes de mercaderies 30

Treballem amb el supòsit que l’impost de societats ascendeix a 15.

Treball a fer

Confecciona el compte de pèrdues i guanys en els dos formats: 1) 

el model del Pla general de comptabilitat i 2) el format analític apte 

per poder ser analitzat. 
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Solució

Un comptable, amb les dades facilitades, confeccionaria un resum 

de la variació d’existències: 

Existències Inicials Finals Variació
Matèries primeres 15 10 -5
Productes en curs 7 10 3
Productes acabats 28 20 -8

Serien necessaris altres càlculs previs per a l’agrupació de comp-

tes:

ALTRES DESPESES DE GESTIÓ CORRENT

Pèrdues de crèdits comercials incobrables 20
Altres pèrdues en gestió corrent 10
 30

SERVEIS EXTERIORS

Arrendaments i cànons 30
Serveis de professionals independents 10
Primes d’assegurances 10
Reparacions i conservació 10
Transports. 10
 70

AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT

Amortització de l’immobilitzat intangible 10
Amortització de l’immobilitzat material 20
Amortització de les inversions immobiliàries 10
 50

També necessitaríem saber el valor net de les vendes i el del con-

sum de matèries primeres:

VENDES DE MERCADERIES

Ventas de mercaderías 1080
Descomptes sobre vendes pagament immediat mercaderies -20
Ràpels sobre vendes de mercaderies -30
 1030
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CONSUM DE MATÈRIES PRIMERES  

Compres de matèries primeres 350
Descomptes sobre compres pagament immediat mercaderies -30
Devolucions de compres de matèries primeres -20
Disminució d’existències de matèries primeres -5

295

Amb aquest resum i amb les dades de què disposem ja podem re-

dactar el compte de pèrdues i guanys proposat pel Pla general de 

comptabilitat.

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
A) Operacions continuades 

1. Import net de la xifra de negocis. 1.290
a) vendes. 1.030
b) prestacions de serveis. 260

2. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació. -5

4. Proveïments. -335
a) consum de mercaderies. -20
b) consum de matèries primeres i altres matèries consumibles. -305
c) treballs realitzats per altres empreses. -10

6. Despeses de personal. -350
a) sous, salaris i assimilats. -300
b) càrregues socials. -50

7. Altres despeses d’explotació. -110
a) serveis exteriors. -70
b) tributs. -10
c) altres despeses de gestió corrent. -30

8. Amortització de l’immobilitzat. -40
A.1) Resultat d’explotació (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 450

12. Ingressos financers.  
13. Despeses financeres.    -50 

b) per deutes amb tercers. -50
A.2) Resultat financer (12+13+14+15+16) -50
A.3) Resultat abans d’impostos (a.1+A.2) 400

17) Impostos sobre beneficis. -15

A.4) Resultat de l’exercici procedent d’operacions continuades (a.3+17) 385

A.5) Resultat de l’exercici (a.4+18) 385
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El compte de pèrdues i guanys analític també es presenta en una 

sola columna, situant el deure amb signe negatiu. Per poder analit-

zar-la millor podríem afegir una columna amb percentatges:

CONCEPTE %

Vendes i prestació de serveis 1.290
 (+ ó -) Variació existències de productes en curs i acabats -5
.= VALOR DE LA PRODUCCIÓ 1.285
- Compres netes -325 25,29%
- Despeses externes d’explotació -120 9,34%
.= VALOR AFEGIT PER L’EMPRESA 840 65,37%
- Despeses de personal -350 41,67%
.= RESULTA BRUT de l’explotació 490
- Dotació per a l’amortització d’immobilitzat - Dotació al fons de 
reversió -40 4,76%

- Insolvèncias de crèdits i variació de les provisions de trànsit 
.= RESULTAT NET de l’explotació 450
- Despeses financeres -50 5,95%
- Dotacions per a l’amortització i provisions financeres 
.= RESULTAT de les ACTIVITATS ORDINÀRIES 400
.= RESULTAT ABANS d’IMPOSTOS 400 47,62%
- Impost de societats -15 3,75%
.= RESULTAT NET 385 96,25%

El valor de la producció és de 1.285. El 25,29% d’aquest valor es des-

tina a pagar les compres i el 9,34% a remunerar empreses externes 

que han contribuït a la producció. El valor afegit equival al 65,37% 

del valor de la producció.

El valor afegit es distribueix de la següent manera:

 41,67% a remunerar el personal.

 7,76% es queda a l’interior de l’empresa en forma d’amortit 

zacio.

 5,95% ses destina a retribuir les entitats financeres.

 47,62% constitueix el benefici.

El 96,25% d’aquest benefici queda en mans de l’empresa, que el 

podrà reservar o bé destinar-lo a retribuir els accionistes en forma 

de dividends. La resta (3,75%) s’ha degut gastar en el pagament de 

l’impost de societats.
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CAS PRÀCTIC RESOLT NÚM. 12

El balanç i el compte de resultats (resumits) d’una empresa han 

estat els següents: 

BALANÇ (EN MILIONS D’EUROS)

ACTIU 2007 2008 PASSIU 2007 2008

Immobilitzat net

Existències

Deutors

Caixa

50

15

25

10

80

20

20

20

Capital

Reserves

Deutes a llarg termini

Deutes a curt termini

Creditors

40

10

20

10

20

40

30

30

25

15
100 140 100 140

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (en milions d’euros)

Vendes
 Cost de les vendes
BENEFICI D’EXPLOTACIÓ
 Despeses generales
 Amortitzacions
BENEFICI ABANS D’IMPOSTOS
 Impost de societatss
BENEFICI NET

150
80
70
30
10
30
10
20

Informació complementària

Durant l’exercici no s’ha venut cap element de l’immobilitzat, no s’han 
cancel•lat crèdits, ni s’ha produït cap operació similar.

Treball a fer

Elabora el quadre de finançament. 

Solució

1. Es calcula la diferència entre els saldos de cada partida dels 

balanços inicial i final del període, col•locant-los un al costat de 

l’altre i restant-los. 
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2. Es classifiquen aquestes diferències en dues columnes segons si 

produeixen ingressos o desemborsaments en caixa, és a dir, pro-

dueixin o absorbeixin diners.  

CONCEPTE 2008 2009 ORIGEN APLICACIÓ

Caixa
Deutors
Existències
Immobilizat net
Creditors
Deutes a curt termini
Deutes a llarg termini
Capital
Reserves

10
25
15
50
20
10
20
40
10

20
20
20
80
15
25
30
40
30

---
5

---
---
---
15
10
---
20

10
---

5
30
5

---
---
---
---

50 50

La comparació anterior indica que durant l’any 2000 es van obtenir 

recursos per valor de 50 milions procedents de: 

 5 dels cobraments de deutors. 

 15 de l’increment de deutes a curt termini. 

 10 de l’increment de deutes a llarg termini. 

 20 de l’increment de reserves. 

Aquestos recursos es van utilitzar a: 

 10 en incrementar en diners en caixa. 

 5 incrementant els estocs. 

 30 incrementant els immobilitzats nets. 

 5 en els crèdits a proveïdorss. 

No obstant això, el quadre anterior encara no representa la totalitat 

dels fluxos. Per això hem de donar dos nous passos. 

3. Es completa la informació mitjançant el compte de resultats del 

període i la proposta de distribució de beneficis. 

4. S’ordena la informació en forma d’estat d’origen i aplicació de 

fons: 
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ORIGEN APLICACIÓ

Autofinançament

 Benefici                                       20

 Amortització                                10

Finançament a llarg termini

 Augment deutes a llarg termini     10

Finançament a curt termini 

 Disminució de deutors                   5

 Augment deutes a curt termini      15

30

10

20

Inversions a llargo termini

 Augment immobilitzat brut      40

Utilitzacions a curt termini

 Disminució crèdit creditors         5

 Augmento caixa                       10

 Augment existències                  5

40

20

TOTAL 60 TOTAL 60

El fet que es passa d’un total de 50 a 60 és causat perquè s’hi han 

afegit els recursos procedents de l’amortització del període (10) en 

tractar-se d’un fons no desemborsat que pertany a l’empresa. 

Aquest quadre ara mostra que les fonts de finançament van ser: 

 30 de autofinançament (50%). 

 20 de finançament a llarg termini (16’7%). 

 15 d’augment de deutes a curt termini (22’2%) 

D’altra banda, els fons es van destinar: 

 40 augmentant les inversions en immobilitzat (66’7%). 

 20 en el curt termini (33’3%) 

CAS PRÀCTIC RESOLT NÚM. 13

Disposem de dades de tres empreses que pertanyen a tres bran-

ques de la producció. 

Suposem que la primera branca està endarrerida tècnicament, i que 

hi s’utilitzen poques màquines en relació amb el nombre d’obrers, 

que no hi ha grans edificis destinats a la producció, etc. 

Admetem que, a la segona, l’empresa està edificada sobre un nivell 

tècnic mitjà. 

Suposem també que la tercera està desenvolupada fins a tal punt 
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que a cadascun dels obrers mou una gran quantitat dels valors en 

forma de materials i d’immobilitzats. 

Per donar més senzillesa a l’exemple, admetrem que tot el capital 

utilitzat fa un gir complet en el transcurs d’un any, això és que és 

utilitzat íntegrament en la producció en el transcurs d’un any, que 

el producte s’obté al final del període i després és venut sense ro-

manents. Tot això només són suposicions, que pràcticament no es 

troben a la realitat, però és apropiat fer-ho per tal d’evitar complica-

cions supèrflues que poden treure claredat a l’exemple. 

En cadascuna de les tres empreses hi ha ocupats 100 obrers que 

reben a l’any, cadascun d’ells, 8.000, 9.000 i 10.000 euros, respecti-

vament, en concepte de salaris. La quantitat total de salaris pagats 

és, en conseqüència, igual a 800.000, 900.000 i 1.000.000 euros. El 

valor corresponent al desgast del capital immobilitzat i als materials 

utilitzats a l’empresa A és d’1.000.000 d’euros. A l’empresa B és de 

3.000.000 d’euros. I, finalment, a l’empresa C és de 5.000.000 d’eu-

ros. 

Els ingressos de l’empresa A són 2.500.000 euros. Els de l’empresa B 

són 5.000.000 d’euros i els de l’empresa C són 7.500.000 d’euros. 

D’aquesta manera hi haurà:

EMPRESA INGRESSOS CONSUMS PERSONAL TOTAL DESPESES

A

B

C

2.500.000

5.000.000

7.500.000

1.000.000

3.000.000

5.000.000

800.000

900.000

1.000.000

1.800.000

3.900.000

6.000.000

Treball a fer

Determineu: 

1. La composició orgànica de capital.

2. La taxa de plusvàlua.

3. La taxa de benefici.

Solució

Aclariments previs: 

Aquí ens estan demanant una sèrie de ràtios que no s’acostumen ni 
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a enunciar a les anàlisis convencionals de balanços. Però són ràtios 

que subministren una informació molt interessant. 

Per poder calcular-los hem d’aïllar tres interrogants: 

1. Què s’entén per composició orgànica del capital? Tot el valor de la 

producció es pot presentar amb la fórmula següent: 

Consum d’immobilitzat i de materials + cost del personal + benefici

D’aquest valor, una part constitueix un valor conservat: el valor existent 

als instruments de treball, a les màquines, als edificis... Com hem anat 

veient en altres exemples, tots incorporen una fracció (o la totalitat) del 

seu valor a la mercaderia produïda. Però en el procés productiu partici-

pa un altre element imprescindible: la força de treball que és retribuïda 

mitjançant un salari. 

Per composició orgànica del capital entenem la relació entre el capital 

utilitzat (gastat) que es transmet a les mercaderies creades en el procés 

productiu, i el salari pagat als obrers que han fet possible aquest procés 

productiu mitjançant el qual s’ha creat un nou valor (el de la mercade-

ria produïda) que no existia en iniciar-se el procés productiu. 

composició orgànica del capital = cost dels mitjans de producció consumits / cost de la força de 
treball utilitzada

2. Què s’entén per taxa de plusvàlua? És la raó entre el benefici 

(plusvàlua) aconseguit i el salari pagat:

taxa plusvàlua = benefici / salaris

3. Què és la taxa de benefici?

Aquesta relació és la més interessant per al capitalista. Al capitalista 

li interessa obtenir un benefici, per tant el que és convenient per a 

ell és observar la taxa de benefici. 

La taxa de benefici es defineix com la relació que hi ha entre el be-

nefici creat en el procés i el capital invertit en aquest procés. 

taxa de benefici = beneficio / capital consumit en el procés productiu

No obstant, els manuals convencionals no volen sentir parlar ni de 

taxa d’explotació ni de taxa de benefici, i calculen la rendibilitat com 
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una raó entre el capital invertit a l’empresa (que sempre és superior 

al consumit) i el benefici. 

Fets aquests aclariments ja podem resoldre el problema:

EMPRESA

COMPOSICIÓ 
ORGÀNICA DEL 
CAPITAL

TAXA DE 
PLUSVÀLUA

TAXA DE 
BENEFICI

BENEFICIS 
EN XIFRES 
ABSOLUTES

A

B

C

125%

333%

500%

87’5%

122´2%

150’0%

38’9%

28’2%

25’0%

700.000

1.100.000

1.500.000

Veiem que, segons aquest exemple, mentre s’incrementa la compo-

sició orgànica de capital també s’incrementen la taxa de plusvàlua i 

la xifra absoluta de benefici. No obstant, la taxa de benefici tendeix 

a disminuir.

CAS PRÀCTIC RESOLT NÚM. 14

Una empresa ens lliura el següent BALANÇ: 

ACTIU n n-1

ACTIU NO CORRENT 10.732 10.600
Construccions
Mobiliari
ACTIU CORRENT

8.292
2.440

29.594

8.600
2.000

27.100
EXISTÈNCIES 15.960 16.000
Matèries primeres
Productes acabats

10.960
5.000

10.000
6.000

REALITZABLE 7.424 7.700
Clients
Deutors

7.300
124

7.700

DISPONIBLE 6.210 3.400
Bancs 6.210 3.400
Total actiu 40.326 37.700
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NET I PASSIU

FONS PROPIS 23.700 16.700
Capital escripturat
Prima emissió d’accions
Reserva legal
Reserva voluntària
Resultats negatius d’exercicis anteriors
Pèrdues i guanys

6.000
2.800
1.000
5.700

8.200

5.000

200
5.000
-1.500
12.500

PASSIU NO CORRENT 2.600 6.400
Deutes llarg termini entitats crèdit 2.600 6.400
PASSIU CORRENT 14.026 14.600
Proveïdors
Proveïdors efectes a pagar
Deutes curt termini entitats crèdit
Hisenda pública creditora
Organismes Seguretat Social.

6.036
1.000
1.100
5.800

90

5.920
1.300

500
6.800

80
Total net i passiu 40.326 37.700

I el següent COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS:

COMPTE DE RESULTATS

Vendes
Increment d’existències de matèries primeres
Compres matèries primeres
Despeses de vendes (variables) 
Despeses estructura vendes (fixes)
Despeses d’Administració

100.600
3.500

-84.400
-2.800
-1.700
-3.600

RESULTAT ACTIVITAT 11.600
Despeses financeress 500
BENEFICI ABANS D’IMPOSTOS 111.000
Impost sobre beneficis s 2.900
BENEFICI NET DE L’EXERCICI 8.200

De la memòria es dedueix que es tracta d’una empresa comercial 

de distribució de refrescos amb vendes irregulars durant l’any. 

També ens informen que el resultat de l’exercici de l’any (pendent 

d’aprovació per la Junta general d’accionistes) es proposa repartir 

de la següent manera: 

 Reserva legal, el que procedeixi. 
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 Dividends, 25% 

 Reserva voluntària, la restao. 

 D’altra banda sabem, gràcies a la lectura de la informació compta-

ble que se’ns va lliurar l’any anterior, que el resultat de l’exercici 

2007 es va repartir de la següent manera: 

 Compensació de pèrdues. 

 Reserva legal, el que procedeixi. 

 Dividends, 100% 

 Reserva voluntària, la resta. 

De la memòria obtenim la següent informació sobre dotació 

d’amortitzacions i provisions:

n n-1
Amortització acumulada 1.708 1.400
Provisió depreciació existències 2.000  
Provisió insolvència de trànsit 300 300

4.008 1.700

De la lectura de l’informe de l’auditor, deduïm que es tracta d’un 

informe sense reserves. 

D’altra banda, d’un llibre publicat per la Cambra de Comerç, sobre 

l’estructura sectorial de la província on està l’empresa, se’n dedueix 

que al comerç de productes alimentaris les masses patrimonials 

presentaven el següent pes relatiu: 

ACTIU % PASSIU % 

Immobilitzat 10 Fons propis 23
Existències 39 Exigible llarg termini 12
Realitzable 21 Exigible curt termini 65
Disponible 30
Total 100 Total 100

Treball a fer

 Agrupar el balanç per masses patrimonials, ordenant-lo prèvia-

ment tenint en compte el repartiment del resultat. 

 Calcula i analitza les dades per als dos períodes a través dels % 

horitzontals. 
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 Calcula i analitza les dades per als dos períodes a través dels % 

verticals. 

 Compara l’estructura de l’empresa amb les del sector. 

 Classifica funcionalment el compte de pèrdues i guanys. 

 Calcula les reserves de superàvit, les reserves operatives i 

l’autofinançament mitjà, tenint en compte que l’empresa es va 

crear el 1995. 

Solució

1. Agrupació del balanç per masses patrimonials:

Prèviament hem de calcular el repartiment del resultat:

repartiment del resultat (12.500) a l’any n-1:

Compensació de pèrdues

Reserva legal      

Dividend

Reserva voluntària

1500

800

5000

5200

Total 12500

Repartiment del resultat (8.200) l’any 2000:

Reserva legal

Dividend 

Reserva voluntària

200

1500

6500

Total 8200

20 % de 5000                       1000

Dotació existent                    -200 
Pendent
10 % de 12500=1.250
Només serà necessari dotar-ne 800 

100% sobre 5.000

25% sobre 6.000

20 % de 6000 =                  1200
Dotació existent                 -1000

Pendent                               200
10 % de 8200 = 820 
Només serà necessari dotar-ne 200
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n n-1 n n-1

Actiu no corrent

Actiu corrent

Existències m.p
Realitzable
Disponible

10.732

29.594

15.960
7.424
6.210

10.600

27.100

16.000
7.700
3.400

Patrimoni net

Capital escripturat
Prima 
Reserva legal
Reserva voluntària
Resultat negatiu
Benefici no repartit

Passiu no corrent

Passiu corrent

Exigible a curt termini
Dividend a repartir

22.200

6.000
2.800
1.000
5.700

---
6.700

2.600

15.526

14.026
1.500

11.700 

6.400

19.600

14.600
5.000

Total 40.326 37.700 Total 40.326 37.700

2. Anàlisi del balanç a través dels percentatges horitzontals:

ESTRUCTURA ECONÒMICA

n n-1 Variació %

Actiu no corrent

Actiu corrent

10.732

29.594

10.600

27.100

132

2.494

1’2

9’2
40.326 37.700

ESTRUCTURA FINANCERA

n n-1 Variació %

Patrimoni net

Passiu no corrent

Passiu corrent

22.200

2.600

15.526

11.700

6.400

19.600

10.500

-3.800

-4.074

90

(59’4)

(20´8)
40.326 37.700

De l’anàlisi de l’estructura econòmica, en destaca l’augment del 

circulant a causa d’un increment molt gran del disponible (diners 

al banc). Seria important preguntar a l’empresa si això és causat per 

una situació conjuntural que es va viure en el moment de tancar el 

balanç, o si s’ha convertit en una situació estructural. Si fos estruc-

tural, probablement ens trobaríem davant un disponible que es 

manté ociós, i els únics que se’n beneficien són els bancs. 

De l’anàlisi de l’estructura financera destaca 1) l’augment dels fons 

propis degut a l’ampliació de capital, la prima d’emissió i l’acumu-

5.000
---

200
500

-1.500
7.500
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lació provinent dels resultats positius, i 2) la disminució dels deutes 

(tant a llarg com a curt termini). 

Sembla doncs que estem davant d’una empresa que s’ha sanejat i 

que fins i tot pot tenir un excés de tresoreria.

3. Anàlisi amb percentatges verticals:

ACTIU n n-1

Actiu no corrent

Actiu corrent

 Existències

 Realitzable

 Disponible

% % % %

15.960

7.424

6.210

40

18

15

10.732

29.594

27

73

16.000

7.700

3.400

42

21

9

10.600

27.100

28

72

Total actiu 40.326 100 37.700 100

NET I PASSIU n n-1

Recursos permanents

Fons propis

Passiu no corrent

Passiu corrent

% % % %

22.200

2.600

55

6

24.800

15.526

61

39

11.700

6.400

31

17

18.100

19.600

48

52
40.326 100 37.700 100

L’estructura econòmica manté pràcticament els mateixos pesos 

durant els dos exercicis. L’estructura financera sofreix un important 

canvi quan s’incrementen els fons propis i disminueix el finança-

ment aliè.

4. Comparació de l’empresa amb les del sector.

ESTRUCTURA FINANCERA EMPRESA SECTOR

Actiu no corrent

Actiu corrent

 Existències

 Realitzable

 Disponible

42%

21%

9%

28%

72%

39%

21%

30%

10%

90%
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L’empresa que estem analitzant té quasi el triple d’actiu corrent que 

les del sector. Hauríem de saber si aquest és o no un dels seus punts 

dèbils. De moment, resulta sospitós que les altres empreses funcio-

nin amb un percentatge molt menor d’actiu no corrent.

En el sector, en canvi, veiem que l’actiu corrent és més gran. Es po-

dria donar el cas que aquesta empresa necessités un volum menor 

d’existències i que cobrés majoritàriament al comptat, amb la qual, 

globalment la seva situació seria molt millor que les del sector.

ESTRUCTURA FINANCERA EMPRESA SECTOR

Fons propis

Passiu no corrent

Passiu corrent

31%

17%

52%

23%

12%

65%

L’empresa disposa de més fons propis que les del sector, i aquesta 

diferència s’accentuarà, ja que, com sabem, aquests han crescut 

durant aquest any. En cas que l’empresa pogués augmentar la seva 

quota de mercat, sembla aconsellable incrementar el finançament 

aliè a llarg termini, amb la qual cosa incrementaria la seva rendibi-

litat. 

Pel que fa al seu passiu corrent, destaca el fet que és inferior al del 

sector, la qual cosa la fa més solvent que les del sector.

Nota

En comparar les dades de l’empresa amb les del sector hem de ser 
prudents. Es pot donar el cas, per exemple, que una empresa comprés 
els seus actius recentment, i moltes empreses del sector ho fessin fa 
anys. En figurar a cost d’adquisició, l’immobilitzat de las segones, 
aparentment, seria inferior. Però la realitat pot ser un altra. 

També es pot donar el cas que l’empresa que analitzem s’hagi acollit 
a la Llei de revaloració de balanços. Si és així, la presentació del seu 
balanç es farà amb valors actualitzats. Però si un nombre elevat d’em-
preses del sector no s’ha acollit a aquesta llei, la comparació perdrà 
fiabilitat.

5. Classificació funcional del compte de pèrdues i guanys:
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Vendes netes
 Consum de matèries primeres

Compres                                              3.500
Increments d’existències               -84.400

 Despeses vendes (variables)
 Càrregues estructura
 Cost de les vendes 

MARGE COMERCIAL
 Despeses d’administració

BENEFICI D’EXPLOTACIÓ
Ingressos financers 

BAIT (benefici abans d’interessos i taxes)
 Despeses financeres

BAT (Benefici abans d’impostos)
 Impuesto de sociedades
BENEFICIS DESPRÉS D’IMPOSTOS

-80.900

-2.800
-1.700

100.600

-85.400

15.200
3.600

11.600
0

11.600
500

11.100
-2.900
8.200

6. Comentaris dels recursos propis.

Considerem reserves de superàvit al capital acumulat al llarg dels 

anys (reserves d’enriquiment):

n ABANS DE L’EXERCICI A L’EXERCICI TOTAL

Reserva legal

Reserva voluntària

200

500

800

5.200

1.000

5.700
700 6.000 6.700

n ABANS DE L’EXERCICI A L’EXERCICI TOTAL

Prima d’emissió

Reserva legal

Reserva voluntària

2.800

1.000

5.700

------ 

200

6.500

2.800

1.200

12.200
9.500 6.700 16.200
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Considerem reserves operatives a l’autofinançament generat per les 

amortitzacions i les provisions (reserves de manteniment) que, com 

se’ns indicava a l’enunciat, figuren a la memòria:

n n-1

Amortització acumulada

Provisió depreciació existències

Provisió insolvència de trànsit

1.708

2.000 

300

1.400

300
4.008 1.700

Com podem veure, la capacitat d’autofinançament de l’empresa 

s’incrementa significativament.

CAS PRÀCTIC RESOLT NÚM. 15

Analitza, a través de percentatges i ràtios, l’estructura del següent 

balanç que prèviament ha estat ordenat: 

ACTIU n-3 n-2 n-1 n

Actiu no corrent 7.873 10.010 10.292 10.588
Immobilitzat material 7.030 9.096 8.818 9.055
Immobilitzat intangible               99                 99                 99               133   
Inversions immobiliàries 166 206 166 100
Inversions financeres 578 609 1.209 1300
Actiu corrent 7.791 8.597 8.829 10.480
Existències 2.946 2.600 2.857 2.855
Deutors 4.389 5.085 5.012 6.665
Disponible 456 912 960 960
Total actiu 15.664 18.607 19.121 21.068
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NET I PASSIU n-3 n-2 n-1 n

Fons propis         6.954           8.540           9.592         10.925   

Capital subscrit         4.354           4.354           5.155           5.155   

Reserves         2.135           2.600           4.186           4.437   

Benefici no distribuït.            465           1.586              251           1.333   

Pasiu no corrent.         4.091           3.966           4.345           4.084   

Obligacions            345              399              256              432   

Préstecs i crèdits.         3.746           3.567           4.089           3.652   

Passiu corrent         4.619           6.101           5.184           6.059   

Dividend a repartir.            569           1.100              231              576   

Préstecs i crèdits.         1.200           1.456           1.699           1.238   

Creditors         1.071           1.678           1.756           1.630   

Proveïdors.         1.580           1.601           1.200           1.835   

Ajustaments per periodificació            199              266              298              780   

       15.664         18.607         19.121         21.068   

Amb l’anàlisi dels percentatges podem veure l’evolució de les in-

versions de l’empresa, durant el temps, comprovant, entre d’altres 

coses, el pes d’un actiu respecte de l’altre i el ritme de renovació de 

l’actiu no corrent. 

Els percentatges permeten afirmar que hi ha certa estabilitat en 

l’evolució de l’actiu.

El seu increment ve motivat pel pes més gran que adquireixen les 

inversions financeres. L’immobilitzat material sofreix una petita dis-

minució. 

Solució
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ACTIU n-3 % n-2 % n-1 % n %

Immobilitzat material 7.030 44,88 9.096 48,88 8.818 46,12 9.055 42,98
Immobilitzat intangible 99 0,63 99 0,53 99 0,52 133 0,63
Inversions financeres 578 3,69 609 3,27 1.209 6,32 1300 6,17
Inversions immobiliàries 166 1,06 206 1,11 166 0,87 100 0,47
Existències 2.946 18,81 2.600 13,97 2.857 14,94 2.855 13,55
Deutors 4.389 28,02 5.085 27,33 5.012 26,21 6.665 31,64
Disponible 456 2,91 912 4,9 960 5,02 960 4,56

RESUM

Actiu no corrent 7.873  50,26   10.010  53,79   10.292 53,8 10.588  50,25   
Actiu corrent 7.791  49,74   8.597  46,20   8.829 46,2 10.480  49,75   

TOTAL 15.664 100 18.607 100 19.121 100 21.068 100

NET I PASSIU n-3 % n-2 % n-1 % n %

Capital subscrit 4.354 27,8 4.354 23,4 5.155 26,96 5.155 25,57
Reserves 2.135 13,63 2.600 13,97 4.186 21,89 4.437 22,01
Benefici no distribuït. 465 2,97 1.586 8,52 251 1,31 1.333 6,61
Obligacions 345 4,91 399 4,52 256 1,34 432 2,14
Préstecs i crèdits ll/t. 3.746 23,91 3.567 19,17 4.089 21,38 3.652 18,12
Dividend a repartir. 569 3,63 1.100 5,91 231 1,21 576 2,86
Préstecs i crèdits c/t. 1.200 7,66 1.456 7,83 1.699 8,89 1.238 6,14
Creditors 1.071 6,84 1.678 9,02 1.756 9,18 1.630 8,09
Proveïdors. 1.580 10,09 1.601 8,6 1.200 6,28 1.835 4,59
Ajustaments periodificació 199 1,27 266 1,43 298 1,56 780 3,87

RESUM

Fons propis 6.954  44,40   8.540  45,89   9.592  50,16   10.925  54,19   
Passiu no corrent 4.091  28,82   3.966  23,69   4.345  22,72   4.084  20,26   
Passiu corrent 4.619  29,49   6.101  32,79   5.184  27,12   6.059  25,55   

TOTAL 15.664 103 18.607 102 19.121 100 21.068 100

Al passiu l’oscil·lació més important que s’evidencia és l’increment 

dels fons propis gràcies a l’acumulació de capital. 
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Ràtios Fórmula n-3 n-2 n-1 n

Composició de l’actiu Actiu corrent / actiu no corrent 0,99 0,86 0,86 0,99

Endeutament Fons aliens / fons propis 1,25 1,18 0,99 0,93

Autonomia financera Fons propis / actiu 0,44 0,46 0,50 0,52

Finançament immobilitzat Fons propis + passiu no corrent / actiu no 
corrent 1,40 1,25 1,35 1,42

Solvència Actiu / passiu 1,80 1,85 2,01 2,08

Solvència tècnica Actiu corrent / passiu corrent 1,69 1,41 1,70 1,73

Liquiditat Disponible + realitzable curt termini / actiu 0,31 0,32 0,31 0,36

Tresoreria Disponible + realitzable a curt / passiu 
corrent 

    
1,05   

    
0,98    1,15   1,26  

Rendibilitat inversió Benefici total / actiu 0,07 0,14 0,03 0,09

Rendibilitat fons propis Benefici total / fons propis 0,15 0,31 0,05 0,17

La ràtio de composició de l’actiu indica el percentatge d’inversió en 

circulant que comporta la inversió en actiu fix. Al nostre exemple, 

aquest percentatge s’ha recuperat l’any n, després d’haver descen-

dit en els dos anys anteriors. 

La ràtio d’endeutament és el que comunament s’utilitza per referir-

se a l’estructura financera de l’empresa. Es pot dir que, contra més 

gran sigui el seu import menor serà la protecció dels creditors. Com 

que la ràtio ha disminuït els creditors poden respirar tranquils. 

La ràtio d’autonomia financera indica el pes que té el finançament 

propi. Al nostre exemple ja arriba al 50%. 

La liquiditat de l’empresa es pot vigilar relacionant el valor dels ac-

tius (que si liquidéssim l’empresa podrien ser venuts) amb el total 

dels deutes. Contra més alta sigui aquesta raó, més improbable serà 

arribar a una situació de fallida. Al nostre exemple, la ràtio creix i les 

possibilitats de fallida s’allunyen. 

No obstant això, el que és desitjable és fer front als deutes sense 

liquidar l’empresa. 

La ràtio de solvència tècnica informa de les possibilitats d’utilitzar 

l’actiu circulant per afrontar els deutes que vencen a l’exercici. Com 

més alt sigui la ràtio, menors seran les possibilitats d’haver de de-

clarar suspensió de pagaments. Al nostre cas mai se situa per sota 

de la unitat. 

La ràtio de liquiditat ens informa del percentatge de l’actiu que 

fàcilment es pot transformar en diners. I la ràtio de tresoreria re-

laciona aquesta part de l’actiu fàcilment transformable en diners 

amb l’exigible a curt termini. A l’exemple, l’exigible a curt termini 

és superior a la suma del disponible i del realitzable més immediat. 

Però aquest fet no hauria de preocupar a ningú: es tracta d’una 
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tendència manifesta durant tot el quadrienni que no ha afectat ne-

gativament a l’empresa. 

Les dues darreres ràtios informen de la rendibilitat. La primera, és 

molt utilitzada pels empresaris quan intenten relacionar el benefici 

net amb el total de la inversió (pròpia i aliena). Però aquesta relació, 

d’entrada, té poc fonament.

És més interessant la relació entre el benefici i els fons propis. I, a 

través d’aquesta relació, és fàcil de veure que, en el nostre cas, els 

accionistes poden estar satisfets. 

CAS PRÀCTIC RESOLT NÚM. 16

Ens lliuren el següent compte de resultats analític:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ANALÍTIC 

Vendes netes 82.553.178.126

Variació existències 350.784.913

Treballs per al propi immobilitzat 8.967.759

Altres ingressos 1.830.931.507

Valor de la producció 84.743.862.305

Compres netes -64.009.693.816

Despeses externes d’explotació -6.478.456.540

Valor afegit 14.255.711.949

Altres despeses -108.158.858

Despeses de personal -3.987.539.760

Resultat brut explotació 10.160.013.331

Dotació amortizació -1.872.404.168

Variació provisions de trànsit 352.358.631

Resultat net explotació 8.639.967.794

Ingressos financers 3.609.211.475

Despeses financeres -6370406770

Resultat activitats ordinàries 5.878.772.499

Beneficis per alienació de l’immobilitzat 360.327.118

Pèrdues per alienació de l’immobilitzat -7.182.551

Altres ingressos extraordinaris 61.214.836

Altres despeses extraordinàries -23.221.802

Resultat abans d’impostos 6.269.910.100

Impostos societats -1.765.833.175

Resultat després d’impostos 4.504.076.925
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A la memòria se’ns informa que el dividend a repartir és de 2.010.196 

i que el nombre de treballadors i treballadores és de 450. 

Treball a fer

 Calcula i analitza els ingressos. 

 Calcula el VAB (valor afegit brut) sobre vendes. 

 Calcula el VAB per treballadors. 

 Calcula el VAB per treballador. 

 Calcula l’EBITDA.

Solució

Càlcul i anàlisi percentual dels ingressos i càlcul i anàlisi percentual 

de la seva distribució. 

VAB = Ingressos de la producció - Altres empreses - Tributs.

VAB = 84.743.862.305 -70.491.907.904 -104.401.310 =14.147.553.091
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INGRESSOS 88.774.615.734 100%

De la producció 84.743.862.305 95’46 

Financers 3.609.211.475 4’07 

Extraordinaris 421.541.954 0’47 

REPARTIMENT
Treball 3.987.539.760 4’49 

• Despeses de personal 3.987.539.760

Altres empreses 70.491.907.904 79’42 

• Serveis exteriors 6.478.456.540

• Compres 64.009.693.816

• Altres despeses 3.757.548

Capital 6.372.416.966 7’18 

• Despeses financeres 6.370.406.770

• Dividends 2.010.196

Estat 1.870.234.485 2’11 

• Tributs 104.401.310

• Impost beneficis 1.765.833.175

Empresa 6.022.112.266 6’78 

• Amortitzacions 1.872.404.168

• Provisions -352.358.631

• Reserves 4.502.066.729

Compensació pèrdues extraordinàries 30.404.353 0’03 

88.774.615.734

Valor afegit brut (VAB) 14.147.553.000

VAB sobre vendes 17’14% 

VAB per empleat (450) 31.439.097

Càlcul de l’EBITDA:

EBITDA
   Import net de la xifra de negoci 82.553.178.126
+ Variació d’existència de productes aterminados y en curso 350.784.913
+ Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 8.967.759
-  Proveïments -64.009.693.816
-  Despeses externes -6.478.456.540
+ Altres ingressos d’explotació 1.830.931.507
- Despeses de personal -3.987.539.760
- Altres despeses d’explotació -108.158.858

Resultat operatiu 10.160.013.331
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CAS PRÀCTIC RESOLT NÚM. 17

Suposem una empresa l’evolució de la qual sigui: 

n-1 n
Unitats produïdes 4.000 5.000
Materials i subministraments 500 500
Sous i salaris 20.000 24.000
Amortització 800 800

Treball a fer

1. Calcula l’increment del cost del personal i l’augment de la pro-

ductivitat.

2. Reflexiona sobre què ocorreria si aquest increment de producti-

vitat hagués coincidit amb inversió en nova maquinària, la qual 

cosa comportaria acréixer la despesa d’amortització valorant-la 

ara en 1.200. 

Solució

1. 

n-1 n Variación %

Unitats produïdes 4.000 5.000 1.000 25
Materials i 
subministraments 500 500 0 0

Sous i salaris 20.000 24.000 40.00 20
Amortització 800 800 0 0
Cost unitari 5’325 5’06 -0’265 -5

El cost unitari s’obté sumant les línies dos, tres i quatre i dividint-les 

per la primera. 

El cost del personal ha pujat un 20%, però com que l’empresa ha 

aconseguit un augment de la productivitat del 25%, de fet el cost 

unitari s’ha reduït un 5%. Malgrat l’augment salarial, s’ha incremen-

tat la plusvàlua. 
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2. Tindríem:

n-1 n Variación %

Unitats produïdes 4.000 5.000 1.000 25 
Materials i subministraments 500 500 0 0 
Sous i salaris 20.000 24.000 4.000 20 
Amortització 800 1.200 400 50 
Cost unitari 5’325 5’14 -0’185 -3,47

Malgrat l’augment salarial i de la forta inversió (incrementada en 

un 50%), el cost de cada peça s’ha reduït i la plusvàlua també ha 

crescut.

CAS PRÀCTIC RESOLT NÚM. 18

Suposem dues empreses: empresa A i empresa B, amb un compte 

de resultats que resumit fos:

A B

Vendes 240 70
Despeses de fabricació -160 -10
Despeses de personal -40 -40
RESULTAT 40 20

Treball a fer

 Què passa amb el resultat si puja el cost del personal un 15%?

 Com han d’augmentar els seus preus si desitgen mantenir els 

mateixos beneficis? 

 Què passa amb el resultat si augmenten en un 10% les despeses 

de fabricació? 

Solució

1. Si puja el cost del personal un 15%, i passen a ser de 46, el resultat 

disminueix igual en ambdós casos, però l’empresa el mesurarà en 
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termes relatius. Per a l’empresa B el benefici es redueix un 30%, 

mentre que per a l’empresa A només s’ha reduït un 15%. 

 EMPRESA A. [1- (34/40)] x 100= 15

 EMPRESA B. [1-(14/20)]x 100= 30

2. La distinta estructura de costos condiciona la repercussió dels 

augments dels costos sobre els preus. En augmentar els salaris 

un 15%, les empreses de l’exemple si volen mantenir els mateixos 

beneficis donaran: 

A B

Vendes 246 76 
Despeses de fabricació -160 -10 
Despeses de personal -46 -46 
RESULTAT 40 20

A l’empresa A li bastarà augmentar els preus un 2,5%, mentre que 

l’empresa B els haurà d’augmentar un 8,6%,

 EMPRESA A. [(246/240)-1] x 100= 2’5 

 EMPRESA B. [(76/70)-1]x 100= 8’6 

Com es pot veure, amb el compte de resultats a la mà es pot analit-

zar la repercussió efectiva d’una alça salarial. 

3. 

A B
Vendes 246 76 
Despeses de fabricació -176 -11 
Despeses de personal -46 -46 
RESULTAT 24 19 

A diferència del que ha passat en el primer cas, si augmentessin un 

10% els costos de fabricació, el benefici de l’empresa B disminuiria 

un 5%, mentre que el de l’empresa A es reduiria un 40%. Vegem 

novament que augments de costos similars no tenen la mateixa 

repercussió per a diferents empreses. 

 EMPRESA A. [1-(24/40)] x 100= 40

 EMPRESA B. [1-(19/20)] x 100= 5
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CAS PRÀCTIC RESOLT NÚM. 19

Disposem del següent compte de resultats resumit: 

Vendes 100
Materials i subministraments 30
Despeses de personal 40
Amortitzacions 12
RESULTAT 18

Treball a fer

Interpreta aquest compte de pèrdues i guanys i calcula el flux de cai-

xa.

Solució

En comentar, a la part teòrica del quadern, el balanç i el compte de 

resultats, dèiem que les amortitzacions són una despesa que no 

suposa un pagament. L’immobilitzat es paga segons les condicions 

pactades a la compra. Amb la compra s’efectua una inversió que es 

va desgastant amb el temps; aquest desgast és la despesa d’amor-

tització. 

Al nostre exemple, l’empresa està dient: «He venut 100, he gastat 

70 en pagar el personal, les compres, l’energia, etc., i me’n queden 

30; d’aquestes, en reservo 12 per pagar en el futur (o en el present) 

noves màquines; quan hagi de canviar les actuals perquè són velles, 

o quan vulgui ampliar la meva inversió; me’n queden 18 de netes.» 

Aquesta reserva provinent de l’amortització (reserves de manteni-

ment), és per tant una font de finançament. 

Per això és també oportú fixar-se en el benefici net més les amor-

titzacions (tècnicament flux de caixa) i al nostre cas aquesta suma 

ascendeix a 30. 

Fluix de caixa

Amortitzacions 12

Resultat 18

 30
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CAS PRÀCTIC RESOLT NÚM. 20

Suposem una empresa amb un sistema de primes diàries que guar-

da la següent relació amb les unitats produïdes: 

 Produint fins a 100 unitats la prima és de 0 euros. 

 Produint de 100 a 180 unitats la prima és de 18 euros. 

 Produint més de 180 unitats la prima és de 54 euros. 

Suposem també:

 Que el cost dels materials per cada peça produïda és de 0,01 

euros, 

 Que la part fixa total dels salaris ascendeix a 24,04 euros,

 Que s’han de suportar altres despeses (amortitzacions...) per valor 

de 12,02 euros, 

 Que l’empresa ven la unitat produïda a 0,02 euros,

 Que a l’empresa treballen 100 persones. 

Treball a fer

Esbrina els resultats que l’empresa aconseguirà: 

 En cas que els seus treballadors i treballadores produeixin menys 

de 100 unitats.

 En cas que arribin a les 180.

 I en cas que arribin a les 260. 

Solució

El resultat, segons el nombre d’unitats produïdes serà: 

UNITATS PRODUÏDES 10.000 18.000 26.000
Cost matèries primeres 100’00 180’00 260’00 
Salaris fixos 24’04 24’04 24’04 
Altres despeses 12’02 12’02 12’02 
Prima de producció 0 18’00 54’00 
TOTAL DESPESES 136’06 234’06 350’06 
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L’augment més gran del benefici l’obté l’empresa en passar de 

10.000 a 18.000 unitats, però en augmentar en 8.000 unitats més, 

malgrat que la prima es triplica (de 0,18 passa a 0,54) i que la prima 

és més del doble del salari, l’increment continua essent beneficiós 

per a l’empresa. 

Si els treballadors i les treballadores de l’empresa s’acostumen a 

produir 26.000 unitats guanyaran entre salari i prima 78,04 euros 

per dia treballat, però si arriba una situació de crisi a l’empresa li pot 

interessar produir únicament 6.000 unitats, i els treballadors i les 

treballadores s’hauran de conformar amb un salari de 24,04 euros 

per dia treballat. 

Com es pot veure, a l’empresa li interessa que els salaris tinguin una 

part important variable (primes, hores, etc.) depenent de la produc-

ció; als treballadors i les treballadores, pel contrari, els interessa que 

l’ingrés sigui fix. 

CAS PRÀCTIC RESOLT NÚM. 21

Un estudi de la indústria de l’automòbil ens informa que el 1957 la 

producció de la General Motors va ser de 3.400.000 automòbils que 

es van vendre a un preu mitjà de 2.213 dòlars. Els costos variables 

(hores de treball, materials…) van ascendir a 1.350 dòlars per auto-

mòbil. Les despeses generals van ser de 1.870.000.000 dòlars. 

Treball a fer

 Quin va ser el benefici mitjà per automòbil? 

 A quant van ascendir els beneficis totals? 

 Què hagués passat si la producció hagués descendit un 25%? 

 Què hagués passat si la producció hagués augmentat un 25%? 

 On estava el punt mort (punt crític o punt de ruptura) de la Gene-

ral Motors el 1957? 
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Solució

1. Si els costos variables ascendien a 1.350 dòlars automòbil i cada 

automòbil es va vendre per 2.213 dòlars, es disposava d’un marge 

de 863 dòlars per fer front a les despeses generals. 

2.213 -1.350 =863

Si repartim els costos generals entre tots els automòbils compro-

vem que aquests van pujar a 550 dòlars.

1.870.000.000 /3.400.000 =550

Per tant, el benefici per automòbil va ser de 313 dòlars. 

863
-550
=313

2. Els beneficis totals els podem calcular de dues maneres. Una 

manera seria multiplicar el benefici per automòbil pel nombre 

d’automòbils produïts. 

3.400.000 x 313 =1.064.200.000 $

Un altra manera seria utilitzant un compte de resultat.

Compte de pèrdues i guanys $

Ingressos ( 3.400.000 x 2.213) 7.524.200.000

Despeses fixes 1.870.000.000

Despeses variables (3.400.000 x 1.350)   4.590.000.000   

   1.064.200.000   

3. Si la producció disminuís un 25% la situació seria la següent: 

 Unitats produïdes. 3.400.000 x 0’75 = 2.550.000 automòbils 

 Repartiment dels costos generals. 1.870.000.000 : 2.550.000 = 733 

 Benefici per automòbil. 863 - 733’333 = 129’666 dòlars 

 Benefici total. 129’666 x 2.550.000 = 330.650.000 



ANÀLISI COMPTABLE DE LA REALITAT ECONÒMICA D’UNA EMPRESA128 UNITAT DIDÀC TICA 1UNITAT DIDÀC TICA  16

Utilitzant un compte de resultats tindríem: 

Compte de pèrdues i guanys $

Ingressos (2.550.000 x 2.213) 5.643.150.000
Despeses fixes 1.870.000.000
Despeses variables (2.550.000 x 1.350) 3.442.500.000   
 330.650.000

Una disminució de la producció d’un 25% produeix una disminució 

d’un 58% en els beneficis. 

4. Si la producció augmentés un 25% la situació seria la següent: 

 Unitats produïdes. 3.400.000 x 1’25 = 4.250.000  automòbils. 

 Repartiment dels costos generals. 1.870.000.000 : 4.250.000 = 440 

 Benefici per automòbil. 863 – 440=  423 dòlars 

 Benefici total. 423 x 4.250.000  =  1.797.750.000$ 

Utilitzant un compte de resultats tindríem:

Compte de pèrdues i guanys $

Ingressos (4.250.000 x 2.213) 9.405.250.000
Despeses fixes 1.870.000.000
Despeses variables (4.250.000 x 1.350) 5.737.500.000    
 1.797.750.000

Un increment de la producció d’un 25% produeix un increment 

d’un 35% en els beneficis. 

5. El punt mort és aquell en què les despeses i els ingressos són 

iguals. O sigui, on desapareix el benefici però sense arribar encara 

a una situació de pèrdues (o viceversa). Per calcular-lo s’utilitza la 

següent fórmula: 

Núm. d’unitats en el punt mort = Costos fixos / (preu venda – costos variables)

 
Al nostre exemple:

 Nº = 1.870.000.000 / (2.213 -1.350) = 2.166.860
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En el cas de la General Motors, els beneficis haurien desaparegut si 

la seva producció hagués descendit fins a 2.166.860 unitats, o sigui, 

si només hagués produït el 65% de la producció efectiva l’any en 

qüestió. 

És interessant ressaltar que el punt mort és aconseguit molt abans 

d’arribar a la utilització total de la capacitat de producció de l’em-

presa que estudiem. A partir d’aquest punt s’obtenen beneficis, i 

aquests són més quantiosos contra més s’incrementi la producció, 

sempre, és clar, que no se superi la capacitat total de producció. 

Aquest exercici també el podríem resoldre gràficament. Per això 

elaborarem la taula següent: 

UNITATS
COSTOS 
FIXOS

COSTOS 
VARIABLES

COSTOS 
TOTALS

INGRESSOS RESULTAT

0
500.000

1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.166.859
2.166.860
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000

1.870.000.000
1.870.000.000
1.870.000.000
1.870.000.000
1.870.000.000
1.870.000.000
1.870.000.000
1.870.000.000
1.870.000.000
1.870.000.000
1.870.000.000

0
675.000.000

1.350.000.000
2.025.000.000
2.700.000.000
2.925.259.650
2.925.261.000
3.375.000.000
4.050.000.000
4.725.000.000
5.400.000.000

1.870.000.000
2.545.000.000
3.220.000.000
3.895.000.000
4.570.000.000
4.795.259.650
4.795.261.000
5.245.000.000
5.920.000.000
6.595.000.000
7.270.000.000

0
1.106.500.000
2.213.000.000
3.319.500.000
4.426.000.000
4.795.258.967
4.795.261.180

5.532.500.000
6.639.000.000
7.745.500.000
8.852.000.000

-1.870.000.000
-1.438.500.000
-1.007.000.000

-575.500.000
-144.000.000

-683
180

287.500.000
719.000.000

1.150.500.000
1.582.000.000



ANÀLISI COMPTABLE DE LA REALITAT ECONÒMICA D’UNA EMPRESA130 UNITAT DIDÀC TICA 1UNITAT DIDÀC TICA 17

Exercicis proposats
Anàlisi comptable 

de la realitat 
econòmica d’una 

empresa17
EXERCICI 1

Una societat anònima tanca el seu exercici el 31 de desembre. L’actiu del seu balanç és de 400 
milions. L’import net de la xifra de negoci és de 1.000 milions. El nombre mitjà de treballadors 
i treballadores empleats durant l’any ha estat 60. 

Aquesta empresa és filial d’un grup d’empreses que també tanca el seu exercici el 31 de de-
sembre: la xifra de negoci de l’empresa dominant supera els 3.160 milions d’unitats monetàries, 
l’actiu se situa per damunt dels 1.580 milions i el nombre mitjà de treballadors i treballadores és 
superior a 250.

TREBALL A FER

1. Determina si aquesta empresa presentarà un balanç ple o abreujat.

2. Determina si haurà de presentar el compte de pèrdues i guanys ple o abreujat.

3. Determina si la seva memòria haurà de ser plena o abreujada.

4. Determina si el seus comptes hauran de ser auditats.

5. Determina el mateix amb referència a l’empresa dominant del grup.

6. Determina durant quin període de temps s’haurà de convocar la Junta general d’accionistes 
per aprovar els comptes anuals.

7. Determina el termini en què s’hauran de dipositar aquests comptes al registre mercantil.

8. Determina quina serà la documentació que s’haurà de lliurar als representants legals dels tre-
balladors i les treballadores i en quin moment s’haurà de lliurar.

9. Els representants legals dels treballadors i les treballadores de l’empresa filial tindran accés al 
balanç consolidat?

ES DEMANA

a) Determinar, considerant únicament la qüestió dels drets de vot, quan hi ha grup de societats a 
efectes de consolidació. 

b) Exposar els motius pels quals es consolida o no en cada cas.
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 Un comerciant desitja abandonar Espanya per establir-se a Andorra i ens presenta el següent 
llistat d’elements patrimonials amb la fi d’esbrinar quants diners podria obtenir amb la liquidació 
del seu negoci. 

1. Té lletres al seu favor per valor de 300.000 unitats monetàries. 

2. Té factures dels seus clients per valor de 300.000 unitats monetàries. 

3. El local on té ubicat el negoci li va costar 4.000.000 unitats monetàries. 

4. Per les mercaderies que té a la botiga va pagar 600.000 unitats monetàries. 

5. Té un compte corrent amb 280.000 unitats monetàries. 

6. El mobiliari de la botiga està valorat en 250.000 unitats monetàrie. 

7. Deu als seus proveïdors un total de 400.000 unitats monetàries. 

8. Té un préstec hipotecari d’1.000.000 d’unitats monetàries. 

9. Deu 50.000 unitats monetàries per diverses despeses (llum, telèfon...). 

TREBALL A FER

Determina quina és la seva situació patrimonial realitzant inicialment un inventari i posterior-
ment presenta les dades en forma de balanç.

EXERCICI 2
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Ens presenten el següent balanç amb el càlcul dels percentatges corresponent:

ACTIU € % NET I PASSIU € %

Actiu no corrent 1.000.000 66,67% Net patrimonial 400.000 26,67%
Actiu corrent Passiu no corrent 100.000 6,67%
Existències 300.000   20,00% Passiu corrent 1.000.000   66,67%
Realitzable 100.000 6,67%
Tresoreria 100.000 6,67%

TOTAL 1.500.000 TOTAL 1.500.000   

TREBALL A FER

 A quin sector econòmic probablement pertany aquesta empresa?

 És equilibrada patrimonialment?

 Quines mesures correctores podrien ajudar a millorar la situació patrimonial de l’empresa?

EXERCICI 3
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Relaciona cadascun dels conceptes següents amb l’actiu, el net o el passiu d’una empresa. 

ACTIU NET PASSIU

1. Efectes a cobrar.
2. Lletres de canvi que ha de pagar.
3. Drets de cobrament en forma de factura a clients.
4. Quantitats que han de cobrar els proveïdors de 

l’empresa.
5. Préstecs rebuts per l’empresa.
6. Préstec lliurat per l’empresa a un treballador.
7. Inversions en compra d’accions d’una altra empresa.
8. Aportacions dels socis.
9. Beneficis no distribuïts.

10. Una patent.
11. Pèrdua de l’exercici
12. Diners al banc en un compte corrent de l’empresa.
13. Un avançament lliurat a un proveïdor com a paga i 

senyal.
14. Una fiança rebuda d’un client com a paga i senyal.
15. Diners que es deuen a la Seguretat Social.
16. Un cotxe a nom de l’empresa
17. Deutes amb una ETT per la cessió de treballadors/es.
18. Un solar no edificat.

EXERCICI 4
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Al quadre adjunt es recullen una sèrie de comptes que representen diferents elements:

TREBALL A FER

Ubica a la columna corresponent els comptes següents. 

Compte Actiu Net Passiu Ingrés Despesa

Sous i salaris
Mobiliari
Terrennys
Clients
Proveïdors
Deutes amb la Seguretat Social
Caixa
Bancs
Deutes amb els bancs
Patents
Arrendaments
Recanvis
Reserva legal
Vendes
Indemnitzacions
Construccions
Pèrdues i guanys
Efectes comercials a pagar
Primes d’assegurança
Inversions financeres
Avançaments de salaris
Subministres
Existències

EXERCICI 5
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Ens faciliten la següent informació.

CONCEPTE QUANTITAT

Caixa

Capital social

Maquinària

Reserves

Terrenys

Préstecs hipotecaris

Existències

Proveïdors

Clients

Creditors

Bancs

200

4.000

1.400

500

3.000

1.000

2.000

2.000

1.000

500

400

TREBALL A FER

Elabora el balanç.

Actiu Net patrimonial i passiu

Actiu no corrent 4.400 Fons propis 4.500

Actiu corrent 3.600 Passiu no corrent 2.000

Passiu corrent 1.500

TOTAL 8.000  TOTAL 8.000

EXERCICI 6
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La societat C, SA, presenta al balanç de saldos definitius els següents comptes i saldos (valorats 
en milers d’unitats monetàries):

COMPTES QUANTITAT

Pèrdues i guanys 5000
Creditors a curt termini 3572
Capital subscrit 5000
Immobilitzacions materials 62436
Deutors a curt termini 6400
Creditors a llarg termini 53766
Inversions financeres 3000
Immobilitzat intangible 2252
Reserves 10000
Existències 100
Tresoreria 3150

TREBALL A FER

Elabora el balanç. 

ACTIU NET PATRIMONIAL I PASSIU

Actiu no corrent 67.688   Fons propis 20.000   

Actiu corrent 9.650   Passiu no corrent 53.766   

Passiu corrent 3.572   

TOTAL 77.338   TOTAL 77.338   

EXERCICI 7
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BALANÇ DE SITUACIÓ, a 31-12-2.0XX

Actiu € Patrimoni neto i passiu €

A) Actiu no corrent 17.000 A) Patrimoni net 14.200
l. Immobilitzat material I. Capital
• Terrenys 5.000 • Capital escripturat 4.600
• Edificis 3.800 • Reserves 7.600
• Maquinària 7.200  
• Mobiliari 1.000 II. Resultat de l’exercici 2.000

  
B) Actiu corrent 9.000 B) Passiu no corrent 5.600

I. Existències  I. Deutes a llarg termini
• Matèries primeres 1.000 • Deutes amb entitats de crèdit 3.600
• Productes acabats 3.500 • Altres deutes a llarg termini 1.500
 • Passius per impostos diferits 500

II. Deutors comercials C) Passiu corrent 6.200
• Clients 1.100 I. Deutes a curt termini
• Efectes a cobrar 1.400  
 • Deutes amb entitats de crèdit 2.000

III. Efectius  
• Tresoreria 2.000 II. Creditors comercials
 • Proveïdors 4.200
  
TOTAL 26.000 TOTAL 26.000

TREBALL A FER

Utilitzant les dades d’aquest balanç, esbrina les següents ràtios (percentatges): 

1. Rendibilitat del capital invertit, relacionant-lo amb el resultat del períod.

2. Rendibilitat de la inversió financera que ha estat realitzada pels accionistes, relacionant aques-
ta inversió amb el resultat del període. 

3. Autonomia financera de l’empresa, relacionant els fons propis amb el total de la inversió. 

4. Grau d’endeutament, relacionant el deute amb els fons propis. 

5. Comprova la solvència tècnica, relacionant l’actiu circulant amb el passiu circulant.

EXERCICI 8
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Disposem de les següents dades d’una empresa.

 n n-1

VENDES 15633 13303
Resultat explotació 1070 1130
% sobre vendes 6,84% 8,49%
BAI 455 325
% sobre vendes 2,91% 2,44%
Fluix de caixa 545 372
Despeses financeres 617 819
% sobre vendes 3,95% 6,16%

PATRIMONI NET 5846 6065
PASSIU NO CORRENT 0 0
PASSIU CORRENT
Proveïdors 3847 2182
Bancs 10900 15000

EXISTÈNCIES 19140 22914
DEUTORS COMERCIALS 4939 817
TRESORERIES 545 7

Ràtio rotació existències 1 2
Termini de cobrament 115 días 22 días
Termini de pagament 137 días 60 días
Rendibilitat de l’accionista 8% 5%
Rendibilitat de l’actiu (resultat explotació) 4% 4%
Fons de maniobra 11586 10670

A l’informe de l’auditor hi ha una excepció relacionada amb el recompte de les existèncie.

TREBALL A FER

Reflexiona sobre la situació econòmica de l’empresa, calculant si és precís algun nou ràtio.

EXERCICI 9
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1. Dos amics decideixen, a començaments de gener, muntar una discoteca. El primer aportarà 
un local de la seva propietat a mig construir; aquest local s’escripturarà en nom de la nova 
societat i ambdós el valoren en 20.000.000 unitats monetàries. El segon fa una aportació de 
10.000.000 unitats monetàries, que dipositarà en un compte corrent a nom de la nova socie-
tat. 

2. Als 15 dies duen a terme les aportacions acordades als locals d’un assessor que es responsa-
bilitza de registrar la nova societat i escripturar el local. El gestor fa la gestió gratuïtament ja 
que es tracta d’un amic. 

3. El mes de febrer adquireixen mobiliari d’oficina valorat en 360.000 unitats monetàries, que 
és instal·lat en un despatx situat a l’edifici de la societat. Conforme a les condicions pactades, 
el pagament tindrà lloc el mes de març. 

4. El mes de març paguen l’import total del mobiliari mitjançant un xec bancari. 

5. El mes d’abril, acorden amb una empresa l’adequació del conjunt del local, que ascendeix a 
15.000.000 unitats monetàries pagant 3.000.000 al comptat i obtenint un préstec hipotecari per 
pagar la resta que començaran a retornar d’aquí a 15 mesos. 

6. El mes de maig, adquireixen un ordinador i una impressora per 500.000 unitats monetàries. 

7. Arribat el mes de juny, es reuneixen els dos socis i acorden que per posar en marxa la discote-
ca hauran de contractar dos cambrers i que el preu de les entrades serà de 3.000 unitats mone-
tàries. El servei de la neteja i el de vigilància decideixen subcontractar-lo. A la mateixa reunió 
decideixen acceptar la incorporació a la societat d’un nou soci i a l’escriptura d’ampliació es 
fa constar que la seva aportació serà de 3.000.000, aportant en el mateix moment una furgo-
neta que tots estan d’acord en valorar en 1.000.000 d’unitats monetàries. I es fa costar que els 
2.000.000 restants seran aportats el juny del proper any. En aquest cas, el gestor decideix no 
cobrar cap honorari per la nova escriptura, insinuant que espera que a canvi podrà entrar gratis 
a la discoteca. 

8. El mes de juliol s’adquireix la maquinària necessària (neveres, cafetera...) per valor de 
2.000.000 unitats monetàries pagant-ne al comptat 500.000 i es comprometen a pagar la resta 
en cinc pagues trimestrals d’igual quantitat. 

9. El mes de juliol, i després de constatar que disposen de suficient liquiditat per fer front a les 
despeses immediates necessàries per posar en marxa la discoteca (pagaments al personal, 
adquisició de materials, pagament de llum, campanyes publicitàries...), acorden adquirir unes 
accions a borsa per valor d’1.000.000 unitats monetàries. Aquesta decisió es pren amb el con-
venciment que el seu valor en borsa pujarà, amb la qual cosa s’aconseguiran uns interessants 
ingressos financers.

TREBALL A FER

Representa el balanç de la societat que es dedueix de cadascuna de les operacions que hem des-
crit.

EXERCICI 10
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1. Una empresa sol•licita al banc un préstec de 5.000.000 unitats monetàries a retornar en 6 
mesos. Li concedeixen l’1-11-2000. El tipus d’interès es fixa en el 7% nominal anual, i els 
interessos són íntegrament pagats per avançaments quan es concedeix el préste.

2. La mateixa empresa, perquè un dels seus treballadors i les treballadores d’oficines pugui su-
perar un problema financer, els presta 3.000.000 unitats monetàries l’1-9-2000, a retornar en 
un any, al 10% d’interès anual pagable per anticipat.

TREBALL A FER

Fer els ajustos de periodització, determinant les quanties que s’han d’imputar com a despesa i 
com a ingrés del període, i, per tant, traslladar-se al compte de pèrdues i guanys, i les quantitats 
a considerar com a interessos pagats per anticipat i com a interessos cobrats per anticipat i que 
figurarà a l’actiu i al passiu del balanç respectivament.

EXERCICI 11
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1. El gener de l’any X1 es constitueix l’empresa RUINO SA, els socis de la qual aporten 300.000 
euros als quals es dóna el següent destí:

 Adquisició d’un local on desenvoluparan les seves activitats pagant al comptat 200.000 euros.
 Adquisició de mobiliari el valor del qual ascendeix a 60.000 euros que es paguen al 

comptat.
 Dipòsit en un compte corrent bancari dels 40.000 euros restants.

2. Al febrer se sol·licita un préstec d’1.000.000 d’euros en una institució de crèdit. 500.000 
es destinen a l’adquisició de diverses furgonetes pel mateix valor, 300.000 a l’adquisició 
d’un solar i els 200.000 restants s’ingressen al compte corrent. El préstec s’amortitzarà mit-
jançant 4 anualitats constants, la primera de les qual vencerà en finalitzar el primer any, i el 
tipus d’interès del préstec serà del 8% anual compost. El banc ens lliura el següent quadre 
d’amortització:

ANY ANUALITAT
CUOTA 

D’INTERÈS

QUOTA 
D’AMORTITZACIÓ

TOTAL 
AMORTITZAT

RESTA PER 
AMORTITZAR

0

1

2

3

4

---------

301.921

301.921

301.921

301.921

--------

80.000

62.246

43.072

22.366

---------

221.921

239.675

258.849

279.555

---------

221.921

461.596

720.445

279.555

1.000.000

778.079

538.404

279.555

---------

3. El desembre del mateix any, al tancament de l’exercici, el llibre major informa dels següents 
ingressos i despeses relacionats amb l’activitat habitual de l’empresa: 

CONCEPTE QUANTIA

Ingressos per prestació de serveis

Compres i altres proveïments

Publicitat, propaganda i relacions públiques

Sous i salaris

Seguretat Social a càrrec de l’empresa

Primes d’assegurances

Impostos diversos

150.000

20.000

5.000

35.000

10.000

10.000

100

Es considera que no és necessari efectuar cap ajust per periodificació i s’opta per amortitzar line-
alment utilitzant els coeficients mínims (elements de transport en un període de 12 anys, edificis 
en un període de 68 anys, mobiliari en un període de 20 anys). A 31 de desembre el saldo del 
compte bancari, després d’haver pagat l’anualitat del crèdit, és de 7.987 euros.

EXERCICI 12
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4. Durant l’any següent, l’empresa no fa cap inversió i, al tancament de l’exercici, el llibre major 
informa dels següents ingressos i despeses relacionats amb l’activitat habitual de l’empresa:

CONCEPTE QUANTIA

Ingressos per prestació de serveis

Compres i altres proveïments

Publicitat, propaganda i relacions públiques

Sous i salaris

Seguretat Social a càrrec de l’empresa

Primes d’assegurances

Impostos diversos

200.000

50.000

1.000

35.000

10.000

10.000

100

Al compte corrent hi ha 77.879 euros. Com que la quota d’amortització del préstec ascendeix a 
301.921 euros, l’empresa només paga la quota d’interès i és declarada en situació de suspensió 
de pagaments.

5. Durant l’any de la suspensió de pagaments el llibre major informa dels següents ingressos i 
pagaments relacionats amb l’activitat de l’empresa.

6. Quan es comprova que les pèrdues deixen reduït el patrimoni a una quantitat inferior al 50% 
del capital social, es procedeix a la liquidació de l’empresa.

CONCEPTE QUANTIA

Ingressos per prestació de serveis

Compres i altres proveïments

Publicitat, propaganda i relacions públiques

Sous i salaris

Seguretat Social a càrrec de l’empresa

Primes d’assegurances

Impostos diversos

170.000

50.000

4.000

45.000

10.000

10.000

100

La liquidació té per objecte convertir en liquiditat l’actiu amb la finalitat de cancel•lar els deutes. 
Es procedeix al nomenament de tres liquidadors.

Els liquidadors venen l’immobilitzat en 750.000 euros.

ES DEMANA

 Representar el balanç en cadascuna de les operacions descrites i reflexionar sobre els equili-
bris.
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Els saldos dels comptes d’una empresa, abans de regularitzar, són els següentss:

COMPTE DEURE HAVER

Caixa
Bancs c/c
Clients
Clients, efectes comercials a cobrar
Compres de matèries primeres
Sous i salaris
Seguretat Social a càrrec de l’empresa
Interessos per descomptes d’efectes
Altres tributs
Reparacions i conservació
Transports
Primes d’assegurances
Subministres
Altres serveis
Terrenys i béns naturals
Construccions
Maquinària
Mobiliari
Equips per a processos d’informació
Elements de transport
Products acabats
Matèries primeres
Devolució de compres
Capital social
Reserva legal
Reserves voluntàries
Proveïdors
Proveïdors, efectes comercials a pagar
Hª.Pª. creditora per conceptes fiscals
Organismes de la S.S. creditors
Vendes de productes acabats
Préstecs a curt termini d’entitats de crèdit
Deutes per efectes descomptats
Provisión per a insolvència de trànsit
Beneficis en valors negociables

2.100
3.537

15.300
10.700
71.000
56.250
11.250
2.740
7.160
8.650

770
9.000
3.080
6.563
1.300

40.000
10.000
2.000
3.000

15.000
30.000
50.000

1.000
80.000
28.000
16.500
29.000
23.000

2.397
700

126.000
30.000

1.300
400
103

338.400 338.400

EXERCICI 13



ANÀLISI COMPTABLE DE LA REALITAT ECONÒMICA D’UNA EMPRESA144 UNITAT DIDÀC TICA 1UNITAT DIDÀC TICA 17

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

1. El préstec se’l van concedir l’1-8-, al 12% d’interès anual, a retornar en 6 mesos juntament 
amb els interessos.

2. Dota provisió fins a cobrir el 4% dels crèdits en vigor a 31-12-.

3. L’import de la prima d’assegurança correspon a una pòlissa d’assegurança que es va contractar 
l’1-3 i cobreix el risc d’un any.

4. L’empresa amortitza l’immobilitzat que es pot depreciar un 10%.

5. Les existències finals són:

 Matèries primeres                90.000

 Productes acabats                63.000

6. L’impost de societats és del 35%.

TREBALL A FER

Efectua les regularitzacions pertinents i elabora els comptes anuals.
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Una empresa acorda amb els seus representants sindicals establir un salari base de 1.000 unitats 
monetàries/hora, per a una producció de 100 unitats de producció diàries, en una jornada laboral 
de 8 hores. 
Se sap que en funció dels comunicats de treball enviats a l’oficina de personal un dels obrers va 
produir 150 unitats mentre que un altre va fabricar 90 durant la jornada laboral.

TREBALL A FER

Calcular la nòmina diària dels mencionats treballadors i les treballadores, utilitzant cadascun dels 
següents sistemes de retribució d’incentius.

1. Prima Halsey, en què el coeficient de participació de l’obrer en el temps economitzat és del 50%.

2. Prima Rowan.

3. Prima Taylor, en què la tarifa superior per producció aconseguida és la quantitat de 100 unitats 
monetàries, mentre que la tarifa inferior són 50 unitats monetàries.

4. Prima Gant, en què s’estableix un incentiu del 10%.

5. Prima Bedaux, en què s’estipula el pagament del 60% de l’estalvi obtingut.

Com a informació complementària s’aporten les següents fórmules i fulls de treball:

FÓRMULES

Prima Halsey
Fórmula Concepte Abreviatura

S.K. (T-t)

Remuneració per hora
Coeficient de participació.
Temps considera normal per l’empresa.
Temps real utilitzat.

S 
K
T 
T

Prima Rowan
Fórmula Concepte Abreviatura

S. T/t. (T-t)
Remuneració per hora
Coeficient de participació.
Temps considerat normal per l’empresa.
Temps real utilitzat.

S 
K
T 
T

Prima Taylor:
Si s’aconsegueix el rendiment previst es paga una tarifa superior.

Prima Gant:
Es cobra % del salari si el treball s’executa en el temps previst (o abans).

Prima Bedaux:
Un punt Bedaux és el treball efectuat en un minut, per tant una hora seran 60 punts. Si l’obrer 
aconsegueix més punts, es reparteixen entre ell i l’empresa.

EXERCICI 14
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FULLS DE TREBALL
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La societat té registrats una sèrie d’actius fixos corresponents a la divisió de dolços, que totalitzen 
150 milions d’unitats monetàries. Aquesta divisió ha estat abandonada durant el present exercici 
per falta de rendibilitat. S’estima un possible valor de realització d’aquests actius de 50 milions.

EXERCICI 15

Una empresa ha construït en el present exercici unes instal•lacions per al seu propi ús, els com-
ponents de cost registrats de les quals han estat els següents:

 

CONCEPTE QUANTIA

Materials diversos 30.000
Cost de personal de producció 20.000
Costos indirectes de producció 30.000
Costos d’administració 4.000
Costos financers 2.520
Total 86.520

Els treballs es van començar l’1 de març i foren finançats en 24.000 unitats monetàries pels sub-
ministradors de materials, els qui van carregar l’1,5 per 100 mensual en concepte d’interessos. 
Aquests treballs van acabar el 30 de juny i, per necessitats del servei de producció, les instal-
lacions construïdes van entrar en funcionament a primers d’octubre.

En regularitzar l’exercici la societat va abonar al compte despeses d’activitat per 1.000 unitats 
monetàries, dotant amortització de tres mesos a raó del 12,5% anual.

ES DEMANA

Verificar si és acceptable la valoració registrada per la societat (86.520 unitats monetàries) i pro-
posar, en cas contrari, els ajustos que s’han de realitzar.

EXERCICI 16
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La societat va adquirir l’1 de juliol una maquinària a pagar a crèdit, en cinc mensualitats iguals, 
per la qual haurà de pagar 10 milions d’unitats monetàries, import que inclou 1 milió de despeses 
financeres d’ajornament. La màquina, per raons del servei de producció, no entrarà en funciona-
ment fins al proper mes de juny.

EXERCICI 17

La societat té en explotació, des de primers de desembre, una línia d’autobusos de viatgers. Amb 
l’objecte d’estimular l’ús de la línia, ofereix targetes que donen dret a 24 viatges a un preu per 
targeta de 10.000 unitats monetàries. Durant el mes de desembre es van vendre 1.000 targetes, i 
s’han utilitzat, en aquest mes, un total de 20.000 viatges.

EXERCICI 18

L’1 de novembre del 2000 es compra per 900.000 unitats monetàries un pagaré d’empresa. En la 
data del seu venciment, l’1 de març del proper any, es percebrà un milió. Indica quina part del 
rendiment total d’aquesta operació es reconeixerà a l’exercici del 2000.

EXERCICI 19

L’auditor de comptes comprova que l’empresa DOMINANT SA posseeix el 90% de les accions 
de l’empresa DEPENDENT SA, empresa que no cotitza a borsa. Aquestes accions apareixen al 
balanç de DOMINANT SA com a immobilitzat financer, valorades pel seu preu de cost que va 
ascendir a 19.000 unitats monetàries. A 31 de desembre, l’empresa DEPENDENT SA presentava 
el següent balanç:

ACTIU NET I PASSIU

Actiu no corrent

Actiu corrent

18.000

12.000

Capital Social

Reserves

Pèrdues

Deutes

18.000

4.000

(6.000)

14.000
30.000 30.000

Què observarà l’auditor?

EXERCICI 20
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El balanç d’una empresa ens dóna la informació següent:

ACTIU NET I PASSIU

Actiu no corrent

Actiu corrent

157.000

40.000

Net patrimonial

Passiu

122.000

75.000
197.000 197.000

A través de la comptabilitat interna, aquesta empresa elabora el compte de resultats següent:

COMPTE DE RESULTATS

CONCEPTE EUROS

+ Vendes netes

- Cost de la producció venuda

310.000

239.000
MARGE BRUT 71.000
- Despeses de comercialització 20.000
MARGE NET 51.000
Despeses d’administració.

Interessos

35.550

10.500
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 4.950
Impost de societats 1.700
BENEFICI NET 3.250

Els interessos corresponen a un crèdit a llarg termini, de 70.000 euros.

TREBALL A FER

Calcula el grau de palanquejament financer utilitzant les següents ràtios:

RÀTIO CÀLCUL

Cost brut del deute Interessos pagat / deute total

Cost net del deute Cost brut (1- tant per u impositiu)

Rendibilitat fons propis Benefici / patrimoni net

Rendibilitat fons totals Benefici + cost financer net / fons propis + fons aliens re-
munerables

Palanquejament financer Rendibilitat fons propis / rendibilitat fons totals

EXERCICI 21
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1. Classifica els següents recursos físics associats a l’activitat de les empreses, com a no fungi-
bles, fungibles emmagatzemables i fungibles no emmagatzemables.

2. Utilitzant els mateixos qualificatius comptables, descriu com apareixen als estats comptables, 
utilitzant el quadre següent:

EXERCICI 22

Recursos recollits per la 
comptabilitat

No  
fungibles

Fungibles  
emmagatzemables

Fungibles no  
emmagatzemables

Un camió
Una falca publicitària
Paper higiènic
Un solar
Ús del telèfon
Una pòlissa d’assegurances
Consum de gasolina
Cost del personal
Un programa informàtic
Un ordinador
La cinta d’una impressora
El paper per a la impressora
L’electricitat

BÉNS RELATATS
DESCRIPCIÓ COMPTABLE

Al balanç Al compte de resultats
No fungibles
Fungibles emmagatzemables
Fungibles no emmagatzemables
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Acció

Cadascuna de les parts en què es considera dividit el capital d’una 

societat. Document que certifica la propietat d’una o més d’aques-

tes parts. 

Accions ordinàries 

Són aquelles que atribueixen als seus titulars la condició de soci. 

Accions privilegiades 

Són aquelles que concedeixen als seus acreditats avantatges o pri-

vilegis en relació amb els drets peculiars de les accions ordinàries. 

Exemples d’aquests privilegis serien el reintegrament del valor 

nominal de l’acció, en cas de liquidació, abans que els accionistes 

normals o el dret a percebre un dividend superior al de les accions 

ordinàries.

Accions pròpies 

Són accions de l’empresa adquirides per ella mateixa (autocartera). 

Accions sense vot 

Es tracta d’accions que no atribueixen al seu titular el dret a votar a 

les juntes generals, però a canvi atorguen el dret a percebre un di-

vidend anual mínim; els altres drets coincideixen amb els assignats 

a les accions ordinàries. 

Accionistes per desemborsaments no exigits 

Compte que figura a l’actiu del balanç que dóna fe dels drets de 

cobrament l’exigència del qual depèn dels continguts dels estatuts 

socials, o, en el seu defecte, de l’acord dels administrador. 

Activitat ordinària 

Aquella activitat que és realitzada per l’empresa regularment i per la 

qual obté ingressos de caràcter periòdic. 

per tenir a mà...

glossari
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Actiu 

Tot el que una empresa posseeix i el que li deuen, i que té un valor 

mesurable en diners. L’actiu del balanç presenta el conjunt d’inver-

sions realitzades per l’empresa fins a la data de la seva elaboració 

valorades a preu d’adquisició minorat per les amortitzacions. Es-

tructura econòmica, capital en funcionament, inversions i aplicaci-

ons són expressions que també s’utilitzen per referir-se a l’actiu del 

balanç. 

Actiu amortitzable 

Immobilitzats materials i immaterials sotmesos a una depreciació 

sistemàtica pel seu funcionament, ús o gaudi, o per l’obsolescència 

que els pugui afectar. 

Actiu corrent 

És el que acostuma a romandre a l’empresa durant un període in-

ferior a l’any. Es divideix en actius no corrents mantinguts per a la 

venda, existències, realitzable i disponible. 

Actius financers 

Són actius com els següents:

 Efectius i altres líquids equivalents: diners a la caixa...

 Crèdits a tercers: préstecs...

 Altres actius financers: dipòsits a entitats de crèdit, avançaments 

i crèdits al personal, fiances i dipòsits constituïts, dividends 

pendents de cobrament, desemborsaments exigits sobre instru-

ments del patrimoni propi.

 Crèdits per operacions comercials: clients i deutors diversos.

 Valors representatius de deute d’altres empreses: obligacions, 

bons, pagarés.

 Instruments del patrimoni d’altres empreses: accions, participa-

cions a institucions d’inversió col•lectiva...

 Derivats amb valoració favorable per a l’empresa: futurs, opcions, 

permutes financers…

Actiu no corrent 

Inclou aquelles inversions (béns, drets i despeses) que afecten a un 

període superior a l’any. Ara bé, no pel fet que un element patrimo-

nial es qualifiqui com a actiu fix s’ha de considerar amortitzable.

Actius no corrents mantinguts per a la venda 

Actius no corrents la recuperació dels quals s’espera fer a través de 

la seva venda, en lloc de pel seu ús continuat. 
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Acumulació de capital 

És l’increment de capital d’un període respecte al període anterior, 

a causa de l’ús de la plusvàlua. La plusvàlua té dues possibles des-

tinacions: el consum dels capitalistes (ús improductiu), i l’estalvi i 

inversió (ús productiu). Hi ha acumulació de capital si es fa, com a 

mínim en part, un ús productiu de la plusvàlua. 

Ajustar un compte 

Consisteix en realitzar les operacions pendents per conèixer el saldo 

d’un compte. 

Ajustos per periodificació 

Ajustos que tenen com a finalitat delimitar els ingressos i les des-

peses d’una empresa que corresponen a un període determinat, 

el resultat del qual es desitja conèixer, independentment de si les 

despeses han estat pagades o els ingressos han estat cobrats (per a 

més informació vegeu periodificació). 

Amortització 

La compra de maquinària i instal•lacions és la condició prèvia d’una 

producció de mercaderies. Però per efectuar aquesta compra és pre-

cís avançar un capital considerable. Les màquines i les instal•lacions 

s’utilitzen tan intensivament que després de cert temps estan física-

ment gastades. I no transcorreran gaires anys sense que apareguin 

màquines més modernes. Les velles màquines coneixeran, així, una 

obsolescència juntament amb el seu desgast físic. El capital avan-

çant per a la compra de maquinària s’haurà doncs de recuperar en 

un determinat lapsus de temps, perquè pel contrari l’empresa no 

estarà en condicions ni de seguir el procés tècnic ni d’adquirir mà-

quines més modernes. I a aquesta recuperació se la coneix amb el 

nom d’amortització. És obvi que els costos d’amortització –excep-

ció feta de les càrregues excessives per ocultar guanys– no formen 

part del benefici del període sinó de la reproducció del capital fix. 

Amortització acumulada 

L’import total pel qual s’ha amortitzat un bé, amb relació al seu cost 

original. El principal objectiu de l’amortització és reservar fons per 

adquirir maquinària que substitueixi la màquina que s’amortitza 

quan arribi el moment de reemplaçar-la. 

Aportació 

Quantitats de diners (o de recursos amb valor econòmic) lliurats a 

l’empresa (o per l’empresa) amb diferents finalitats (ampliar el seu 

capital social, compensar pèrdues, constituir un fons de pensions a 

favor dels seus treballadors...). 
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Aprovació dels comptes anuals 

Els comptes anuals els aprovarà la Junta general ordinària d’accio-

nistes, que es reunirà dins dels sis primers mesos de cada exercici, 

per censurar la gestió social, aprovar, si és el cas, els comptes de 

l’exercici i resoldre sobre l’aplicació del resultat. 

Arrendament 

Lloguer de béns mobles i immobles utilitzats per l’empresa o a la 

seva disposició. Generen una despesa a l’arrendatari i un ingrés a 

l’arrendador. Els imports dels arrendaments s’han de periodificar 

per imputar-los a l’exercici al qual corresponen. 

Arendament financer 

Contracte d’arrendament que de fet correspon a una operació de 

compravenda i on els pagaments de l’arrendament van liquidant el 

crèdit associat a l’operació en qüestió. 

Assentament 

Cadascuna de les anotacions efectuades al llibre diari i en un comp-

te del llibre major. 

Auditoria 

Examen dels llibres de comptabilitat i controls interns d’una em-

presa, fet per un auditor independent. Moltes empreses estan le-

galment obligades a fer efectuar aquest examen abans de donar a 

conèixer els seus estats financers. 

Autocartera

Possessió d’accions pròpies. 

Autofinançament

Recursos generats per l’empresa que es queden en ella mateixa. 

Poden provenir dels beneficis no distribuïts (reserves) i d’aquelles 

despeses que no es paguen (amortitzacions…).

Avançament 

Lliuraments (normalment en efectiu) a compte de drets o obligaci-

ons futures. 

Balanç 

La paraula balanç procedeix del concepte equilibri, és a dir de 

balança. La comptabilitat ha fet ús d’aquest terme del llenguatge 

popular per referir-se al document comptable que, seguint un 

ordre de classificació, reflecteix el patrimoni d’una empresa en un 

moment donat (situació estàtica). Es tracta d’un document dividit 

en dues parts: a la part esquerra s’exposa l’actiu (béns i drets de 
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l’empresa ordenats de menys a més possibilitat de convertir-se 

en mitjans líquids) i a la dreta el passiu (les obligacions més el net 

patrimonial, en ordre de menys a més proximitat de venciment), 

determinant així l’equilibri patrimonial. 

L’equació fonamental del balanç obeeix a la següent expressió: 

Actiu = passiu exigible + net patrimonial 

Bancs 

Saldo dels comptes corrents. 

Base de repartiment 

Total de beneficis que es proposa distribuir d’acord amb el següent 

esquema: 

 Pèrdues i guanys. 

 Romanent. 

 Reserves distribuïbles legalmen. 

Base imposable 

Import de la renda en el període d’imposició, minorat, si és el cas, 

per la compensació de bases imposables negatives d’exercicis an-

teriors. Per tant, no s’ha de confondre la base imposable amb el 

concepte comptable de benefici. 

Benefici

La diferència entre els ingressos i les despeses durant un exercici 

econòmic quan els primers són superiors als segons. Els beneficis 

no tenen per conseqüència necessària un augment dels diners en 

efectiu que l’empresa posseeix en caixa i als bancs, sinó que es po-

den reflectir en un increment del seu actiu o en una disminució del 

seu passiu exigible, però augmenten el net patrimonial. 

Benefici abans d’interessos i taxes (BAIT) 

Es refereix a tots els resultats independentment de la seva natura-

lesa i caràcter, sense incloure ni els interessos pagats pels deutes 

que té l’empresa ni l’impost de societats. A vegades s’utilitza la sigla 

BAIT. 

Benefici net 

El benefici que ha obtingut la societat, després de deduir els impos-

tos, corresponent a un exercici econòmic. 

Capital 

Malgrat que la paraula capital comptablement s’acostuma a utilit-

zar per definir els fons aportats pels socis, des d’una òptica estricta-
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ment econòmica el podríem definir com aquella quantitat de diners 

(o de béns amb valor dinerari) que s’inverteixen amb la fi d’obtenir 

un increment del valor. El capital apareix primerament en la societat 

dels petits productors de mercaderies en la forma de propietaris 

de diners (mercaders o usurers) que intervenen en el mercat amb 

l’objecte de comprar mercaderies amb la fi de revendre-les amb 

benefici. 

Capital circulant 

La part del capital usada per a compra de matèries primeres, ener-

gia i productes auxiliars, més el capital necessari per comprar la 

força de treball. 

Capital constant 

Terme utilitzat per Karl Marx per referir-se al valor de la part del 

capital composta per maquinària, matèries primeres o semielabo-

rades, mitjans de producció en general. 

Capital fix 

La part del capital destinada a la compra d’edificis, maquinària i 

altres elements de l’immobilitzat. 

Capital subscrit 

És el capital efectivament adquirit en el cas de les societats mercan-

tils; representa l’aportació dels socis. 

Capital variable 

Terme utilitzat per Karl Marx per referir-se al valor de la part del ca-

pital gastada en comprar força de treball. 

Cartera de control 

Inversions que tenen una finalitat de control, és a dir, participar en 

el capital d’una empresa a fi d’influir en les seves decisions econò-

miques. 

Cartera de valors 

Títols valors representatius del capital d’altres empreses, així com 

obligacions i bonus emesos per organismes públics, que es poden 

convertir en liquiditat quan l’empresa ho necessiti. 

Clients (compte de) 

Pagaments pendents per part dels clients d’una empresa, degut a 

béns o serveis que aquesta els va subministrar a crèdit. Al balanç 

figuren a l’actiu circulant. 
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Cobrament

Percepció d’una quantitat de diners (vegeu com a contraposició 

pagament). No s’ha de confondre «vendes i ingressos» amb «cobra-

ments». Hi ha vendes i ingressos que no suposen de forma simultà-

nia un cobrament. 

Coeficient d’amortització 

És un percentatge, generalment expressat en tant per un o tant per 

cent, que s’aplica sobre el valor amortitzable per obtenir la quota 

d’amortització de l’exercici corresponent. 

Composició orgànica del capital 

La relació tècnica o física entre la massa de maquinària, matèries 

primeres i el treball necessari per produir les mercaderies en un 

nivell donat de productivitat, i la relació de valor determinada per 

aquestes proporcions. 

Compres 

Proveïment de l’empresa de béns (mercaderies, matèries primeres, 

combustible...). Comprèn també els treballs que, formant part del 

procés productiu, s’encarreguin a altres empreses. 

Comptabilitat financera 

Reflecteix la relació de l’empresa amb altres unitats econòmiques: 

capitals posats a la seva disposició necessaris per finançar l’activitat, 

compra de materials i serveis, pagaments als treballadors, alienació 

dels béns produïts, cobrament de clients, pagaments a proveïdors, 

etc. 

Compte 

Estat representatiu de l’evolució i situació d’un element patrimonial 

i que permet posar de manifest la seva situació en una data deter-

minada. 

Compte de pèrdues i guanys 

Compte que comprèn, amb la separació pertinent, els ingressos i les 

despeses de l’exercici i, per diferència, el seu resultat. 

Comptes anuals 

Els comptes anuals comprenen tres documents que formen una uni-

tat: el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria. 

Comptes d’actiu

Expressen el valor dels béns i drets de l’empresa, els quals, i durant 

un període econòmic, van experimentant augments i disminucions 

en el seu valor. 
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Comptes de gestió

«Compres i despeses» (grup 6) i «Vendes i ingressos» (grup 7), són 

comptes representatius de les variacions del net patrimonial, i 

que no figuren directament al balanç, sinó que ho fan a través del 

«compte anual de pèrdues i guanys». 

Comptes de net 

Recullen el valor o l’origen dels recursos propis de l’empresa. 

Comptes de passiu 

Expressen el reconeixement de deutes o obligacions de pagament.

Comptes diferencials 

Són els que capten els ingressos i les despeses que s’originen en la 

gestió de l’empresa. 

Conservació dels comptes anuals 

El registre mercantil ha de conservar els documents dipositats du-

rant el termini de sis anys.

Corporacions 

Grup que integra societats productivament relacionades i on la 

societat dominant desenvolupa una planificació estratègica per al 

conjunt de les empreses participades.

Costos fixos 

Els que no s’acostumen a veure afectats (no varien) pels canvis en el 

nivell d’activitat durant un període donat de temps.

Costos variables 

Els que tendeixen a incrementar o a disminuir d’acord amb el nivell 

d’activitat, dins d’un interval pertinent de temps.

Crèdit 

Una mercaderia pot ser comprada en una data i pagada poste-

riorment. En aquest cas, el venedor es converteix en creditor del 

comprador.

Creditor 

Persona o firma que ha subministrat béns o serveis a una empresa 

(per causes diferents a la compra de mercaderies o matèries prime-

res) que aquesta encara no ha pagat.

Creditors a curt termini 

Deutes de l’empresa amb venciment no superior a un any. 
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Creditors a llarg termini 

Els deutes per emissió d’obligacions, les contretes amb entitats de 

crèdit, amb empreses del grup i associades, etc., amb venciment 

superior a un any.

Crèdits 

Quantitats que a l’empresa li deuen terceres persones.

Desagregar el resultat 

El resultat total s’acostuma a desagregar en explotació, financer i 

extraordinar. 

Descompte comercial 

Operació financera en què una entitat financera, una empresa, o 

un particular, anticipen una quantitat disponible en un futur (per 

exemple, el valor nominal d’una lletra que venç d’aquí a 30 dies), 

i per la qual cobren un preu. La persona que porta a descomptar 

l’efecte percep una quantitat calculada de la següent manera: quan-

titat que s’anticipa –preu. 

Descompte per pagament immediat 

Descompte que es concedeix a un client sobre l’import d’una factu-

ra si paga al comptat o dins d’un termini determinat. 

Despeses 

Equivalent monetari de tots els consums generats per l’activitat 

productiva i els interessos d’endeutaments (a vegades es dife-

rencia entre cost i despesa, però nosaltres no ho farem per raons 

pedagògiques, tenint en compte el caràcter introductori d’aquest 

quadern).

Despeses anticipades 

Despeses pagades en un exercici però imputables a un exercici fu-

tur, com lloguers o primes d’assegurances abonades per endavant. 

Despeses de personal 

Retribucions salarials al personal, sigui quina sigui la forma o con-

cepte pel qual se satisfan (salari base, complements salarials, hores 

extres, indemnitzacions...); quotes de la Seguretat Social a càrrec 

de l’empresa i les altres despeses de caràcter social (aportacions als 

sistemes complementaris de pensions, primes per contractes d’as-

segurances a favor dels treballadors, beques per a estudis...). 

Despeses financeres 

Interessos que l’empresa ha de pagar per les quantitats que carrega 

i quantitats que l’empresa no cobrarà relacionades amb aspectes 
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financers (descomptes per pagament immediat, pèrdues en valors 

negociables, interessos per descomptes d’efectes...).

Deutes 

Quantitats que l’empresa deu a terceres persones. 

Deutors (compte de) 

Deutes que altres persones tenen amb l’empresa, per causes dife-

rents de la venda de mercaderies (arrendament d’un local, etc.). 

Diferència de canvi 

Modificació del tipus de canvi en valors de renda fixa, crèdits, deu-

tes i efectiu en moneda estrangera. 

Distribució de resultats 

Repartiment del benefici decidit pels propietaris del capital. Bàsi-

cament hi ha dues opcions: retenir els guanys dins de l’empresa o 

repartir-los com a dividends als accionistes. La proposta presentada 

a la Junta general d’accionistes, que haurà de respectar les restricci-

ons d’índole legal, figurarà a la memòria. 

Dividend 

La part del benefici net que es paga als accionistes. 

Dividends a compte 

Quantitats lliurades a compte abans que la distribució definitiva de 

beneficis sigui aprovada. 

Dividends pendents de pagament 

Dividends aprovats però encara no pagats als accionistes. Al balanç 

es fan figurar al passiu circulant. 

Edificis 

Els edificis formen part de l’actiu fix, llevat si s’adquireixen o es 

construeixen per revendre’ls. La depreciació de què és objecte el 

seu valor en el curs de la seva vida útil es carrega com una despesa 

al compte de pèrdues i guanys. Al balanç es valoren no al seu preu 

actual al mercat, sinó al seu cost menys depreciació, tot i que a ve-

gades es procedeix de forma periòdica a la seva revaluació. 

Exercici comptable 

Interval de temps, generalment l’any natural, en el qual es desen-

volupa un cicle comptable complet, que inclou el registre de totes 

les operacions que hi tenen lloc, així com la confecció dels comptes 

anuals. 
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Exercici econòmic 

Període comprès entre la data d’un balanç i la del següent i que és 

abastat pel compte de pèrdues i guanys. Acostuma a ser d’un any 

(vegeu exercici comptable). 

Elements emmagatzemables 

Són aquells que poden ser acumulats a l’empresa. 

Elements de transport 

Vehicles que té l’empresa (cotxes, camions, etc.). 

Elements fungibles 

Elements la participació dels quals a l’activitat de l’empresa es limita 

a un sol ús. 

Elements no fungibles 

Aquells que participen repetides vegades en un procés de produc-

ció. 

Empresa en funcionament 

Principi comptable segons el qual els valors indicats en tots els 

estats financers es fonamenten sobre la hipòtesi que l’empresa 

continuarà les seves activitats, és a dir, que no serà liquidada. Per 

consegüent, les valoracions als preus actuals al mercat corresponen 

als preus que suposadament s’obtindrà en el curs de l’activitat nor-

mal de l’empresa. 

Empresa matriu 

Empresa que promou i finança la creació d’altres unitats econòmi-

ques complementàries, amb l’objecte d’assegurar l’abastiment de 

certs articles o béns per facilitar la distribució dels seus productes, 

etc. Cadascuna de les filials té personalitat jurídica pròpia, tot i que 

econòmicament depèn de la matriu. 

Emprèstit 

Operació mitjançant la qual se cedeix una quantitat, però en què 

el prestamista o obligacionista no és únic, sinó que es tracta d’un 

conjunt de persones físiques o jurídiques, mentre que el prestatari o 

emissor és únic. Exemples d’emprèstits són les obligacions emeses 

per una empresa i el deute públic emès per l’Estat. 

Escissió d’una societat 

Extinció d’una societat, o segregació d’una o diverses parts d’aques-

ta, amb divisió de tot el seu patrimoni en diverses parts, cadascuna 

de les quals es traspassa en bloc en una societat de nova creació o 

és absorbida per una societat ja existen. 
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Estats consolidats 

Estats financers d’un grup d’empreses considerades com un tot, on 

s’han eliminat les transaccions entre elles. 

Existències 

Les mercaderies per a la venda, les matèries primeres, els productes 

en curs… que té l’empresa en un determinat moment. 

Fallida 

La fallida suposa l’expressió màxima del fracàs empresarial ja que 

significa haver arribat a la bancarrota. Els aspectes jurídics són re-

gulats a través de la legislació mercantil.

Fons social 

Capital de les entitats sense forma mercanti. 

Fons de comerç 

Valoració de la riquesa humana i del prestigi que té l’empresa: per-

sonal, organització, clients, imatge comercial, etc. Només apareix al 

balanç quan el seu valor ha estat satisfet en una transacció econò-

mica. A la resta dels casos és un actiu ocult de l’empresa. 

Fons de reversió 

Fons per a la reconstitució del valor econòmic d’un actiu cedit (per 

les administracions públiques a un tercer) a través d’una concessió 

administrativa. El fons de reversió acostuma a estar constituït pel 

valor net comptable dels actius a revertir (lliurament del bé), segons 

les condicions pactades al contracte de concessió. 

Guany 

Vegeu benefici. 

Hòldings 

Societats de participació que permeten concentrar el control finan-

cer en nombroses empreses que han romàs formalment indepen-

dents. És un instrument utilitzat en nombrosos països per realitzar 

la construcció de grans imperis monopolistes. 

La companyia holding permet, sobretot, reduir la fracció de capital 

necessària per controlar efectivament un gran nombre de societats, 

gràcies a tècniques diverses com la participació per cascada o la 

participació creuada. 

Impost sobre el valor afegit 
Impost que grava el consum i que, per això, el paga el consumidor. 

L’IVA que suporten les empreses el repercuteixen als clients, liqui-

dant la diferència positiva o negativa a la hisenda pública. 
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Ingressos 

Equivalent monetari de tota venda de béns, de prestació de serveis 

o de rendiments de les inversions financeres. El Pla general compta-

ble dedica un grup sencer, el 7, a tractar els ingressos. 

Ingressos a distribuir en diversos exercicis 

Subvencions de capital, diferències positives de canvi i altres ingres-

sos imputables a exercicis futurs. 

Immobilitzat financer 

Inversions a actius financers que tenen com a finalitat participar en 

el capital d’una empresa amb la fi d’influir en les seves decisions i/o 

que busquen una rendibilitat a llarg termini 

Immobilitzat inmaterial 

Elements patrimonials intangibles (no es poden «veure ni tocar») 

constituïts per drets susceptibles de valoració econòmica. Com a 

exemple es pot citar un fons de comerç, una concessió administrati-

va, les despeses d’investigació i desenvolupament activats, els drets 

de traspàs o un programa informàtic. 

Immobilitzat material 

Elements del patrimoni tangibles destinats a servir de forma dura-

dora a l’activitat de l’empresa (terrenys, construccions, maquinària, 

mobiliari, ordinadors, elements de transport...). 

Inventari 

Relació detallada i valorada dels elements que componen el patri-

moni d’una empresa en un moment donat. 

Inversió 

Procés mitjançant el qual es decideix vincular recursos financers 

(generalment líquids) durant un termini de temps, amb la fi d’obte-

nir una rendibilitat. 

Inversió financera

Procés mitjançant el qual una empresa aporta recursos (propis o 

aliens) en el finançament d’una altra empresa o entitat. Es tracta 

d’operacions distintes a l’activitat principal. Els objectius que po-

den perseguir les empreses amb aquest tipus d’inversions poden 

ser tres: 1) obtenir rendibilitat periòdica d’uns diners que no estan 

essent utilitzats; 2) especular per guanyar diners amb la compraven-

da d’un actiu; 3) obtenir una participació i un control en una altra 

entitat, per així convertir-se en soci.
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Liquidació 

Procés pel qual se posa fi a la vida d’una empresa. Consisteix en 

realitzar el seu actiu, cancel·lar el seus deutes i repartir el romanent 

entre els accioniste. 

Liquiditat 

El grau en què una empresa disposa de diners, o d’actiu fàcilment 

convertible en diners, per afrontar el seu passiu circulant i fer front 

a les seves despeses més immediates. 

Llindar de rendibilitat 

Es diu que l’empresa arriba al llindar de rendibilitat en el moment 

en què el volum de les seves vendes cobreix totes les despeses d’ex-

plotació; en aquest moment, per tant, no hi ha ni guany ni pèrdua. A 

vegades, per referir-se a aquesta situació, s’utilitza el concepte punt 

mort, punto crític o punt d’equilibri.

Maquinària 

Màquines de què disposa l’empresa per elaborar els productes que 

ven. Es valoren al seu cost menys depreciació. 

Massa patrimonial 

Conjunt d’elements patrimonials que tenen la mateixa significació 

o funcionalitat econòmica. 

Materials 

La majoria de les empreses no actuen directament sobre la natura-

lesa, sinó que fan un procés de transformació de materials que els 

proporcionen altres empreses. Es tracta d’una sèrie d’articles que 

tenen el denominador comú de ser béns tangibles i emmagatze-

mables. Amb la definició genèrica de materials es fa referència a: 

matèries primeres, productes semielaborats, components. 

Memòria 

Notes aclaridores que completen, amplien i comenten la informació 

que conté el balanç i el compte de pèrdues i guanys 

Menyscapte 

Pèrdua de valorr. 

Mètode d’amortització lineal 

És un sistema mitjançant el qual tots els anys s’amortitza la mateixa 

quantitat, mitjançant l’aplicació d’un percentatge constant sobre el 

valor d’adquisició (menys el valor residual), o bé calculant l’amor-

tització en funció del nombre d’anys de vida útil. Per tant, podem 

diferenciar entre mètodes proporcionals al temps, a les hores treba-

llades o a les unitats produïdes. 
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Mètode d’amortització per quotes constants 

És un sistema d’amortització, mitjançant el qual s’amortitza una 

quantitat constant d’acord amb els coeficients assenyalats a les 

taules del Ministeri d’Economia i Hisenda. 

Mètode d’amortització per suma de dígits 

Dins d’aquest criteri d’amortització trobem el mètode progressiu 

i el regressiu. En el primer, la quota d’amortització és més gran en 

els períodes econòmics posteriors. En el mètode regressiu, la quota 

d’amortització disminueix a mesura que transcorre la vida útil del 

bé. 

Mètodes d’amortització 

A cadascun dels anys que integren la vida útil d’un bé amortitzable 

se li ha d’assignar una part del valor amortitzable. Hi ha diferents 

mètodes: lineal, financer, proporcional a la sèrie de nombres natu-

rals, constant per unitat de producte elabora... 

Mètodes financers d’amortització 

Es tracta de mètodes d’amortització que inclouen l’interès de la 

inversió realitzada juntament amb les quotes d’amortització que es 

calculen. Un d’aquests mètodes consisteix en vincular l’amortització 

del bé amb la devolució del crèdit (principal + interessos), que ha 

servit per finançar el bé amortitzable. Aquests mètodes no són ac-

ceptats a la comptabilitat financera. Però el pagament d’interessos, 

quan es produeix, malgrat que no pot ser imputat com a despesa 

d’amortització, serà imputat com a despesa financera. 

Mobiliari

Taules, cadires, calculadores, màquines d’escriure i altres mobles i 

útils d’oficina. Formen part de l’actiu fix quan s’adquireixen per a la 

seva utilització a l’empresa i no per revendre.

Net patrimonial 

Capital i reserves i altres conceptes representatius de les aportaci-

ons que ha rebut l’empresa dels seus propietaris o que ha generat 

ella mateixa amb la seva activitat. També se’l pot denominar com a 

finançament propi. 

Normalització comptable 

Activitat reguladora, a través de la qual s’estableixen uns criteris 

per confeccionar els estats comptables i que ha de permetre que la 

informació comptable resultant sigui homogènia, fiable, interpreta-

ble i comparable. 
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Normes de valoració 

La cinquena part del Pla general de comptabilitat fa referència a les 

diferents normes que pot i ha d’utilitzar l’empresa per valorar els 

elements que componen el seu patrimoni. Aquestes normes des-

envolupen els principis comptables i són d’aplicació obligatòria per 

part de les empreses. 

Obligacions 

Títols iguals i transferibles, que són subscrits per inversors. Donen dret 

a un interès (renda fixa) i posteriorment a la devolució del principal. 

Operacions intersocietàries 

Operacions entre empreses vinculades (grup d’empreses, empreses 

associades, empreses multigrup) per una relació de domini, directa 

o indirecta, o entre empreses dominades, directament o indirecta-

ment, per una mateixa entitat o persona física. 

Pagament

El pagament és un concepte de caràcter financer (mentre que la 

despesa i el cost són conceptes econòmics) que comporta una sor-

tida de tresoreria. El cost d’una hora de mà d’obra d’una empresa, 

per exemple, és la suma anual de retribucions dividida per les hores 

treballades a l’any; el pagament, en canvi, acostuma a ser mensual 

i de periodicitat superior al mes en el cas de les pagues i és una 

catorzena o quinzena part d’aquesta suma. A més hi ha costos que 

no es materialitzen en pagaments: amortitzacions i provisions, per 

exemple.

Pagament al comptat

L’obligació de pagament es produeix en el mateix moment que 

passa la despesa o quan es materialitza la inversió. 

Pagament anticipat

El pagament es produeix en un moment anterior al de la despesa o 

al de la inversió. 

Pagament diferit

El pagament es produeix en un moment posterior al de la despesa 

o al de la inversió.

Palanquejament financer 

Efecte que té l’ús de deute en la rendibilitat dels fons propis.

Participacions socials 

Cadascuna de les parts en què es divideix el capital de les societats 

de responsabilitat limitada. 
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Passiu 

El passiu descriu l’origen dels recursos que ha utilitzat l’empresa 

en el seu finançament. Estructura financera, fonts de finançament 

i orígens són expressions també utilitzades per referir-se al passiu 

del balanç. 

Passiu circulant 

Passiu que s’ha de pagar en el curs d’un exercici econòmic. Per tant, 

no comprèn els deutes de venciment superior a un any ni els fons 

propis. 

Passiu exigible 

Quantitats rebudes per l’empresa de terceres persones, i que ha de 

retornar. Es tracta de recursos aliens, que suposen obligacions de 

pagament per a l’empresa. 

Passiu no exigible 

Quantitats a disposició de l’empresa (aportacions de capital, bene-

ficis no distribuïts) que aquesta no ha de retornar. 

Patent 

Dret legal de l’explotació d’un invent durant cert temps. Al balanç 

forma part de l’immobilitzat immaterial i es valora al seu cost menys 

amortització. 

Patrimoni 

Conjunt de béns, drets i obligacions vinculats a l’activitat econòmi-

ca, degudament valorats en relació amb la finalitat a què es desti-

nen. 

L’equació fonamental del patrimoni obeeix a la següent expressió: 

Actiu – passiu = net patrimonial 

Pèrdua 

El contrari del guany. La diferència per la qual les despeses van 

superar els ingressos. Una pèrdua redueix el patrimoni net de l’em-

presa, però no necessàriament els diners que una empresa posseeix 

en caixa o als banc. 

Periodificació 

Consisteix en ajustar ingressos i despeses a l’exercici al qual corres-

pon la seva meritació. Sorgeix per aplicació del principi de meritació 

mitjançant el qual es diferencia el corrent real (moment en què 

vertaderament es produeix una despesa o es genera l’ingrés) del 

corrent monetari (moment en què es paga la despesa o es cobra 

l’ingrés). Generalment comprès les situacions següents: despeses 
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anticipades, ingressos anticipats, interessos pagats per anticipat, 

interessos cobrats per anticipat. 

Plusvàlua 

Concepte utilitzat per Karl Marx per descriure la diferència entre el 

valor de la força de treball i el valor dels productes que ella produ-

eix. L’obrer rep en forma de salari una quantitat que intenta retribuir 

el valor de l’energia que ha gastat en la producció. El capital li paga 

aquest salari, però s’apropia del valor del producte creat per l’obrer, 

que és més gran que el valor de la força de treball. 

Preu d’emissió 

Preu al qual una acció és venuda originalment per l’empresa que 

l’emet. 

Préstec 

Operació financera mitjançant la qual se cedeix una quantitat a un 

tercer i aquest es compromet a retornar-la més els interessos cor-

responents, mitjançant un pagament únic o mitjançant un conjunt 

de pagaments.

Prima Bedaux 

És un sistema basat en punts, i el punt equival al treball efectuat 

en un minut. Per tant, una hora suposarà 60 punts. Si un empleat 

aconsegueix economitzar temps, aquest estalvi es repartirà entre el 

treballador i l’empresari. La prima s’obtindrà multiplicant el nombre 

de punts pel seu valor. 

Prima d’emissió 

Diferència entre el valor nominal d’una acció i el preu superior al 

que una empresa la ven originàriament. 

Prima Gannt 

Equival a un percentatge sobre el salari fix i es percep si s’executa 

el treball en el temps previst o menys. Per tant, els que es queden 

sense prima són els que no arriben a la producció prevista. En canvi, 

cobren la mateixa prima aquells que l’aconsegueixen i aquells que 

la sobrepassen. 

Prima Halsey 

Es determina segons una proporció constant, imposada per l’em-

presa, sobre l’estalvi de temps derivat d’una major activitat del 

treballador. 

Prima Rowan 

Molt similar a la prima Halsey, però el percentatge constant pagat 
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serà directament proporcional al temps utilitzat i inversament pro-

porcional al considerat com a normal. 

Prima Taylor 

Es calcula en funció de les peces previstes en un temps determinat. 

Es fixen dos tipus de tarifes, una inferior per quan arribi als límits 

fixats, i una altra superior, quan les unitats produïdes, en el temps 

de referència, excedeixen o igualen a les previstes. 

Principis comptables 

La primera part del Pla general de comptabilitat conté aquells prin-

cipis que l’empresa ha d’aplicar obligatòriament a la seva comptabi-

litat perquè els comptes anuals, formulats amb claredat, expressin 

la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats 

d’una empresa. 

Proveïdors 

Persones o firmes que han subministrat a l’empresa mercaderies o 

matèries primeres, però a les quals encara no se li ha pagat el seu 

import. 

Proveïment 

Procés que s’inicia amb la petició de materials als proveïdors i acaba 

amb l’entrada d’aquests materials al magatzem de l’empresa. 

Provisions 

Cobertura de despeses originades a l’exercici, o bé pèrdues o deu-

tes clarament especificats que, al tancament de l’exercici (d’immo-

bilitzat, per depreciació d’existències, per operacions de trànsit, 

financeres, per riscos i despeses…), encara no s’han materialitzat. 

La seva dotació s’ha d’efectuar independentment del resultat posi-

tiu o negatiu de l’exercici i ha de contribuir a donar compliment al 

principi de prudència. 

Prudència 

Principi comptable segons el qual, en preparar els estats financers, 

s’ha de procedir de manera «conservadora», és a dir amb prudèn-

cia, per evitar que en aquests la situació de l’empresa aparegui 

més pròspera del que és en realitat. D’acord amb aquest principi, 

normalment els beneficis no es reconeixen fins a la realització efec-

tiva, mentre que les pèrdues es reconeixen tan aviat com se’n té 

coneixement. 

Punt d’equilibri 

Nivell de producció en què els ingressos totals són iguals als costos 

totals (vegeu llindar de rendibilitat). 
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Quadre de finançament 

Estat financer que figura a la memòria i que revela les principals 

decisions preses en matèria financera durant l’exercici econòmic en 

indicar les fonts de nous fons i la utilització que se’n va fer. Entre les 

fonts estan el benefici net, l’amortització, els nous préstecs obtin-

guts, la liquidació d’actius... i tota nova ampliació de capital. Entre 

les utilitzacions figuren el pagament de dividends, l’adquisició de 

més actiu fix, la cancel•lació de deutes... 

Qualificació registral dels comptes anuals 

Dins dels quinze dies següents a la seva presentació, el registrador 

qualificarà sota la seva responsabilitat si els documents que s’han 

presentat són els exigits per la llei, si estan degudament aprovats 

per la Junta general i si hi consten las perceptives firmes. 

Quota de plusvàlua 

La relació entre el benefici obtingut gràcies a la força de treball i 

el capital destinat a remunerar aquesta força de treball. També se 

l’anomena taxa d’explotació del treball assalariat o taxa de plusvà-

lua. 

Recursos adquirits 

Recursos el titular dels quals és l’empresa i obeeixen a una relació 

mercantil plasmada en un contracte de compravenda. 

Recursos aliens 

Recursos financers subministrats per tercers i que l’empresa està 

obligada a satisfer esgraonadament o al seu venciment, d’acord 

amb les condicions del contracte. Si vencen en un termini su-

perior a l’any, es consideren a llarg termini. Quan vencen en un 

període inferior a l’any, es consideren com a curt termini. 

Recursos llogats 

La propietat no correspon a l’empresa, però sí la disposició. 

Recursos d´’ús públic 

Recursos associats a elements no susceptibles de compravenda 

(cabdals d’aigua, abocadors de residus, vies de comunicació...). 

L’empresa els utilitza sense mitjançar compravenda, i en certes oca-

sions suporta taxes per a la seva utilització. 

Recursos permanents 

Suma dels recursos propis i els recursos aliens que vencen a llarg 

termini. 
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Recursos propis 

Capital social, reserves i altres partides assimilades a aquestes, que 

en el seu conjunt constitueixen la participació dels propietaris en el 

finançament de l’empresa. 

Regularització de balanços 

A vegades es procedeix (perquè una llei ho permet) a la revaloritza-

ció d’una o més partides de l’actiu; la qual cosa permet que en lloc 

de figurar al balanç al seu cost menys l’amortització acumulada, hi 

figuri al seu preu actual al mercat. La diferència s’acredita a la reser-

va de revalorització. 

Romanent 

Beneficis, generalment d’escassa entitat, que queden pendents 

d’aplicació a l’hora de procedir a la distribució dels resultats de 

l’exercici. En la propera distribució, se sumaran als beneficis per in-

tegrar amb ells la nova base de repartiment. 

Renda 

Conjunt de béns i serveis que la unitat econòmica genera en un 

període de temps. Es tracta d’un flux o corrent. 

Reproducció 

Procés pel qual, després de la producció i venda de les mercaderies, 

s’emprèn un nou cicle de producció. La reproducció és ampliada 

quan el capital inicia un nou cicle amb un increment de valor da-

munt del cicle anterior (hi ha acumulació, ja que una part de la plus-

vàlua ha estat invertida productivament). La reproducció és simple 

quan el capital inicia el nou cicle amb el mateix valor amb què va 

iniciar el cicle anterior (l’acumulació és zero ja que tota la plusvàlua 

ha estat consumida improductivament). La reproducció és contreta 

quan el capital inicia el nou cicle amb un valor menor que el del 

cicle anterior (no només no hi ha acumulació, sinó que, a més, la 

venda de les mercaderies no ha reconstruït el valor total del capital 

inicialment involucrat en la producció). 

Reserves 

Fonts de finançament internes (generades per la pròpia activitat de l’em-

presa). Poden ser de diferents classes: exigides per la llei (reserva legal), 

exigides pels estatuts de la societat (reserva estatutària), procedents de 

la retenció de beneficis que podrien ser distribuïts (reserva voluntària), 

degudes a aportacions superiors al nominal de les accions emeses (pri-

ma d’emissió d’accions), com a fruit de revaloritzacions practicades als 

actius de l’empresa per corregir el desfasament que hi ha entre els valors 

d’adquisició respecte dels actuals (reserva de revalorització), etc 
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Reserves ocultes 

Amb la fi de no confessar els guanys realitzats i de disminuir els 

impostos que s’han de pagar moltes empreses intenten recórrer a 

la pràctica de les reserves ocultes. Les tècniques més utilitzades són 

les següent: 

1. Amortitzacions excessives. En principi l’amortització hauria de 

reconstruir el capital fix utilitzat en el seu valor inicial. Però si se 

separa una quantitat superior a la necessària per recompondre 

aquest valor es constitueix una reserva addicional. 

2.  Disminuir el valor dels estocs de l’empresa. A l’actiu del balanç 

s’hi inscriuen els estocs de totes classes que té l’empresa. Si 

en anunciar futurs moviments de preus incerts es deprecien 

comptablement aquests estocs per sota del seu valor real, 

sense perjudici de vendre’ls després a aquest valor, es posseeix 

una reserva amagada que es podrà capitalitzar.

3.  Disfressar l’adquisició de noves instal•lacions i equips sota la 

forma de despeses del període, com si es tractés de compra de 

matèries primeres, d’energia elèctrica o de despeses de mante-

niment. D’aquesta manera s’aconsegueix un autofinançament 

net que permet un increment de la capacitat de producció de 

l’empresa. 

Responsabilitat limitada 

Segons la legislació, els propietaris d’algunes empreses corren com 

a màxim el risc de perdre la totalitat dels diners que hi han invertit, 

però la seva responsabilitat no s’estén més enllà i, per tant, es diu 

que està limitada. En altres paraules, si l’empresa no pogués afron-

tar el seu passiu extern, no es podria exigir dels seus propietaris que 

aportaran més diners. Aquest és el cas, entre altres, dels socis d’una 

societat de responsabilitat limitada i dels accionistes d’una societat 

anònima. 

Resultat 

Diferència entre la totalitat dels ingressos i les despeses originades 

per l’activitat d’una empresa durant un exercici econòmic. 

Resultat de l’activitat ordinària 

És la suma del resultat d’explotació (que ha estat generat per l’acti-

vitat típica o accessòria) i el resultat financer (fruit d’uns ingressos 

i/o unes despeses que generalment acostumen a ser regulars, però 

que no provenen de l’activitat típica o accessòria d’explotació). En 

certes ocasions, se separa el resultat ordinari abans d’interessos i el 

resultat ordinari després d’interessos, amb la finalitat de poder ana-
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litzar la rendibilitat de l’activitat de l’empresa, independentment de 

com se l’hagi finançat. 

Resultat de l’exercici 

Beneficiosa o pèrdues de l’exercici (després de considerar l’impost 

de societats com una despesa). Figura en el passiu del balanç com 

a pèrdues i guanys (129). 

Resultat extraordinari 

El que no procedeix de l’activitat normal de l’empresa; per exemple 

el que prové de la venda d’algun element del seu actiu fix. Té, per 

tant, un caràcter atípic, excepcional i irregular. 

Resultat financer 

El que procedeix de les activitats financeres de l’empresa (compres 

d’accions, cobrament o pagament d’interessos, diferències en el 

canvi de moneda...). 

Resultat net d’explotació 

És el produït per l’activitat pròpia de l’empresa (activitat típica, 

activitats accessòries...), sense barrejar-ho amb el resultat financer 

ni amb el que procedeix d’activitats atípiques. És important per 

delimitar clarament les responsabilitats al nivell tècnic pur i al nivell 

financer i per a la comparació econòmica interempresa. 

Riquesa 

Conjunt de béns, drets i obligacions que la unitat econòmica té en 

un moment determinat, i que pot ser utilitzat en l’activitat econò-

mica. Es tracta d’alguna cosa estàtica. 

Rotacions 

Es denomina rotació d’un element patrimonial a la seva velocitat de 

circulació, és a dir, a la rapidesa amb què una partida del balanç es 

transforma en un altra de més liquiditat; per exemple, les mercade-

ries es transformen en crèdits contra els clients i aquests en diners. 

Saldo d’un compte 

És la diferència entre el deure i l’haver d’un compte. El saldo pot 

ser deutor o creditor, segons si el deure suma més que l’haver, o a 

l’inrevés. 

Sanejament de pèrdues 

Operació comptable que consisteix en eliminar les pèrdues amb els 

beneficis de l’exercici, demanant aportacions addicionals als socis, 

o reduint les reserves o el capital social. 
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Serveis exteriors 

Serveis de naturalesa diversa adquirits per l’empresa (certs treballs 

subcontractats, primes d’assegurança, arrendaments i cànons, ser-

veis bancaris...). 

Societat dependent 

És la que es troba, amb relació a la dominant, en una situació de 

dependència (vegeu societat dominant). 

Societat dominant 

És la societat mercantil que, essent soci d’una altra societat mer-

cantil o no, es troba amb relació a aquesta en algun dels següents 

supòsits: 

 Tingui la majoria dels drets de vot. 

 Tingui la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres 

del Consell d’Administració. 

 Pugui disposar, en virtut d’acords celebrats amb altres socis, de la 

majoria de drets de vot. 

 Hagi nomenat exclusivament amb els seus vots la majoria dels 

membres de l’òrgan d’administració. 

Societats associades 

Són aquelles societats sobre les quals una o diverses societats d’un 

grup exerceixen una influència notable sense arribar al seu domini. 

Això se suposa que passa quan una o diverses societats d’un grup 

posseeixen, directament o indirectament, una participació, que es 

cregui duradora, en el capital social, d’almenys un 20%. Si l’empresa 

participada cotitza en borsa, la participació mínima per ser conside-

rada associada és del 3%. 

Societats multigrup (a efectes de consolidació) 

Aquelles que, sense ser dependents, són gestionades per una o 

diverses societats del grup, que participen en el seu capital social, 

conjuntament amb una altra o altres alienes al capital. 

Societats obligades a consolidar 

L’obligació de formular a Espanya comptes anuals i informe de ges-

tió consolidats neix quan hi ha un grup de societats, és a dir, quan 

concorren almenys una societat dominant, mercantil i espanyola, i 

una o diverses dependents, ja siguin mercantils o no i ja siguin es-

panyoles o no. Les societats multigrup i les associades donen lloc a 

la consolidació sempre que hi hagin societats dependents. 

G
LO

S
S

A
R

I



CURS BÀSIC DE FORMACIÓ SINDICAL UNITAT DIDÀC TICA 1 177LA INFORMACIÓ COMPTABLE GLOSSARI

Solars 

Terrenys que una empresa posseeix i que utilitza ella mateixa o 

arrenda a altres. Normalment formen part de l’actiu fix. Es valoren 

al seu cost i no són objecte d’amortització. A vegades els terrenys (i 

també els edificis sobre ells construïts) es revaluen per apropar-se 

al seu preu actual al mercat. 

Subvencions a l’explotació 

A vegades, per problemes climatològics, sanitaris, etc., certes ex-

plotacions (per ex. explotacions ramaderes) tenen problemes i, per 

compensar-los les pèrdues se’ls concedeix algun tipus de subven-

ció. En altres casos, la subvenció és fruit de decisions polítiques a 

llarg termini (per ex. escoles privades concertades). Aquestes sub-

vencions constitueixen un ingrés per a l’empresa que les reben i 

s’han de fer constar al compte de pèrdues i guanys. 

Subvencions de capital 

Subvencions rebudes de l’Estat i d’altres administracions públiques 

o entitats privades, per a establiment o estructura de l’empresa. 

Poden ser reintegrables o no reintegrables. 

Sucursal 

Establiment, amb el mateix nom, creat com a conseqüència de 

l’expansió de les activitats d’una empresa a la mateixa població, en 

altres poblacions o fins i tot a l’estranger. 

Subministres 

Es tracta d’una sèrie d’elements (generalment tenen el denomi-

nador comú de no ser tangibles, tot i que cada vegada hi ha més 

excepcions) que són indispensables per al funcionament de l’em-

presa: aigua, gas, petroli gasolina, carbó, electricitat...

Suspensió de pagaments 

Es produeix quan, per falta de liquiditat, l’empresa no pot cobrir tots 

els seus deutes en el moment dels seus respectius venciments. 

Tancament d’exercici 

Amb el càlcul del resultat, la comptabilitat de l’empresa presentarà 

saldades tots els seus comptes a excepció d’aquelles que constitu-

eixen el balanç. Aquests comptes se salden efectuant-hi un abona-

ment o un càrrec per un import equivalent al seu saldo. D’aquesta 

manera queda tancada formalment la comptabilitat de l’exercici. A 

aquesta operació se la denomina assentament de tancament.
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Taxa d’acumulació

La relació, per quocient, entre la porció acumulada del benefici i el 

valor del capital que aquesta porció incrementa. 

Taxa de guany 

Relació existent en un moment donat entre el volum total de plus-

vàlua extreta i el capital total utilitzat. El seu acreixement constitu-

eix l’objecte fonamental dels accionistes. Si aquesta taxa de guany 

es col•loca per sota del nivell que els accionistes consideren normal 

o acceptable en un moment determinat, el més probable és que 

busquin noves destinacions a la seva inversió. 

Taxa d’interès 

Preu que l’empresa paga als propietaris del capital-diners (general-

ment entitats financeres que són les que tenen els estalvis dispo-

nibles) a fi d’ampliar el camp de les seves activitats més enllà dels 

límits del capital social aportat. La taxa d’interès, normalment i a la 

llarga, és més baixa que la taxa mitjana de guany. 

Taxa de plusvàlua 

Relació entre la plusvàlua produïda i el preu pagat per la força de 

treball. També se l’anomena taxa d’explotació del treball assalariat 

o quota de plusvàlua. 

Tècniques capital intensives 

Tecnologia estalviadora de força de treball, mètodes productius que 

utilitzen progressivament cada vegada més capital i cada vegada 

menys treball segons augmenta la inversió, cosa que fa innecessària 

la contractació d’un cert nombre de treballadors i treballadores que 

passen a engreixar les xifres de l’atur. 

Tècniques treball intensives 

Utilització de tecnologia que exigeix el treball de més proporció de 

mà d’obra que de capital immobilitzat segons s’incrementa la in-

versió. Són tècniques que augmenten el nombre de llocs de treball, 

però resulten ser de menys productivitat que les tècniques capital 

intensives, ja que és el treball continu i creixent de maquinària el 

que fa més eficient la força de treball. 

Temps de rotació del capital 

El temps durant el qual se reconstrueix el valor d’un capital. Nor-

malment un cicle de producció i circulació (venda de mercaderies) 

reconstrueix el capital circulant, mentre que el capital fix només es 

reconstrueix després de diversos cicles de producció i circulació de 

les mercaderies. 
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Trust 

Grup al qual les societats que abans eren competidores confien 

les seves accions, rebent a canvi certificats que indiquen en quina 

proporció participen en l’obra comuna. En el sentit més general, 

aquesta paraula s’utilitza com a resultat d’una fusió d’empreses. 

Valor amortitzable 

És la diferència entre el cost d’adquisició de l’element patrimonial i 

el seu valor residual. 

Valor afegit 

Diferència entre el valor de la producció obtinguda per una empre-

sa i el valor dels factors utilitzatss. 

Valor capitalitzat 

Suma dels beneficis nets futurs que ens pot reportar una inversió, 

actualitzats al moment de la seva avaluació. 

Valor de cotizació

És el que obté una acció al mercat, i depèn fonamentalment de 

l’oferta i la demanda. Al preu així fixat se l’anomena cotització. Si el 

valor de cotització és igual al valor nominal es diu que el títol cotitza 

«a la par», si és superior es diu que cotitza «sobre la par» i si és infe-

rior es diu que cotitza «sota la par». 

Valor de reposició

El preu que hauríem de pagar avui per adquirir un bé que asseguri 

els mateixos serveis, prestacions o rendiments, que el que desitgem 

valorar. També se’l denomina valor substancial, valor econòmic o 

valor de reconstitució. 

Valor històric

Preu pagat en el passat per adquirir o produir un bé.

Valor nominal

El valor d’una acció indicat en ella. Normalment, la xifra que s’indica 

en un balanç com a capital social correspon al valor nominal de 

les acciones, i es fa figurar, per separat, si procedeix, la prima sobre 

aquest valor amb què l’empresa les hagi venut originalment. El va-

lor nominal no té perquè coincidir amb el valor teòric o amb el seu 

preu al mercat.. 

Valor raonable 

Valor de mercat, o sigui, l’import pel qual es pot adquirir un actiu o 

pel qual pot ser liquidat un passiu, fent la transacció en condicions 

normals. 
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Valor residual 

Valor d’un element de l’actiu al final de la seva vida útil. Equivaldrà 

al que s’aconsegueixi en vendre’l, deduint les despeses d’alienació. 

Valor teòric d’accions 

Quocient entre el patrimoni net d’una empresa i el nombre d’acci-

ons que el constitueixen, amb la fi de determinar el valor de cadas-

cuna. S’anomena teòric perquè parteix dels valors comptables sen-

se tenir en compte altres components de valoració (per exemple: 

rendibilitat). En cas d’haver-hi accions de diferent valor nominal, 

s’han d’homogeneïtzar a un únic valor. 

Valor venal 

Preu que es presumeix que estaria disposat a pagar un adquirent 

eventual tenint en compte l’estat en què es troba un bé. 

Valoració

Els elements que componen un balanç es valoren, pel que fa a 

l’actiu, pel seu preu d’adquisició o cost de producció (immobilitzat 

i existències), pel seu valor nominal (drets de cobrament) i pel seu 

valor actual (tresoreria). Els elements del passiu es valoren per l’im-

port degut. Un balanç no ha de reflectir beneficis no realitzats; pel 

contrari, ha de reflectir les pèrdues potencials. 

Valors negociables 

Inversions en valors mobiliaris que poden convertir-se ràpidament 

en diners. Per consegüent, formen part de l’actiu circulant. 

Vendes 

El total del que s’ha venut, al preu de venda. En general, una venda 

es reconeix en comptabilitat quan la mercaderia es lliura al client. 

Vida útil estimada 

Període durant el qual s’espera que un actiu amortitzable sigui utilitzat 

per l’empresa.

Xifra anual de negoci 

Vendes de productes corresponents a l’activitat ordinària. Prestació 

de serveis corresponents a l’activitat ordinària. Ràpels sobre vendes. 

Devolució de vendes i operacions similars. Impost sobre el valor 

afegit. Impostos relacionats amb les vendes i prestacions. 
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