
Administració d’empresas.Problemes resolts 11

PRIMERA PART:

CASOS PRÀCTICS
D’EMPRESES
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CAS 1: NAVER, S.A.

L’empresa comercial NAVER, S.A., presenta a 31 de desembre de 1997 el balanç de situació següent (en milions
de pessetes):

ACTIU PASSIU
Immobilitzat material 600 Capital 150
Amortització acumulada immobilitzat material -100 Reserves 500
Existències 40 Pèrdues i guanys 50
Deutors 400 Creditors a llarg termini 70
Tresoreria 10 Préstecs a curt termini 80

Proveïdors 80
Hisenda pública creditora 20

TOTAL 950 TOTAL 950

L’empresa fa les previsions següents per a l’any 1998:

1. Es cobraran de clients factures de 1997 per valor de 400 milions de pessetes.
 
2. S’haurà de pagar a proveïdors les compres realitzades l’últim mes de l’any 1997 per valor de 80 milions de

pessetes.
 
3. Es repartiran dividends pel 50 % del benefici obtingut a l’exercici de 1997, i l’altre 50 % es traspassarà a

reserves.
 
4. Es liquidarà el deute amb hisenda pagant en concepte d’impost sobre societats la quantitat de 20 milions de

pessetes.
 
5. Les vendes previstes per a l’any 1998 són 200.000 unitats, a un preu de venda de 18.000 pessetes cadascuna.

Les vendes es cobraran a 60 dies.
 
6. Les compres necessàries per tal que les existències al final de l’exercici siguin nul·les, han de ser de 196.000

unitats, al preu de 9.000 pessetes cadascuna, a pagar a 30 dies.
 
7. Es pagaran al comptat despeses per valor de 1.500 milions de pessetes en concepte de sous i salaris, treballs,

subministraments i serveis exteriors.

8. S’haurà d’amortitzar el 50 % del capital pendent del préstec a llarg termini, i s’hauran de pagar interessos per
un total de 18 milions de pessetes.

 
9. El préstec a curt termini venç el juny de 1998 i s’ha de pagar d’un sol cop el capital més els interessos, segons

una taxa d’interès anual del 10 %.
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10.  L’immobilitzat material s’amortitza linealment a raó d’un 10 % anual.
 
11.  La taxa impositiva de l’impost sobre societats continuarà essent del 35 %.

No es permet que el saldo de tresoreria baixi per sota dels 10 milions de pessetes. Per això es pot sol·licitar un
compte de crèdit amb un interès sobre el saldo més desfavorable del 20 %.

Amb aquestes dades, es demana:

1. Pressupost de tresoreria per a l’any 1998.
 
2. Compte de resultats previst per al 1998.
 
3. Balanç previst per al 31 de desembre de 1998.

SOLUCIÓ:

1. Pressupost de tresoreria per a l’any 1998

Cobraments a clients per vendes 1997 400
Cobraments a clients per vendes 1998 3.000

Total cobraments 3.400

Pagament a proveïdors per compres de 1997 80
Pagament de dividends de l’exercici de 1997 25
Pagament de l’impost de societats de 1997 20
Pagament de compres de 1998 1.617
Pagament de despeses diverses d’explotació 1.500
Devolució del capital del préstec a llarg termini 35
Pagament d’interessos del préstec a llarg termini 18
Devolució de capital del préstec a curt termini 80
Pagament d’interessos del préstec a curt termini 8

Total pagaments 3.383

+ Cobraments      +3.400
-  Pagaments - 3.383
= Subtotal 17
+ Saldo inicial de tresoreria + 10

=  Saldo final de tresoreria 27
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2. Compte de resultats de 1998

+ Vendes + 3.600
- Compres - 1.764
+ Variació d’existències - 40
- Despeses diverses d’explotació - 1.500
- Dotació per amortització de l’immobilitzat - 60
= BAII 236
- Despeses financeres - 26
= BAI 210
- Impost de societats - 73,5

= BdI 136,5

3. Balanç previst per al 31 de desembre de 1998

ACTIU PASSIU
Elements de l’immobilitzat material 600 Capital                150
Amortització acumulada immobilitzat -160 Reserves                525
Existències 0 Pèrdues i guanys                136,5
Deutors 600 Creditors a llarg termini                  35
Tresoreria 27 Préstec a curt termini                0

Proveïdors                147
Hisenda pública creditora                 73,5

TOTAL 1.067 TOTAL 1.067
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CAS 2: GRANTER, S.A.

L’empresa GRANTER, S.A., presenta el balanç de situació següent a 1 de gener de 1997, després de distribuir el
benefici (dades en milers de pessetes):

ACTIU PASSIU

Immob. Immaterial 1.700 Fons propis 112.000
Patents i marques 600 Capital social 80.000
Aplicacions informàt. 1.500 Reserves 32.000
Amortitz. Acumulada -400Creditors a curt termini 102.350

Immob. Material 116.600 Préstec a curt termini 70.000
Edificis 60.200 Proveïdors 30.600
Maquinària 80.450 Hisenda pública

creditora
1.750

Mobiliari 5.100
Amortitz. Acumulada -29.150

Immob. Financer 1.600
Existències 24.950

Matèries primeres 9.600
Producte en curs 4.200
Producte acabat 11.150

Deutors 13.000
Clients 9.000
Deutors 4.000

Inversions financ. a c. t. 3.000
Tresoreria 53.500

Caixa 3.500
Bancs 50.000

Total Actiu 214.350 Total Passiu 214.350

Durant l’exercici corresponent a 1997, s’han realitzat les operacions següents:

1. L’empresa ha venut productes acabats per un valor total de 103.400.000 PTA. D’aquestes, 93.875.000 PTA
han estat cobrades al comptat mitjançant transferència bancària, la resta s’ha venut a crèdit.

 
2. Les compres totals de matèries primeres a proveïdors han estat de 31.600.000 PTA, de les quals, 14.725.000

PTA s’han pagat mitjançant xec bancari, 2.150.000 PTA s’han pagat en efectiu i la resta s’ha comprat a
crèdit.

3. Ha comprat una màquina de control numèric que ha tingut un cost total (compra, transport i instal·lació) de
20.000.000 PTA, que s’han carregat al compte corrent del banc.
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4. Ha cancel·lat un préstec a curt termini de 30.000.000  PTA.
 
5. Ha contractat un préstec a llarg termini amb el banc per valor de 45.000.000 de PTA.
 
6. Les despeses financeres de l’exercici, corresponents als interessos dels préstecs, han estat 4.500.000 PTA,

que s’han carregat al compte del banc.
 
7. Ha cobrat de deutors 1.300.000 PTA directament per caixa.
 
8. Ha cobrat dels seus clients 7.600.000 PTA mitjançant xec bancari.
 
9. Ha pagat als seus proveïdors 30.000.000 PTA per mitjà del banc, en concepte de deutes per les compres de

matèries primeres realitzades l’any 1996.
 
10.  Ha pagat per mitjà del banc els salaris dels treballadors per un total de 19.870.000 PTA.
 
11.  Ha pagat per mitjà del banc les factures d’aigua i electricitat per un valor de 2.430.000 PTA, un lloguer per

valor de 4.000.000 PTA i la factura telefònica de 870.000 PTA.
 
12.  Ha pagat per avançat amb diners de caixa l’assegurança contra incendis i robatoris corresponent a l’any

1998, que representa 1.200.000 PTA.
 
13.  Ha comprat obligacions de l’Estat a 10 anys per un valor de 500.000 PTA.
 
14.  L’empresa, que té 150 accions d’Acerinox, ha cobrat en concepte de dividends 500 PTA per acció, que han

estat ingressades al compte bancari.
 
15.  S’ha liquidat per mitjà de l’entitat bancària el deute amb hisenda corresponent a la part de l’impost sobre

societats de l’exercici anterior que encara restava per liquidar.
 
16.  La dotació per amortitzacions anuals ha estat la següent:

Immobilitzat immaterial:  400.000 PTA
Edificis 1.200.000 PTA
Maquinària 9.500.000 PTA
Mobiliari 510.000 PTA

17.  Les existències al final de l’any són les següents:

Matèries primeres 12.100.000 PTA
Producte en curs 5.520.000 PTA
Producte acabat 12.190.000 PTA
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Amb aquestes dades, es demana:
 
a) El compte de resultats de l’exercici.
 
b) El balanç de situació a 31 de desembre de 1997.
 
c) L’estat d’origen i aplicació de fons.

SOLUCIÓ:

Efecte de les operacions realitzades:

1. Vendes 103.400 2. Compres 31.600
Bancs + 93.875 Bancs - 14.725
Clients + 9.525 Caixa - 2.150

Proveïdors + 14.725

3. Màquines + 20.000 4. Préstecs a c. t. - 30.000
Bancs - 20.000 Bancs - 30.000

5. Préstec a ll. t. + 45.000 6. Despeses financeres 4.500
Bancs + 45.000 Bancs - 4.500

7. Deutors -1.300 8. Clients -7.600
Caixa + 1.300 Bancs + 7.600

9. Proveïdors -30.000 10. Salaris 19.870
Bancs -30.000 Bancs - 19.870

11. Subministraments 2.430 12. Caixa -1.200
Lloguer 4.000 Ajustam.

periodificació
1.200

Telèfon 870
Bancs - 7.300

13. Obligacions 500 14. Ingressos financers 75
Bancs - 500 Bancs + 75
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15. Hisenda - 1.750 16. Amortitz. ac. im.
immat.

 + 400

Bancs - 1.750 Amortitz. ac. im.
mat.

+ 11.210

Dotació amortitz. 11.610

17. Var. exist. mat. prim. + 2.500
Var. exist. prod. en c. + 1.320
Var. exist. prod. acabat + 1.040

a) Compte de resultats

    Vendes 103.400
+ Variació d’existències producte acabat + 1.040
+ Variació d’existències producte en curs + 1.320
-  Compres de matèries primeres -31.600
+ Variació d’existències matèries primeres + 2.500
- Salaris -19.870
- Subministraments -2.430
- Lloguer -4.000
- Telèfon -870
- Dotació per amortitzacions -11.610

= BAII 37.880
+ Ingressos financers + 75
-  Despeses financeres -4.500

= BAI 33.455
- Impost sobre societats (35%) - 11.710

= Benefici 21.745
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b) Balanç de situació a 31 de desembre de 1997

ACTIU PASSIU

Immob. Immaterial 1.300 Fons propis 133.745
Patents i marques 600 Capital social 80.000
Aplicacions informat. 1.500 Reserves 32.000
Amortitz. acumulada -800 Pèrdues i guanys (benef.) 21.745

Immob. Material 125.390 Creditors a llarg termini 45.000
Edificis 60.200 Préstec a llarg termini 45.000
Maquinària 100.450 Creditors a curt termini 67.035
Mobiliari 5.100 Préstec a curt termini 40.000
Amortitz. acumulada - 40.360 Proveïdors 15.325

Immob. Financer 2.100 Hisenda pública creditora 11.710
Existències 29.810

Matèries primeres 12.100
Producte en curs 5.520
Producte acabat 12.190

Deutors 13.625
Clients 10.925
Deutors 2.700

Inversions financ. a c. t. 3.000
Disponible 69.355

Caixa 1.450
Bancs 67.905

Ajustaments per periodif. 1.200
Total Actiu 245.780 Total Passiu 245.780

c) Estat d’origen i aplicació de fons

Per tal d’elaborar l’estat d’origen i aplicació de fons, es calculen els augments i les disminucions dels saldos dels
diversos comptes del balanç entre els dos períodes:
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1998 1997 Diferència
Patents i marques 600 600 0
Aplicacions informàt. 1.500 1.500 0
Amortitz. acumulada immob. immat. -800 -400 - 400
Edificis 60.200 60.200 0
Maquinària 100.450 80.450 20.000
Mobiliari 5.100 5.100 0
Amortitz. acumulada immob. mat. - 40.360 -29.150 - 11.210
Immobilitzat financer 2.100 1.600 500
Existències matèries primeres 12.100 9.600 2.500
Existències productes en curs 5.520 4.200 1.320
Existències producte acabat 12.190 11.150 1.040
Inversions financeres a curt termini 3.000 3.000 0
Clients 10.925 9.000 1.925
Deutors 2.700 4.000 - 1.300
Caixa 1.450 3.500 - 2.050
Bancs 67.905 50.000 17.905
Ajustaments per periodificació 1.200 0 1.200

Capital social 80.000 80.000 0
Reserves 32.000 32.000 0
Benefici de l’exercici 21.745 0 21.745
Préstec a llarg termini 45.000 0 45.000
Préstec a curt termini 40.000 70.000 - 30.000
Proveïdors 15.325 30.600 - 15.275
Hisenda pública creditora 11.710 1.750 9.960

A continuació, es confecciona l’estat d’origen i aplicació de fons amb els augments d’actiu i les disminucions de
passiu (que són les aplicacions de fons) a la dreta i, a l’esquerra els augments de passiu i les reduccions d’actiu
(els orígens de fons).

ORIGEN APLICACIÓ
Benefici de l’exercici 21.745 Maquinària 20.000
Préstec a llarg termini 45.000 Immobilitzat financer 500
Hisenda pública creditora 9.960 Existències matèries primeres 2.500
Amortit. Acum. Imm. immat. 400 Existències producte en curs 1.320
Amortit. Acum. Imm. mat. 11.210 Existències producte acabat 1.040
Deutors 1.300 Clients 1.925
Caixa 2.050 Bancs 17.905

Ajustaments per periodificació 1.200
Préstec a curt termini 30.000
Proveïdors 15.275

TOTAL  ORIGEN 91.665 TOTAL APLICACIÓ 91.665
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CAS 3: ACEROS DEL MEDITERRÁNEO

L’empresa ACEROS DEL MEDITERRÁNEO ens demana que fem un informe sobre la seva situació
economico-financera. La informació subministrada, en milions de pessetes, dels dos últims exercicis és la
següent:

ACTIU 1996 1997 PASSIU 1996 1997
Terrenys i construccions 320 420 Capital social 2.000 2.000
Maquinària 2.870 3.600 Reserves 377 505
Mobiliari 75 75 Pèrdues i guanys 331 533
Amortització acumulada - 280 - 380

Emprèstits 500 700
Matèries primeres 50 80 Préstecs a llarg termini 300 500
Productes en curs 70 90
Productes acabats 120 220 Préstecs a curt termini 30 70

Proveïdors 75 100
Clients 90 120 Efectes per pagar 80 90
Efectes per cobrar 130 330 Hisenda pública creditora 59 95

Dividends per pagar 133 292
Cartera de valors a c. t. 270 150

Caixa 80 130
Bancs 90 50

Total Actiu 3.885 4.885 Total Passiu 3.885 4.885

COMPTE DE RESULTATS 1996 1997
+ Vendes 2.200 3.000
- Cost de les vendes               -1.205 -1.560

+ Compres                      340         700
+ Altres aprovisionaments                       125         170
- Variació d’existències de matèries primeres                         15          -30
- Variació d’existències de producte en curs i acabat                          5        -120
+ Salaris m.o.d.                       320         410
+ Salaris de personal indirecte de fàbrica                         20           25
+ Energia                       260         305
+ Amortitzacions industrials                      120         100

= Marge brut 995 1.440
- Comissions sobre vendes -40 -60
- Publicitat i altres despeses comercials -14 -16
- Despeses d’administració -390 -465
= Benefici d’explotació (BAII) 551 899
+ Ingressos financers 15 10
- Despeses financeres -58 -89
= Benefici abans d’impostos (BAI) 508 820
- Impost sobre societats -177 -287

= Benefici després d’impostos (BdI) 331 533
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Del total de despeses d’explotació de l’empresa, 544 milions de pessetes han estat despeses fixes l’any 1996. El
1997 les despeses fixes han estat de 606 milions de pessetes.

Amb aquestes dades, es demana:

1. Estat d’origen i aplicació de fons.
 
2. Estudi de la liquiditat de l’empresa i la seva evolució.
 
3. Marge de contribució total i percentual de l’empresa en cada exercici.
 
4. Punt d’equilibri corresponent a cada exercici.
 
5. Rendibilitat econòmica.
 
6. Rendibilitat financera. Coeficient de palanquejament financer. Suggeriments sobre la manera de finançar-se

en el futur.

SOLUCIÓ:

1. Estat d’origen i aplicació de fons

1996 1997 Diferència
Terrenys i construccions 320 420 100
Maquinària 2.870 3.600 730
Mobiliari 75 75 ---
Amortització acumulada - 280 - 380 -100
Matèries primeres 50 80 30
Productes en curs 70 90 20
Productes acabats 120 220 100
Clients 90 120 30
Efectes per cobrar 130 330 200
Cartera de valors a curt termini 270 150 -120
Caixa 80 130 50
Bancs 90 50 -40

Capital social 2.000 2.000 ---
Reserves 377 505 128
Pèrdues i guanys 331 533 202
Emprèstits 500 700 200
Préstecs a llarg termini 300 500 200
Préstecs a curt termini 30 70 40
Proveïdors 75 100 25
Efectes per pagar 80 90 10
Hisenda pública creditora 59 95 36
Dividends per pagar 133 292 159
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ORIGEN APLICACIÓ
Reserves 128 Terrenys i construccions 100
Pèrdues i guanys 202 Maquinària 730
Amortització 100 Matèries primeres 30
Emprèstits 200 Productes en curs 20
Préstecs a llarg termini 200 Productes acabats 100
Préstecs a curt termini 40 Clients 30
Proveïdors 25 Efectes per cobrar 200
Efectes per pagar 10 Caixa 50
Hisenda pública creditora 36
Dividends per pagar 159
Cartera de valors a curt termini 120
Bancs 40
TOTAL ORIGEN 1.260 TOTAL APLICACIÓ 1.260

2. Liquiditat de l’empresa

1996 1997

Fons de maniobra = A.C. - P.C. 900 - 377 = 523 1.170 - 647 = 523

Liquiditat = 
A.C.

P.C.

900

377
= 2,39

1170

647

.
= 1,81

Acidesa = 
A.C. Existències

P.C.
− 660

377
= 1,75

780

647
= 1,20

Tresoreria = 
Caixa +  Bancs

P.C.

170

377
= 0,45

180

647
= 0,28

El fons de maniobra de l’empresa al final dels dos primers exercicis és idèntic. En ser positiu (>0) sembla en
principi correcte, però analitzant-ho més detalladament s’aprecia  un excés de capital circulant (l’actiu circulant
és excessiu respecte al passiu circulant sobretot durant l’any 1996, en què la ratio de liquiditat és superior a 2. A
l’any 1997 això es corregeix una mica), la qual cosa perjudica la rendibilitat global de l’empresa. Igualment,
s’observa que el segon exercici la tresoreria és lleugerament baixa (inferior al valor de 0,3, que és el que es
considera correcte).
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3. Marge de contribució total i percentual

1996 1997
MPTA % MPTA %

   Vendes 2.200 100,00 3.000 100,00
-  Despeses variables - 1.105 50,23 - 1.495 49,83
= Marge de contribució total 1.095 49,77 1.505 50,17
-  Costos fixos - 544 24,73 - 606 20,20
= BAII 551 25,04 899 29,97

S’observa una millora del marge de contribució de l’empresa i del marge de les vendes gràcies a una disminució
percentual dels costos.

4. Punt d’equilibri (en milions de pessetes)

1996 1997

           Ie = 
C

1
C

I

f

v− 





544

1
1105

2 200
− 





.

.

= 1.092,968
606

1
1495

3000
− 





.

.

= 1.207,973

Tant a l’any 1996 com al 1997 l’empresa ha tingut un nivell vendes superior al seu punt d’equilibri. Tot i que
aquest punt d’equilibri ha augmentat d’un any a l’altre, les vendes han augmentat encara en una proporció major,
de manera que el resultat final al 1997 és encara millor.

5. Rendibilitat econòmica

1996 1997

          RE = 
BAII

Actiu
* 100

551

3885.
* 100 = 14,18 %

899

4 885.
* 100 = 18,40 %

          Marge = 
BAII

Vendes 0.2504 % 0.2997 %

          Rotació = 
Vendes

Actiu 0.5663 % 0.6141 %

La millora de la rendibilitat ve donada fonamentalment, per un increment molt important de les vendes
(increment del 36,4 %).
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Aquest increment es produeix gràcies a un augment tant del marge com de la rotació d’actius, principalment a
causa d’una disminució (relativa respecte a les vendes) dels costos, tant variables com fixos (disminució menor),
i a una major eficàcia en la gestió de l’actiu (ha reduït l’excés d’actiu circulant, la qual cosa ha contribuït a
millorar la rendibilitat).

6. Rendibilitat financera i coeficient de palanquejament

1996 1997

            RF = 
BdI

Recursos propis
* 100

331

2 708.
* 100 = 12,22 %

533

3038.
* 100 = 17,54 %

            Coef. de palanquejament financer =

            =  
BAI

BAII
*

Actiu

R.  propis

508

551

3885

2 708
*

.

.
= 1,322

820

899

4 885

3038
*

.

.
=1,467

           
passiu Total

propis Recursos
 * 100 67,7 % 62,19 %

La rendibilitat financera ha millorat gràcies a l’augment tant de la rendibilitat econòmica com del coeficient de
palanquejament financer. Aquest últim ha augmentat gràcies a la disminució de la proporció dels recursos propis
del passiu, és a dir, pel fet d’haver incrementat la proporció de deute amb un cost inferior a la rendibilitat
econòmica de l’empresa.

1996 1997

              e  = 
Deute

Recursos propis
* 100

1177

2 708

.

.
* 100 = 43,46 %

1847

3038

.

.
* 100 = 68,79 %

              i = 
D. financeres

Deute
* 100

58

1177.
* 100 = 4,93 %

89

1847.
* 100 = 4,82 %

              RE (%) 14,18 % 18,40 %

En augmentar la quantitat de deute (e) amb un cost mitjà (i) inferior a la rendibilitat econòmica de l’empresa
(RE), la rendibilitat financera augmenta.

El grau d’endeutament total el 1997 és del 37,81 %, que es pot qualificar d’excessivament baix. Interessaria que
es continués finançant amb recursos aliens, sempre que aquests tinguin un cost inferior a la rendibilitat
econòmica de l’empresa, arribant a equilibrar el passiu (fins a assolir un endeutament aproximat del 50 %) i si és
possible, amb recursos aliens a llarg i a mig termini, per no perjudicar la qualitat del deute ni la capacitat de
reemborsament o devolució del deute (liquiditat de l’empresa).
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CAS 4: FRESER, S.A.

L’empresa FRESER, S.A., és una antiga torneria de fusta d’una certa importància. La torneria de fusta és el
sector més tradicional de la comarca, i també ho és que siguin empreses familiars que passen de pares a fills.
FRESER, S.A., va començar a funcionar fa més de 150 anys com una petita empresa familiar i no va ser fins als
anys vuitanta, en què va viure un fort creixement, que va convertir-se en societat anònima.
Darrerament, però, l’empresa està perdent rendibilitat i per aquest motiu han sol·licitat els serveis de la
consultoria Boix i Grevolosa. Necessiten que els faci un estudi complet de la rendibilitat de l’empresa, que
detecti les causes d’aquella disminució, i que proposi solucions als problemes detectats.
La societat presenta els balanços següents, referits al 31 de desembre dels dos darrers exercicis (en milers de
pessetes):

1997 1996
ACTIU

Edificis 5.000 5.000
Maquinària 20.000 19.000
Mobiliari 1.000 1.000
Amortització acumulada (6.500) (5.000)
Inversions financeres 400 1.000
Despeses de primer establiment 1.250 1.500
Matèries primeres 500 600
Productes en curs 1.500 500
Productes acabats 2.000 1.000
Clients i efectes per cobrar 1.250 1.750
Altres comptes de deutors - - - 2.250
Tresoreria 230 595

1997 1996
PASSIU

Capital 10.000 10.000
Reserva legal 2.500 2.250
Pèrdues i guanys 1.075 2.575
Emprèstit d’obligacions 7.500 9.375
Préstecs a llarg termini 600 500
Proveïdors i efectes per pagar 2.250 1.400
Interessos per pagar 1.350 1.688
Hisenda pública creditora 605 1.250
Altres creditors a curt termini 750 157
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Compte de resultats (en milers de pessetes):

1997 1996
Vendes 25.000 24.750
Devolucions de vendes 2.500 563
Cost de vendes:

  Matèries primeres consumides               3.600          4.069
  Mà d’obra directa               6.113          5.571
  Despeses generals de fabricació               8.037          6.835
- Variació de producció en curs            - 1.000          - 100
- Variació de producció acabada            - 1.000            - 50

Despeses comercials 2.250 1.612
Despeses generals i d’administració 1.000 900
Despeses financeres 1.820 1.525
Impost sobre beneficis 605 1.250

Nombre d’unitats venudes 9.000 10.750

Amb aquestes dades, es demana:

1. Càlcul del marge brut, resultat d’explotació, resultat abans d’impostos i resultat després d’impostos dels dos
exercicis. (Elaboreu el compte de resultats de manera que hi quedin reflectits els diferents resultats.)

 
2. Estudi de la rendibilitat econòmica obtinguda en ambdós exercicis i la seva evolució. Analitzeu les causes de

la seva variació.
 
3. Calculeu les taxes de la rendibilitat financera de l’empresa. Estudieu l’efecte del palanquejament financer

sobre l’evolució de la rendibilitat.
 
4. Recomanacions finals.
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SOLUCIÓ :

1. Compte de resultats

1997 1996
+ Vendes brutes 25.000 24.750
-  Devolucions de vendes - 2.500 - 563
= Vendes netes 22.500 24.187
-  Cost de vendes: -15.750 -16.325

= Marge brut 6.750 7.862
-  Despeses comercials - 2.250 - 1.612
-  Despeses generals i d’administració - 1.000 - 900

= BAII 3.500 5.350
-  Despeses financeres - 1.820 - 1.525

= BAI 1.680 3.825
-  Impost sobre beneficis - 605 - 1.250

= BdI 1.075 2.575

2. Estudi de la rendibilitat econòmica

1997 1996

RE = 
BAII

AN
* 100

3500

26 630

.

.
* 100= 13,14 %

5350

29195

.

.
* 100= 18.32 %

Marge = 
BAII

Vendes netes
* 100

3500

22 500

.

.
* 100 = 15,55 %

5350

24187

.

.
* 100 = 22,12 %

Rotació = 
Vendes netes

AN

22 500

26 630

.

.
 = 0,845

24187

29195

.

.
= 0,828

La rendibilitat financera ha disminuït un 28,3 % i el marge de maniobra un 30 %.

Causes d’aquesta disminució:

- Disminució de vendes (unitats) en un 16,3 %
- Augment de les devolucions de vendes (disminució de la qualitat) => Disminució de les vendes netes
- Augment dels costos (M.O.D., despeses generals de fabricació, comercials i financeres)
- Augment de les existències
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3. Rendibilitat financera i palanquejament financer

1997 1996

RF = 
BdI

RP
* 100

1075

13575

.

.
* 100 = 7,92 %

2 575

14 825

.

.
* 100 = 17,37 %

Coef. palanqu. = 
BAI

BAII
*

AN

RP

1680

3500

26 630

13575

.

.
*

.

.
= 0,942

3825

5350

29195

14 825

.

.
*

.

.
= 1,408

Endeutament total = 
D

Passiu
*100

13055

26 630

.

.
* 100 = 49,02 %

14 370

29195

.

.
* 100 = 49,22 %

i = 
Desp. financeres

D
* 100

1820

13055

.

.
* 100 = 13,94 %

1525

14 370

.

.
* 100 = 10,61 %

La rendibilitat financera de l’empresa ha disminuït quasi un 54,5 % com a conseqüència d’una disminució del
BdI superior al 58 %.

Causes d’aquesta disminució:
- La RE ha disminuït en un 28 %
- El coeficient de palanquejament passa a ser <1 pel fet que el cost del deute
  (i = 13,94 %) esdevé superior a la RE de l’empresa (RE = 13,14 %)

El palanquejament financer passa d’exercir un efecte positiu l’any 1996, a tenir un efecte negatiu el 1997, en què
la RF disminueix per sota de la RE.
El deute (recursos aliens o exigible) exerceix un efecte desfavorable sobre la rendibilitat financera de l’empresa
ja que el seu cost és elevat (i > RE).

4. Recomanacions

Convé atacar totes les causes que fan disminuir la rendibilitat, però les accions més immediates que cal realitzar,
atesa la importància dels seus efectes, són:
- Reduir les quantioses devolucions en les vendes de l’any 1997, que han representat un 10 % del nombre total de

vendes. Per aconseguir-ho, cal millorar la qualitat del producte i esbrinar les causes que han provocat aquesta
disminució de la qualitat.

- Intentar augmentar el total de les vendes, o, almenys, millorar la rotació i el marge de vendes, de manera que
amb el mateix actiu es puguin generar més ingressos.

- Reduir en la mesura que sigui possible les existències, que provoquen uns costos derivats de
l’emmagatzemament i una immobilització de capital.

- No augmentar més el deute, ja que té un cost superior a la rendibilitat econòmica de l’empresa. En el cas que
això no sigui possible, caldrà intentar almenys aconseguir un deute més econòmic (i <RE).
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CAS 5: REFRACSA

L’empresa REFRACSA és una petita empresa dedicada a la fabricació de materials refractaris. Actualment el
sector es troba més aviat en crisi i la demanda no ha deixat de disminuir  als darrers anys. Això ha provocat que
l’empresa estigui només al 50 % de la seva capacitat productiva.

L’empresa fabrica dos tipus de productes, A i B, els quals exigeixen pràcticament el mateix procés fabricació. La
diferència principal és la matèria primera utilitzada, ja que tant el procés de premsatge com el procés posterior de
cocció són pràcticament iguals.

A causa de la situació en què es troba l’empresa, l’únic factor que limita la producció és la demanda de
productes. Si fos superior, l’empresa no tindria gaires problemes per adaptar-s’hi, ja que el forn està inactiu
moltes hores i podria contractar nous treballadors eventuals de baixa qualificació.

El forn no es pot apagar mai i, per tant, podem considerar que els costos fixos derivats de l’ús que se’n fa són
constants per a qualsevol volum de producció.

Tot això fa que es pugui considerar que els costos fixos de l’empresa són constants.

La previsió anual de vendes i costos per a l’any 1998 és la següent:

A B
Unitats venudes (u) 10.000 20.000
Preu unitari (PTA/u.) 1.250 400
Cost variable unitari (PTA/u.) 900 250

Els costos fixos totals d’aquesta empresa són de 5.400.000 pessetes.

Determineu:

1. Mitjançant l’elaboració del compte de resultats analític, quin resultat obtindrà l’empresa.
 
2. El marge de contribució unitari, el marge de contribució total i el marge de contribució percentual de cada

producte.
 
3. Quin dels dos productes és més rendible per a l’empresa? Per què?
 
4. Quin és el punt d’equilibri en pessetes i en unitats físiques? Quina és la producció de cada producte en aquest

punt d’equilibri?
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SOLUCIÓ :

1. Resultat de l’empresa

A B TOTAL
Vendes = p*V 12.500.000 8.000.000 20.500.000
-  Cost variable = -(cV*V) -9.000.000 -5.000.000 -14.000.000
= Marge de contribució total 3.500.000 3.000.000 6.500.000
-  Despeses fixes - - - - - - -5.400.000
= Resultat - - - - - - 1.100.000

2. Marge de contribució unitari, marge de contribució total i percentual

A B
mc = p - cV 350 150
MCT = V * mc 3.500.000 3.000.000

% MCT = 
MCT

Vendes
 * 100 28 % 37,5 %

3. Producte més rendible per a l’empresa

Si observem els resultats obtinguts al punt anterior, veiem que podem arribar a dos resultats en principi
contradictoris.

D’una banda, si prenem en consideración el marge de contribució unitari, arribem a la conclusió que el producte
més rendible és l’A, ja que presenta un marge de contribució unitari més alt. Fins i tot si calculem el marge de
contribució total, per tal de tenir en compte la diferència de producció entre ambdós productes, arribem a la
mateixa conclusió, ja que també el marge de contribució total del producte A és superior.

D’altra banda, si observem el percentatge que representa el marge de contribució total de cada producte sobre les
seves vendes, veiem que aquest percentatge és superior en el producte B. Això és degut al fet que,
percentualment sobre el preu de venda, els costos unitaris del producte B són menors que els del producte A.

El producte més interessant per a l’empresa, en la situació en què es troba de baixa capacitat on l’únic factor
limitador és la demanda, és l’ A, ja que és el producte que ofereix un benefici superior per a cada unitat venuda.

Per comprovar -ho, vegem què passaria amb el resultat de l’empresa si les vendes d’un dels productes
augmentessin en 1.000 unitats.
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Augment de les vendes de A en 1.000 unitats:

A B TOTAL
Unitats venudes (V) 11.000 20.000 30.000
Vendes = p*V 13.750.000 8.000.000 21.750.000
-  Cost variable = -(cV*V) -9.900.000 -5.000.000 -14.900.000
= Marge de contribució total 3.850.000 3.000.000 6.850.000
-  Despeses fixes - - - - - - -5.400.000
= Resultat - - - - - - 1.450.000

Augment de les vendes de B en 1.000 unitats:

A B TOTAL
Unitats venudes (V) 10.000 21.000 30.000
Vendes = p*V 12.500.000 8.400.000 20.900.000
-  Cost variable = -(cV*V) -9.000.000 -5.250.000 -14.250.000
= Marge de contribució total 3.500.000 3.150.000 6.650.000
-  Despeses fixes - - - - - - -5.400.000
= Resultat - - - - - - 1.250.000

Es pot veure clarament que els beneficis finals per a l’empresa són superiors en el cas que  la demanda de A
augmenti. Aleshores és evident que el producte més rendible per a l’empresa és el producte A.

4. Punt d’equilibri

                    Ie = 
C

MCP *
I

I
MCP *

I

I

F

0
1 A

A 0
1 B

B+
= 17.030.939 PTA

                    U = 
C

p *
V

V
p *

V

V
c *

V

V
c *

V

V

F

A
A

B
B

VA
A

VB
B+





− +





 = 24.923,076 u.
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Producte A B TOTAL
Unitats produïdes 10.000 20.000 30.000
Percentatge 33,33 % 66,66 % 100 %
Unitats en l’equilibri 8.307,69 16.615,38 24.923,07
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CAS 6: MONTSENY, S.A.

L’empresa Montseny, S.A., està estudiant la possibilitat d’eliminar un dels seus productes  amb vista a l’any
següent, ja que des de fa un temps aquest producte presenta uns resultats comptables negatius.

Dades dels productes:

Producte 001 002 003 004
Preu de venda 1.500 1.200 1.125 850
Matèries primeres 250 200 525 220
Mà d’obra 600 300 300 200
Despeses generals var. 75 90 75 50
Despeses generals fixes

Costos fixos directes 18,5 166,5 75 75
Costos fixos indirectes 166,5 388,5 295 295

Cost total 1.110 1.145 1.270 840
Benefici unitari 390 55 - 145 10
Hores màquina / unitat 0,05 0,15 0,1 0,1
Vendes previstes (unitats) 40.000 20.000 20.000 30.000

Per al producte 003, les despeses generals fixes es poden descompondre en uns costos fixos directes
corresponents al lloguer de la maquinària per valor de 1,5 MPTA (que per unes 2.000 hores màquina disponibles
l’any dóna un cost d’hora màquina de 750 PTA), i en uns costos fixos indirectes corresponents al repartiment
d’altres despeses generals de fabricació. Aquest repartiment de costos fixos indirectes es duu a terme d’acord
amb  diversos criteris: hores màquina per unitat, mà d’obra, superfície ocupada, etc.

Amb aquestes dades, i suposant que l’empresa es troba en una baixa capacitat de producció, es demana:

a) Conveniència de suprimir el producte 003 en una anàlisi a curt termini.

b) Conveniència de suprimir el producte 003 a llarg termini.

Si l’empresa tingués una alta capacitat de producció:

c) Ordre prioritari de producció de cada producte.

d) Conveniència de suprimir el producte 003 a curt i a llarg termini.
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SOLUCIÓ:

a) Conveniència de suprimir el producte 003 a baixa capacitat a curt termini

Dades del producte 003:

Producte 003
Preu de venda 1.125
Costos:

Matèries primeres 525
Mà d’obra 300
Despeses generals variables 75
Despeses generals fixes

- Costos fixos directes 75
- Costos fixos indirectes 295

Cost total 1.270
Benefici - 145

Veiem que si tenim en compte el cost total, el producte 003 ocasiona a l’empresa una pèrdua comptable de 145
PTA/u., per la qual cosa es podria pensar a primera vista que és convenient eliminar-lo.

Tanmateix, per decidir si eliminem o no el producte no ens hem de basar en el benefici comptable, sinó en el
benefici diferencial del producte.

El producte s’ha de continuar produint si el benefici diferencial és positiu.

Alternativa de referència: deixar de fabricar el producte 003

Ingressos diferencials: els de les vendes d’aquest producte.

Costos diferencials: els costos variables més els costos fixos
directes del producte 003 (ja que si
el deixéssim de produir també
serien eliminables).

De continuar oferint el producte 003
respecte a l’alternativa de referència.

Benefici diferencial = MCT - CFD = ( q * mc ) - CFD =

        = (20.000 * 225) - 1.500.000 =  3.000.000 PTA > 0

Una altra manera de comprovar-ho és a partint del marge de contribució del producte. És convenient continuar
produint el producte si el seu marge de contribució és positiu:

mc = p - cv = 1.125 - ( 525 + 300 + 75) = 1.125 - 900 =  225 PTA/u.
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En principi, és convenient continuar fabricant el producte, ja que el marge de contribució és positiu.

A més del marge de contribució, cal esbrinar si la producció prevista és superior al nombre d’unitats necessàries
per tenir un benefici diferencial nul:

N = 
CFD

mc
 = 

1500 000

225

. .
 = 6.666,66 u.  <  20.000 unitats  = producció estimada

Així, doncs, a curt termini no interessa deixar de produir el producte 003, ja que té un marge de contribució
positiu i ajuda a absorbir una part dels costos fixos de l’empresa.

b) Conveniència de suprimir el producte 003 en baixa capacitat a llarg termini

A llarg termini la situació és diferent, ja que podem considerar que a llavors tots els costos són variables i, per
tant, el marge de contribució ja deixarà de ser positiu. A més, en general les empreses no es poden permetre el
luxe de mantenir productes que permanentment generin pèrdues comptables.

De tota manera, seria necessari tenir més informació sobre els productes, ja que pot ser que el producte 003 formi
part d’un paquet o complementi una gamma, una família de productes o estigui interrelacionat amb altres
productes de l’empresa, i que sigui interessant mantenir-lo per motius comercials encara que no generi beneficis.

Així, doncs, en general, amb vista al llarg termini seria interessant per a l’empresa buscar un substitut del
producte 003 o bé eliminar-ne la producció i utilitzar els seus factors productius per produïr un altre producte
més rendible per a l’empresa.

c) Ordre prioritari de producció de cada producte

Quan ens trobem en alta capacitat, interessa produir primer aquells productes que presenten un marge de
contribució per unitat de capacitat més elevat. Així, doncs, cal ordenar els productes per marge de contribució
per unitat de capacitat i anar assignant la capacitat de producció disponible fins a esgotar-la.

Marge de contribució unitari d’un producte:

mci =  pi - cvi
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S’han de preferir els productes en què sigui màxim:

i

i

t

 mc

on:
mci Marge de contribució unitari del producte i
pi Preu de venda unitari del producte i
cvi Cost variable unitari del producte i
ti Hores màquina necessàries per produir una unitat del producte i

Així, per als diferents productes tindrem:

Producte 001 002 003 004
Preu de venda 1.500 1.200 1.125 850
Costos variables 925 590 900 470
Marge de contribució unitari 575 610 225 380
Hores màquina / unitat 0.05 0,15 0,1 0,1
mci / unitat de capacitat 11.500 4.066,66 2.250 3.800

Ordre de prioritat 1 2 4 3

Així, doncs, primer interessa produir primer el producte 001, després el 002, el 004 i finalment el 003.

d) Conveniència de suprimir el producte 003 en alta capacitat:

Com que ens trobem en alta capacitat, no disposem de prou capacitat de producció per servir tota la demanda
prevista i, per tant, cal seleccionar els productes que s’han de produir.

Segons que hem vist a l’apartat anterior, el producte 003 és l’últim en l’ordre de prioritats, de manera que només
el fabricaríem un com haguéssim servit tota la demanda dels altres productes.

Si l’empresa disposa, per exemple, d’un total de 8.000 hores màquina:

001 002 004 003
Demanda prevista (unitats) 40.000 20.000 30.000 20.000
Hores màqu. / u. 0,05 0,15 0,1 0,1
Capacitat consumida (hores) 2.000 3.000 3.000 - - -
Capacitat disponible 6.000 3.000 0 - - -
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Així, doncs, si ens trobem en alta capacitat no interessa produir aquest producte ni tan sols a curt termini i, és
clar, tampoc a llarg termini.

Per tant, llevat que no hi hagi altres factors que puguin aconsellar una decisió diferent, no interessa continuar
produint el producte 003 en alta capacitat.
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CAS 7: ELECTRODIESEL, S.A.

La companyia ELECTRODIESEL, S.A., és una de les empreses capdavanteres en la fabricació de grups
electrògens, compressors i motors industrials. El darrer any l’empresa ha experimentat un fort increment de les
vendes que preveu que es mantingui en l’exercici actual. Això ha comportat que pràcticament s’hagin esgotat els
estocs disponibles i es preveu que aquest any no sigui capaç de produir tots els components necessaris per a
alguns dels seus productes.

Els components que es creu que tindran problemes per ser produïts són els que es fabriquen a la secció
d’estampació. Aquesta secció, que consta de 10 màquines d’estampació, actualment està funcionant a plena
capacitat, utilitzant les 20.000 hores disponibles.

Per tal de poder fer front a la demanda, el cap de producció d’ELECTRODIESEL s’ha plantejat dues possibles
solucions. La primera és comprar a algun proveïdor exterior tots aquells components que no es pugin fabricar,
especialment aquells que surtin més econòmics comprats a fora que no pas fabricats per ELECTRODIESEL.
L’altra possibilitat és comprar únicament aquells components que no són prou rendibles i fabricar la resta en un
segon torn, mitjançant hores extraordinàries.

Les dades de costos per unitat de cada component s’indiquen a la taula següent:

Component A4 B5 C3 D2
Matèries primeres 5.550 4.050 3.750 6.600
Mà d’obra directa (*) 1.500 1.200 3.300 6.000
Despeses gen. var. de fabr. 1.500 3.000 1.500 9.000
Despeses generals fixes 750 600 1.650 3.000
Costos totals 9.300 8.850 10.200 24.600
Hores màqu. estamp./ unitat 1 2 1 6
Demanda prevista (u) 2.000 3.500 1.500 2.500

(*) Considerem la mà d’obra directa com un cost variable.

L’empresa ha rebut diverses ofertes d’altres productors que li poden subministrar alguns dels components
necessaris dels seus productes que fins ara fabricava ella mateixa. El preu ofert per a cadascun dels components
és el següent:

Component A4 B5 C3 D2
Preu (PTA/u.) 9.000 8.700 7.800 25.200

Aquests preus els podem considerar vàlids per a qualsevol quantitat de producte demanat.

En cas d’ utilitzar les hores extraordinàries, el cost de la mà d’obra seria un 50 % més alt que el del torn normal.
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Amb aquestes dades, es demana:

a) Quins d’aquests components i en quines quantitats s’han de fabricar amb les 20.000 hores de màquina
d’estampació disponibles.
 
b) Pel que fa als components per als quals no hi ha prou capacitat d’estampació, què és millor per a l’empresa,
fabricar-los en un torn extraordinari o comprar-los a proveïdors?

SOLUCIÓ :

a) Ordre de producció prioritari

Per tal de decidir quins són els components prioritaris que s’han de produir, cal comparar-ne el cost de producció
amb el cost que representaria comprar-los a un proveïdor, i escollir primer aquells en què aquesta diferència sigui
superior.

Atès que ens trobem en un cas d’alta capacitat, hem de fer l’anàlisi per unitat de capacitat. Com que no coneixem
el preu de venta dels productes, perquè són productes en curs, en comptes de fer l’anàlisi pel marge de
contribució per unitat de capacitat, el que s’ha de fer és analitzar el cost variable per unitat de capacitat. Aquest
valor el compararem amb el preu ofert pel proveïdor, també dividit per les unitats de capacitat necessàries si el
fabriqués l’empresa.

El factor limitador són les màquines d’estampació, per tant, la unitat de capacitat utilitzada serà les hores-
màquina d’estampació per unitat.

Així, tindrem:

Component A4 B5 C3 D2
Cost variable 8.550 8.250 8.550 21.600
Hores màquina 1 2 1 6

C.v. / Hora màqu. 8.550 4.125 8.550 3.600
Oferta proveïdor 9.000 8.900 7.800 25.200

Oferta / Hora màqu. 9.000 4.350 7.800 4.200
Diferència de preu 450 225 - 75 600

El component C3 no interessa fabricar-lo, ja que és més econòmic comprar-lo al proveïdor.

Així, doncs, l’ordre de prioritat de fabricació dels productes és  D, A, B

Si tenim en compte aquest ordre de prioritats, la fabricació òptima serà la següent:

2.500 unitats de D2 * 6 hores/u. = 15.000 hores (excedent de 5.000 hores)
2.000 unitats d’A4 * 1 hora/u. = 2.000 hores (excedent de 3.000 hores)

3.000 hores  * 
1 unitat de B5

2 hores 
= 1.500 u. de B5

Faltaran per produir 2.000 u. de B5.
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b) Torn extraordinari o compra a proveïdors

La producció mitjançant un torn extraordinari tindrà un cost de personal un 50 % superior:

Cost de personal en hora extraordinària = 1.200 PTA/h * 1,5  = 1.800 PTA/h.

Així, doncs, el cost de producció d’una unitat de B5 mitjançant hores extraordinàries és:

Component B5
Matèries primeres 4.050
Mà d’obra directa 1.800
Despeses generals 3.000

Costos variables 8.850
Oferta proveïdor 8.700

Per tant, no és recomanable utilitzar hores extraordinàries, sinó que és millor comprar als proveïdors els
components pels quals no tenim prou capacitat.
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CAS 8: TERCOM, S.A.

- He fet quatre números --va exclamar el cap de producció-- i m’he adonat que començar a produir aquest nou
producte no ens ajudarà pas a reflotar l’empresa. El preu que estan disposats a oferir-nos és massa baix i només
aconseguirem produir un altre producte que generi pèrdues.

- Jo això no ho tinc tan clar --li va contestar el senyor Boades, nou gerent de l’empresa des de feia 2 mesos--.
Potser sí que sembla que no tindrem beneficis d’aquest producte, però ens ajudarà a absorbir una part dels costos
fixos que estan ofegant l’empresa.

- Que ens ajudarà a absorbir costos fixos? Però que no ha llegit el meu informe? Començar a produir aquest nou
producte suposaria augmentar els costos fixos totals en 7,3 MPTA!

- Miri, deixi que em rumiï la situació amb calma i demà ja li diré el que he decidit.

- Com vulgui, vostè mana. Però el que hauríem de fer és eliminar d’una vegada aquest maleït producte 001 que fa
temps que només genera pèrdues!

Amb aquestes paraules i una expressió més aviat irritada, el cap de producció va abandonar de mala gana el
despatx del gerent. No va dir res més, però la seva cara reflectia clarament el seu sentiment de: “què-m’has-de-
venir-a-dir-tu-a-mi-que-porto-20-anys-en-aquesta-feina”.

El senyor Boada es va deixar caure cansadament sobre la cadira del seu despatx. Ja en començava a estar tip, de
l’immobilisme que, com si es tractés d’una malaltia s’havia estès per tots els departaments de l’empresa. Ningú
no volia fer cap canvi, preferien esperar pacientment que arribessin temps millors. I mentrestant l’empresa estava
cada cop més amb l’aigua fins al coll.

Es va obligar a concentrar-se i va tornar a repassar mentalment la situació de l’empresa. Certament, aquesta no
era bona, perquè feia dos anys que l’empresa no generava beneficis. La causa era una davallada de les vendes, la
qual cosa provocava que l’empresa tan sols utilitzés el 75 % de les hores màquina disponibles.

L’empresa produïa tres productes, les característiques dels quals, corresponents a l’últim exercici, estan
resumides en l’annex 1. Les hores de mà d’obra es pagaven a 2.000 PTA/h. Els costos fixos es repartien des de
sempre proporcionalment a les hores de mà d’obra, i havien estat de 42,7 MPTA. Aquest era el punt que més
preocupava el senyor Boada, perquè creia que aquest mètode de repartiment havia quedat desfasat des que
l’empresa s’havia reconvertit feia uns anys i havia augmentat considerablement el seu immobilitzat i reduït el
nombre de treballadors necessaris. Així, pensava que seria més correcte repartir els costos fixos atenenent les
hores màquina o, encara millor, d’una manera mixta (un 60 % per hores màquina i el 40 % per hores de mà
d’obra).

L’assumpte sobre el qual havia estat discutint amb el cap de producció era la introducció d’un nou producte, la
referència del qual seria 004, que requeria fer alguns canvis en la cadena de producció amb un cost de 7.300.000
PTA. La producció d’aquest nou producte els havia estat proposada per un important fabricant d’automòbils, que
inicialment estava disposat a comprar-ne 30.000 unitats anuals a un preu de 800 PTA/u. Una de les condicions
del contracte era que l’empresa s’havia de comprometre a servir totes les unitats que en un futur el seu client li
demanés. Això podria ser problemàtic, ja que si l’empresa arribés a tenir ocupades totes les
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hores màquina disponibles per tal de servir la comanda del producte 004 hauria de deixar de produir algun dels
altres productes. Els costos estimats d’aquest nou producte s’especifiquen a l’annex 2

Per sort, la mà d’obra no suposaria excessius problemes, perquè gràcies a les noves empreses de treball temporal
l’empresa podria disposar de totes les hores de mà d’obra que calguessin. A més, el cost de l’hora de mà d’obra
es podia considerar constant, fos quina fos la producció.

Amb aquestes dades, es demana:

1. A partir de les dades de l’annex 1, elaboreu el compte de resultats de l’empresa. Determineu-ne també el
punt d’equilibri i analitzeu la sensibilitat al palanquejament operatiu.

 
2. Quina decisió ha de prendre el senyor Boades? És convenient acceptar la comanda i començar a produir el

producte 004?
 
3. Suposant que l’empresa accepti la comanda, com afectarà això el seu compte de resultats? Feu el càlcul

utilitzant el criteri de repartiment de costos tradicional i el nou criteri proposat pel senyor Boades,
considerant el cost d’adaptació de la cadena de muntatge com un cost fix directe del producte 004. Quines
conclusions se’n desprenen?

 
4. Calculeu el nou punt d’equilibri de l’empresa i la seva sensibilitat al palanquejament operatiu.
 
5. Després d’un any produint el nou producte, el client necessita que la producció del producte 004 sigui del

doble, és a dir, de 60.000 unitats. Què ha de fer l’empresa per tal de poder servir aquesta comanda, suposant
que tant el preu de venda dels productes com els costos s’han mantingut constants?

 
6. Quin serà el benefici de l’empresa en aquest darrer cas?

Annex 1

Dades dels productes de l’empresa:

Producte 001 002 003
Preu de venda 1.500 975 400
Costos:

Matèries primeres 240 200 70
Mà d’obra 600 300 100
Despeses fixes 800 400 135

Cost total 1.640 900 305

Benefici -140 75 95
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Característiques de cada producte:

Producte 001 002 003
Hores mà d’obra/unitat 0,30 0,15 0,05
Hores màquina/unitat 0,05 0,25 0,10
Unitats venudes 40.000 20.000 20.000

Annex 2

Dades estimades del producte 004:

Costos estimats per unitat:
Matèries primeres 230
Mà d’obra 200

Dades de producció per unitat
Hores de mà d’obra 0,13
Hores de màquina 0,10

SOLUCIÓ :

1. Compte de resultats, punt d’equilibri i palanquejament operatiu

Producte 001 002 003
Preu de venda 1.500 975 400
Costos:

Matèries primeres 240 200 70
Mà d’obra 600 300 100
Despeses fixes 800 400 135

Cost total 1.640 900 305
Benefici unitari -140 75 95
Unitats venudes 40.000 20.000 20.000

Benefici producte - 5.600.000 1.500.000 1.900.000

Resultat de l’exercici = -5.600.000 + 1.500.000 + 1.900.000 = - 2.200.000 PTA
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Punt d’equilibri de l’empresa:

U = 
Cf

(p cv)−

Producte 001 002 003 Total
Preu de venda 1.500 975 400 1.093.75
Cost variable 840 500 170 587.5
Marge de contribució 660 475 230 506.25
Unitats venudes 40.000 20.000 20.000 80.000
Pes per unitats venudes 50 % 25 % 25 % 100 %

U = 
Cf

(p cv)−
 = 

42 700 000

506 25

. .

.
 = 84.345,7 unitats

Unitats de cada producte en el punt d’equilibri:

Producte 001 002 003 Total
Unitats 42.172,85 21.086,43 21.086,42 84.345,7

Palanquejament operatiu:

AO = 

∆

∆

B
B

V
V

= 
1

1
U

V
−

= 
1

1
84 345 7

80 000
− . ,

.

= - 18,4 %

Això significa que si les vendes augmenten un 1 %, les pèrdues es reduiran un 18,4 %.

Comprovem aquesta sensibilitat al palanquejament operatiu:

Vendes totals = 80.000 u.

∆V = 1 %   =>  V’ = 80.800 u. 50 %  producte 001  =>  44.000 u.
25 %  producte 002  =>  22.000 u.
25 %  producte 003  =>  22.000 u.
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B = I - Cv - Cf  = qA * (pA - cvA) + qB * (pB - cvB) + qC * (pC - cvC) - Cf =

  = 40.400 * 660 + 20.200 * 475 + 20.200 * 230 - 42.700.000 =

 = 26.664.000 + 9.585.000 + 4.646.000 - 42.700.000 =

 = - 1.795.000 PTA.

∆B

B
 = 

− +
−

1795000 2 200 000

2 200 000

. . . .

. .
* 100 = - 18,4 %

2. Conveniència d’acceptar la comanda

L’empresa es troba en situació de baixa capacitat. La introducció del nou producte provocarà l’aparició d’uns
costos fixos directes de 7.300.000 PTA

Per tant, per tal d’incorporar el producte 004 cal que el marge de contribució sigui positiu i, a més, el nombre
d’unitats sigui superior a les necessàries perquè el marge de contribució total sigui superior als costos fixos
directes.

mc = (p - cv) = (800 - 430) = 370 PTA > 0

N = 
CFD

mc
 = 

7 300 000

370

. .
 = 19.729 unitats  < 30.000 unitats demanades

Per tant, interessa començar a produir el nou producte.

3. Resultat després d’acceptar la comanda

Aplicant el criteri de repartiment de costos fixos tradicional.

Ara tindrem uns costos fixos totals de 50 MPTA, que repartirem entre els quatre productes proporcionalment a
les hores de mà d’obra consumides.

Producte 001 002 003 004
Hores de mà d’obra 12.000 3.000 1.000 4.000
Percentatge 60 % 15 % 5 % 20 %
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Així, doncs, tindrem:

Producte 001 002 003 004
Preu de venda 1.500 975 400 800
Costos:

Matèries primeres 240 200 70 230
Mà d’obra 600 300 100 200
Despeses fixes 750 375 125 333

Cost total 1.590 875 295 763
Benefici unitari - 90 100 105 37
Unitats venudes 40.000 20.000 20.000 30.000

Benefici producte - 3.600.000 2.000.000 2.100.000 1.110.000

Resultat  = - 3.600.000 + 2.000.000 + 2.100.000 + 1.110.000 = + 1.600.000 PTA

Aplicant el nou criteri de repartiment proposat pel senyor Boades, considerant el cost d’adaptació de la cadena de
muntatge com un cost fix directe del producte 004.

Així, tindrem, uns costos fixos totals de 42,7 MPTA que repartirem proporcionalment  al 60 % de les hores de
màquina consumides i al 40 % de les hores de mà d’obra.

Producte 001 002 003 004 TOTAL
Hores de mà d’obra 12.000 3.000 1.000 4.000 20.000
Percentatge (1) 60 % 15 % 5 % 20 % 100 %
Hores de màquina 2.000 5.000 2.000 3.000 12.000
Percentatge (2) 16,66 % 41,66 % 16,66 % 25 % 100 %
(1) * 0,4 24 % 6 % 2 % 8 % 40 %
(2) * 0,6 10 % 25 % 10 % 15 % 60 %

Contribució final 34 % 31 % 12 % 23 % 100 %

Els costos fixos directes del producte 004 seran de 7,3 MPTA.

Producte 001 002 003 004
Preu de venda 1.500 975 400 800
Costos:

Matèries primeres 240 200 70 230
Mà d’obra 600 300 100 200
Despeses fixes 362,95 661,85 256,2 327,33
C. F. D. 0 0 0 243,33

Cost total 1.202,95 1.161,85 426,2 1.000,7
Benefici unitari 297,05 - 186,85 - 26,2 - 200,7
Unitats venudes 40.000 20.000 20.000 30.000

Benefici producte 11.882.000 - 3.737.000 - 524.000 - 6.021.000

Resultat  = 11.882.000 - 3.737.000 - 524.000 - 6.021.000 = + 1.600.000 PTA.
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Com és lògic, el resultat final seguint un criteri i l’altre és el mateix. Però queda clarament reflectida la
importància del criteri de repartiment pel que fa als resultats de cada producte individualment.

4. Càlcul del nou punt d’equilibri de l’empresa i la sensibilitat al palanquejament operatiu

Punt d’equilibri de l’empresa:

U = 
Cf

(p cv)−

Producte 001 002 003 004 Total
Preu de venda 1.500 975 400 800 1.013.535

Cost variable 840 500 170 430 544.491

Marge de contribució 660 475 230 370 469.044
Unitats venudes 40.000 20.000 20.000 30.000 110.000

Pes per unitats venudes 36,36 % 18,18 % 18,18 % 27,27 % 100 %

U = 
Cf

(p cv)−
 = 

044,469

000.000.50
 = 106.600 unitats

Unitats de cada producte en el punt d’equilibri:

Producte 001 002 003 004 Total
Unitats 38.759,76 19.379,88 19.379,88 29.069,82 106.600

Palanquejament operatiu:

AO = 
1

1
U

V
−

= 

000.110

600.106
1

1

−
=  + 32,35 %

En aquest cas, un increment de l’1 % de les vendes provocaria un increment del 32,35 % del benefici.
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5. Actuació de l’empresa en cas que augmenti la demanda del producte 004

Ens trobem ara amb un cas d’alta capacitat, ja que tenim ocupades totes les hores de  màquina disponibles. En
aquest cas, interessa produir primer aquells productes que tenen un marge de contribució unitari per unitat de
capacitat màxim.

Com que el producte prioritari que s’ha de produir és el 004 (per raó de les condicions de la comanda), hem de
veure el marge de contribució unitari per unitat de capacitat dels altres productes i reduir la producció d’aquells
productes que el tinguin més baix.

Marge de contribució unitari d’un producte:

mci =  pi - cvi

S’han de preferir els productes en què sigui màxim:

i

i

t

mc

mci Marge de contribució unitari del producte i
pi Preu de venda unitari del producte i
cvi Cost variable unitari del producte i
ti Hores màquina necessàries per produir una unitat del producte i

Així, per als diferents productes tindrem:

Producte 001 002 003
Preu de venda 1.500 975 400
Costos variables 840 500 170
Marge de contribució unitari 660 475 230
Hores màquina / unitat 0,05 0,25 0,1
mci per unitat de capacitat 13.200 1.900 2.300
Ordre de prioritat 1 3 2

Així, doncs, segons aquestes dades, primer de tot interessa reduir la producció del producte 002.

L’increment de producció demanat del producte 004 és de 30.000 unitats, que consumeixen 0,1 hores màquina
per unitat, és a dir, necessitem de 3.000 hores màquina.

La producció del producte 002 és de 20.000 unitats, a 0,25 hores màquina per unitat; per tant, requereix 5.000
hores màquina.

Així, doncs, cal reduir la producció del producte 002 de manera que només utilitzi 2.000 hores màquina. Això
comportarà que la nova producció del producte 002 sigui de 8.000 unitats.
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6. Benefici de l’empresa si produeix 60.000 unitats de producte 004

Aplicant el nou criteri de repartiment proposat pel senyor Boades, considerant el cost d’adaptació de la cadena de
muntatge com un cost fix directe del producte 004.

Així, doncs, tindrem uns costos fixos totals de 42,7 MPTA, que repartirem proporcionalment al 60 % de les
hores de màquina consumides i al 40 % de les hores de mà d’obra.

Producte 001 002 003 004 TOTAL
Hores de mà d’obra 12.000 1.200 1.000 8.000 22.200
Percentatge (1) 54,05 % 5,4 % 4,5 % 36,04 % 100 %
Hores de màquina 2.000 2.000 2.000 6.000 12.000
Percentatge (2) 16,66 % 16,66 % 16,66 % 50 % 100 %
(1) * 0,4 21,62 % 2,16 % 1,8 % 14,42 % 40 %
(2) * 0,6 10 % 10 % 10 % 30 % 60 %

Contribució final 31,62 % 12,16 % 11,8 % 44,42 % 100 %

Els costos fixos directes del producte 004 seran de 7,3 MPTA.

Producte 001 002 003 004
Preu de venda 1.500 975 400 800
Costos:

Matèries primeres 240 200 70 230
Mà d’obra 600 300 100 200
Despeses fixes 337,54 649,04 251,93 316,12
C. F. D. 0 0 0 121,66

Cost total 1.177,54 1.149,04 421,93 867,78
Benefici unitari 322,46 - 174,04 - 21,93 - 67,78
Unitats venudes 40.000 8.000 20.000 60.000

Benefici producte 12.898.400 - 1.392.320 - 438.600 - 4.066.800

Resultat  = 12.898.400 - 1.392.320 - 438.600 - 4.066.800 = + 7.000.680 PTA.
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CAS 9: TERCOM, S.A. (II)

Antonio Ortega, director de producció de l’empresa TERCOM, S.A., va exhaurir les darreres gotes de cafè que
quedaven al got. Eren les 8 del matí i a aquella hora el seu cap estava més espès que el líquid tèrbol que segons la
màquina era cafè.

Va haver de bussejar una bona estona entre el desordre de papers, cartes, catàlegs i un munt d’altres coses, que
tenia escampats damunt la taula del seu escriptori. Finalment, pentinant-se el bigoti amb un gest de satisfacció, va
trobar les factures que buscava. No és que estiguessin perdudes entre tant de desordre, simplement eren al lloc
precís on havien d’estar per tal d’aparèixer miraculosament cap a final d’any, fruit d’un desordre  ordenat que
desafiava qualsevol formulació de la teoria del caos.

I per què tantes molèsties? Tot perquè el gerent volia que li portés a l’endemà una valoració de les existències
dels productes 001 i 004 corresponent al  primer semestre, a més d’una estimació del benefici d’explotació per
aaquests productes. Això no hauria comportat gaires problemes si no fos perquè aquell semestre havien començat
a produir un nou producte, el 004, i això havia fet canviar la majoria de les dades. Així, doncs, caldria començar
de zero. I així ho va fer, plantejant les dades de cada producte.

El producte 001 era el més antic que tenia l’empresa i també el que tenia un preu de venda més alt, 1.500
PTA/unitat. Les vendes anuals solien ser de 40.000 unitats, però aquest primer semestre la cosa no havia anat bé
del tot, malgrat que n’havien fabricat 21.000 unitats, només n’havien pogut vendre 19.000. Aquest producte
estava format per dos components bàsics, l’ A1 i el B1, que havien de ser acoblats amb molta cura, i després s’hi
feien a mà una sèrie d’operacions força delicades que encarien considerablement el producte. Això feia que el
cost de personal associat a aquest producte fos de 13.200.000 PTA. A més, es carregaven sobre el producte unes
despeses generals de fabricació de 7.740.000 PTA.

El producte 004 l’estaven fabricant per primera vegada. Havien acceptat la comanda considerant uns costos
estimats que ara calia comprovar si es complien realment. El preu de venda que el client els havia imposat era de
800 PTA/unitat per a una producció anual de 30.000 unitats. En aquest cas, com que es tractava d’una producció
sota comanda, les vendes del primer semestre havien estat exactament la meitat, 15.000 unitats. Tot i així, la
producció havia estat superior a la prevista i ja n’havien fabricat un total de 20.000 unitats. El producte estava
format bàsicament per 2 components, una unitat del C4 i dues peces del D4. El procés de muntatge no era
excessivament complicat, i els costos de personal per produir aquest producte només havien estat de 4.680.000
PTA. A aquesta quantitat, calia afegir-hi 5.850.000 PTA en concepte de despeses generals de fabricació i
4.320.000 PTA de costos fixos directes, a causa de l’adaptació de la cadena de muntatge.

Les dades corresponents a les compres de matèries primeres, tant del producte 001 com del 004, s’indiquen a
l’annex.

Amb aquestes dades, es demana:

1. Feu la valoració de les existències finals de matèries primeres i del producte acabat al final del primer
semestre, segons el criteri FIFO, tant per al producte 001 com per al 004.

 
2. Calculeu el benefici d’explotació que té cada producte al final del primer semestre.
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Annex

Existències inicials:

Quantitat Preu unitari
Producte 001 1.000 1.250

Producte 004 0 - - -

Component A1 4.000 50

Component B1 1.000 200

Component C4 0 - - -

Component D4 0 - - -

Compres de matèries primeres:

Component Data Quantitat Preu unitari
 C4 3 de gener 5.000 200

 D4 3 de gener 15.000 20

 B1 18 de gener 16.000 195

 A1 25 de febrer 4.000 60

 C4 6 de març 20.000 195

 A1 19 de març 5.000 55

 D4 20 de març 5.000 15

 D4 18 d’abril 25.000 19

 A1 5 de maig 10.000 45

B1 13 de maig 7.000 220

SOLUCIÓ:

1. Valoració de les existències finals de matèries primeres i del producte acabat al final del primer
semestre, segons el criteri FIFO, tant per al producte 001 com per al 004

Producte 001

Producció = 21.000 u.  =>  Consum de m. p. = 21.000 u.  tant per a A1 com per a B1
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Compres de matèries primeres:

Component A1 965.000
4.000 * 60 = 240.000
5.000 * 55 = 275.000

10.000 * 45 = 450.000

Component B1 4.660.000
16.000 * 195 = 3.120.000
7.000 * 220 = 1.540.000

TOTAL COMPRES M.P. 5.625.000

Criteri de valoració d’existències FIFO

Consum del component A1

Consum de 21.000 u. 4.000 a 50 PTA/u.
4.000 a 60 PTA/u.
5.000 a 55 PTA/u. TOTAL CONSUM A1

1.075.000 PTA.
21.000 - 13.000 = 8.000 a 45 PTA/u.

Estoc final A1 = Compres + Estoc inicial - Consum = 19.000 + 4.000 - 21.000 = 2.000u.

Valor estoc final A1 = 2.000 * 45 = 90.000 PTA.

Consum del component B1

Consum de 21.000 u. 1.000 a 200 PTA/u
16.000 a 195 PTA/u. TOTAL CONSUM B1

4.200.000 PTA
21.000 - 17.000 = 4.000 a 220 PTA/u.

Estoc final B1 = Compres + Estoc inicial - Consum = 23.000 + 1.000 - 21.000 = 3.000u.

Valor estoc final A1 = 3.000 * 220 = 660.000 PTA.
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Salaris = 13.200.000 PTA
Despeses generals = 7.740.000 PTA.

Cost de producció = Cost de materials + Salaris + Despeses generals =

       = 5.275.000 + 13.200.000 + 7.740.000 = 26.215.000 PTA

Producte acabat

Estoc final del producte acabat = Estoc inicial + Producció - Vendes =

  = 1.000 + 21.000 - 19.000 = 3.000 u.

Cost unitari =  
26 215000

21000

. .

.
= 1.248,333 PTA/u.

Valor estoc final del producte acabat 001 = 3.000 * 1.248.333 = 3.745.000 PTA.

Producte 004

Producció = 20.000 u.  => Consum de C4 = 20.000 u.
Consum de D4 = 40.000 u.

Compres de matèries primeres:

Component  C4 4.900.000
5.000 * 200 = 1.000.000

20.000 * 195 = 3.900.000

Component  D4 850.000
15.000 * 20 = 300.000
5.000 * 15 = 75.000

25.000 * 19 = 475.000

TOTAL COMPRES M.P. 5.750.000

Criteri de valoració d’existències FIFO
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Consum del component C4

Consum de 20.000 u. 5.000 a 200 PTA/u.
TOTAL CONSUM C4

20.000 - 5.000 = 15.000 a 195 PTA/u. 3.925.000 PTA.

Estoc final C4 = Compres + Estoc Inicial - Consum = 25.000 + 0 - 20.000 = 5.000 u.

Valor estoc final C4 = 5.000 * 195 = 975.000 PTA.

Consum del component D4

Consum de 40.000 u. 15.000 a 20 PTA/u
5.000 a 15 PTA/u. TOTAL CONSUM D4

755.000 PTA.
40.000 - 20.000 = 20.000 a 19 PTA/u.

Estoc final D4 = Compres + Estoc inicial - Consum = 45.000 + 0 - 40.000 = 5.000 u.

Valor estoc final D4 = 5.000 * 19 = 95.000 PTA.

Producte acabat

Salaris = 4.680.000 PTA.
Despeses generals = 5.850.000 PTA.
Despeses fixes directes = 4.320.000 PTA.

Cost de producció = Cost de materials + Salaris + Despeses generals =

    = 4.680.000 + 4.680.000 + 5.850.000 + 4.320.000 = 19.530.000 PTA.

Estoc final del producte acabat = Estoc inicial + Producció - Vendes =

  = 0 + 20.000 - 15.000 = 5.000 u.

Cost unitari =  
19 530 000

20 000

. .

.
= 976,5 PTA/u.

Valor estoc final del producte acabat 004 = 5.000 * 976,5 = 4.882.500 PTA.
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2. Càlcul del benefici d’explotació que té cada producte al final del primer semestre

Producte 001

Consum de materials 5.275.000
Compres m.p. 5.625.000
+ Existències inicials m.p. 400.000
-  Existències finals m.p. - 750.000

Salaris 13.200.000
Despeses generals de fabricació 7.740.000
+ Existències inicials de p.a. 1.250.000
-  Existències finals de p.a. - 3.745.000

Cost de les vendes 23.720.000

També ho podríem haver calculat com:

Cost de les vendes = (1.000 u. * 1.250) + (18.000 u. * 1.248,333) = 23.720.000 PTA.

+ Vendes 19.000 u. * 1.500 PTA/u. = 28.500.000
-  Cost de les vendes - 23.720.000

= Benefici d’explotació del  producte 001 4.780.000

Producte 004

Consum de materials 4.680.000
Compres m.p. 5.750.000
+ Existències inicials m.p. 0
-  Existències finals m.p. - 1.070.000

Salaris 4.680.000
Despeses generals de fabricació 10.170.000
+ Existències inicials de p.a. 0
-  Existències finals de p.a. - 4.882.500

Cost de les vendes 14.647.500
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També ho podríem haver calculat com:

Cost de les vendes = 15.000 u. * 976,5 PTA/u. = 14.647.500 PTA.

+ Vendes 15.000 u. * 800 PTA/u. = 12.000.000
-  Cost de les vendes - 14.647.500

= Benefici d’explotació del  producte 001 - 2.647.500



Administració d’empresas.Problemes resolts 59

CAS 10: TERCOM, S.A. (III)

Els senyors Mota i Ortega es van acomiadar del senyor Boades, gerent de TERCOM, S.A., i el van deixar tot sol
al seu despatx mentre acabava d’ordenar els papers de la reunió.

- Bé, bon cap de setmana! --va exclamar l’Esteve Mota, del departament financer.

- Fins dilluns! --va afegir Antonio Ortega, cap de producció --. Ja ens comunicarà la seva decisió.

El senyor Boades va somriure mentre acabava de recollir tranquil·lament els darrers papers que necessitaria
aquell cap de setmana per prendre una decisió sobre la inversió que li havia plantejat el cap de producció.

La situació de l’empresa era cada cop més bona; de fet, no havia deixat de millorar des  que el darrer any van
aconseguir ser proveïdors d’una empresa important del sector de l’automòbil. Aquesta bona situació econòmica
també feia que l’ambient de treball fos més distès, i fins i tot semblava que es començaven a entendre amb el cap
de producció, després d’haver tingut topades inicials no massa prometedores.

Havia estat precisament el cap de producció qui havia sol·licitat de fer aquella reunió per proposar una inversió
en una nova màquina. Segons el senyor Ortega, la nova màquina permetria aconseguir una reducció important en
els costos de fabricació.

L’estalvi de costos previst és de 8 milions de pessetes per al primer any de funcionament de la màquina. Per als
següents anys, l’estimació d’estalvi de costos es fa partint de la suposició que augmentaran d’acord amb la taxa
d’inflació, prevista en un 4 % anual per als propers anys.

La màquina tindria un preu de compra de 20 milions de pessetes, però caldrien uns 2 milions més per a la
instal·lació i la posada a punt, abans de poder utilitzar-la a ple rendiment.

S’estima un valor residual de 2 milions de pessetes al final de la seva vida útil, de 5 anys (encara que aquest valor
residual no es tindrà en compte a l’efecte de la seva amortització, que es farà de manera lineal).

No es preveuen variacions en el capital circulant de l’empresa per la inversió.

A l’hora de fer l’estudi, cal tenir en compte l’efecte de l’impost sobre societats, amb un tipus vigent del 35 %, ja
que la previsió és que l’empresa continuï tenint beneficis, amb independència que es dugui a terme la inversió o
no.

Pel que fa al pla de finançament de la inversió, l’Esteve Mota, del departament financer, havia considerat oportú
estudiar-ne dues possibilitats:

A. Préstec del banc A, a 5 anys, que s’amortitzaria totalment al final del venciment, amb  uns interessos anuals
de l’11 %. Despesa d’obertura del 2 % sobre el nominal del préstec.

 
B. Préstec del banc B, a 5 anys, que s’amortitzaria mitjançant anualitats, calculades a un interès anual del 10 %.

Comissió d’obertura del préstec: 5 % sobre el nominal.
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Amb aquestes dades, es demana:

1. Determineu la manera millor de finançar el projecte d’inversió i el cost del capital de la inversió.
 
2. Calculeu els fluxos de caixa associats al projecte d’inversió en cadascun dels períodes de l’horitzó d’estudi.
 
3. Estudieu la viabilitat econòmica del projecte: VAN, TIR i pay back.
 
4. El projecte d’inversió, generarà prou liquiditat per assegurar el pagament dels fons associats al finançament?

SOLUCIÓ :

1. Finançament de la inversió i cost del capital associat

Inversió inicial:  Q0 = - 22 MPTA.

Alternativa (A):

C0 = 
22

1 0 02− ,
 = 22,44898 MPTA

n = 5 anys
i  = 11 %
Despeses = 2 % de C0

F0  = I * 
(1 k) 1

(1 k) * k

C

(1 k)

5

5
0

5

+ −
+













+
+

22 = 2,46938776 * 
(1 k) 1

(1 k) * k

22,44898

(1 k)

5

5 5

+ −
+













+
+

=> k = 11,549 ≅ 11,55 %

=> Cost efectiu: K = k * (1-0,35) = 7,507 %
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Alternativa (B):

C0 = 
22

1 0 05− ,
 = 23,157895 MPTA

n = 5 anys
i  = 10 %
Despeses = 5 % de C0

F0  = A * 
(1 k) 1

(1 k) * k

5

5

+ −
+













A = C0 * i *
(1 i)

(1 i) -1

5

5

+
+













= 6,10899429

=> k = 12,040  %

=> Cost efectiu: K = k * (1-0,35) = 7,826 %

Escollim el préstec del banc A, perquè té un cost de capital menor. El cost de capital de la inversió serà del 7,5
%.

2. Fluxos de caixa associats al projecte d’inversió

0 1 2 3 4 5
Estalvi de costos 8 8,32 8,6528 8,998912 9,358868
-  Amortització -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4
= Benefici 3,6 3,92 4,2528 4,598912 4,95887
-  Impostos -1,26 -1,372 -1,48848 -1,60962 -1,7356
+ Amortització 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
= Fons generats 6,74 6,948 7,16432 7,389293 7,623265
-  Fons invertits -22 +1,3
= Flux de caixa -22 6,74 6,948 7,16432 7,389293 8,923265

Σ Qt -22 - 15,26 - 8,312 -1,14768 6,241613 15,16488

3. Viabilitat econòmica del projecte: VAN, TIR i pay back.

Pay back = 4 anys

VAN = 
Q

(1 0,07507)
t

t
0

5

+









∑  = 7,791995 MPTA

TIR = r = 19,48 %

El projecte és econòmicament viable i, per tant, és recomanable de realitzar-lo.
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4. Liquiditat generada pel projecte d’inversió

Interessos (després d’impostos) = 2,46938776 * (1-0,35) = 1,6051

0 1 2 3 4 5
Amortització capital 22 -22
Pagament interessos -1,6051 -1,6051 -1,6051 -1,6051 -1,6051
Flux de caixa -22 6,74 6,948 7,16432 7,389293 8,923265
Tresoreria 0 5,134898 5,342898 5,559218 5,784191 -14,6818

Σ Tresoreria 0 5,134898 10,47779 16,03701 21,82121 7,139367

S’observa que els fluxos de caixa generats pel projecte seran suficients per amortitzar el préstec i pagar els
interessos.
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CAS 11: FLUVIÀ, S.A.

Enric Boix ha acabat la carrera d’Enginyeria Industrial el darrer estiu. Un cop acabada la carrera i en enfrontar-se
al món laboral, s’ha adonat que no sap pas per on començar a busca feina. Però, a més, tampoc no està gaire
segur de quin tipus de feina que li agradaria fer. Ara bé, una cosa té clara: voldria treballar per compte propi, ja
que sempre li ha agradat disposar d’una certa independència.

Així, doncs, decideix associar-se amb el seu amic Joan Grevolosa, que ha estudiat Econòmiques, i amb més
coratge que prudència tornen al seu poble i hi obren una petita consultoria.

Finalment, després de remoure cel i terra, han aconseguit el seu primer client. Es tracta d’una empresa comercial
de la localitat: FLUVIÀ, S.A.

FLUVIÀ, S.A., és una petita empresa comercial que es dedica a la venda i la distribució de materials de
construcció per a la població i rodalia.

El 1998 espera augmentar les vendes en un 50 % i, atesa la composició dels costos i el seu comportament, es
previst que el cost de les vendes augmentarà proporcionalment, les despeses comercials augmentaran un 40 % i
les despeses generals un 30 %.

Aquest increment d’activitat exigeix un increment del finançament, per la qual cosa s’han plantejat dues
alternatives:

a) Augmentar el capital social de l’empresa en 20 milions de pessetes.
 
b) Obtenir un préstec de 20 milions de pessetes al 10 % d’interès anual.

Per tal de fer l’estudi, la societat ha subministrat a Enric Boix el compte de resultats de l’exercici 1997, en què
els valors estan expressats en milers de pessetes:

Vendes 85.000
Cost de vendes:

Existències inicials 28.000
Compres 44.000

- Existències finals (8.000)
Despeses comercials 3.000
Despeses generals 4.000
Despeses financeres 2.000
Resultat extraordinari 200
Impost sobre societats (35 %) 4.270
Benefici després d’impostos 7.930

A més, l’han informat que a l’exercici 1997 els préstecs ja formalitzats no han experimentat cap moviment
(amortització de capital), ni tampoc ho faran el 1998. El 1997 el capital social desembossat és de 80 milions de
pessetes i les reserves, 4 milions de pessetes.
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Amb aquestes dades, es demana:

1. Calculeu la rendibilitat del 1997.
 
2. Estimeu el compte de resultats previst per al final de 1998, en el cas d’escollir l’alternativa de finançament (a)

i en el cas d’escollir l’alternativa (b).
 
3. Determineu quina serà l’alternativa de finançament per a 1998 que farà que sigui màxima la rendibilitat dels

fons propis.

SOLUCIÓ :

1. Rendibilitat del 1997

Vendes 85.000
Cost de vendes: 64.000

Existències inicials 28.000
Compres 44.000
Existències finals 8.000

Marge brut 21.000
Despeses de venda 3.000
Despeses generals 4.000

Benefici d’explotació 14.000
Despeses financeres 2.000
Resultat extraordinari 200

Benefici abans d’impostos 12.200
Impost sobre societats (35 %) 4.270

Benefici després d’impostos 7.930

Abans de distribuir el benefici de l’exercici, tindrem:

Capital = 80.000
Reserves = 4.000
BdI = 7.930

=> Recursos propis = 91.930 milers de pessetes

=> Rendibilitat financera = 
BdI

RP
* 100 =  8,6261 %
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2.  Comptes de resultats previstos per a 1998

Alternativa (a): augment del capital social

Vendes 127.500
Cost de vendes: 96.000

Existències inicials
Compres
Existències finals

Marge brut 31.500
Despeses de venda 4.200
Despeses generals 5.200

Benefici d’explotació 22.100
Despeses financeres 2.000
Resultat extraordinari 0

Benefici abans d’impostos 20.100
Impost sobre societats (35 %) 7.035

Benefici després d’impostos 13.065

Alternativa (b): préstec

Vendes 127.500
Cost de vendes: 96.000

Existències inicials
Compres
Existències finals

Marge brut 31.500
Despeses de venda 4.200
Despeses generals 5.200

Benefici d’explotació 22.100
Despeses financeres 4.000
Resultat extraordinari 0

Benefici abans d’impostos 18.100
Impost sobre societats (35 %) 6.335

Benefici després d’impostos 11.765
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3. Alternativa que fa que sigui màxima la rendibilitat dels fons propis

Hipòtesi: Se suposa que s’ha distribuït tot el benefici de l’any 1997 en forma de dividends; per tant, la quantitat
de reserves continua essent la mateixa.

Alternativa (a): augment del capital social

Capital  = 100.000
Reserves = 4.000
BdI = 13.065

=> Rendibilitat financera = 
BdI

RP
* 100 = 11,1605 %

Alternativa (b): préstec

Capital  = 80.000
Reserves = 4.000
BdI = 11.765

=> Rendibilitat financera = 
BdI

RP
 * 100 = 12,2853 %

L’alternativa (b), corresponent al préstec bancari, és la que maximitza la rendibilitat dels fons propis de
l’empresa.

Hipòtesi: Al principi de 1998, després de distribuir el benefici. Se suposa que la totalitat del benefici de l’exercici
de 1997 es reté i passa a reserves (no es distribueixen dividends).

Capital = 80.000
Reserves = 11.930
BdI = 0

=> Recursos propis = 91.930 milers de pessetes
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Alternativa (a): augment del capital social al final de l’any 1998

Capital  = 100.000
Reserves = 11.930
BdI = 13.065

=> Recursos propis = 124.995 milers de pessetes

=> Rendibilitat financera = 
BdI

RP
* 100 = 

13065

124 995

.

.
 * 100 =  10,45 %

Alternativa (b): préstec

Capital  = 100.000
Reserves = 11.930
BdI = 11.765

=> Recursos propis = 103.685 milers de pessetes

=> Rendibilitat financera = 
BdI

RP
 * 100 = 

11765

103685

.

.
 * 100 =  11,34 %
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CAS 12: INNOVSA

Una empresa està estudiant la possibilitat de comprar una màquina que li permetria reduir els costos de fabricació
(mà d’obra directa, energia, hores màquina) d’un dels seus productes.

La producció d’aquest producte és de 40.000 unitats anuals, a un preu de venda de 1.250 PTA/u. El cost per hora
que té l’empresa en aquests moments és de 2.500 PTA/h de mà d’obra directa i de 2.000 PTA/h de màquina.

Segons els resultats de l’estudi realitzat, l’estalvi de costos que s’obtindria el primer any de funcionament de la
màquina seria el següent:

- Reducció de les devolucions de vendes, en augmentar la qualitat del producte final. Les devolucions són
actualment del 3 % de la producció i es preveu que es redueixin a l’1 %.

- Reducció a la meitat dels productes defectuosos durant el procés de fabricació. Aquests defectes tenen un cost
anual d’1.500.000 PTA i es preveu que es puguin reduir a la meitat.

- Reducció del temps de màquina necessari, de 500 a 400 deumil·lèsimes d’hora per unitat.

- Reducció, en la mateixa quantitat, del temps d’operari per unitat.

- Reducció del temps necessari d’inspecció de cada unitat, de 400 a 200 deumil·lèsimes d’hora.

- Estalvi energètic de 950.000 PTA anuals, gràcies a una eficiència major de la màquina.

Per als anys següents, la previsió de l’estalvi de costos es fa partint de la hipòtesi que augmentaran d’acord amb
la inflació, prevista d’un 3 % anual per als pròxims anys.

La màquina té un preu de compra de 20 milions de pessetes i es previst un valor residual de 2 milions al final de
la seva vida útil, de 5 anys (encara que no es tindrà en compte a l’efecte de l’amortització).

No es preveuen variacions en el capital circulant de l’empresa. De totes maneres, abans de poder utilitzar la
màquina a ple rendiment s’hauràn d’afrontar unes despeses de posada a punt i entrenament del personal
encarregat del funcionament, estimades en 1,5 milions de pessetes.

Caldrà tenir en compte l’efecte de l’impost sobre societats, amb un tipus vigent del 35 %, ja que és una empresa
amb beneficis, sobretot si la inversió millora encara més la seva posició econòmica.

El departament financer ha estudiat el pla de finançament per a aquest projecte i ha considerat que es podran
utilitzar fins a tres fonts de finançament, que són les següents:

Font Quantitat màxima Cost efectiu
Préstec de la caixa d’estalvis 10 milions 8 %
Préstec del banc 10 milions 8,5 %
Recursos propis 5 milions 5 %
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Amb aquestes dades, es demana:

1. Calculeu l’estalvi de costos total anual que la inversió comportaria.
 
2. Calculeu els fluxos de caixa associats al projecte d’inversió en cadascun del períodes de temps de l’horitzó

econòmic.
 
3. Determineu el cost de capital per a l’empresa.
 
4. Calculeu el VAN, el TIR i el pay back del projecte.
 
5. Redacteu-ne les conclusions.

SOLUCIÓ:

Ens trobem davant d’una decisió d’inversió i caldrà decidir si comprem la màquina o no la comprem. Com que la
vida de la màquina és de 5 anys, prendrem com a horitzó temporal d’estudi de la viabilitat econòmica d’aquesta
inversió 5 anys.

Si l’empresa compra la màquina, tindrà un benefici diferencial (respecte al fet de no comprar-la) que serà
directament l’estalvi de costos de fabricació que li proporcionarà la màquina.
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ESTALVI DE COSTOS
HORES UNITATS PREU UNIT. REDUCCIÓ ESTALVI

Devolució de productes 40000 1250 0,02 1000000
Productes defectuosos 1500000 0,5 750000
Temps de màquina 0,01 40000 2000 800000
Temps d'operari 0,01 40000 2500 1000000
Inspeccions 0,02 40000 2500 2000000
Energia 950000

6500000

0 1 2 3 4 5

ESTALVI  COSTOS ( milions) 6,5 6,695 6,89585 7,1027255 7,31580727
- AMORTITZACIÓ 4 4 4 4 4
= BENEFICI BRUT 2,5 2,695 2,89585 3,1027255 3,31580727
- IMPOSTOS (35 %) 0,875 0,94325 1,0135475 1,08595393 1,16053254
= BENEFICI NET 1,625 1,75175 1,8823025 2,016771575 2,155274722
+ AMORTITZACIÓ 4 4 4 4 4
= FONS GENERATS 5,625 5,75175 5,8823025 6,01677158 6,15527472

0 1 2 3 4 5

MÀQUINA 20 -1,3
+ DESPESES 1,5
= FONS INVERT. 21,5 0 0 0 0 -1,3

0 1 2 3 4 5

FONS GENERATS 5,625 5,75175 5,8823025 6,01677158 6,15527472
- FONS INVER. -21,5 0 0 0 0 1,3
= FLUX DE CAIXA -21,5 5,625 5,75175 5,8823025 6,01677158 7,45527472
SUMA FLUXOS -21,5 -15,875 -10,12325 -4,2409475 1,77582408 9,2310988

TIR 0,12625695 12,625695 %
VAN 3,174934856
i=7,453 %

COST DE CAPITAL

OPCIÓ QUANTITAT COST (%) COST(0/1)
c 5 5 0,05 1,162790698
a 10 8 0,08 3,720930233
b 6,5 8,5 0,085 2,569767442
K 21,5 7,4534883720,074534884
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1. Estalvi de costos total anual que la inversió comportaria

L’estalvi de costos que s’obtindrà el primer any es calcula de la manera següent:

a) Reducció de les devolucions de vendes del 2 % de vendes brutes:

0,02 * 40.000 u. * 1.250 PTA/u. = 1.000.000 PTA.

b) Reducció de defectes:    1.500.000 * 
1

2
 = 750.000 PTA.

c) Reducció del temps de màquina:

10000 h/u. * 
h10.000

h 1
00

* 2.000 PTA/h * 40.000 u. = 800.000 PTA.

d) Reducció de temps d’operari:

10000 h/u. * 
h10.000

h 1
00

* 2.500 PTA/h * 40.000 u. = 1.000.000 PTA.

e) Reducció de temps d’inspecció (operari):

20000 h/u. * 
h10.000

h 1 
00

* 2.500 PTA/h * 40.000 u. = 2.000.000 PTA.

f) Estalvi energètic: 950.000 PTA.

Total estalvi de costos el primer any = 6.500.000 PTA.

L’estalvi de costos per als anys següents serà un 3 % més gran cada any. Així tindrem:

t = 2 Estalvi de costos = 6.500.000 * (1 + 0,03) = 6.695.000 PTA.
t = 3 Estalvi de costos = 6.695.000 * (1 + 0,03) = 6.895.850 PTA.
t = 4 Estalvi de costos = 6.895.850 * (1 + 0,03) = 7.102.725 PTA.
t = 5 Estalvi de costos = 7.102.725 * (1 + 0,03) = 7.315.807 PTA.
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2. Fluxos de caixa associats al projecte d’inversió en cadascun dels períodes de temps de l’horitzó
econòmic

Per calcular els fluxos de caixa associats a aquesta inversió, hem de tenir en compte els fons que necessitem
invertir i els fons generats pel projecte. Aquests fluxos de caixa s’hauran de calcular després d’impostos, ja que si
l’empresa preveu tenir beneficis en un futur i la inversió li comporta, a més, un benefici diferencial, l’empresa
haurà de pagar en concepte d’impost sobre societats el 35 % d’aquest benefici diferencial.

Així, doncs, per al primer any és previst un benefici diferencial abans d’impostos de 2.500.000 PTA, resultat de
restar de l’estalvi de costos que proporciona la màquina la seva amortització (si s’amortitza linealment en 5 anys,
a raó de 4 milions l’any). Si a aquest benefici li restem el 35 % en concepte d’impost sobre societats, se n’obté el
benefici net després d’impostos i, per tal de trobar el flux de caixa (cobraments menys pagaments) s’ha de sumar
a aquest benefici l’amortització de la màquina, ja que no és un pagament (sols l’hem tingut en compte per poder
calcular la quantitat que s’ha de pagar com a impost). Com es pot veure al full de càlcul adjunt, els fons generats
el primer any són de 5.625.000 PTA. Per als anys següents es determinen de manera anàloga.

Pel que fa als fons invertits, a l’instant zero cal comprar la màquina per 20 milions de pessetes i pagar unes
despeses addicionals d’1,5 milions de pessetes. Això comporta una inversió inicial de 21,5 milions de pessetes.

Al final de la seva vida útil, la màquina estarà totalment amortitzada (el seu valor comptable serà zero) i s’estima
que la seva venda proporcionarà un cobrament final d’1,5 milions de pessetes. Com que aquesta quantitat serà un
benefici extraordinari, s’haurà de pagar també com a impost sobre societats el 35 % d’aquest benefici, la qual
cosa  representa que l’empresa obtindrà un cobrament net de només 1,3 milions de pessetes (vegeu taula annexa).

3. Cost de capital per a l’empresa

El cost de capital per a l’empresa serà el cost mitjà ponderat del finançament utilitzat.

Com que la inversió inicial és de 21,5 milions de pessetes, l’empresa s’aprovisionarà de fons fins a un total de
21,5 milions i, en primer lloc, escollirà aquelles opcions més econòmiques.

Així, primer s’utilitzaran els 5 milions de recursos propis, els 10 milions de préstec a la caixa d’estalvis i la resta
de fons, és a dir, 6,5 milions, mitjançant un préstec bancari al 8,5 %.

Cost mitjà ponderat = 
5

215,
* 5 + 

10

215,
* 8 + 

65

215

.

,
* 8,5  = 7,45 %
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4. Càlcul d’indicadors

VAN  = Q0 + 
Q

(1 k)
1

+
+

Q

(1 k)
2

2+
+

Q

(1 k)
3

3+
+

Q

(1 k)
4

4+
+

Q

(1 k)
5

5+

on k = 7,45 %

VAN = -21,5 + 
5,625

1,0745
+

5,75175

(1,0745)2
+

5,8823025

(1,0745)3
+

6,0167715

(1,0745)4
+

7,45527

(1,0745)5

VAN = 3,174935 MPTA > 0

TIR = r    tal que:       0 = Q0 + 
Q

(1 k)
1

+
+

Q

(1 k)
2

2+
+

Q

(1 k)
3

3+
+

Q

(1 k)
4

4+
+

Q

(1 k)
5

5+

0 = -21,5 + 
5,625

1+ r
+

5,75175

(1+ r)2
+

5,8823025

(1+ r)3
+

6,0167715

(1+ r)4
+

7,45527

(1+ r)5

trobem un TIR = r = 12,62 %   >  k = 7,45 %

Pay back = PB = T

Q 0t
t 0

T

=
∑ ≥     => Pay back = 4 anys

5. Conclusions

La inversió presenta una rendibilitat molt bona malgrat que la liquiditat no sigui gaire interessant, ja que la
inversió amb la màquina no es recupera fins al quart any, que en realitat és el penúltim any de la seva vida útil.

De fet si aquest estalvi de costos és proporcional al llarg de l’any, recuperarem la inversió al cap de tres anys i
escaig (aproximadament 3 anys i 8 mesos).

Així, doncs, aconsellem de dur a terme la inversió de compra d’aquesta màquina.
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CAS 13: VENTILAND

Ventiland és una empresa dedicada a la fabricació de ventiladors de diversos tipus per a la indústria d’equips
frigorífics.

Actualment l’empresa es planteja la possibilitat de fabricar un nou producte, en concretament, un ventilador per a
equips d’aire condicionat.

Per això ha fet un estudi de mercat del qual es dedueixen les conclusions següents:

a) A causa de l’èxit que està tenint la instal·lació d’aire condicionat amb bomba de calor, el mercat de
ventiladors centrífugs ha anat creixent de manera continuada en els últims anys, i és previst que aquest
creixement s’estabilitzarà en un 10 % anual durant els anys propers.

 
b) No hi ha cap fabricant nacional que hagi desenvolupat un ventilador d’aquestes característiques, ni s’espera

que n’hi hagi en endavant, per la qual cosa es constata que els fabricants d’equips d’aire condicionat
depenen dels proveïdors estrangers, sobretot els italians.

 
c) A un preu de 10.000 PTA/unitat amb l’IVA inclòs, es calcula que Ventiland podria vendre unes 20.000

unitats del nou producte el primer any.
 
d) Per als anys següents s’estima que l’augment d’unitats venudes s’equipararia al creixement del mercat, si el

preu unitari de venda es manté estable en pessetes constants.
 
e) El pressupost de despeses de promoció del nou ventilador és de 10 MPTA el primer any. Per als anys

següents, seria suficient destinar un 2 % de la quantitat de les vendes.

El Departament de Fabricació considera que el nou ventilador requerirà matèries primeres per valor de 2.000
PTA/unitat i 2.500 PTA/unitat de mà d’obra i magatzem.

La inflació prevista per al primer any és del 4 %, i se suposa que amb les mesures adoptades pel govern es
mantindrà constant 2 anys més, i que  després s’estabilitzarà en el 2 %.

Com que la política del govern aconsella que els costos no superin la inflació prevista, se suposa que, en els
pròxims anys, tant els costos de matèries primeres com els de mà d’obra augmentaran segons l’increment anual
de la inflació.

Les últimes tècniques en gestió d’estocs han permès reduir els estocs de materials a l’empresa. Tot i així, es
considera que la inversió requerirà disposar d’un magatzem de matèries primeres, amb una dimensió que permeti
abastar almenys durant 30 dies el Departament de Fabricació.

Es considera que la xarxa de distribució actual seria suficient per comercialitzar el nou producte i, igual que la

resta de productes, l’estoc de productes acabats hauria de ser per terme mitjà el corresponent a 30 dies de venda.
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Seguint amb la política actual de l’empresa, es creu que el període de cobrament a clients i pagament de

proveïdors serà de 90 dies.

En concepte de disponible es considera que seran necessaris 2 milions de pessetes el primer any, quantitat que

s’haurà d’incrementar en 120.000 PTA anualment en els anys següents.

Les despeses de distribució (de transport, de personal, etc.) previstes anualment (per exemple, descomptes de

lletres) seran equivalents a un 4 % de la xifra bruta de vendes, i caldrà tenir en compte, a més, unes despeses

diverses per explotació per valor del 5 % del total de les despeses d’explotació.

Cal considerar l’efecte de l’IVA del 16 % i de l’impost sobre societats, amb un tipus vigent del 35 %, perquè és

una empresa amb beneficis.

Per a la fabricació del ventilador es disposa d’un terreny propi, suficient, situat al costat de les naus ja existents.

Aquest terreny és molt difícil de vendre. La construcció de la nova nau costaria 50.000.000 de pessetes i

s’amortitzaria durant 25 anys.

La maquinària que s’ha d’adquirir està valorada en 100 milions i el 60 % correspon a equipaments bàsics del

projecte, amb una vida física de 10 anys i un valor residual nul. El 40 % restant correspon a equips

complementaris o auxiliars, que forçosament s’hauran de renovar després de 6 anys de funcionament, amb un

valor residual mitjà al final del sisè any d’un 5 % del valor d’adquisició en pessetes corrents, després d’aplicar-hi

els impostos, no amortitzable.

Es creu necessari fer, a més, altres inversions inicials per diversos conceptes, valorades en 3 milions de pessetes

en total, amortitzables en 5 anys.

El Departament Financer ha determinat que el cost mitjà de capital per a Ventiland és d’un 10 % després

d’aplicar-hi els impostos.

Amb aquestes dades, es demana estudiar la viabilitat econòmica de fabricar el nou producte.

SOLUCIÓ:

Aquest cas consisteix a estudiar la viabilitat econòmica de fabricar i comercialitzar un nou producte. Es tracta
d’estudiar un projecte de llançament d’un nou producte al mercat, que comporta una sèrie d’inversions en
immobilitzat i en capital circulant.

Prenem com a horitzó temporal d’estudi la vida física estimada dels elements bàsics del projecte, que és de 10
anys. S’ha de suposar que la vida comercial del nou producte serà, com a mínim, de 10 anys.

Si l’empresa decideix fabricar aquest producte, tindrà uns ingressos diferencials corresponents a les vendes
d’aquest producte.
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Per al primer any, els ingressos previstos seran els següents:

I = q * p = 20.000 u. * 10.000 PTA/u. = 200.000.000 PTA.

A aquests ingressos s’ha de restar l’IVA (que caldrà ingressar a hisenda).

Per tant, els ingressos nets corresponents al primer any seran:

t = 1 Inets = 200.000.000 * (1 - 0,16) = 168.000.000 PTA.

Per als anys següents, és previst que el nombre d’unitats venudes s’incrementi un 10 % anual i que el preu unitari
de venda en pessetes corrents s’incrementi segons la taxa d’inflació.

t = 2 q = 22.000 u.
p = 10.400 PTA/u.

Inets = 20.000.000 * (1+0,1) * 10.000 * (1+0,04) * (1-0,16) = 192.192.000 PTA.

És a dir: Inets = 22.000 u. * 10.400 PTA/u. * (1-0,16)

t = 3 q = 24.200 u.
p = 10.816 PTA/u.

Inets = 24.200 * 10.816 *  (1-0,16) = 219.867.648 PTA.

t = 4 q = 26.620 u.
p = 11.032,32 PTA/u.

Inets = 26.620 * 11.032,32 *  (1-0,16) = 246.691.501 PTA.

etc., vegeu el full de càlcul adjunt.

Els costos diferencials que l’empresa tindrà seran els de fabricació, comercialització i distribució del nou
producte.

Per al primer any les despeses d’explotació previstes són:

Matèries primeres = 20.000 u. * 2.000 PTA/u. = 40.000.000 PTA.

Mà d’obra i magatzem = 20.000 u. * 2.500 PTA/u. = 50.000.000 PTA.

Distribució = 0,04 * (20.000 * 10.000) = 8.000.000 PTA.
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Amortitzacions = 15.266.667 PTA.   (*)

Despeses de promoció = 10.000.000 PTA.

Despeses diverses  = 0,05 * (40.000.000 + 50.000.000 + 8.000.000 + 15.266.667 +
+ 10.000.000) = 0,05 * 123.266.667 = 6.163.333 PTA

(*) Se suposa que els diversos elements de l’immobilitzat s’amortitzen linealment de la manera següent:

Amortització de l’edifici = 
50.000.000 PTA

25 anys
 = 2.000.000 PTA/any

Amortització dels equips bàsics=
60.000.000 PTA

10 anys
= 6.000.000 PTA/any

     (per t=1,2,...,6)

Amortització dels equips auxiliars = 
40 000 000 1 0 04 1 0 023 3. . * ( , ) * ( , )+ +

6 anys
=

=
47 748587

6

. .
= 7.958.097 PTA/any   (per t=7,8,9,10)

Amortització d’ altres actius = 
3.000.000 PTA

5 anys
= 600.000 PTA/any

Del benefici brut obtingut per l’empresa s’ha de restar el 35 % en concepte de l’impost sobre societats, que
l’empresa ha d’ingressar a hisenda. Una vegada calculat el benefici net (després d’impostos), per calcular els fons
generats caldrà sumar totes les amortitzacions, ja que no són un pagament o sortida de diners reals de caixa.

Per als anys següents, els costos variables unitaris augmentaran segons la taxa d’inflació i la resta de costos,
segons les previsions donades a l’enunciat del cas (vegeu-ne la resolució al full de càlcul adjunt.)

Pel que fa a la inversió necessària en immobilitzat, l’empresa haurà d’invertir inicialment a l’any zero 153
milions de pessetes. També, en finalitzar el sisè any, l’empresa també haurà de renovar els equips auxiliars, ja
que la vida física d’aquests és de 6 anys.

Se suposa que el preu de compra d’aquests equipaments s’haurà incrementat d’acord amb la inflació en aquests
sis anys i, per tant, el nou preu de compra serà:

40.000.000 * (1+0,04)3 * (1+0,02)3 = 47.748.587 PTA.
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A aquesta inversió necessària caldrà deduir el que l’empresa cobrarà per la venda dels equips vells, per la qual
cosa es preveu un valor residual després d’impostos del 5 % del seu valor d’adquisició (atès que estaran
totalment amortitzats i el seu valor comptable serà nul):

40.000.000 * 0,05 = 2.000.000 PTA.

Així, el flux que tindrem el sisè anys serà de: 47.748.587 - 2.000.000 = 45.748.587 PTA.

A l’any desè, l’empresa preveu vendre l’edifici pel seu valor comptable, que serà de:

VC = valor d’adquisició - amortització acumulada dels 10 anys

VC = 50.000.000 - 10 * 2.000.000 = 30.000.000 PTA.

A més, els equips auxiliars tindran encara un valor comptable de:

VC = 47.748.587 - 4 * 7.958.097 = 15.916.199 PTA.

Pel que fa a la inversió en capital circulant, l’empresa el primer any haurà d’incrementar:

Disponible = 2.000.000 PTA.

Estoc de matèries primeres = 
30 dies

360
 * 20.000 u. * 2.000 PTA/u. = 3.333.333 PTA.

Estoc de productes acabats = 
30 dies

360
 * 20.000 u. * (2.000 + 2.500) PTA/u. =

= 7.500.000 PTA.

valorant cada unitat en estoc segons el seu cost variable de matèries primeres i mà d’obra.

Comptes per cobrar =
90 dies

360
 * Vendes brutes =

90 dies

360
* 200.000.000 = 50.000.000 PTA

Comptes per pagar =
90 dies

360
 * Compres =

90 dies

360
* 40.000.000= 10.000.000 PTA

Per als anys següents (t =2,3,...,9) només caldrà calcular l’increment d’aquestes partides.

t =2,...,9 ∆ Disponible = 120.000 PTA.
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t = 2 ∆ Estocs de matèries primeres =
30

360
*(Comprest - Comprest-1) =

= 480.000 PTA.

t = 2 ∆ Estoc del producte acabat =

=
30

360
* [(Cost m.p. + Cost m.o.d.)t - (Cost m.p. + Cost m.o.d.)t-1 ]  =

= 1.080.000 PTA.

t = 2 ∆ Comptes per cobrar =
90

360
*(Vendes brutest - Vendes brutest-1) =

= 7.200.000 PTA.

(vegeu el full de càlcul)

L’últim any, la inversió en circulant es recupera i, per tant, només caldrà calcular la suma del que s’havia invertit
en els anys anteriors i canviar-ne el signe.

Conclusions

Com es pot comprovar, la inversió es recupera en 5 anys, la qual cosa indica una liquiditat bastant bona i és molt
rendible, ja que el VAN és de 227,913 milions de pessetes, que correspon a una rendibilitat del 26,54 %, molt
superior al cost del capital, el 10 %.

De l’estudi es pot concloure que el llançament del nou ventilador és viable des del punt de vista econòmic i, per
tant, es recomana dur a terme el projecte.

Full de càlcul:
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ANY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INFLACIÓ 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
1 + INFLACIÓ 1.04 1.04 1.04 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

FONS GENERATS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VENDES BRUTES 200.0000 228.8000 261.7472 293.6804 329.5094 369.7095 414.8141 465.4214 522.2028 585.9115
- IVA (16%) -32.0000 -36.6080 -41.8796 -46.9889 -52.7215 -59.1535 -66.3703 -74.4674 -83.5524 -93.7458
= VENDES NETES 168.0000 192.1920 219.8676 246.6915 276.7879 310.5560 348.4438 390.9540 438.6503 492.1657

TOTAL INGRESSOS 168.0000 192.1920 219.8676 246.6915 276.7879 310.5560 348.4438 390.9540 438.6503 492.1657

COST M.P. 40.0000 45.7600 52.3494 58.7361 65.9019 73.9419 82.9628 93.0843 104.4406 117.1823
COST M.O.D. 50.0000 57.2000 65.4368 73.4201 82.3773 92.4274 103.7035 116.3553 130.5507 146.4779
DESPESES PROMOCIÓ 10.0000 4.5760 5.2349 5.8736 6.5902 7.3942 8.2963 9.3084 10.4441 11.7182
DESPESES DISTRIBUCIÓ 8.0000 9.1520 10.4699 11.7472 13.1804 14.7884 16.5926 18.6169 20.8881 23.4365
AMORTITZ. EDIFICIS 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000
AMORTITZ. MAQUINÀRIA 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000
AMORTITZ.EQUIPAMENT AUX 6.6667 6.6667 6.6667 6.6667 6.6667 6.6667 7.9581 7.9581 7.9581 7.9581
ALTRES AMORTITZACIONS 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000
DESPESES DIV. EXPLOT. 6.1633 6.5977 7.4379 8.2522 9.1658 10.1609 11.3757 12.6662 14.1141 15.7386

TOTAL COSTOS 129.4300 138.5524 156.1956 173.2958 192.4823 213.3794 238.8889 265.9892 296.3956 330.5116

BENEFICI BRUT 38.5700 53.6396 63.6720 73.3957 84.3056 97.1765 109.5549 124.9648 142.2547 161.6541

- IMPOSTOS (35%) -13.4995 -18.7739 -22.2852 -25.6885 -29.5070 -34.0118 -38.3442 -43.7377 -49.7892 -56.5789

BENEFICI NET 25.0705 34.8657 41.3868 47.7072 54.7986 63.1648 71.2107 81.2271 92.4656 105.0751

+ AMORTITZACIONS 15.2667 15.2667 15.2667 15.2667 15.2667 14.6667 15.9581 15.9581 15.9581 15.9581

TOTAL FONS GENERATS 40.3372 50.1324 56.6535 62.9739 70.0653 77.8314 87.1688 97.1852 108.4237 121.0332

FONS INVERTITS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TERRENY 0
EDIFICI 50 -30.00000
MAQUINÀRIA 60
EQUIPS. AUX. 40 45.74859 -15.91620
ALTRES 3

TOTAL IMMOB. 153 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 45.74859 0.00000 0.00000 0.00000 -45.91620

DISPONIBLE 2.00000 0.12000 0.12000 0.12000 0.12000 0.12000 0.12000 0.12000 0.12000 0.12000
ESTOC M.P. 3.33333 0.48000 0.54912 0.53222 0.59715 0.67000 0.75174 0.84346 0.94636 -8.70338
ESTOC P.T. 7.50000 1.08000 1.23552 1.19749 1.34359 1.50751 1.69142 1.89777 2.12930 -19.58260
COMPTES PER COBRAR 50.00000 7.20000 8.23680 7.98329 8.95725 10.05004 11.27614 12.65183 14.19535 -130.5507
COMPTES PER PAGAR -10.00000 -1.44000 -1.64736 -1.59666 -1.79145 -2.01001 -2.25523 -2.53037 -2.83907 26.11014

TOTAL CAP. CIRC. 0 52.83333 7.44000 8.49408 8.23634 9.22654 10.33754 11.58408 12.98269 14.55194 -132.6065

TOTAL INVERSIÓ 153 52.83333 7.44000 8.49408 8.23634 9.22654 56.08612 11.58408 12.98269 14.55194 -178.5227

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL INVERSIÓ -153 -52.8333 -7.4400 -8.4941 -8.2363 -9.2265 -56.0861 -11.5841 -12.9827 -14.5519 178.5227

TOTAL FONS GENERATS 40.3372 50.1324 56.6535 62.9739 70.0653 77.8314 87.1688 97.1852 108.4237 121.0332

FLUX DE CAIXA -153 -12.4962 42.6924 48.1594 54.7375 60.8388 21.7453 75.5847 84.2025 93.8717 299.5560

SUMA FLUXOS  C. -153 -165.4962 -122.8038 -74.6444 -19.9069 40.9319 62.6772 138.2619 222.4644 316.3362 615.8922

VAN (i=10 %) 227.913
TIR 0.26547
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CAS 14: GELMAR

El Senyor Ramon Armengol, copropietari d’una petita consultoria, torna a la feina després d’un dinar de negocis.
Posa la cartera carregada de documents sobre la taula i es deixa caure a la butaca. Definitivament, es diu, ha
menjat massa i ara es troba més aviat pesat. De totes maneres, està satisfet. Ha aconseguit un nou client, i això
val més que una indigestió.

Aquest nou client és l’empresa GELMAR, una petita empresa del sector de l’alimentació, concretament de
menjars precuinats i congelats, que li ha encarregat un informe de la situació econòmica i financera de l’empresa.
A més, també volen que els assessori sobre la viabilitat de dos projectes d’inversió en nova maquinària.

El senyor Armengol obre la cartera i n’extreu els documents que necessita, és a dir, el balanç de situació i el
compte de resultats dels dos darrers anys. La informació subministrada per l’empresa, en milers de pessetes, és la
següent:

Balanç de situació a 31 de desembre de 1997:

ACTIU 1996 1997
Terrenys i construccions 5.500 6.000
Instal·lacions tècniques i maquinària 15.000 19.250
Amortització acumulada en immobilitzat material - 7.250 - 8.750
Existències 1.100 1.250
Clients 950 1.050
Inversions financeres temporals - - - 90
Bancs 700 -50
Caixa 535 160

TOTAL 16.535 19.000

PASSIU 1996 1997
Capital i reserves 11.000 11.850
Pèrdues i guanys (benefici del període) 2.575 3.800
Préstec a llarg termini 250 1.400
Préstec a curt termini 1.350 300
Proveïdors 820 1.200
Hisenda pública creditora 540 450

TOTAL 16.535 19.000
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Compte de resultats:

1996 1997
Vendes brutes + 22.725 + 25.750
Devolucions de vendes - 665 - 660
Vendes netes 22.060 25.090
Variació d’existències de producte acabat +30 +50
Consum de materials (M.P., embalatges, etc.) -9.870 -10.905
Despeses de personal -4.540 -4.335
Subministraments (energia, aigua, etc.) -910 -1.135
Serveis externs (publicitat, manteniment, etc.) -1.155 -1.365
Dotació per a amortitzacions de l’immobilitzat -1.350 -1.435
BAII 4.265 5.965
Despeses financeres - 305 - 120
BAI 3.960 5.845
Impostos sobre beneficis - 1.385 - 2.045

Benefici 2.575 3.800

Pel que fa a les dues possibles inversions, la informació subministrada per l’empresa per tal de dur a terme
l’estudi és la següent:

Inversió 1:

Implantació d’un sistema automàtic d’envasament al buit. La inversió inicial, corresponent a l’any 1998,
seria de 7.095.000 pessetes amb un valor residual de la màquina de 700.000 pessetes.

Aquest nou sistema d’envasament permetria millorar la qualitat i la durabilitat dels seus productes
precuinats, a més de reduir els costos de personal.

Els fons que es preveu que aquesta inversió pot generar (després d’impostos) són els següents (en
milions de pessetes):

Any 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Qt 1,3 2 2 2 2 2
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Inversió 2:

Adquisició d’una nova màquina d’embalatge, amb una inversió inicial l’any 1998 de 6.450.000 pessetes
i un valor residual de la màquina de 250.000 pessetes.

El nou sistema d’embalatge permetria millorar la presentació dels productes congelats, amb la qual cosa
es preveu que augmentaran les vendes dels propers anys.

Els fons generats (beneficis diferencials després d’impostos) associats a la inversió són els següents (en
milions de pessetes):

Any 1999 2000 2001
Qt 1.2 2.9 4

Com a dada addicional, cal tenir en compte que l’empresa utilitza un tipus d’actualització del 9 %.

Amb aquestes dades, es demana:

1. Estat d’origen i aplicació de fons.
 
2. Fons de maniobra. Conclusions amb relació amb la seva evolució.
 
3. Anàlisi, utilitzant el valor i l’evolució de les ratios corresponents, de:
 

 a) Liquiditat, acidesa i tresoreria. Conclusions.
 
 b) Endeutament, qualitat del deute i capacitat de reemborsament. Conclusions.
 
 c) Rendibilitat econòmica i financera. Conclusions.

 
4. Conclusions globals amb relació amb la capacitat financera de l’empresa, amb vista a una ampliació futura

del volum de negoci.
 
5. Anàlisi de viabilitat dels dos projectes d’inversió. Càlcul del VAN, TIR i pay back.
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SOLUCIÓ :

1. Estat d’origen i aplicació de fons

Diferències entre ambdós balanços:

ACTIU
1996 1997 Diferència

(97 - 96)
Origen

(∆P + δA)
Aplicació
(δP + ∆A)

Edificis 5.500 6.000 500 500
Maquinària 15.000 19.250 4.250 4.250
Amortització acum. - 7.250 - 8.750 -1.500 1.500
Existències 1.100 1.250 150 150
Clients 950 1.050 100 100
Inversions fin. temp. - - - 90 90 90
Bancs 700 -50 - 750 750
Caixa 535 160 - 375 375

PASSIU
Capital i reserves 11.000 11.850 850 850
Benefici del període 2.575 3.800 1.225 1.225
Préstec a llarg t. 250 1.400 1.150 1.150
Préstec a curt t. 1.350 300 - 1.050 1.050
Proveïdors 820 1.200 380 380
Hisenda públ. credit. 540 450 - 90 90

Estat d’origen i aplicació de fons:

ORIGEN APLICACIÓ
Capital i reserves 850 Edificis 500
Benefici del període 1.225 Maquinària 4.250
Préstec a llarg termini 1.150 Existències 150
Proveïdors 380 Clients 100
Amortització acum. imm. mat. 1.500 Inversions fin. temp. 90
Bancs 750 Préstec a curt t. 1.050
Caixa 375 Hisenda públ. credit. 90

TOTAL 6.230 TOTAL 6.230

L’empresa s’ha finançat en un 57,5 % mitjançant recursos propis, dada que indica la seva molt bona capacitat
d’autofinançament. També ha obtingut fons en un 24,5 %, per mitjà de préstecs d’entitats de crèdit, amb la qual
cosa ha augmentat el seu deute, majoritàriament a llarg termini. La resta de recursos financers, més d’un 8 %, han
sortit de la seva tresoreria, que s’ha reduït considerablement.
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Respecte a les aplicacions, destaca l’increment de maquinària, que representa el 68,2 % del total de l’aplicació de
fons, que juntament amb l’increment de les inversions en terrenys i construccions fa que l’immobilitzat representi
el 76,24 % del total d’aplicacions de fons.

L’altra gran utilització ha consistit en l’amortització d’una part dels préstecs a curt termini (el 16,8 % del total de
l’aplicació de fons).

La resta d’aplicacions ha servit per augmentar diverses partides de capital circulant de l’empresa, com ara:
existències (2,4 %), clients (1,6 %) i inversions financeres temporals (1,4 %). La resta s’ha utilitzat per disminuir
el deute amb hisenda (1,4 %).

2. Fons de maniobra

Balanç de 1996:

ACTIU PASSIU

IMMOBILITZAT NET 13.250 FONS PROPIS 13.575
Terrenys i construccions 5.500 Capital i reserves 11.000
Instal·lacions i maquinària 15.000 Benefici 2.575
Amortització acum. imm. mat. - 7.250 EXIGIBLE A LL.T. 250
CIRCULANT 3.285 Préstec a llarg termini 250
Existències 1.100 EXIGIBLE A C.T. 2.710
Clients 950 Préstec a curt termini 1.350
Inversions financeres temporals 0 Proveïdors 820
Bancs 700 Hisenda pública creditora 540
Caixa 535

TOTAL 16.535 TOTAL 16.535

Balanç de 1997:

ACTIU PASSIU

IMMOBILITZAT NET 16.500 FONS PROPIS 15.650
Lloguer ed. i  instal·lacions 6.000 Capital i reserves 11.850
Maquinària 19.250 Benefici 3.800
Amortització acum. imm. - 8.750 EXIGIBLE A LL.T. 1.400
CIRCULANT 2.500 Préstec a llarg termini 1.400
Existències 1.250 EXIGIBLE A C.T. 1.950
Clients 1.050 Préstec a curt termini 300
Accions 90 Proveïdors 1.200
Bancs -50 Hisenda pública creditora 450
Caixa 160

TOTAL 19.000 TOTAL 19.000
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F.M. = Actiu circulant - Passiu circulant

F.M.96 = 3.285.000 - 2.710.00  = 575.000 PTA.

F.M.97 = 2.500.000 - 1.950.000 = 550.000 PTA.

S’observa que l’empresa presenta un fons de maniobra positiu en els dos casos i que el seu valor és similar, amb
una disminució lleugera d’ un 8 % d’un any a l’altre.

3. Anàlisi de les ràtios

1996 1997

Liquiditat = 
A.C.

P.C.

3285

2 710

.

.
= 1.212

2 500

1950

.

.
= 1.282

Acidesa = 
Real.  +  Disp.

P.C.

2185

2 710

.

.
= 0,806

1250

1950

.

.
= 0,641

Tresoreria = 
Disponible

P.C.

1235

2 710

.

.
 = 0,456

110

1950.
= 0,056

1996 1997

Endeutament = 
Passiu

exig.Passiu 2 960

16535

.

.
= 0,179

3350

19 000

.

.
 = 0,176

Qualitat del deute = 
 total.Deute

C.T. Deute 2 710

2 960

.

.
= 0,915

1950

3350

.

.
= 0,582

Capacitat reemb. =  
Préstecs

  flowCash 2 575 1350

1600

. .

.
+

= 2,453
3800 1435

1700

. .

.
+

= 3,079

1996 1997

RE = 
BAII

Actiu
* 100

4 265

16535

.

.
* 100=  25,8 %

5965

19 000

.

.
* 100 = 31,4 %

RF = 
BdI

Fons propis
* 100

2 575

13575

.

.
* 100 = 18.97 %

3800

15650

.

.
* 100 = 24,28 %



Administració dempreses. Problemes resolts 87

1996 1997

Palanquejament  = 
BAI

BAII
 * 

Actiu total 

RP 1,13 1,19

Malgrat presentar un fons de maniobra positiu, l’empresa presenta unes ràtios de liquiditat l’any 1997 amb uns
valors inferiors als considerats correctes, sobretot la ràtio de tresoreria, que el 1997 presenta un valor
excessivament baix, cosa que indica que la tresoreria de l’empresa ha empitjorat. Això mateix es pot observar en
el balanç de situació, en què l’empresa passa a tenir un descobert en els seus comptes bancaris per valor de
50.000 PTA.

Pel que fa al grau d’endeutament, aquest és molt baix, una mica superior al 17 %. D’aquest endeutament,
pràcticament tot era a curt termini el 1996 i, en conseqüència, la qualitat del deute era molt baixa. Aquesta
qualitat ha millorat considerablement el 1997, i ha passat d’una ràtio del 0,91 al 0,58.

Atès que l’empresa està molt poc endeutada i que la seva capacitat de generar beneficis és bona, la capacitat de
retornar els préstecs és molt alta.

La rendibilitat de l’empresa és elevada, i millora d’un any a l’altre gràcies a un increment de les vendes i del
marge sobre les vendes.

4. Conclusions

L’empresa ha de millorar la tresoreria i solucionar els problemes de liquiditat a curt termini abans de tirar
endavant una inversió.

Té una capacitat de finançament molt bona, per dues raons principals:

La primera és que està molt poc endeutada i la seva capacitat d’endeutament futur és molt elevada (a més, el
coeficient de palanquejament és superior a 1).

La segona raó és que la seva capacitat d’autofinançament també és molt bona, ja que genera beneficis i aquests
s’incrementen d’un any a l’altre en un 47,6 %. El cash-flow també és elevat, de 5,238 milions de pessetes el
1997, quantitat que pot utilitzar per autofinançar les seves inversions. Això li permetria autofinançar més d’un 27
% del creixement del seu actiu (Cash-flow / Actiu total = 0,275).
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5. Anàlisi dels dos projectes d’inversió

VAN1 = -7,095 + 
1 3

1 09

,

,
 + 

2

1 092,
+ 

2

1 093,
+ 

2

1 094,
+ 

2

1 095,
+ 

2 7

1 096

,

,
 = 1,652 MPTA

VAN2 =  -6,45 + 
1 2

1 09

,

,
 + 

2 9

1 092

,

,
+ 

4 25

1 093

,

,
 =  0,374 MPTA

TIR1: -7,095 + 
1 3

1

,

+ r
 + 

2

1( + r)2
+ 

2

1( + r)3
+ 

2

(1 r)4+
+ 

2

(1 r)5+
+ 

2,7

(1 r)6+
 = 0     =>

=> TIR = 15,8 %

TIR2: -6,45 + 
1,2

1 r+
 + 

2,9

(1 r)2+
+ 

4,25

(1 r)3+
 = 0  => TIR = 11,7 %

0 1 2 3 4 5 6
Qt -7,095 1,3 2 2 2 2 2,7

Σ Qt -7,095 - 5,8 - 3,8 - 1,8 0,21 2,21 4,91

Pay back1 = 4 anys

0 1 2 3
Qt - 6,45 1,2 2,9 4,25

Σ Qt - 6,45 - 5,25 - 2,35 1,9

Pay back2 = 3 anys

Els dos projectes d’inversió són rendibles i presenten una liquiditat acceptable.

Si l’empresa hagués de prioritzar aquestes dues inversions, n’hauria de donar més a la primera, ja que tant el
VAN com el seu TIR són superiors respecte de la segona. A més, si tenim en compte el període de retorn,
malgrat que a la segona inversió aquest és més curt, coincideix amb la fi de l’horitzó temporal de l’estudi, mentre
que a la primera la inversió es recupera cap a la meitat de l’horitzó temporal d’estudi.
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CAS 15: SETRA, S.A.

Enric Boix estava més que content. Les coses no li podien anar millor. Encara no feia nou mesos que s’havia
decidit a obrir la seva pròpia consultoria i, tot i que al començament li va ser força difícil donar-se a conèixer i
obtenir clients, les coses havien canviat substancialment. Els primers clients havien van quedar molt satisfets dels
seus serveis i el van recomanar a d’altres petites empreses de la comarca. Però, a més, aquell dia tenia un motiu
especial per estar satisfet, ja que per primera vegada havia establert contactes amb SETRA, S.A., que era amb
diferència el client més important que havia tingut fins aleshores.

La societat SETRA, S.A., fabrica i comercialitza un únic producte. Es tracta d’un petit electrodomèstic del qual
tenia la producció en exclusiva, ja que n’havia comprat la patent a l’empresa americana que l’havia desenvolupat.
Això li permet disposar d’un avantatge competitiu respecte als altres fabricants d’electrodomèstics fins que
aquests no puguin desenvolupar un aparell de característiques semblants. Gràcies a això té força llibertat a l’hora
de fixar el preu de venda del producte.

L’empresa presentava a 1 de gener de 1998 l’estructura de costos unitaris (PTA/u.) i el balanç de situació (xifres
en milions de pessetes) següents:

COSTOS VARIABLES PTA/u.
De producció:
Matèries primeres 370
Mà d’obra directa 190
Energia 70
Serveis exteriors 200
Altres despeses variables 50

De distribució i venda:
Comissions 10
Transport de vendes 40
Mà d’obra de magatzem 5
Altres despeses variables 10

COSTOS FIXOS PTA/u.
De producció:
Costos de personal fix de fàbrica 85
Amortització d’instal·lacions de fàbrica 75
Altres costos fixos de producció 10

D’estructura:
Despeses de personal fix no de fàbrica 85
Amortització d’actius no productius 25
Subministraments, publicitat,
assegurances

10

Altres costos fixos d’estructura 5
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Balanç de situació a 31 de desembre de 1997

ACTIU PASSIU
Terrenys 80 Capital social 250
Edificis 320 Reserves 460
Maquinària 350 Pèrdues i guanys 60
Mobiliari 50 Préstecs a llarg termini 250
Amortització acum. Immobilitzat material -250 Préstecs a curt termini 80
Patents 60 Proveïdors 10
Amortització acum. Immobilitzat immaterial -30 Hisenda pública creditora 20
Inversions financeres a llarg termini 300
Existències 70
Clients 10
Inversions financeres temporals 150
Caixa i bancs 20
TOTAL 1.130 TOTAL 1.130

Amb aquestes dades, es demana:

1. Si durant el 1998 es preveu que fabricarà 100.000 unitats de producte, quin hauria de ser el preu de venda
d’aquestes unitats per tal d’obtenir un benefici d’explotació de 86 milions de pessetes?

A part de la qüestió anterior, el director de SETRA, S.A., està preocupat per saber quin hauria de ser el saldo
mínim de tresoreria que garantís la liquiditat suficient per al bon funcionament de l’empresa i que permetés pagar
els interessos dels préstecs bancaris per un total de 25 milions de pessetes, i amortitzar el capital pendent del
préstec a curt termini que figura al balanç de final d’any.

Cal suposar que les vendes es cobraran a 30 dies, les compres de matèries primeres es pagaran a 90 dies i els
altres pagaments vinculats a les despeses d’explotació es pagaran al comptat.

Amb aquestes dades, es demana:

2. Elaboreu el pressupost de tresoreria per a l’any 1998 que permeti detectar problemes de liquiditat.
 
3. En cas de detectar-hi problemes, proposeu-ne una solució en funció de l’estructura financera actual de

l’empresa i de les seves disponibilitats actuals.
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SOLUCIÓ :

1. Preu de venda

+ Vendes = + p * 100.000
-  Costos =   - (cV + cF) * 100.000
= BAII = 86.000.000

p = 860 + (cV + cF) = 860 + (945 + 295) = 2.100 PTA/u.

2. Pressupost de tresoreria per a l’any 1998 (en milions de pessetes)

+  Cobraments per vendes 1998 192,50
-  Pagaments per despeses d’explotació (excepte compres i
amort.)

-77,00

-  Pagaments per compres de  matèries primeres 1998 -27,75
-  Pagament d’interessos de préstecs -25,00
-  Devolució del préstec -80,00
= Subtotal -17,25
+ Saldo inicial 20,00
= Saldo final 2,75

Nota:

Pendent de cobrament de clients:            10 MPTA
Pendent de pagament a proveïdors:       -10 MPTA    => Saldo de tresoreria insuficient
Pendent de pagament a hisenda:           -20 MPTA

Tresoreria insuficient per atendre el deute amb hisenda a curt termini, per valor de 20 milions de pessetes.

Si BAII = 86 MPTA i Despeses financeres = 25 MPTA  =>  BAI = 61 MPTA.

=> Impost sobre societats = 21,35 MPTA.

El concepte hisenda pública creditora augmenta i té un saldo final de 41,35 MPTA.

Previsió del fons de maniobra a 31 de desembre de 1998

Existències 70,00 Préstec a curt termini 0,00
Clients 17,50 Proveïdors 9,25
Inversions financeres a curt termini 150,00 Hisenda pública creditora 41,35
Tresoreria 2,75
TOTAL 240,25 TOTAL 50,60
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Any 1997:

FM97 = 250 - 110 = 140 MPTA.

Ràtio de tresoreria97 = 
20

110
= 0,181

Endeutament97 = 31,86 %

Any 1998:

FM98 = 240,25 - 50,6 = 189,65 MPTA.

Ràtio de tresoreria97 = 
2 75

50 6

,

,
= 0,0543

L’endeutament98 disminueix, ja que hem cancel·lat el préstec a curt termini.

Es preveu una disminució excessiva tant del saldo del compte de tresoreria, que passa de 20 a 2,754 MPTA, com
de la ràtio de tresoreria, que passa del 0,1811 al 0,0543.

3. Possible solució dels problemes

Per tal de liquidar el deute amb hisenda generat el 1997 i mantenir una ràtio de tresoreria constant, faran falta
22,75 MPTA, amb la qual cosa el saldo final de tresoreria serà de 5,5 MPTA.

Aquests diners poden sortir, o bé incrementant el deute (la qual cosa és perfectament possible, ja que el grau
d’endeutament de l’empresa és tan sols del 32 %) o bé disminuint les inversions financeres temporals (que tenen
un valor de 150 milions de pessetes), per mitjà de la venda d’alguns dels títols valors i així obtenir liquiditat.
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SEGONA PART:

EXERCICIS DE REPÀS
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EXERCICI 1: ALFA

L’empresa ALFA presenta a 31 de desembre de 1997 el balanç de situació i el compte de resultats (en milions de
pessetes) següents:

ACTIU PASSIU
Despeses d’establiment 500 Capital social 1.800
Patents i marques 600 Reserves 2.000
Amortització acum. immob. Immaterial -120 Resultat de l’exercici 580
Terrenys i construccions 3.200 Obligacions a llarg termini 850
Maquinària 1.500 Préstecs a llarg termini 350
Mobiliari 350 Préstecs a curt termini 500
Amortització acum. immob. Material -2.500 Proveïdors 1.250
Inversions financeres a llarg termini 2.000 Efectes per pagar 420
Existències 600 Hisenda pública creditora 300
Clients 1.300
Efectes per cobrar 250
Inversions financeres a curt termini 330
Caixa i bancs 40
TOTAL 8.050 TOTAL 8.050

+ Vendes netes + 8.000
+ Variació existències producte acabat i en curs - 50
- Compres netes - 4.000
+ Variació existències matèries primeres i auxiliars - 50
- Despeses de personal - 2.000
- Treballs, subministraments i serveis exteriors - 800
- Amortitzacions - 300
+ Ingressos financers + 150
- Despeses financeres - 60
- Impost sobre societats - 310
= Resultat de l’exercici 580

Es considera que del total de despeses d’explotació tan sols la corresponent a consum de materials és de
naturalesa variable.
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Amb aquestes dades, es demana calcular:

1. Fons de maniobra.
 
2. Ràtio d’endeutament total.
 
3. Resultat d’explotació (BAII).
 
4. Resultat de les activitats ordinàries (BAI).
 
5. Cash flow.
 
6. Rendibilitat econòmica.
 
7. Rendibilitat financera.
 
8. Consum de materials (en milions de pessetes).
 
9. Marge de contribució total.
 
10.  Marge de contribució percentual.
 
11.  Punt d’equilibri (en milions de pessetes).

SOLUCIÓ :

1. Fons de maniobra
 
 F. M. = A.C. - P.C. = 2.520 - 2.470 = 50 MPTA
 
 
2. Ràtio d’endeutament total
 

 
D

Passiu
* 100 = 

3670

8 050

.

.
* 100  =  45,59 %

 
 
3. Resultat d’explotació (BAII)
 
 BAII = 800 MM. PTA.

 
 
4. Resultat de les activitats ordinàries (BAI)
 
 BAI = 890 MPTA.
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5. Cash flow
 
 Cash flow = BdI + Amortitzacions = 580 + 300 = 880 MPTA.
 
6. Rendibilitat econòmica
 

 RE = 
BAII

AN
 * 100 =  

800

8 050.
* 100 = 9,94 %

 
 
7. Rendibilitat financera
 

 RF =  
BdI

RP
 * 100 = 

580

4 380.
* 100 = 13,24 %

 
 
8. Consum de materials
 
 Consum = Compres - Variació d’existències m.p. i auxiliars = 4.050 MPTA.
 
 
9.  Marge de contribució total
 
 M.C.T. = Vendes - Despeses variables = 3.900 MPTA
 
 
10.  Marge de contribució percentual
 

 M. C. % = 
MCT

Vendes
* 100 =  

3900

8 000

.

.
* 100 = 48,75 %

 
 
11. Punt d’equilibri
 

 Punt d’equilibri = 
C

 MCP
F

0
1

 = 
3100

0 4875

.

.
 = 6.359 MPTA
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EXERCICI 2: TADOR

A partir del balanç de situació a 31 de desembre de 1997 i el compte de resultats de l’empresa TADOR:

ACTIU PASSIU
Terrenys 520 Capital social 5.602
Edificis 2.930 Reserves 5.150
Maquinària 9.195 Resultat de l’exercici 1.015
Mobiliari 278
Amortització acumulada immob. material -8.582 Obligacions a llarg termini 3.277
Propietat industrial 188 Préstecs a llarg termini 2.120
Amortització acum. Immob. Immaterial -138
Inversions financeres a llarg termini 6.618 Préstecs a curt termini 2.972

Proveïdors 1.880
Existències 4.826 Efectes per pagar 904
Clients 6.103 Hisenda pública creditora 546
Efectes per cobrar 975
Inversions financeres a curt termini 15
Caixa i bancs 538
TOTAL 23.466 TOTAL 23.466

COMPTE DE RESULTATS
+ Vendes netes + 21.245
+ Ingressos accessoris a l’explotació + 98
- Variació d’existències - 584
- Compres netes - 6.865
- Despeses de personal - 7.973
- Treballs, subministraments i serveis exteriors - 1.821
- Transports - 853
- Tributs - 73
- Amortitzacions - 721

= BAII + 2.453

+ Ingressos financers + 181
- Despeses financeres - 1.073

= BAI + 1.561

- Impost sobre societats - 546

= Resultat de l’exercici + 1.015
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Calculeu:

1. Fons de maniobra.
 
2. Ràtio de liquiditat.
 
3. Ràtio d’acidesa.
 
4. Ràtio de tresoreria.
 
5. Ràtio de solvència.
 
6. Endeutament total.
 
7. Qualitat del deute.
 
8. Rendibilitat econòmica.
 
9. Rendibilitat financera.
 
10.  Cash-flow

SOLUCIÓ :

1. Fons de maniobra
 
 FM  = AC - PC = 12.457 - 6.302 = 6.155
 
 
2. Ràtio de liquiditat
 

 
AC

PC
 = 

12 457

6 302

.

.
 = 1,976

 
 
3. Ràtio d’acidesa
 

 
PC

sExistèncieAC −
 = 

7 631

6 302

.

.
 = 1,211
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4. Ràtio de tresoreria

 
Disponible

PC
= 

538

6 302.
= 0,085

 
 
5. Ràtio de solvència
 

 
AN

D
 = 

23466

11699

.

.
 = 2,006

 
 
6. Endeutament total
 

 
D

Passiu
* 100 = 

11699

23466

.

.
* 100 = 49,85 %

 
 
7. Qualitat del deute
 

 
Exigible a curt termini

Exigible
 = 

6 302

11699

.

.
 = 0,539

 
 
8. Rendibilitat econòmica
 

 RE =
BAII

AN
* 100 = 

2 453

23466

.

.
* 100 = 10,45 %

 
 
9. Rendibilitat financera
 

 RF = 
BdI

RP
 * 100 = 

1015

11767

.

.
* 100 = 8,62 %

 
 
10. Cash-flow

BdI + Amortització = 1.015 + 721 = 1.736
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EXERCICI 3: VIDRALA

L’empresa VIDRALA presenta a 31 de desembre de 1997 el  balanç de situació i el compte de resultats (en
milions de pessetes) següents:

ACTIU PASSIU
Terrenys 850 Capital social 1.670
Edificis 3.200 Reserves 5.350
Maquinària 6.500 Resultat de l’exercici 533
Mobiliari 375 Obligacions a llarg termini 680
Amortització acumulada immob. material -5.500 Préstecs a llarg termini 140
Propietat industrial 500 Préstecs a curt termini 780
Amortització acum. Immob. Immaterial -110 Proveïdors 1.800
Inversions financeres a llarg termini 1.030 Efectes per pagar 1.372
Existències 760 Hisenda pública creditora 250
Clients 2.000
Efectes per cobrar 275
Inversions financeres a curt termini 2.670
Caixa i bancs 25
TOTAL 12.575 TOTAL 12.575

+ Vendes netes + 3.692
+ Ingressos accessoris a l’explotació + 93
+ Variació d’existències de producte acabat i en curs - 127
- Compres netes - 949
+ Variació d’existències de matèries primeres i auxiliars + 36
- Despeses de personal - 926
- Treballs, subministraments i serveis exteriors - 844
- Amortitzacions - 246
+ Ingressos financers + 142
- Despeses financeres - 51
- Impost sobre societats - 287
= Resultat de l’exercici 533
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Amb aquestes dades, es demana calcular:

1. Fons de maniobra.
 
2. Consum de materials.
 
3. Resultat d’explotació (BAII).
 
4. Resultat de les activitats ordinàries (BAI).
 
5. Cash flow.
 
6. Rendibilitat econòmica.
 
7. Rendibilitat financera.

Sabent que el total de despeses fixes d’explotació ha estat d’1.590 milions de pessetes, calculeu:

8. Marge de contribució total.
 
9. Marge de contribució percentual.
 
10.  Punt d’equilibri (en milions de pessetes).

SOLUCIÓ :

1. Fons de maniobra
 
 F M = AC -  PC  = 5.730 - 4.202 = 1.528 MPTA.
 
 
2. Consum de materials
 
 Consum = CompresM.P. - Variació existènciesM.P. = 949 - 36 = 913 MPTA.
 
 
3. Resultat d’explotació (BAII)
 
 BAII = 729  MPTA.
 

4. Resultat de les activitats ordinàries (BAI)
 
 BAI = 820 MPTA.
 
 



Administració dempreses. Problemes resolts 103

5. Cash flow
 
 Cash flow = BdI + Amortitzacions = 533 + 246 = 779 MPTA.
 
 
6. Rendibilitat econòmica
 

 RE = 
BAII

AN
 * 100 = 5,79 %

 
 
7. Rendibilitat financera

RF = 
BdI

RP
 * 100 = 7,05 %

8. Marge de contribució total
 
 M. C. T = Vendes - Despeses variables =

 = BAII + Despeses fixes - Altres ingressos d’explotació = 2.226 MPTA.
 
 
9. Marge de contribució percentual
 

 M. C. % = 
MCT

Vendes
* 100 = 60,29 %

 
 
11. Punt d’equilibri (en milions de pessetes)

Punt d’equilibri = 
C

 MCP
F

0
1

 = 2.637,25 MPTA.
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EXERCICI 4: COST DE CAPITAL

1. Quin és el TAE d’un préstec a un interès nominal anual de l’11 %, amortitzable mitjançant quotes mensuals?
 
 
2. Si demanem un préstec al banc de 5 milions de pessetes, a tres anys, a un interès nominal anual de l’11 %,

amortitzable mensualment, quina quantitat haurem de pagar al banc cada mes?
 
 
3. Una empresa estudia la possibilitat d’emetre 100.000 obligacions de 10.000 pessetes de nominal cadascuna, a

la par, amortitzables en 3 anys també a la par, amb un interès pagador anualment del 7,5 %.
 

 Es considera que les despeses d’emissió seran a un 4 % del valor nominal de l’emprèstit, és a dir, 40 milions
de pessetes.

 
 Quin seria el cost efectiu d’aquest emprèstit?

4. Si una empresa preveu finançar una inversió mitjançant la combinació de recursos següent:

Quantitat
(milions de pessetes)

Cost efectiu
(%)

Recursos propis 75 12
Emprèstit 35 8
Préstec bancari 20 9

 Quin és el cost de capital?
 

 Quina seria la rendibilitat mínima exigida a la inversió?

5. Si els fluxos associats a la inversió són:

0 1 2 3 4
Flux de caixa -100 -30 70 80 100

 
 
 Calculeu-ne el VAN, el TIR i el pay back.
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SOLUCIÓ :

1. TAE d’un préstec amb interès anual de l’11 %

i = i
i

k
n

k

+





- 1 => i = 11,57 %

2. Quantitat que cal pagar al banc cada mes

Q = C0 * 
i

k
*

1
i

k

1
i

k
1

n

n
n*k

n
n*k







+





+





−












 = 163.693 PTA.

3. Cost efectiu de l’emprèstit

N * VN - Despeses =  N * i * VN * 
( )
( ) ( )
1 k 1

1 k * k

N * V

1 k

n

n
N
n

+ −

+













+
+

k = 9,08 %

K  = k * (1 - 0,35) = 5,90 %

4. Cost de capital

k = 
A

A B C+ +
* kA + 

B

A B C+ +
* kB + 

C

A B C+ +
* kC = 10,461 %

Per tant, la rendibilitat mínima exigida a la inversió seria del 10,461%.

5. VAN, TIR i pay back de la inversió

k = 0,10461

VAN = Q0 + 
Q

(1 k)
1

+
 + 

Q

(1 k)
1

2+
 + 

Q

(1 k)
1

3+
+ 

Q

(1 k)
1

4+
= 56,73
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TIR: 0 = Q0 + 
Q

(1 r)
1

+
+ 

Q

(1 r)
1

2+
+ 

Q

(1 r)
1

3+
 + 

Q

(1 r)
1

4+
 =>  r = 25,98 %

Pay back: Q 0tt 0

T ≥
=∑ => T = 3 anys
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EXERCICI 5: INVERSIONS I PRÉSTECS

Tenim un projecte d’inversió A amb els fluxos de caixa següents (expressats en milions de pessetes):

ANY 0 1 2 3 4 5
Qt -100 -75 50 100 120 140

Amb aquestes dades, es demana:

1. Determineu el termini de recuperació expressat en anys.
 
2. Quin és el VAN, en milions de pessetes, suposant una taxa de descompte o actualització del 9 %?
 
3. Quin és el seu TIR?
 
4. Quin és el TAE d’un préstec a un interès nominal anual del 9 %, amortitzable mitjançant quotes mensuals?
 
5. Si demanem un préstec a 5 anys, de 25 milions de pessetes, a un interès nominal anual del 9 %, amortitzable

mitjançant quotes mensuals, quina quantitat haurem de pagar al banc cada mes?

SOLUCIÓ :

1. Termini de recuperació
 

 Q 0t
t 0

T

≥
=
∑ => T = 4 anys

 
 
 
2. VAN, suposant una taxa de descompte o actualització del 9 %
 

 VAN = 
Q

(1.09)
t

t
1

5

∑  = 126,5  MPTA.

 
 
3. TIR
 

 0 = 
Q

(1 r)
t

t
0

5

+
∑ => TIR = r = 29,26 %
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4. TAE d’un préstec a un interès nominal anual del 9 %, amortitzable mitjançant quotes
mensuals
 

 TAE = i = 1
0 09

12
1

12

+





−,
 => TAE = 9,381 %

 

5. Préstec a 5 anys, de 25 milions de pessetes, a un interès nominal anual del 9 %, amortitzable mitjançant
quotes mensuals. La quantitat que haurem de pagar al banc cada mes és la següent
 

Q = 25.000.000 * 
0 09

12

1
0 09

12

1
0 09

12
1

60

60

,
*

,

,







+





+





−

 =  518.959 PTA.
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