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1 Ferròs, SA

L'empresa Ferròs SA aplica el criteri de valoració d'existències del cost mitjà
ponderat actualitzat permanentment. Se li demana al Sr. Director financer que
faci una avaluació de l'impacte que tindria l'adopció dels criteris Fifo i Lifo
sobre el balanç i el compte d'explotació. Per fer aquesta avaluació s'empraran
els moviments del segon trimestre de l'any 1991, que pot considerar-se com a
representatiu de l'exercici.

SI=5.400 u. x 72,5 ptes/u.

Moviments

t entrades sortides

nº ordre ent. u preu unitari u nº ordre sort.

     72,5   5.000        1

        1  6.000      70

        2  2.000      78

  3.000        2

  1.500        3

        3  4.000      68

  1.000        4

  2.500        5

        4  2.500      73

        5  1.500      77

  4.500        6

  1.800        7

  1.200        8

total ent.  16.000 total sort.  20.500

L'existència en començar el trimestre era de 5400u. valorades a 72,5ptes/u.
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Mètode cost mitjà ponderat actualitzat 
(mètode de la mitjana mòbil)

Unitats venudes 20.500

entrades sortides preu nre. unitats preu CMV període (ptes)
unitats unitats ptes/u. en estoc mitjàestoc

  5.400  72,5

 S-1    ---   5.000 72,5     400  72,5 5000x72,5=362500

 E-1   6.000    --- 70

 E-2   2.000    --- 78   8.400  72,02*

 S-2    ---   3.000 72,02   5.400    " 4500x72,02=32409
0

 S-3    ---   1.500 72,02   3.900    "

 E-3   4.000    --- 68   7.900  69,98**

 S-4    ---   1.000 69,98   6.900    " 3500x69,98=24493
0

 S-5    ---   2.500 69,98   4.400    "

 E-4   2.500    --- 73   6.900

 E-5   1.500    --- 77   8.400  72,13***

 S-6   4.500 72,13   3.900    " 7500x72,13=54097
5

 S-7   1.800  "   2.100    "

 S-8   1.200  "     900    "

 16.000  20.500 1.472.495

400x72,5+6.000x70+2.000x78 29.000+420.000+156.000
(*) --------------------------------------- = ----------------------------------- = 72,02 ptes/u.

400+6.000+2.000 8.400

3.900x72,02+4.000x68
(**) -------------------------------- = 69,98 ptes/u.

7.900

4.400x69,98+2.500x73+1.500x77
(***) --------------------------------------------- = 72,13 ptes/u.

4.400+2.500+1.500

Si + C - Sf = CMV => CMV + Sf = Si + C

CMV període = 1.472.495 pts
Estoc final   = 900 u. x 72,13 ptes/u. = 64.917 ptes
CMV + estoc final = 1.537.412 + 88 Dif. càlcul -> 88
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FIFO (PEPS)
Total núm. unit. venudes 20.500

Cost mercaderies venudes (per inventari periòdic / inventari permanent)

nre. unit. nre. unit. acumul. cost unitat total

Estoc Inicial   5.400         5.400  72,5    391.500

compra 1   6.000        11.400  70    420.000

compra 2   2.000        13.400  78    156.000

compra 3   4.000        17.400  68    272.000

compra 4   2.500        19.900  73    182.500

compra 5     600        20.500  77     46.200

 1.468.200
ptes.

Compra 5 -> 600 u. venudes + 900 u. estoc final
Estoc final -> 900 u. x 77 ptes./u. = 69.300 ptes.
CMV -> 1.468.200 ptes.
CMV + estoc final = 1.537.500

[CMV + estoc final Ha de complir el principi compt. de valoració al preu històric]

LIFO (UEPS) (in. periòdic)
Vendes 20.500 u.

Cost mercaderies venudes

nre. unitat nre. unitat acumul. cost unitat total

compra 5    1.500         1.500      77     115.500

compra 4    2.500         4.000      73     182.500

compra 3    4.000         8.000      68     272.000

compra 2    2.000        10.000      78     156.000

compra 1    6.000        16.000      70     420.000

estoc inicial    4.500        20.500      72,50     326.250

  1.472.250

Estoc inicial -> 4.500 u. venudes + 900 u. estoc final
Estoc final -> 900 u. x 72,5 ptes/u. = 65.250 ptes.
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CMV -> 1.472.250 ptes.
CMV + estoc final = 1.537.500

Avaluació del mètode

mitjana mòbil FIFO LIFO

 CMV       1.472.495      1.468.200      1.472.250

 estoc final          64.917         69.300         65.250

  1) La m.m. i el LIFO fan disminuir el benefici, la qual cosa implica
descens. Impostd  societats i, per tant, augmenten disponibilitats
financeres a curt.

  3) En utilitzar el LIFO i si les vendes augmenten d'imprevist, pot fer
disparar el b. del període (efecte contrari pel qual s'havia elegit el
mètode).

  2) Els estocs queden valorats a un preu més baix, tant amb la m.m com el
LIFO.

  5) En el FIFO tenim l'efecte contrari (balanç, compte de p i g)

  4) LIFO i m.m. tenen un augment, correlació entre els ingressos del p. i les
despeses rel. amb aquests ingressos.
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2 Comercial Vilafranca SA

  1. Es constitueix una empresa comercial amb un capital social de
52.000.000 de ptes., repartit entre 52.000 accions de 1.000 ptes. de
nominal cada una. S'emeten i se subscriuen totes les participacions i se'n
desemborsa el 50%, que s'ingressa al banc. La constitució de la societat
ocasiona unes despeses de notari, comissions, etc. de 400.000 ptes. més
el 15% d'IVA., que es paguen amb un xec bancari.

  2. S'han pagat per banc arrendaments per valor d'1.500.000 ptes. més el
15% d'IVA. D'aquesta quantitat, 500.000 ptes. corresponen a l'exercici
següent.

  3. Es compra una màquina valorada en 6.000.000 de ptes., més el 15%
d'IVA. La instal.lació ha ocasionat unes despeses de 500.000 ptes., més
el 15% d'IVA, addicionals. Tot es paga amb una transferència bancària.

  4. Es compren 1.000 u. de mercaderies per 10.000.000 de ptes., més el
15% d'IVA, a crèdit. Relacionat amb aquestes compres s'obté un
descompte en factura del 5%.

  5. S'ha rebut un xec que correspon a un pagament anticipat d'un client, a
compte d'una venda que s'ha de fer, per 5.000.000 de ptes. més el 15%
d'IVA.

  6. Es venen al comptat 200 u. de mercaderies per 3.000.000 de ptes. més
el 15% d'IVA, que es cobren per banc.

  7. Es compren 300 u. de mercaderies per 4.000.000 de ptes., més el 15%
d'IVA, a crèdit. 

  8. Es compren 5.000 accions de 1.000 ptes. de nominal, d'una societat en
Borsa, al canvi del 120%, més unes despeses de 20.000 ptes. Es paga
amb una transferència bancària.
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  9. Les vendes de 500 u. de mercaderies pugen a 8.000.000 de ptes. més el
15% d'IVA. Un cop compensat l'avançament del client i l'IVA
corresponent, es giren i accepten els clients lletres per 2.500.000 de ptes.
i la resta queda pendent de cobrar.

 10. Es paga, per banc, la nòmina d'acord amb els apartats següents:

  Import brut de la nòmina 10.000.000 de ptes.
  Seg. Social quota empresarial  3.000.000 de ptes.
  Retenció a compte IRPF  1.500.000 de ptes.
  Retenc. Seg. Social dels treb.  1.000.000 de ptes.

 11. Cobrem del banc, per interessos meritats dels comptes, 100.000 ptes.
brutes. El banc ens n'ha retingut el 25% per conceptes fiscals.

 12. Es paga el deute amb Hisenda i la Seguretat Social, derivat del pagament
de la nòmina, mitjançant un xec bancari.

 13. En aquest període l'empresa ha tingut les despeses següents, que s'han
pagat per banc: subministraments per 300.000 ptes. més el 15% d'IVA,
serveis professionals per 700.000 ptes. més el 15% d'IVA i tributs per
50.000 ptes.

 14. Les accions que representen les inversions financeres de l'empresa, tenen
una cotització del 150% en l'últim trimestre.

 15. Al final del període s'ha decidit canviar la màquina per una altra de cost
8.000.000 de ptes. més el 15% d'IVA (despeses d'instal·lacions
incloses). Com a compensació s'ha pagat per banc 1.000.000 ptes.
L'amortització corresponent a la màquina antiga és d'1.500.000 de ptes.
De l'operació en el seu conjunt, en resulta un IVA suportat de 250.000
ptas. que s'ha de comptabilitzar.

 16. Es compren a crèdit 400 u. de mercaderies per 3.000.000 de ptes. més
el 15% d'IVA i es paguen per banc.

 17. Es venen 600 u. de mercaderies per 10.000.000 de ptes. més el 15%
d'IVA que es cobren la meitat al comptat i la resta es venen a crèdit.
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 18. Cal preparar la liquidació de l'IVA que es paga/cobra dins el període.

 19. Cal comptabilitzar les amortitzacions del període. L'amortització de la
màquina nova és de 100.000 ptes. i les despeses de constitució
s'amortitzen en 4 anys.

 20. La valoració d'existències es porta de forma extracomptable pel mètode
de la mitjana mòbil.

Es demana:

  1.  El diari

  2. El compte de pèrdues i guanys

  3. Balanç de situació
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Nota: Les quantitats dels assentaments són en milers de pessetes.

)))))))))))) 1 )))))))))))))

Es constitueix una empresa comercial amb un capital social de
52.000.000 de ptes., repartit entre 52.000 accions de 1.000 ptes. de
nominal cada una. S'emeten i es subscriuen totes les participa-cions
i es desemborsa el 50% que s'ingressa al banc. La constitució de la
societat ocasiona unes despeses de notari, comissions, etc. de
400.000 ptes. més el 15% d'IVA., que es paguen amb un xec
bancari.

52.000 Accions emeses (197)      
ā capital social (100)         52.000

(a l'emissió)

)))))))))))) x )))))))))))))

52.000 Accionistes per desemborsos no exigits (190)
ā accions emeses (197)   52.000

            (a la subscripció)        

)))))))))))) x )))))))))))))  
26.000   Accionistes per desemborsos exigits (558)
             ā accs. desemb.no exig.(197)  52.000
                       (a decidir desemb.)

)))))))))))) x )))))))))))))

26.000   Bancs, c/c ā acc. desemb. exigits (558)  26.000
  (a pagar)

)))))))))))) x )))))))))))))

   400 Despeses de constitució (200)
    60   H.P. IVA suportat (472)  
  ā bancs                          460

)))))))))))) 2 )))))))))))))

S'han pagat per banc arrendaments per valor d'1.500.000 de ptes.
més el 15% d'IVA. D'aquesta quantitat 500.000 ptes. correspo-nen
a l'exercici següent.

  1.500 Arrendaments (621)
    225   H.P. IVA suportat (472)
                ā bancs c/c (572)               1.725
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    500   Pagaments anticipats (480)
ā arrendaments (621)              500

           (a final de l'exercici)

)))))))))))) 3 )))))))))))))

Es compra una màquina valorada en 6.000.000 de ptes., més el
15% d'IVA. La instal·lació ha ocasionat unes despeses de 500.000
ptes., més el 15% d'IVA, addicionals. Tot es paga amb una
transferència bancària.

  6.000   Maquinària (223)
    900   H.P. IVA suportat (472)  

ā bancs c/c (572)                6.900
 
    500   Maquinària (223)
     75   H.P. IVA suportat (472)   

ā bancs c/c (572)                  575
)))))))))))) 4 )))))))))))))

Es compren 1.000 u. de mercaderies per 10.000.000 de ptes. més
el 15% d'IVA, a crèdit. Relacionat amb aquestes compres s'obté un
descompte en factura del 5%.

  9.500   Compres (600)
  1.425   H.P. IVA suportat (472)   

ā proveïdors (400)             10.925

)))))))))))) 5 )))))))))))))

S'ha rebut un xec que correspon a un pagament anticipat d'un
client, a compte d'una venda que s'ha de fer, per 5.000.000 de ptes.
més el 15% d'IVA.

  5.750   Bancs c/c (572) ā bestreta de clients (437)     5.000
         H.P. IVA repercutit (477)       750

)))))))))))) 6 )))))))))))))

Es venen al comptat 200 u. de mercaderies per 3.000.000 de ptes.
més el 15% d'IVA, que es cobren per banc.

  3.450   Banc c/c    ā vendes                        3.000
                                  H.P. IVA repercutit             450

)))))))))))) 7 )))))))))))))

Es compren 300 u. de mercaderies per 4.000.000 de ptes. més el
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15% d'IVA, a crèdit. 

  4.000   Compres (600)
    600   H.P. IVA suportat

ā proveïdors (400)              4.600

)))))))))))) 8 )))))))))))))

Es compren 5.000 accions de 1.000 ptes. de nominal, d'una societat
en Borsa, al canvi del 120%, més unes despeses de 20.000 ptes. Es
paga amb una transferència bancària.

  6.020   Inversions financeres temporals en capital (540)
              ā Bancs c/c (572)               6.020

)))))))))))) 9 )))))))))))))

Les vendes de 500 u. de mercaderies pugen a 8.000.000 de ptes.
més un 15% d'IVA. Un cop compensat l'avançament del client i
l'IVA corresponent, es giren i accepten els clients lletres per
2.500.000 de ptes. i la resta queda pendent de cobrar.

  9.200   Clients (430) ā vendes (700)                 8.000
                                      H.P. IVA repercutit (477)    1.200
    750   IVA repercutit (477)
  5.000   Bestreta clients (437)
  2.500   Efectes a cobrar (431)     

ā clients (430)                 8.250

)))))))))))) 10 ))))))))))))

Es paga, per banc, la nòmina d'acord amb els apartats següents:
Import brut de la nòmina         10.000.000 de ptes.
Seg. Social quota empresarial     3.000.000 de ptes.
Retenció a compte IRPF            1.500.000 de ptes.
Retenc. Seg. Social dels treb.    1.000.000 de ptes.

 10.000   Sous i salaris (640)
  3.000   Seg. Social empresa (642) 

ā H.P. creditora (475)          1.500
                             org. SS. creditora (476)      4.000
                bancs c/c (572)               7.500

)))))))))))) 11 ))))))))))))

Cobrem del banc, per interessos meritats dels comptes, 100.000
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ptes. brutes. El banc ens n'ha retingut el 25% per conceptes fiscals.

     75   Bancs c/c (572)
     25   H.P. retencions i pagaments a compte (473)
    ā altres ingressos finac.(769)    100

)))))))))))) 12 ))))))))))))

Es paga el deute amb Hisenda i la Seguretat Social, derivat del
pagament de la nòmina, mitjançant un xec bancari.

  1.500   H.P. creditora C.F. (475)
  4.000   Org. S.S. creditora (476) 

ā  bancs c/c                      5.500  

)))))))))))) 13 ))))))))))))

En aquest període l'empresa ha tingut les despeses següents que
s'han pagat per banc: subministraments per 300.000 ptes. més el
15% d'IVA, serveis professionals per 700.000 ptes. més el 15%
d'IVA i tributs per 50.000 ptes.

    300   Subministraments (628)
     45   H.P. IVA suportat (472)
    700   Serveis de prof. independ. (623)
    105   H.P. IVA suportat (472)
     50   Tributs (63)   ā bancs c/c                     1.200  

)))))))))))) 14 ))))))))))))

Les accions que representen les inversions financeres de l'empresa
tenen una cotització del 150% en l'últim trimestre.

                   (No cal fer res)

)))))))))))) 15 )))))))))))) 

Al final del període s'ha decidit canviar la màquina per una altra de
cost 8.000.000 de ptes. més el 15% d'IVA (despeses d'instal·la-
cions incloses). Com a compensació s'ha pagat per banc 1.000.000
de ptes. L'amortització corresponent a la màquina antiga és
d'1.500.000 ptes. De l'operació en el seu conjunt, en resulta un IVA
suportat de 250.000 ptes. que s'ha de comptabilitzar.

  8.000   Maquinària (223)
    250   H.P. IVA suportat (472)
  1.500   Amortització acumulada I. M. (282)  

ā maquinària (223)              6.500
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                  bancs c/c (572)               1.000
beneficis immobilitzat material (771)        2.250

)))))))))))) 16 ))))))))))))

Es compren a crèdit 400 u. de mercaderies per 3.000.000 de ptes.
més el 15% d'IVA i es paguen per banc.

  3.000   Compres (600) 
    450   H.P. IVA suportat

ā proveïdors (400)              3.450

)))))))))))) 17 ))))))))))))

Es venen 600 u. de mercaderies per 10.000.000 de ptes. més el
15% d'IVA, que es cobren la meitat al comptat i la resta es venen
a crèdit.

  5.750   Bancs (572)
  5,750   Clients (430) ā vendes (700)   10.000

IVA repercutit                1.500

)))))))))))) 18 ))))))))))))

Cal preparar la liquidació de l'IVA que es paga/cobra dins el
període.

  3.150   H.P. IVA repercutit (477) 
    985   H.P. debitòria per IVA 

ā H.P. suportat (472)          4.135

    985   Banc c/c   ā H.P. debitòria per IVA          985

)))))))))))) 19 ))))))))))))

Cal comptabilitzar les amortitzacions del període. L'amortització de
la màquina nova és de 100.000 pts i les despeses de constitució
s'amortitzaran en 4 anys.

  1.500   Dotació amort. immob. mat. (682)
    100   Dotació amort. immob. mat. (682)
    100   Dotació amort. despeses d'estab. (682)  
              ā amort. acum. immobilitzat material (282) 1.600
              ā despeses de constitució (200)   100

)))))))))))) 20 ))))))))))))
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La valoració d'existències es porta de forma extracomptable pel
mètode de la mitjana mòbil.

 6.169,1  Mercaderies (300)
ā variació d'existències (610)  6.169,1

)))))))))))) x )))))))))))))

 21.000   Vendes (700)
    100   Altres ingressos financers (769)
  2.250   Beneficis procedents immob. mat. (771)
3.730,9   Variació d'existències (610)
                 ā Compres (600)                16.500

        Sous i salaris (640)         10.000
                                S.S. Empresa (642)            3.000
                                Dot. immob. mat. (682)            1.600
                                    Dot. am. despes. establ. (680)    100
                                    Arrendaments (621)            1.000
                                    Serv. prof. indep. (623)        700
                                    Subministraments (628)           300
                                   Tributs (63)                     50
   Pèrdues i guanys          (6.169,1)

)))))))))))) xx )))))))))))))
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Compte de pèrdues i guanys  (unitats en milers)

Deure Haver

Compres (600) 16.500 Vendes (700) 24.000
Variació d'exist. (610) (3.730,9)
Sous i salaris (640) 10.000
S.S. empresa (642)  3.000
Dot. amort. i. mat. (682)  1.600
Dot.amort.desp.estab.(680) 100
Arrendaments (621)   1.000
Serveis prof.independ.(623) 700
Subministraments (628) 300
Tributs   50

 --------
Pèrdues d'explotació (8.519,1) Altres ingr. financ. (769) 100
 
Resultat financer positiu  100

Pèrdues activitat ordinària (8.419,1)
--------------------------------------- Benef. proc. de l'i.m.(771) 2.250

Resultat extraordinari positiu      2.250

Resultat de l'exercici (6.169,1)
(Pèrdues)

Balanç de situació  (unitats en milers)

Actiu Passiu

Accionistes desemborsos                  Capital social (100) 52.000
no exigits (190) 26.000 Pèrdues i guanys (6.169,1)
Despeses de constituc.(200)  300 Proveïdors (400) 18.975
Maquinària (223)  8.000
Am. acum. i. mat (282)    (100)  
Mercaderies (300)  3.730,9
Efectes a cobrar (431)  2.500
Clients (430)  6.700
Inv. financ. temporals (540)  6.020
Bancs c/c (572) 11.130
Pagaments anticipats (480) 500
H.P. debitòria C.F.  25

--------- - - - - - - - - -
Total actiu 64.805,9 Total passiu 64.805,9
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Unitats en estoc Entrades Sortides

  (0)   1.000 u.     200 u.
  (0)     800 u.

  (1)   1.100 u.     500 u.
  (1)     600 u.

  (2)   1.000 u.     600 u.
  (2)     400 u.

  1.000 u.

    300 u.

    400 u.

Valoracions

(0) Valoració primera compra

(1) 800 x (0) + 4.000.000 11.600.000
     ))))))))))  =  )))))))))   =  10.545'45

1.100    1.100

(2) 600 x (1) + 3.000.000  6.327.272'4 + 3.000.000
     )))))))))))  =  ))))))))))))))  =    9.327'27

1.000    1.000

Saldo final estoc: 400 X 9.327'27 = 3.730.908'9
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3 Teixits Vilanova SA

Donats els fets següents relatius a la gestió d'una empresa durant l'any 1989:

1. Compra de maquinària per valor de 4.000.000 de ptes., pagant mitjançant
xec bancari 2.000.000 de ptes. i per a la resta acceptant efectes de
venciment 1990. Cal tenir compte un IVA del 15% i una càrrega financera
de 200.000 ptes. La compra es va efectuar a l'inici de l’exercici.

2. El banc ens retorna un efecte impagat per un valor de 53.000 ptes.
(50.000 nominals més 3.000 per despeses), amb una provisió pel dubte
del cobrament.

3. Compres a proveïdors per 250.000.000 de ptes., una meitat al comptat i
l'altra meitat mitjançant efectes.  Cal tenir en compte un IVA del 15%.

4. Vendes a Clients per valor de 320.000.000 de ptes., una meitat al comptat
i l'altra meitat mitjançant efectes.  Cal tenir en compte un IVA del 15%.

5. Es paguen als proveïdors els efectes vençuts que representen 111.000.000
de ptes.

6. Es cobra dels clients l'import dels efectes vençuts que representen
135.000.000 de ptes. mitjançant el banc.

7. Aconseguim cobrar el 80% del client morós, que consta en el balanç
d’obertura; la resta és de realització impossible. El saldo d'aquest client
és d'1.000.000 de ptes.  S'hauria dotat la provisió per a insol-vències.

8. Un client que ens deu 400.000 ptes. és declarat en suspensió de
pagaments.  En el conveni judicial corresponent, es concedeix una rebaixa
del 20% dels crèdits, amb l'ajornament de la resta a 3 anys sense
interessos.

9. Altres despeses realitzades per l'empresa en el decurs de l'any són: aigua
i electricitat per valor de 150.000 ptes. amb IVA del 15%, telèfon per
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valor de 150.000 ptes. amb IVA del 15%, papereria per 50.000 ptes. amb
IVA del 15%, despeses de serveis bancaris per valor de 257.000 ptes.
amb el 15% IVA i reparacions per valor de 160.000 ptes. amb IVA del
15%.  S’ha pagat tot al comptat excepte 135.000 ptes. als creditors.

10. Els sous i salaris nets anuals dels treballadors són 15.000.000 de ptes., la
Seguretat Social a càrrec de l'empresa és de 900.000 ptes.; s’ha retingut
en concepte de S.S. als treballadors 30.000 ptes. i en concepte de l’IRPF
1.300.000 ptes. S'ha pagat durant l'exercici trimestralment pel banc i
queda per pagar a 31 de desembre l'import de l'IRPF d'un tri-mestre
(360.000 ptes.) per S.S. un trimestre 250.000 ptes. i la nòmina de
desembre per 1.000.000 ptes.

11. Les despeses de la posada en marxa de la maquinària són de 350.000
ptes. i es paguen al comptat amb un IVA del 15%.

12. Al final de l'exercici s'ha liquidat tot l’IVA excepte 120.000 ptes. que
corresponen a l'últim trimestre.

13. En el decurs de l'exercici es realitza la distribució de resultats de 1988:
1.500.000 de ptes. de dividends amb una retenció inclosa del 20% per a
Hisenda Pública.  Reserva legal el mínim que sigui procedent i la resta,
reserva voluntària, com també el pagament de Dividends i retencions.

14. La venda d'un moble que comptablement estava registrat per 500.000
ptes. i amb unes amortitzacions de 100.000 ptes., per 550.000 ptes.
cobrades al comptat al principi de l’exercici.

15. Comprem accions amb cotització oficial:
Societat "A", 400 accions de 500 ptes. nominals al canvi del 
360% més unes despeses de 6.000 ptes.
Societat "B", 100 accions de 500 ptes. nominals al canvi de 350%
més unes despeses de 1.000 ptes.

16. En el decurs de l'any obtenim ingressos per dividends d’aquestes accions
per valor de 101.000 ptes.

17. Al tancament de l'exercici, la cotització de les accions és la següent:
Societat "A" al 300%, Societat "B" al 150%
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Ens hem venut amb anterioritat 10 accions de la Societat "A" per un
import total de 15.000 ptes. i 10 accions de "B" per 270.000 ptes.

18. S'han pagat al comptat arrendaments per un valor d'1.000.000 de ptes.,
publicitat i propaganda per 5.000.000 de ptes., al comptat: d’aquesta
publicitat, la meitat correspon a aquesta campanya i l'altra meitat a la
pròxima, tot amb un IVA del 15%.

19. S'ha contractat una pòlissa d'assegurança a la meitat de la campanya, amb
efectes anuals, pagant al comptat i sense IVA, per 750.000 ptes.

20. S'han firmat uns crèdits a llarg termini amb el banc, que ens han traspassat
al compte corrent un import de 10.000.000 de ptes., a la meitat de
l'exercici amb un interès del 17% anual que es pagarà per períodes
vençuts.  Els crèdits s’amortitzaran al seu venciment.

21. S'ha pagat en el decurs de l'any 60.000 ptes. als org. sec. soc.
corresponents a l'últim trimestre de l'exercici anterior, 800.000 ptes. a
Hisenda Pública corresponents a l'últim trimestre de l'exercici anterior i
900.000 ptes. corresponents  a sous i salaris de l'últim mes de l'exercici
anterior.

22. Es realitza una ampliació de capital, amb data de primers d'any, emetent
1.000 accions noves de 1.000 ptes. nominals al 342,5% ja que les accions
velles tenien un valor teòric de 3.425 ptes. cada una, que se suscriuen i es
desemborsa el 100%.

23. La Societat "A", de la qual al final de l'exercici tenim 390 accions, realitza
una ampliació de capital totalment alliberada a raó d'una acció nova per
cada 5 antigues amb càrrec a la seva reserva voluntària.  Cal
comptabilitzar l'entrada d'aquestes accions.
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El balanç del final de l'exercici és el següent:

Actiu Passiu

His. pub. cred 800.000
Rem. pen. pagament 900.000
Org. seg. social cred 60.000

Clients dubt. Cobr.  1.000.000 Prov. insolvències 1.000.000
Clients  4.500.000 Capital 1.000.000
Efectes comercials Perd. i guanys 20.750.000
descomptats      50.000 Reserva voluntària 1.000.000
Mobiliari  1.000.000 Proveïdors 7.500.000
Banc. c.c.  3.350.000 Deutes per efectes
Existències 22.325.000 descomptats 50.000
Equi. proc. infor. 10.035.000 Creditors 1.300.000

------------- -----------------------
Total Actiu 43.960.000 Total passiu 43.960.000

Altres dades:

a) Els criteris d'amortització són els següents:

Maquinària a 10 anys, mobiliari a 10 anys i informàtica a 4 anys.

b) Les existències finals es valoren en 3.154.324 de ptes.
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)))))))))))) 0 )))))))))))))

43.960.000 Varis ā Varis 43.960.000

)))))))))))) 1 )))))))))))))

Compra de maquinària per valor de 4.000.000 de ptes., pagant
mitjançant xec bancari 2.000.000 ptes. i per a la resta acceptant
efectes de venciment 1990.  Cal tenir compte un IVA del 15% i una
càrrega financera de 200.000 ptes. La compra es va efectuar a l'inici
de l'exercici.

4.000.000 Maquinària instal·lació i útil (223) 
  600.000 IVA suportat (472)
  200.000 Despeses financeres (669)

ā Prov. immob. curt (523) 4.800.000

2.000.000 Prov. immob curt (523)
ā banc c/c (572) 2.000.000

)))))))))))) 2 )))))))))))))

El banc ens retorna un efecte impagat per un valor de 53.000 ptes.
(50.000 nominals més 3.000 per despeses), amb una provisió pel
dubte del cobrament.

   50.000 Efectes com. impagats (431)
ā efectes com. descom. 50.000

   50.000 Deutes per efect.desc (520)
    3.000 Clients (430)

ā banc c/c (572) 53.000

   50.000 Dot. prov. insolv (694)
ā prov. insolv (490) 50.000

)))))))))))) 3 )))))))))))))

Compres a proveïdors per 250.000.000 de ptes., una meitat al
comptat i l'altra meitat mitjançant efectes. Cal tenir en compte un
IVA del 15%.

250.000.000 Compres mercaderies (600)
 37.500.000 IVA suportat (472)

ā proveïdors (400) 287.500.000

143.750.000 Proveïdors (400)
ā banc c/c (572) 143.750.000
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)))))))))))) 4 )))))))))))))

Vendes a clients per valor de 320.000.000 de ptes., una meitat al
comptat i l'altra meitat mitjançant efectes. Cal tenir en compte un
IVA del 15%.

368.000.000 Clients (430) ā vendes (700) 320.000.000
IVA repercutit 48.000.000

184.000.000 Banc c/c (572)
ā clients (430) 184.000.000

)))))))))))) 5 )))))))))))))

Es paguen als proveïdors els efectes vençuts que representen
111.000.000 de ptes.

111.000.000 Proveïdors (400)
ā banc c/c (572) 111.000.000

)))))))))))) 6 )))))))))))))

Es cobran dels clients l'import dels efectes vençuts que representen
135.000.000 de ptes. mitjançant el banc.

135.000.000 Banc c/c (572)
ā clients (430) 135.000.000

)))))))))))) 7 )))))))))))))

Aconseguim cobrar el 80% del client morós, que consta en el
balanç d'obertura; la resta és de realització impossible.  El saldo
d'aquest client és d'1.000.000 de ptes.  S'hauria dotat la provisió per
a insolvències.

  800.000 Banc c/c (572)
ā clients dubtós cobr. (435) 800.000

  200.000 Pèrdues crèdits comercials incobrables (650)
ā clients dubtós cobr. 200.000

1.000.000 Provisió insolv.(490) 
ā prov.insolv.aplic.(794) 1.000.000
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)))))))))))) 8 )))))))))))))

Un client que ens deu 400.000 ptes. és declarat en suspensió de
pagaments.  En el conveni judicial corresponent, es concedeix una
rebaixa del 20% dels crèdits, amb l'ajornament de la resta a 3 anys
sense interessos.

  400.000 Clients dubtós cobrament (435)
ā clients (430) 400.000

  400.000 Dot. provisió insolvències (694)
ā Provisió insolvència(490) 400.000

   80.000 Pèrdues crèdits com incobr. (650)
ā clients dubtós cobr.(435) 80.000

   80.000 Provisió per insolvències de tràfic (490)
ā provisió insolvències de tràfic aplicades 80.000

)))))))))))) 9 )))))))))))))

Altres despeses realitzades per l'empresa en el decurs de l’any són:
aigua i electricitat per valor de 150.000 ptes. amb IVA del 15%,
telèfon per valor de 150.000 ptes. amb IVA del 15%, papereria per
50.000 ptes. amb IVA del 15%, despeses de serveis bancaris per
valor de 257.000 ptes. amb el 15% d'IVA i reparacions per valor de
160.000 ptes. amb IVA del 15%.  S’ha pagat tot al comptat
excepte 135.000 ptes. als creditors.

  150.000 Subministraments (628)
   22.500 IVA suportat (472)
  150.000 Comunicacions (629)
   22.500 IVA suportat (472)
   50.000 Altres serveis (6292)
    7.500 IVA suportat (472)
  257.000 Serveis bancaris i similars
   38.550 IVA suportat (472)
  160.000 Reparació i conservació (622)
   24.000 IVA suportat (472)

ā creditors per serveis 882.050

  747.050 Creditors per serveis (410)
ā banc c/c (572) 747.050
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)))))))))))) 10 )))))))))))))

Els sous i salaris nets anuals dels treballadors de l’any són
15.000.000 de ptes., la Seguretat Social a càrrec de l’Empresa és
de 900.000 ptes.; s’ha retingut en concepte de S.S. als treballadors
30.000 ptes. i en concepte de l’IRPF 1.300.000 ptes. S'ha pagat
durant l'exercici trimestralment pel Banc i queda per pagar a 31 de
desembre l'import de l'IRPF d'un trimestre (360.000 ptes.), per S.S.
un trimestre (250.000) ptes. i la nòmina de desembre per 1.000.000
de ptes.

16.330.000 Sous i salaris (640)
   900.000 Seg. Soc. empresa (642)

ā H.P. creditora (4751) 1.300.000
O.S.S. creditora (476) 930.000
Remuneracions pendents de pagament 15.000.000

   940.000 H.P creditora (4751)
   680.000 Org. S.S creditors (477)
14.000.000 Remuneracions pendents de pagament

ā banc c/c (572) 15.620.000

)))))))))))) 11 )))))))))))))

Les despeses de la posada en marxa de la maquinària són de
350.000 ptes. i es paguen al comptat amb un IVA del 15%.

  350.000 Maquinària (223)
   52.500 H.P. IVA suportat (472)

ā banc c/c (572) 402.500

)))))))))))) 12 )))))))))))))

A la fi de l'exercici

)))))))))))) 13 )))))))))))))

En el decurs de l'exercici es realitza la distribució de resultats de
1988: 1.500.000 de ptes. de dividends amb una retenció inclosa del
20% per a Hisenda Pública. Reserva legal el mínim que sigui
procedent i la resta reserva voluntària, com també el pagament de
dividends i retencions.

20.750.000 Pèrdues i guanys (129)
ā dividends a pagar (525) 1.500.000

reserva legal (112) 2.075.000
reserva voluntària (117) 17.175.000
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1.550.000 Divid. actius a pagar (525)
ā H.P. creditora (4751) 300.000

banc c/c (572) 1.200.000

  300.000 H.P. creditora (4751)
ā banc c/c (572) 300.000

)))))))))))) 14 )))))))))))))

La venda d'un moble que comptablement estava registrat per
500.000 ptes. i amb unes amortitzacions de 100.000 ptes., per
550.000 ptes. cobrades al comptat al principi de l'exercici.

  550.000 Banc c/c (572)
  100.000 Amort Ac. IM(281)

ā mobiliari (226) 500.000
Benefici procedent IM (771) 150.000

)))))))))))) 15 )))))))))))))

Comprem accions amb cotització oficial:
Societat "A", 400 accions de 500 ptes. nominals al canvi del
360% més unes despeses de 6.000 ptes.
Societat "B", 100 accions de 500 ptes. nominals al canvi de
350% més unes despeses de 1.000 ptes.

(400x500x360/100)+6000=726.000 ---> 1815 pts/acc.
(100x500x350/100)+1000=176.000 ---> 1760 pts/acc.

  726.000 Inversions financeres temporals en capital (Societat A) (5401)
  176.000 Inversions financeres temporals en capital (Societat B) (5402)

ā banc c/c (572) 902.000

)))))))))))) 16 )))))))))))))

En el decurs de l'any obtenim ingressos per dividends d'aquestes
accions per valor de 101.000 ptes.

  101.000 Banc c/c (572) ā ingressos de participacions en capital (760) 101.000

)))))))))))) 17 )))))))))))))

Al tancament de l'exercici, la cotització de les accions és la següent:
Societat "A" al 300%, Societat "B" al 150%
Ens hem venut amb anterioritat 10 accions de la Societat
"A" per un import total de 15.000 ptes. i 10 accions de "B"
per 270.000 ptes.
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Venda de 100 accions de la Societat "A" 

   15.000 Banc c/c (572)
    3.150 Pèrdua procedent valors negociables (666)

ā inversions financeres temporals 
en capital (540) 18.150

Venda de 10 accions de la Societat "B"

  270.000 Banc c/c (572) ā inv. financeres temporals en capital (540) 17.600
ā Benefici procedent valors negociables (766) 252.400

  213.750 Dotació a la provisió per valors
negociables a curt (698)

ā provisió depreciació valors 
negociables a curt (597) 213.750

)))))))))))) 18 )))))))))))))

S'han pagat al comptat arrendaments per un valor d’1.000.000 de
ptes.,  publicitat i propaganda per 5.000.000 de ptes., al comptat:
d’aquesta publicitat, la meitat correspon a aquesta campanya i
l'altra 1/2 a la pròxima, tot amb un IVA del 15%.

1.000.000 Arrendaments(621)
  150.000 IVA suportat (472)
5.000.000 Publicitat i propaganda (627)
  750.000 IVA suportat (472)

ā creditors per prestació de serveis (410) 6.900.000

6.900.000 Creditors per prestació de serveis (410)
ā banc c/c (572) 6.900.000

2.500.000 Pagaments anticipats (480)
ā publicitat i propaganda 2.500.000

)))))))))))) 19 )))))))))))))

S'ha contractat una pòlissa d'assegurança a la meitat de la
campanya, amb efectes anuals, pagant al comptat i sense IVA, per
750.000 ptes.

  750.000 Primes assegurança (625)
ā creditors per prestació de serveis (410) 750.000

  750.000 Creditors per prestació de serveis (410)
ā banc c/c (572) 750.000

  375.000 Pagaments anticipats (480)
ā primes assegurança (625) 375.000
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)))))))))))) 20 )))))))))))))

S'han firmat uns crèdits a llarg termini amb el banc, que ens han
traspassat al compte corrent un import de 10.000.000 de ptes., a la
meitat de l'exercici amb un interès del 17% anual que es pagarà per
períodes vençuts. Els crèdits s'amortitzaran al seu venciment.

10.000.000 Banc c/c (572) ā préstecs a llarg termini (171) 10.000.000

   850.000 Interessos deutes llarg (662)
ā interessos a curt de deutes (526) 850.000

)))))))))))) 21 )))))))))))))

S'ha pagat en el decurs de l'any 60.000 ptes. als Org. sec. soc.
corresponents a l'últim trimestre de l'exercici anterior, 800.000 ptes.
a Hisenda Pública corresponents a l'últim trimestre de l'exercici
anterior i 900.000 ptes. corresponents  a sous i salaris de l'últim
mes de l'exercici anterior.

   60.000 Organització seguretat social creditora (476)
  800.000 H.P. creditora per conceptes fiscals (4751)
  900.000 Remuneracions pendents de pagament(465)

ā banc c/c (572) 1.760.000

)))))))))))) 22 )))))))))))))

Es realitza una ampliació de capital, amb data de primers d'any,
emetent 1.000 accions noves de 1.000 ptes. nominals al 342,5% ja
que les accions velles tenien un valor teòric de 3.425 ptes. cada
una, que se subscriuen i es desemborsa el 100%.

3.425.000 Accions emeses (197)
ā capital social (100) 1.000.000

prima emissió (110) 2.425.000

A l'emissió

3.425.000 Accionistes per desemborsaments
no exigits (190) ā Accions emeses (197) 3.425.000

A la subscripció

3.425.000 Accionistes desemborsaments
exigits (558) ā accionistes per desemborsaments

no exigits (190) 3.425.000
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En decidir desemborsar

3.425.000 Banc c/c (572) ā accionistes desemborsos
exigits (558) 3.425.000

)))))))))))) 23 )))))))))))))

La Societat "A", de la qual al final de l'exercici tenim 390 accions,
realitza una ampliació de capital totalment alliberada a raó d'una
acció nova per cada 5 antigues amb càrrec a la seva reserva
voluntària. Cal comptabilitzar l'entrada d'aquestes accions.

  707.850 Inversions financeres temporals
en capital (540)

ā Inversions financeres temporals
en capital (540) 707.850

)))))))))))) 12 )))))))))))))

Al final de l'exercici s'ha liquidat tot l'IVA excepte 120.000 ptes.
que corresponen a l'últim trimestre.

48.000.000 H.P. IVA repercutit (477)
ā H.P. creditora per IVA 8.832.450
ā H.P. IVA suportat (472) 39.167.550

8.712.450 H.P. creditora per IVA (475)
ā banc c/c (572) 8.712.450

)))))))))))) xx )))))))))))))

Amortització:

Maquinària 6.500.000*0.1
Mobiliari 500.000*0.1
Equipament informàtic 10.035.000*0.25

3.163.750 Amortització I.M.(682) 
ā Amort. acum. I.M. (282) 3.163.750

Existències:

 3.154.324 Exist. finals (310)
ā var. exist. (611) 3.154.324

22.325.000 Var. exist. (611)
ā exist. inicials (310) 22.325.000
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Regularització:

320.000.000 Vendes (700)
1.080.000 Prov. aplicada insolv. (794)

150.000 Benefici procedent de I.M. (771)
252.400 Benefici per operacions accions (766)
101.000 Ingressos per acc. (760)

296.203.326 P. i g. (129) ā P. i g. (129) 321.583.400
ā Pèrdua oper. acc. (666) 3.150

Dot. prov. acc. (698) 213.750
Despeses financ. (669) 200.000
Var.exist.M.P. (611) 19.170.676
Dot. prov. insolv. (694) 450.000
Compres (600) 250.000.000
Subministraments (628) 150.000
Telèfon (6291) 150.000
Material oficina (6292) 50.000
Rep. i conservac. (622) 160.000
Sous i salaris (640) 16.330.000
S.S. de l'empr. (642) 900.000
Arrendaments (621) 1.000.000
Publicitat i prop. (627) 2.500.000
Primes d'assegurances 375.000
Interessos préstec (6632) 850.000
Amortització I.M. (682) 3.163.750
Pèrdues per crèdits comercials
incobrables (650) 280.000
Serveis bancaris 257.000

360.000 H.P. creditora (4751)
1.000.000 Remun.pend.pagament (465)

250.000 O.S.S. creditora (476)
370.000 Prov. insolven. (490)

 11.000.000 Capital social (100)
 18.175.000 Reserv. voluntària (117)

3.663.000 Amort. acum. I.M. (281)
2.800.000 Proveïdors immob. a curt (523)

 40.250.000 Proveïdors (400)
1.435.000 Creditors (410)
2.075.000 Reserva legal (112)
2.425.000 Prima emissió acc. (110)

213.750 Prov. deprec. acc. (597)
 10.000.000 Préstecs a L.T. (171)

850.000 Interessos a C.P. de deutes (526)
120.000 H.P. creditora per IVA (4750)
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 25.380.074 P. i g. (129) ā Clients dubt. cobr. (435) 320.000
Clients (430) 53.103.000
Mobiliari (226) 500.000
Maquinària (223) 6.050.000
Existències (310) 3.154.324
Eq. proc. informat. (227) 10.035.000
Efect. comer. imp. (455) 50.000
Acc. amb cotització ofic. (532) 866.250
Banc i c 43.414.000
Pagaments avançats (480) 2.875.000
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Balanç final

Actiu 116.120.074

Immobilitzat 12.921.250

(223) Maquinària 6.050.000
(226) Mobiliari 500.000
(227) Equip.proc.inform. 10.035.000
(281) Amort.acum.i.m.mat. (3.663.750)

Existències 3.154.324

(310) Existències 3.154.324

Deutors 53.103.000

(430) Clients 53.103.000
(435) Clients de dubt.cobram. 320.000
(4315) Efectes. comer. imp.  50.000
(490) Prov. insolvència  (370.000)

Inversions financeres 652.500

(540) Acc. amb cotitz. of. 866.250
(597) Prov.dep.inv.fin.temp.  (213.750)

Tresoreria 43.414.000

(572) Banc 43.414.000

Periodificació 2.875.000

(480) Pagaments anticipats 2.875.000
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Passiu 116.120.074

Fons propis 59.055.074

(100) Capital 11.000.000
(110) Prima emissió acc. 2.425.000
(113) Reserva legal 2.075.000
(116) Reserva voluntària 18.175.000
(129) Pèrdues i guanys 25.380.074

Creditors a l.t. 10.000.000

(171) Préstecs a l.t. 10.000.000

Creditors a c.t. 47.065.000

(526) Interessos a pagar 850.000
(400) Proveïdors 40.250.000
(523) Proveïdors immob. curt 2.800.000
(410) Creditors 1.435.000
(4750)   H.P. creditora IVA 120.000
(4751)   H.P. creditora C.F. 360.000
(476) O.S.S. creditora 250.000
(465) Remun. pend. pagament 1.000.000
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Compte de pèrdues i guanys segons el P.G.C.

Deure

A) Despeses

1. Variació d'existències (611) 19.170.676
2. Aprovisionaments

compres (600) 250.000.000
3. Despeses de personal

Sous i salaris (640) 16.330.000
S.S. a càrrec de l'empresa (642) 900.000

4. Dotacions per les amortitzacions d'immobilitzat
Amort.i.m. (682) 3.163.750

5. Variació de provisions de tràfic
Pèrdues crèdits comercials incobr (650) 280.000
Dot.prov.insolv. (694) 450.000
Provisió aplicada a insolvències (794) (1.080.000)

6. Altres despeses d'explotació
Subministraments (628) 150.000
Telèfon (6291) 150.000
Material d'oficina (6292) 50.000
Reparacions i conservació (622) 160.000
Arrendaments (621) 1.000.000
Publicitat i propaganda (627) 2.500.000
Prima d'assegurança (626) 375.000
Serveis bancaris (626) 257.000

I. Beneficis d'explotació 26.143.574

7. Despeses financeres i assimilades
Interessos préstec (6632) 850.000
Despeses financeres (669) 200.000
Pèrdues oper.accions (666) 3.150

8. Variació de les provisions de inversió financera
Dotació provisió inversió financera 213.750

III. Beneficis de les activitats ordinàries 25.230.074

IV. Resultats extraordinaris positius 150.000

V. Benefici abans d'impostos 25.380.074
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Haver

1. Import net de la xifra de negoci
Vendes (700) 320.000.000

5. Ingressos de participació en capital
Ingressos per accions (766) 101.000
Benefici per operacions amb accions (766) 252.400

II. Resultats financers negatius 913.500

9. Benefici procedent d'imm. material (771) 150.000
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4 Roba Actual SA

L'empresa Roba Actual SA, es dedica a la venda a l'engròs de prêt-à-porter
femení d'alt nivell. Els seus clients són botigues, relativament petites,
gestionades poc professionalment en alguns casos. Els proveïdors són quatre
grans firmes franceses i italianes.

Les polítiques de Roba Actual es resumeixen en:

 - Mínima plantilla fixa. La venda es fa mitjançant representants a comissió.
 - Mínim immobilitzat.
 - L'endeutament bancari no pot superar el 30% dels recursos propis.
 - Rigor en el crèdit a clients.
 - Compres per cobrir just la demanda o, fins i tot, quedar un xic curt. No es

vol saldar estoc.

Les dades comptables de 30/6/91 i 30/6/92 són:

Balanç 30/6/91 30/6/92

Tresoreria  5.000 11.000
Clients  8.000 16.000
Efectes per cobrar  6.000  4.000
Estocs 19.000 10.000
Immobilitzat  3.000  3.000
Amort. acumulada   -- -1.000

-------- --------
41.000 43.000

Proveïdors 19.000 12.000
Préstecs bancaris  5.000 11.000
Reserves 10.000 10.000
Capital  7.000  7.000
Result. pend. apl.   --  3.000

-------- --------
41.000 43.000
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Vendes 37.000
Compres 16.000
Amortitzacions    1.000
Despeses    9.000

Estoc mitjà del període: 27.000
Saldo mitjà de clients: 10.000

Es demana:

 - Definir i justificar les 6 ratios que resulten més indicades per controlar la
gestió d'aquesta empresa.

 
 - Calcular els valors d'aquestes ratios.

Solució:

Estoc (mitjana) 
- Rotació estocs: --------------------------   x  365  =  394,2 

Cost de les vendes

Clients (mitjana) + Efectes per cobrar (mitjana)
- Crèdit a clients: ---------------------------------------------------  x  365  =  147,97

Vendes

Préstecs bancaris
- Endeutament: ----------------------------  =  0,647

Capital + Reserves

Actiu circulant
- Liquiditat: ------------------------  =  3,41

Exigible a curt termini

Vendes - Cost de les vendes
- Marge brut: --------------------------------------  x  100  =  32,4%

Vendes

Cash-flow
- Rendibilitat: -----------------  x  100  =  32,4%

Vendes
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5 Gransa i Petitasa

L'empresa Gransa compra el 100% de les accions de Petitasa, pagant per 100
milions de pessetes. 

Els balanços de les dues empreses, abans d'aquesta operació són
(en milions de pessetes).

Balanç Gransa

Tresoreria 220 Proveïdors 500
Clients 300 Préstecs 250
Estocs 450 Hisenda pública 320
Immobilitzat 2.000 Recursos propis 1.900

------ ------
2.970 2.970

Balanç Petitasa

Tresoreria  10 Proveïdors 250
Clients  70 Préstecs bancaris 150
Estocs 120 Hisenda pública 180
Immobilitzat 400 Recursos propis 20

------ ------
600 600

 Gransa Petitasa
(1) Vendes fora grup (cost vendes 60%) 400 90

Vendes a grup (cobrades 50%)  80 60
Compres fora grup 200 40
Compres a grup  60 80
Despeses 150 50

Es demana el balanç i el compte d'explotació consolidats.
(1) Totes les operacions es paguen al comptat excepte quan s'indica expressament el contrari.
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Solució

Compte d'explotació:

Vendes 490
Cost de les vendes 294 (400+90)x0.6
Despeses 200

 -----   -----
494 490

Pèrdues   4

Balanç

Tresoreria  220+10-100+400+90-200-40-150-50 =    180
Clients 300+70 =    370
Estocs 450+120-240-54+200+40 =    516
Fons de comerç 100-20 =  80
Immobilitzat 2000+400 = 2.400

      -----
Total actiu 3.546

Proveïdors 500+250 =  750
Préstecs 250+150 =  400
Hisenda publ. 320+180 =  500
Resultats =    -4
Recursos prop. 1900+20-20 = 1.900

-----
3.546
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6 Tecnofutur

L'empresa Tecnofutur SA es dedica a la fabricació de monitors. La seva gama
de productes es compon de:

- monitor monocrom 14"
- monitor color 14"

La fàbrica es divideix en els centres de cost següents:

Centres de producció: Unitat de transformació:
  - Mecanització - Peces
  - Muntatge - Hores-home
  - Embalatge i expedició - Monitors

Centres auxiliars: - Manteniment
  - Laboratori

Els valors previstos per a cada producte són:

Unitats de transformació

 Producte Cost materials Mecanització Muntatge Embalatge

 monocrom  3.200  80 5 1

 color 17.500 140 7 1

Els costos reals durant el mes de març, en què s'han produït 600 monitors
monocroms i 100 de color, han estat: 

(Costos en milers de Ptes.)

Concepte Centre de cost

Mecanització Muntatge Embalatge Manteniment Laboratori

Personal 3.200 (v) 4.000 (v) 1.100 (v) 500 1.900

(v): cost variable
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Els materials consumits han costat 3.500.000 de ptes.
Els centres auxiliars han prestat els serveis següents:

- Manteniment a: Laboratori 10%
Mecanització 50%
Muntatge 25%
Embalatge 15%

- Laboratori a: Mecanització 30%
Muntatge 70%

Considerant que les despeses generals de fabricació no imputades a cap centre
de cost són de 1.200 i que es reparteixen segons el cost de transformació es
demana:

1. Cost unitari de transformació de cada c. de c.
2. Cost real de materials per unitat de cada producte
3. Cost real de transformació per unitat de cada producte
4. Cost variable unitari de cada producte
5. Cost total de cada producte
6. Cost total de cada producte si es varia el criteri de repartiment dels

costos generals i es fa segons els costos totals.

1. Cost unitari de transformació a cada centre de cost

Mantenim. Laboratori Mecanitz. Muntatge Embalatge

Mantenim. --- 10% 50% 25% 15%

Laboratori --- --- 30% 70% ---

C. total 1.200 6.400 11.300 8.000 3.500

El c. total és la suma dels costos de personal, energia, amortització i diversos
de cada centre.

Càlcul del cost real de cada centre després d'imputar-los els costos dels
departaments auxiliars que els donen servei:
(en milers de pessetes)
Manteniment => 1.200
Laboratori => 6.400+0.1*1.200 = 6.520
Mecanització => 11.300+0.5*1.200+0.3*6.520 = 13.856
Muntatge => 8.000+0.25*1.200+0.7*6.520 = 12.864
Embalatge => 3.500+0.15*1.200 = 3.680
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Unitats produïdes per centre:
Mecanització => 80*600+140*100 = 62.000
Muntatge => 5*600+7*100 = 3.700
Embalatge => 1*600+1*100 = 700

Cost unitari de transformació:
Mecanització => 13.856.000 / 62.000 = 223,48ptes.
Muntatge => 12.864.000 / 3.700 = 3.476,75ptes.
Embalatge => 3.680 / 700 = 5.257,14ptes.

2. Cost real de materials per unitat de cada producte

Monocrom : 3.200 * 600 = 1.920.000
Color : 17.500 *100 = 1.750.000

C. Materials previst (mono+color) = 3.670.000
C. Materials real = 3.500.000

% Materials real monocrom: 1.920.000 / 3.670.000 = 52,31%
C. Materials real monocrom: 3.500.000 * 0,5231 = 1.831.000

% Materials real color: 1.920.000 / 3.670.000 = 47,68%
C. Materials real color: 1.920.000 / 3.670.000 = 1.668.930

Cost real de matèria primera per unitat monocroma: 
1.831.000 / 600 = 3.051 ptes.

Cost real de matèria primera per unitat en color: 
1.668.930 / 100 = 16.689 ptes.

3. Cost real de transformació per unitat de cada producte

Cost real de transformació per unitat:  
unitats de mecanització * cost unitari transformació mecanització + unitats de
muntatge * cost unitari transformació muntatge + unitats d'embalatge * cost
unitari transformació embalatge

Monocrom : 80*223,48+5*6.476,75+5.257,14 = 40.519 ptes.
Color : 140*223,4+7*3.476,75+5.257,14 = 60.870 ptes.
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4. Cost variable unitari de cada producte

Mecanització : 3.200+2.000+1.800 = 7.000 => 7.000 / 62 = 112,9
ptes/unitat de transformació

Muntatge : 4.000+1.000+400 = 5.400 => 5.400 / 3,7 = 1.459,46
ptes/unitat de transformació

Embalatge : 1.100+1.000 = 2.100 => 2.100 / 0,7 = 3.000 ptes/unitat de
transformació

Cost variable de transformació:

Monocrom : 80*112,9+5*1.459,46+3.000 = 19.329,3 ptes.
Color : 140*223,4+7*3.476,75+5.257,14 = 29.022,2 ptes.

Cost variable total = cost variable de transformació + cost de matèria
primera

Monocrom : 3.051,77 + 19.329,56 = 22.381,33 ptes.
Color : 16.689,37 + 29.022,67 = 45.712,04 ptes.

5. Cost total de cada producte

Cost de transformació dels monocroms: 40.519*600=24.311.400 ptes.
Cost de transformació dels de color: 60.870*100=6.087.000 ptes.
Cost total de transformació: 30.398.400 ptes.

% Transformació monocrom: 4.311.400 / 30.398.400 = 80%
% Materials real color: 6.087.000 / 30.398.400 = 20%

Repartició de les despeses generals de fabricació segons el cost de
transformació:

Part imputada a monocrom 1.200*0,8 = 960
Part imputada a color 1.200*0,2 = 240
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Monocrom: 
Cost de transf + desp. generals = 2.527.100 => 25.271.400 / 600 = 42.119
ptes/u.

Color: 
Cost de transf + despeses generals = 6.327.000 => 6.327.000 / 100 = 63.270
ptes/u.

Cost total = cost de transf + desp. generals + cost materials

Cost total monocrom: 42.119+3.051 =45.170 ptes.
Cost total color: 63.270+16.689=79.954 ptes.

6. Cost total de cada producte si es varia el criteri de repartiment dels
costos generals i es fa segons els costos totals

Cost previ a les despeses = cost de transformació + cost dels materials

Monocrom: 40.519  + 3.051  = 43.570 ptes/u.
Color: 60.870 + 16.689  = 77.559 ptes/u.

Cost previ monocrom total: 43.570*600 = 26.142.462 ptes.
Cost previ color total: 77.559*100 = 7.755.900 ptes.
Cost previ total: 33.898.399 ptes.

Monocrom : 77% del total => 1.200*0,77 = 924.000 ptes.
Color : 23% del total => 1.200*0,23 = 276.000 ptes.

Monocrom:
 26.142.462+924.000=27.066.462 => 27.066.462 / 600 = 45.110 ptes. per
monitor.

Color:
 7.755.937+276.000=8.031.937 => 8.031.937 / 100 = 80.319 ptes. per
monitor.
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7 Joguines Mateu SL

Classificació de costos per naturalesa-destí

Dades en milers de pessetes
Personal Amortització Generals Costos centres

auxiliars

Premses 1.000 1.500 800
( Cop )

Pintura 600 1.300 700
( m  )2

Muntatge 5.000 400 1.000
( hH )

Manteniment 2.000 700 300 3.000
( hH )

Energia 800 1.000 400 2.200
( Kwh )

C. qualitat 1.500 300 200 2.000
( Punts )

Distribució dels costos dels departament auxiliars

Prod. Manten. Energia C.qualit Premsa Pintura Muntatge
període

Manten. 1.000 hH --- 200 50 400 100 250

Energia 2.000 Kwh 900 --- 100 14.000 3.000 2.000

C. qualitat 1.000 P --- --- --- 200 300 500

Determinació dels preus de les U.T. dels centres auxiliars
per mètode simultani:

Sistemes d'equacions:

Sistema manteniment 3.000.000 + 900Kwh*pKwh = 1.000hH*phH
Sistema energia 2.200.000 + 200hH*phH = 20.000Kwh*pKwh
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Sistema qualitat 2.000.000 +50hH*phH+100Kwh*pKwh=1.000P*pP

Dels quals es dedueix: 

pKwh = ( 1.000 phH - 3.000 ) / 9.000
phH = ( 3.000 + 900 pKwh ) / 1.000
pP = ( 2.000 + 50 phH + 100 pKwh ) / 1.000

De forma que queda, doncs:

pKwh = 141,27 ptes.
phH = 3.127,14 ptes.
pP = 2.170,48 ptes.

Distribució dels costos dels centres auxiliars 
als altres centres de cost:

Premses: 400 hH*phH + 14.000Kwh*pKwh + 200P*pP = 3.662,58
Pintura: 100 hH*phH + 3.000 Kwh*pKwh + 300 P*pP = 1.387,51
Muntatge: 250 hH*phH + 2.000 Kwh*pKwh + 500 P*pP = 2.149,29

Personal Amortit- Generals Costos Assignació Costos
zació centres costos centres

auxiliar auxiliar auxiliar

Premses (Cop) 1.000 1.500 800 3.662,58 6.962,58

Pintura (m ) 600 1.300 700 1.387,51 3.987,512

Muntatge (hH) 5.000 400 1.000 2.149,29 8.549,29

Manteniment (hH) 2.000 700 300 3.000  

Energia (Kwh) 800 1.000 400 2.200  

C. qualitat (Punts) 1.500 300 200 2.000  

Fitxa tècnica (escandall)

Productes Premses Pintura Consum pintura Muntatge

A 20 Cops/u 12m 1 2.200 hH2

B 30 Cops/u 21m 1 1.800 hH2

La producció de l'empresa ha estat:
Producció A: 10.000 unitats
Producció B:  2.000 unitats
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Unitats de transformació produïdes i cost unitari de cadascuna:

Centre de cost Producció període Cost unitari de
transformació

  Premses 10.000*20+2.000*30=260.000 cops 26,76 ptes/cop

  Pintura 10.000*12+2.000*21=162.000 m 24,61 ptes/m2 2

  Muntatge 2.200+1.800=4.000 hH 2.137,5 ptes/hH

(Cost unitari = cost del centre / producció període)

Informació del consum de materials:

Imputació del consum de pintura

Cost de la pintura consumida en el període és de 4.100.000 ptes.
Consum total = 10.000 unitats de A*12+2.000 unitats de B*21 m2

Consum producte A => (10.000*12) / (10.000*12+2.000*21) => 74%
Consum producte B => (2.000*21) /  (10.000*12+2.000*21) => 26%
Consum inputat a A = 0,74 * 4.100.000 = 3.034.000
Consum inputat a B = 0,26 * 4.100.000 = 1.066.000

Quadre resum del consum de materials

A B

Premses 3.200 2.700

Pintura 3.034 1.066

Muntatge 1.500 2.200

Càlcul del cost total del producte
(Dades en milers de pessetes)

Producte A:
Material Transformació Totals

Premses 3.200 5.352 8.552

Pintura 3.034 2.953 5.987

Muntatge 1.500 4.703 6.203

Total 7.734 13.008 20.742

Cost unitari (/10.000) 773,4 ptes. 1.300,8 ptes. 2.074,2 ptes.
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Producte B:
Material Transformació Totals

Premses  2.700 1.605,6 4.305,6

Pintura 1.066 1.033,6 2.099,6

Muntatge 2.200 3.847,5 6.047,5

Total 5.966 6.486,7 12.453

Cost unitari (/2.000) 2.983 ptes. 3.243,35 ptes. 6.226 ptes.
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8 Freixes i Domènech SL

Dades previstes
Producció : 100.000 unitats
Venda : 100.000 unitats
PVP : 3.500 ptes/u.

Costos unitaris i variables
Energia elèctrica = 2 Kwh x 9 ptes./Kwh
Personal = 1,5 hores x 1.000 ptes./h
Materials consum = 30ptes.
Primeres Matèries = 9 Kg x 100 ptes./Kg
Materials Embalatge = 50 ptes.

Costos fixos
Personal = 50.000.000 ptes.
Amortitzacions = 14.000.000 ptes.
Diversos =  8.000.000 ptes.
TOTAL CF = 72.000.000 ptes.

Dades reals
Producció : 105.000 unitats
Venda :  97.000 unitats
PVP :   3.420 ptes./u

Costos
Energia elèctrica = 200.000 Kwh a 9,3 ptes./Kwh
Personal = 152.000 hores a 990 ptes./h
Materials consum = 31 ptes./unitat
Primeres matèries = 870.000 Kg a 100 ptes./Kg
Materials embalatge = 5.000.000 ptes.

Costos fixos:
Personal = 51.000.000 ptes.
Amortitzacions = 14.000.000 ptes.
Diversos =  8.400.000 ptes.
TOTAL = 73.400.000 ptes.
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Es demana:

1. Resultat previst
2. Resultat real
3. Anàlisi de desviacions (mèt. Direct Costing)

1. Resultat Previst

Rp = quantitat venuda x ( preu de venda - ( cost energia elèctrica + mà d'obra
directa + materials de consum + matèries primeres + material d'embalatge )) -
costos fixos totals.
Rp = 100.000 ( 3500 - ( 2*9 + 1,5 * 1.00 + 30 + 9 * 100 + 50 )) -   72.000.000
= 28.200.000 ptes.

2. Resultat Real

Rr = 97.000 * 3.420 - ( 200.000 * 9,3 + 152.000 * 990 + 31 * 105.000 +
870.000 * 100 + 5.000.000 ) * (97.000/105.000) -               73.400.000 =
29.609.000 ptes.

3. Anàlisi de desviacions

Desviació EE tarifa = Qr * ( Ps - Pr ) =  200.000 ( 9 - 9,3 ) =          (60.000)
ptes.

Desviació EE rendiment = Ps ( Qs - Qr ) = Ps ( qs * nr - Qr ) = 9* ( 2 *
105.000 - 200.000 ) = 90.000 ptes.

D. personal tarifa = 152.000 * ( 1.000 - 900 ) = 1.520.000 ptes.
D. personal rend. = 1.000 *(1,5 * 105.000 - 152.000) = 5.500.000 ptes.
D. mat. consum = 105.000 * ( 30-31) = 105.000 ptes.

D. MP tarifa = 0 ptes.
D. MP rend. = 100 * ( 9*105.000 - 870.000 ) = 7.500.000 ptes.

D. mat. embalatge = 105.000 * 50 - 5.000.000 = 250.000 ptes.
D. costos fixes = 72.000.000 - 73.400.000 = ( 1.400.000 ) ptes.
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Sumatori de desviacions de la producció = 13.295.000 ptes.

No quadra amb la diferència entre el resultat previst i el real perquè no es té en
compte la desviació comercial.

Ara passarem a analitzar les desviacions corresponents a la part de producció.
Ara buscarem les que corresponguin a la part de comercial.

Previst: vendes de 100.000 unitats a un preu de venda de 3.500 ptes/unitat

Real: vendes de 97.000 unitats a un preu de venda de 3.420 ptes./unitat

Desviació del volum de vendes = (nre. real - nre. estàndard) * marge estàndard
= ( 97.000 - 100.000 ) * (3.500-2.498) = ( 3.006.000 ) ptes.
 
Desviació del preu de vendes = nre. real * ( PVr - PVs ) = 97.000 (3.420 -
3.500) = ( 7.760.000 ) ptes.

Desviació de producció + desviació comercial = 2.529.000 ptes.

Tampoc no concideix amb la diferència de resultats ja que no s'ha tingut en
compte els estocs.

Per veure si quadren haurem doncs de descomptes.r del total de desviacions la
part que queda en el magatzem.

Valoració del magatzem = cost estàndard - cost real = ( 2.498 - 2.358 )
Desviació total: 2.529.000 - ( 105.000 - 97.000 ) * ( 2.498-2.358 ) = 1.409.000
ptes. => El resultat quadra.
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9 Laboratoris Romaguera SL

Dades previstes

Producció :   2.000 unitats
Venda :   2.000 unitats
PVP : 120.000 ptes/u

Costos unitaris i variables

Personal = 16 hores x 2.000 ptes/h
Primeres matèries =  4.000 kg x 7 ptes/kg
Desp. gen. variables = 10.000 ptes / unitat

Costos d'estructura = 60.000.000 ptes.

Dades reals

Producció :   2.100 unitats
Venda :      1.960 unitats
PVP :     122.000 ptes/u

Costos:

Personal = 32.000 hores a 2.000 ptes./h
Primeres matèries =  8.300.000 Kg a 7,2 ptes./kg
Desp. gen. variables = 20.000 ptes.

Costos d'estructura = 62.000.000 ptes.

Es demana:

1. Determinar les desviacions de personal.
2. Determinar les desviacions de matèries primeres.
3. Determinar la desviació de despeses generals variables.
4. Determinar la desviació de costos fixos.
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S'ha de fer tant en DIRECT COSTING com en FULL COST.

D. personal tarifa = 0 ptes.
D. personal rend. = 2.000 * ( 2.100 * 16 - 32.000 ) = 3.200.000 ptes.

D. MP tarifa = 8.300.000 * ( 7 - 7,2 ) = (1.660.000) ptes.
D. MP rend. = 7 * ( 2.100 * 4.000 - 8.300.000 ) = 700.000 ptes.

DGV = 2.100 * 10.000 - 20.000.000 = 1.000.000 ptes.

Costos fixos:

a) Direct costing

DGF = 60.000.000 - 62.000.000 = (2.000.000) ptes.

b) Full cost: 

Calculem les desviacions corresponents a les despeses fixes i valorem
els magatzems al cost de les despeses totals incloent-hi les fixes.

DGF(pressupost) = 60.000.000 - 62.000.000 = (2.000.000) ptes.
DGF(activitat)  = 2.100 * (60.000.000/2.000) - 60.000.000 = 3.000.000
ptes.

La desviació global quant a les despeses fixes hauria estat de:

DGF (activitat) - DGF (pressupost) = 1.000.000 ptes.
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10 Exercici de PERT COST

PERT COST amb l'algorisme de Mínimum Cost Expediting:
El diagrama PERT del projecte és:

Activitat Durada Cost Durada Cost Inc.
normal mínima cost/dia

     1-2        6     40.000        4     60.000     10.000

     1-3        4     20.000        2     36.000      8.000

     1-4       12      2.000        8      6.000      1.000

     2-4       10     60.000        6     80.000      5.000

     3-4        4     10.000        3     16.000      6.000

     3-5       14     20.000       10     36.000      4.000

     4-5        8     60.000        5     90.000     10.000
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Essent, doncs, el cost del projecte en durada normal de 212.000 ptes.

- Quina serà la programació del projecte si tenim en compte que a partir
del dia 15 hi ha una penalització de 20.000 ptes./dia?

Primer calculem el camí crític:

Aleshores reduirem les activitats que disminueixin el temps total del projecte.
Si les despeses de la reducció són menors que les 20.000 ptes. que hauríem de
pagar.

Les activitats que hem de reduir són les que estan sobre el camí crític, es a dir,

Activitat Cost de la reducció
   1-2 10.000
   2-4  5.000
   4-5 10.000

Reduirem la 2-4, que és la més barata. S'ha d'anar reduint dia a dia per vigilar
que no variï el camí crític.
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En aquest cas podem reduir l'activitat 2-4 durant 4 dies i obtenim el següent
diagrama PERT:

Ara tenim dos camins crítics:

i) 1-2-4-5
ii) 1-4-5

Les reduccions que es poden fer sobre el camí crític són:

Activitat Cost de la reducció
a)    1-2 10.000
b)    1-4  1.000
c)    4-5 10.000

La reducció de les activitats a i b s'han de realitzar conjuntament perquè sinó
no aconseguim reduir la durada total del projecte; així doncs tenim dues
activitats reals la a-b i la c.

Activitat Cost de la reducció
   a-b 11.000
   c 10.000
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En aquestes condicions ens surt més econòmic reduir l'activitat 4-5 (en dos dies
com a molt, ja que després sorgeix un nou camí crític).

El diagrama PERT després d'aquesta reducció queda:

Encara hem de mirar si ens surt a compte reduir 3 dies més la duració del
projecte; les activitats per reduir són:

Activitat Cost de la reducció
a)    4-5 10.000
a)    3-5  4.000
b)    1-4  1.000
b)    1-3  8.000
b)    1-2 10.000
c)    1-2 10.000
c)    1-4  1.000
c)    3-5  4.000

Les activitats a s'han de fer conjuntament i costen 14.000 ptes.
Les activitats b s'han de fer conjuntament i costen 19.000 ptes.
Les activitats c s'han de fer conjuntament i costen 15.000 ptes.

Així doncs, reduirem les activitats del grup a ja que són les més econòmiques,
en un dia (que és la durada màxima que podem).
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Seguidament tenim sobre el camí crític el grup d'activitats per reduir format per
1-2,1-3,3-5, que costa 15.000 ptes./dia. Reducció que realitzem al ser inferior
a les 20.000 ptes. de multa, i ens queda el diagrama PERT següent:
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11 Autoavaluació primer parcial

Examen: Codi prova: 73210010
Assignatura: AO
Data: 4-7-1994
Nom i cognoms:
1r parcial

Durant l'any 1993 una empresa ha realitzat les operacions que es resumeixen
a continuació (sense ordre cronològic):

1. A principis d'any es va comprar una màquina per 5 milions de pessetes
(amb un IVA del 15%), es va pagar 2 milions al comptat i es va convenir
a pagar la resta a l'any següent. La instal·lació va ocasionar unes despeses
de 500.000 ptes. (IVA del 15%) que es paguen al comptes.t. La vida útil
de la màquina s'estima en 10 anys.

2. A finals d'any es va vendre per 1 milió de pessetes (IVA del 15%) una
màquina que figurava en els llibres, a principis d'any, per 3 millons de cost
i un milió d'amortització acumulada.

3. Es va realitzar una emissió de 40.000 accions de 1.000 ptes. de valor
nominal al 120%. Les despeses corresponents a l'emissió varen representar
2 milions de pessetes (amb un 15% d'IVA). La cotització en borsa en
aquell moment de les accions de la companyia era del 300%. Es va vendre
la totalitat de l'emissió. 

4. L'empresa va comprar 4.000 accions de 1.000 ptes. de nominal d'una em-
presa A i va pagar per elles 6 milions de ptes. (cotització del 150%), més
unes despeses de 20.000 ptes. A final de l'any tenen una cotització del
300%.

5. Es van comprar matèries primeres per valor de 100 milions (IVA del
15%), amb un 2% de descompte per pagament immediat.

6. Es van pagar per banc arrendaments per valor d'1.500.000 ptes. (IVA del
15%). D'aquesta quantitat, 500.000 ptes. corresponen a l'exercici següent.
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7. Les vendes de mercaderies sumen 120 milions de ptes. (IVA del 15%). La
meitat es cobra al comptat. Per a l'altra meitat es giren i accepten lletres.

8. Es porten al banc els efectes per descomptar. El banc cobra una comissió
del 3%. 

9. Es paga, per banc, la nòmina segons els apartats següents: 
Import brut de la nòmina 10.000.000 de ptes.
SS empresa 3.000.000 ptes.
Retenció a compte de l'IRPF 1.500.000 de ptes.
Retenció SS dels treballadors 1.000.000 de ptes.

10. Es paga el deute amb Hisenda i la Seguretat Social derivada del pagament
de la nòmina. 

11. Es van cobrar 3.000.000 de ptes. dels clients. Encara devien la resta al
final de l'any. Es varen cobrar els efectes descomptes.ts pel banc.

12. L'empresa va concertar a principis de juliol un préstec bancari a llarg
termini per un total d'1.000.000 de ptes. al 10% anual. A la fi de l'any no
s'havia tornat cap part del milió de ptes..

13. L'1 d'octubre s'havien pagat 25.000 ptes. en concepte d'interessos del
préstec, i la resta va quedar pendent de pagament.

14. Se salda el deute amb els proveïdors.

15. Del total, a fi de l'any, es consideren definitivament incobrables 350.000
ptes.. L'empresa vol tenir sempre una estimació d'incobrables igual al 10%
del saldo de clients.

16. Preparar la liquidació de l'IVA, desemborsant-se la totalitat.

17. El valor de les existències finals és de 30 milions de ptes..

18. Els criteris d'amortització són els següents: maquinària, 10 anys; edifici,
20 anys; mobiliari, 20 anys; 1r establiment, 5 anys.

19. Després de comptes.bilitzar l'impost de societats (35%), que queda pen-dent
de pagament en tancar l'exercici, es decideix repartir 5 milions de ptes. en
dividends (a pagar 6 mesos més endavant) i la resta s'imputa a reserves.
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Balanç a 1-1-1993:

Actiu Passiu

Caixa i banc 3.000 Proveïdors 5.000
Clients  4.000 Reserva voluntària 2.100
Prov. insolv.  (400) Capital 20.000
Existències 13.000
Mobiliari 1.000
Amort. acum.  (500)
Maquinària 3.000
Amort. acum. (1.000)
Edifici 10.000
Amort. acum. (5.000)

______  ______
Total 27.100 27.100 

Es demana contestar a les preguntes següents:

1. L'assentament 8 afecta als comptes:

a) Caixa i banc, deute per efectes descomptats
b) Clients, caixa i banc, deute per efectes descomptats
c) Efectes comercials per cobrar, efectes descomptats, caixa i banc, deute

per efectes descomptats, pèrdues i guanys (despeses financeres)
d) Clients, deuta per efectes descomptats
e) Cap de les anteriors

2. Quin ha estat el cost de les mercaderies venudes?

a) 130.000.000
b)  83.000.000
c) 100.000.000
d) 117.000.000
e) Cap de les anteriors
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3. Els resultats extraordinaris han estat:

a) 700.000 (positiu)
b) 700.000 (negatiu)
c) No n'hi ha hagut
d) 1.000.000 (negatiu)
e) 1.000.000 (positiu)

4. El benefici abans d'impostos ha estat:

a) 21.065.000 (positiu)
b) 20.365.000 (positiu)
c) 22.860.000 (positiu)
d) 23.000.000 (negatiu)
e) 20.365.000 (negatiu)

5. Quin és el saldo brut del compte de maquinària al final del període?

a) 5.000.000
b) 5.500.000
c) 8.000.000
d) 4.950.000
e) Cap dels anteriors

6. El saldo dels comptes de fons propis després de la distribució del resultat
ha estat:

a) 90.465.000
b) 78.337.250
c) 70.337.250
d) 83.337.250
e) 93.465.000

7. El fons de comerç és:

a) La diferència entre el preu pagat per una empresa i el seu valor comptable
b) La valoració del potencial de vendes d'una empresa
c) La valoració de la rendabilitat futura d'una empresa
d) El valor de les seves patents i marques
e) Cap dels anteriors
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8. La dotació a la provisió d'insolvències és de:

a) 65.000
b) 15.000
c) 50.000
d) 80.000

 e) Cap de les anteriors

9. On es troben les quantitats amortitzades?

a) A la caixa
b) En un fons especial fins que es reposi el bé
c) Aplicades a diferents partides d'actiu i passiu
d) Són una despesa de l'exercici
e) Cap de les anteriors

10. El saldo de caixa a final del període

a) 40.500.000
b) 48.735.000
c) 50.000.000
d) 20.500.000
e) 46.660.000

11. Quines de les comptabilizacions següents són correctes?

Comptes Variació Comptabilització

1) actius un augment càrrega (deure)
          una disminució abonament (haver)

2) capital un augment càrrega
          una disminució abonament

3) passius un augment abonament
          una disminució càrrega

a) 1 i 2
b) 2 i 3
c) 1 i 3
d) Només la 1
e) Cap de les anteriors
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12. El saldo del compte de clients (brut) al final del període:

a)   650.000
b)   590.000
c) 1.000.000
d) 900.000
e) Cap dels anteriors

13. Quin és el saldo del compte de capital al final del període?

a) 20.000.000
b) 60.000.000
c) 68.000.000
d) 70.000.000
e) Cap dels anteriors

14. L'amortizació total de l'exercici ha estat:

a) 1.800.000
b) 2.100.000
c)   550.000
d)   850.000
e) Cap dels anteriors.

15. El saldo del compte d'hisenda pública per IVA en la liquidació:

a)  2.100.000 (creditora)
b)  2.100.000 (deutora)
c) 16.350.000 (creditora)
d) 18.450.000 (deutora)
e) Cap dels anteriors

16. El total de l'actiu en el balanç final suma:

a) 95.240.000
b) 27.100.000
c) 97.320.000
d) 70.220.000
e) Cap dels anteriors
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17. El resultat d'explotació ha estat:

a) 21.185.000 (positiu)
b) 21.885.000 (negatiu)
c) 23.400.000 (positiu)
d) 15.000.000 (positiu)
e) 20.365.000 (positiu)

18. Quina de les situacions següents no serà detectada pel balanç de
comprovació?

1) Unes vendes a crèdit de 150.000 ptes. a Segarra foren comptes.bi-
litzades a Cortinas 

2) El pagament d'un xec de 100.000 ptes. per despeses de telèfon, anotat
solament a caixa.

3) Unes compres a crèdit de 550.000 ptes. a Pons, compabilitzades per
450.000 en els dos comptes

4) Al compte de sous i salaris s'han afegit incorrectament 10.000 ptes.
més.

a) 1 i 4
b) 1 i 3
c) 2 i 3
d) 3 i 4
e) 2 i 4

19. Quan es decideix una distribució del benefici (resultat de l'exercici),
quines partides hi intervenen?

a) Reserves, impost de societats, pèrdues i guanys
b) Reserves, impost de societats, pèrdues i guanys, i dividends a pagar
c) Reserves, dividends a pagar, i pèrdues i guanys
d) Reserves, hisenda pública creditora per impost de societats, dividends

a pagar, i pèrdues i guanys
e) Reserves, impost de societats i dividends
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20. La valoració d'estocs, en una època d'inflació, aplicant el criteri LIFO:

a) Consisteix a valorar les existències al preu de l'última entrada.
b) Fa que les existències siguin valorades més altes que aplicant el criteri

FIFO.
c) Fa que les existències siguin valorades més baixes que aplicant el criteri

FIFO.
d) Consisteix a valorar les existències al preu de la primera entrada
e) Cap de les opcions anteriors

21. Les reserves disminueixen quan:

a) Es renoven elements de l'immobilitzat ja amortitzats.
b) Es fa una ampliació de capital a la par
c) Es fa una ampliació de capital amb prima
d) Es compensen pèrdues
e) Cap de les opcions anteriors

22. Quin dels conceptes següents no es carregaria a Pèrdues i Guanys: 

a) Sous i salaris del personal d'administració
b) La Seguretat Social a càrrec de l'empresa
c) Les despeses d'instal·lació de la maquinària
d) El transport de les mercaderies venudes per l'empresa
e) Cap dels anteriors

23. Les provisions per incobrables permeten:

a) Pagar menys impostos en exercicis futurs.
b) Actualitzar els límits de risc concedits.
c) Tenir tresoreria suficient, en cas que el client no pagui.
d) Calcular el resultat real de l'exercici i no descapitalitzar l'empresa.
e) Totes les anteriors.

24. Els resultats de la venda d'elements de l'immobilitzat:

a) Es consideren resultats extraordinaris
b) Es consideren resultats extraordinaris i estan exempts d'impostos.
c) Formen part del compte d'explotació
d) La a i la b
e) Cap de les opcions anteriors
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25. Una empresa ha obtingut un benefici en el període de 1992 de 28,3
milions, però, en voler repartir-lo a caixa només hi ha 10 milions. On són
els diners?

a) El més probable és que hi hagi hagut un robatori.
b) Estan aplicats a reserves.
c) Estan aplicats a les variacions de les partides d'actiu i de passiu.
d) No pot passar mai.
e) Cap de les opcions anteriors.

26. Es compren mercaderies per 3.000.000 de ptes. a crèdit, d'aquesta
operació s'obté un descompte comercial a la factura del 5% sobre el
valor de la compra. A més s'inclouen a la factura unes despeses de
transport per un import de 100.000 ptes.  Aquesta operació és subjecta
a un IVA del 15%.  Quina és la comptes.bilització correcta?

 
Deure Haver

a) 3.000.000 de compres  
 150.000 de descomptes
 100.000 de transport
 487.500 de HP IVA suportat ā proveïdors 3.737.500

b) 3.000.000 de compres
 100.000 de transport
 465.000 de HP IVA suportat ā proveïdors 3.425.000

descomptes 150.000

c) 2.950.000 de compres
442.500 de HP IVA suportat ā proveïdors 3.392.500

d) 2.850.000 compres
100.000 transport
442.500 HP IVA suportat ā Proveïdors 3.392.500

e) Cap de les anteriors
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Solució del primer parcial

1.  c
2.  b
3.  b
4.  b
5.  b
6.  b
7.  a
8.  b
9.  c
10. c
11. c
12. a
13. b
14. a
15. a
16. a
17. a
18. b
19. c
20. c
21. d
22. c
23. d
24. a
25. c
26. c
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12 Autoavaluació segon parcial

Examen: administració d'organitzacions (A.O.)
CODI: 73222500                    
Dia: 4-7-94

1. Determineu la seqüència que seguiria, amb el criteri de buscar el cost
mínim, en la reducció de 3 dies del projecte. Tenint en compte que el cost
de reduir un dia és inversament proporcional a la durada normal de cada
activitat.

Cada activitat pot ser reduïda com a màxim en dos dies.

a) . AB3 dies
b) . BD-3 dies
c) . DF-1 dia, BD-2 dies
d) . BD-2 dies, DE-1 dia
e) . CG-2 dies, AC-1 dia
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2. El sistema direct cost valora els productes aplicant els costos:

a) Directes i indirectes variables
b) Directes fixos i variables
c) Directes fixos i variables més indirectes variables
d) Directes variables
e) Directes variables previstos

 
3. La unitat de transformació és:

a) Una unitat de mesura de l'activitat d'una secció
b) Una unitat de mesura del cost de fabricació del producte
c) Una unitat per calcular el temps de fabricació
d) Una unitat per calcular el consum de matèries primes
e) Cap de les anteriors

4. En quines empreses aplicaria un sistema de costos per procés?

a) Empreses de construcció
b) Imprentes
c) Destil·lació petroli
d) Reparació cotxes
e) Transport ciments

5. Indiqueu com es mesura la desviació de les despeses fixes en el cas d'un
sistema full cost.

a) Es determina la diferència entre la quantitat pressupostada i la realitat,
independentment del volum d'activitat.

b) Es determina l'impacte derivat de què el volum d'activitat real
(expressat en unitats produïdes) ha diferit del previst.

c) Es determina per la diferència entre la quantitat pressupostada i la real
de les unitats que resten a l'estoc a la fi de l'exercici.

d) a i b.
e) b i c.
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6. Aplicant el sistema de costos vigent es determina el preu de cost uni-tari
total d'un nou article, que és de 720 ptes./u. El preu de venda pre-vist és de
705 ptes./u. A quin preu s'han de valorar les existències d'aquest article?

a) A 720 ptes./u.
b) A 705 ptes./u.
c) A 705 x 0,8 ptes./u.
d) A preu de cost variable
e) A cap dels anteriors

7. La desviació en volum de vendes es calcula mitjançant l'expressió:

a) V = (n  - n ) x PVR S S

b) V = (n  - n ) x PVR S S

c) V = (n  - n ) x PVS R S

d) V = n  PV  - n  PVR R S S

e) Cap de les anteriors

8. Determineu quines de les afirmacions següents és certa:

a) El benefici net és igual als ingressos menys els costos de producció i els
costos comercials.

b) Els costos fixos són els que poden representar-se mitjançant una funció
constant.

c) El punt mort indica el volum de costos fixos necessaris per al
funcionament de l'empresa.

d) El marge de contribució unitari és la diferència entre el preu de venda
i el cost total de transformació.

e) Cap de les afirmacions anteriors és certa.

9. En quin percentatge augmentaran els beneficis si les vendes augmenten
en un 10%, en una empresa que fabrica 1.000 unitats d'un únic producte.
El PVP és 100 ptes/u, les despeses variables 50 ptes/u i les despeses fixes
totals 25.000 ptes.

a)  5%
b) 10%
c) 15%
d) 20%
e) 25%
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10. El sistema de control de gestió ha de permetre:

a) Fer les previsions de vendes a curt i mitjà termini
b) Preparar el pla estratègic
c) Fer el seguiment del pla estratègic i dels plans operacionals
d) a i b
e) b i c

11. Un sistema de direct dosting permet que:

a) Els beneficis siguin independents del nivell de vendes netes del període.
b) Els beneficis siguin independents del nivell de producció del període.
c) Les despeses fixes de fabricació siguin imputades als productes.
d) Els magatzems actuïn com a reguladors absorbint costos en variar el

nivell d'activitat respecte de les vendes.
e) Cap de les opcions anteriors.

12. L'empresa A compra per 21 milions el 75% de les accions de l'empresa
B. Si el valor comptes.ble de B és de 20 milions, com quedarà el balanç
consolidat del grup per aquest fet.

a) Fons de maniobra de 6 milions i els rec. acc. min. de 5.
b) Fons de comerç de 5 milions.
c) Fons de comerç de 5 milions i els rec. acc. min. de 6.
d) Fons de comerç de 6 milions i els rec. acc. min. de 5.
e) Fons de comerç de 6 milions.

13. Les vendes netes d'una empresa han estat 1.200 en un any, les vendes a
crèdit, han estat de 1.000 i el cost d'aquestes 800.
El saldos mitjans han estat:

        - Clients                 200
        - Efectes per cobrar     100
        - Efectes descomptats 200 

La rotació de clients, expressada en dies, ha estat de:

a) 120
b)  60
c) 150
d) 180
e) 210
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L'empresa Informant SA, dedicada a prestar serveis de manteniment de
maquinari mitjançant contractes que per una qüota trimestral cobreixen tot el
manteniment dels equips, tant pel que fa a peces com a mà d'obra, ha establert
el pressupost següent i que se seguirà mitjançant un sistema de costos
estàndard:

- Nre. d'equips contractats : 1.000 equips
- Preu mitjà/equip : 100.000 ptes./any
- Costos comercials variables : 5% sobre facturació
- Cost de material/equip : 15.000 ptes./any (150$x100 ptes./$)
- Hores d'atenció/equip : 8 hores/any
- Nombre de tècnics (autònoms) :  7
- Despeses generals fixes : 18.000.000 de ptes./any
- Despeses generals variables : 12.000.000  (12.000 ptes./equip)
- Honorari tècnic per visita : 17.500 ptes./visita
- Visites per equip : 2 visites/equip i any

La realitat ha estat:

- Nre. d'equips contractats : 970 equips (de mitjana a l'any)
- Facturació : 100.000.000 de ptes.
- Costos comercials : 4.500.000 de ptes.         
- Compres de materials : 150.000 $ x 120 ptes./$
- Consum de materials : 16.000.000 de ptes.
- Nombre de tècnics promig : 7,2    
- Cost del personal tècnic : 35.000.000 de ptes.
- Despeses generals fixes : 19.000.000 de ptes.
- Despeses generals variables : 12.000.000 de ptes.

14.  El resultat previst, emprant un sistema del direct cost, és de:

a) 15.000.000 de ptes.
b) 42.000.000 de ptes.
c) 20.000.000 de ptes.
d) 33.000.000 de ptes.
e) Cap dels anteriors
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15. Considerant com a unitat d'obra l'equip atès durant un any, quin és el
cost unitari estàndard d'aquesta U.O. en un sistema de direct cost.

a)  85.000 ptes./equip
b) 100.000 ptes./equip
c)  50.000 ptes./equip
d)  62.000 ptes./equip
e) Cap dels anteriors

16. La desviació en productivitat del personal tècnic és de:

a) 320 hores
b) 2,9%
c) 656 hores
d) 5,86%
e) Cap de les anteriors

17. La desviació en consum és de:

a)  1.000.000 de ptes.
b) (1.450.000) de ptes.
c) (1.000.000) de ptes.
d) (3.450.000) de ptes.
e) Cap de les anteriors

18. La desviació en costos fixos és de:

a) (1.000.000) de ptes.
b) (2.000.000) de ptes.
c) (1.590.000) de ptes.
d)   (540.000) de ptes.
e) Cap de les anteriors

19. La desviació en preu de venda és:
a) 0 ptes.
b) 3.093 ptes/equip
c) 3.000.000 de ptes.
d) 2.850.000 de ptes.
e) Cap de les anteriors.
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20. La desviació en volum de venda és:

a) 0 ptes.
b) (3.000.000) ptes.
c) (2.850.000) ptes.
d) (990.000) ptes.
e) Cap de les anteriors

21. La desviació total en cost de personal és:

a) (1.000.000) de ptes.
b)  1.000.000  de ptes.
c) 0  ptes.
d) (1.050.000) de ptes.
e) Cap de les anteriors

22. Una empresa fabrica i ven productes de consum industrial. Existeix una
Direcció de Vendes que, entre les seves funcions principals té les de fixar
preus de tarifa i autoritzar descomptes i abonaments; la despesa
publicitària i de promoció no depèn d'aquesta Direcció. La informació
que el sistema de control de gestió ha de proporcionar al director de
vendes ha d'incloure:

a) Facturació. Marges. 
b) Facturació. Marges. Desviacions en el pressupost de despeses de

publicitat i promoció.
c) Facturació. Marges. Percentatge de despeses publicitàries i de

promoció sobre facturació. Desviacions en pressupost de despeses
publicitàries i de promoció.

d) Facturació. Marges. Nombre de clients actius. Percentatge de les
vendes fetes a nous clients. Import mtjà de la comanda.

e) Facturació. Marges. Import mig de la comanda. Nivell de compliment
dels objectius de comandes lliurades a temps. Nombre de reclamacions
de clients.

23. Quina de les afirmacions següents no és correcta?
Per rebaixar el punt mort cal:

a) Incrementar el nombre d'unitats venudes
b) Augmentar el preu unitari de venda
c) Disminuir els costos fixos
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d) Disminuir els costos variables
e) Cap de les opcions anteriors

Solució del segon parcial

1.  c
2.  a
3.  a
4.  c
5.  d
6.  b
7.  e
8.  b
9.  d
10. c
11. b
12. d
13. d
14. a
15. d
16. e
17. b
18. a
19. d
20. d
21. d
22. d
23. a
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