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Curs Gestió financera i control pressupostari  

 
INTRODUCCIÓ  

Una de les tasques que és fonamental que desenvolupi la direcció  de l'empresa al més 
alt nivell és la configuració  de l'estratègia de l'empresa, a fi i efecte de determinar dos 
aspectes fonamentals: 

– Les oportunitats i amenaces que l'entorn de la societat comporta. 

– Els punts forts i febles que es deriven de l'anà lisi interna de l'organització  empresarial. 

Un dels aspectes d'aquesta anàlisi i diagnòstic intern és l'anàlisi econòmica i financera de 
la societat que, pel seu caràcter integrador, recollint informació tant dels efectes de la 
gestió  comercial, com de l'activitat productiva, de la gestió  dels recursos humans, la 
tecnologia, etc. ha estat molt treballat i utilitzat pel conjunt de les empreses. 

Haurem de determinar que es compleixin les condicions de viabilitat econòmica i 
financera que podríem sintetitzar en tres aspectes: 

 

1r. L'empresa ha de permetre obtenir Beneficis a mig termini, tenint present que 
el benefici és la diferència entre els ingressos de  la  societat i el cost d'obtenir 
aquests ingressos,  les seves despeses. Aquests beneficis també  esperarem que 
siguin adequats a l'aportació al capital efectuada per sòcies i socis. 

2n. L'empresa  ha  de  poder  disposar del finançament necessari i adequat per 
aquelles inversions que ha de realitzar (Inversió  =Finançament). 
3r. En cada moment de la vida de l’empresa, la tresoreria ha de ser positiva. És a 
dir, per assegurar-ne la viabilitat, l'empresa ha de poder fer front en cada moment 
a tots els pagaments compromesos. 

 

Per poder efectuar aquest seguiment, hem de tenir present  que  el document on es 
relacionen els ingressos i despeses que es produeixen en un període determinat i, per 
diferència, els beneficis, és el Compte de pèrdues i guanys. 

La relació  d'inversions i fonts de finançament la trobem al Balanç de situació  de la 
societat. 

Finalment, el detall dels cobraments i pagaments de l'empresa s'efectua a través del 
Pressupost de tresoreria. 

Caldrà  aprofundir  en  cadascun  d'aquest  documents  per  poder  tenir  un coneixement 
global de la situació  econòmica de la societat i poder fer una valoració  adequada, de 
cadascuna de les decisions que es puguin prendre, en la mesura que siguem capaces i 
capaços de quantificar els seus efectes sobre el compte de Pèrdues i Guanys, el Balanç i 
la Tresoreria de la societat. Aquesta anàlisi s'ha de fonamentar en informació  rellevant i 
fidedigna, ha de ser correcte, s'ha de fer a temps i les mesures s'han de prendre al 
moment adequat. Quan això no es produeix, ens podem trobar que els responsables de 
l'empresa, sense potser adonar-se'n, portin a la societat a una situació  crítica i, en 
definitiva, no compleixin amb la responsabilitat que tenen encomanada. 
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BALANÇ DE SITUACIÓ  

CONCEPTE 
El Balanç de Situació  de l'empresa ens dóna la informació  del que té  i el que deu 
l'empresa en un moment determinat. És la descripció de tots els béns: immobles, 
maquinària, eines, estoc... que té  l'empresa, més els drets que també  posseeix: factures 
pendents de cobrar de la clientela, subvencions pendents de cobrar, accions propietat de 
l'empresa,  dipòsits  a entitats financeres... I, per altra banda, recull tot el que deu 
l'empresa en un moment determinat: préstecs bancaris, deutes a proveïdors i 
proveïdores, remuneracions pendents de vèncer..... 

 

 

 

Aquesta valoració  de béns, drets i deutes de l'empresa s'expressa en el Balanç de 
Situació  a través del que anomenem Actiu i Passiu de la societat.  L'Actiu recull els béns i 
drets de la societat en un moment determinat, o dit d'una altra manera, en què  hem 
invertit els diners. El Passiu, per contra, incorpora tot el que deu la societat, el que han 
aportat les persones associades a l’entitat i els excedents no distribuïts. 

 

 

 

 

En definitiva, ens relaciona el conjunt de les fonts de finançament de l'empresa. 
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En qualsevol cas, el balanç de l'empresa ens mostra en una data concreta, el valor de tot 
allò  que tenim i devem, és a dir, tot hi està  valorat en euros. 

A continuació  s'exposa el detall dels elements que conformen l'Actiu i el Passiu  d'una  
empresa  d'acord  al  que  estableix  el  Pla  General  de Comptabilitat. 

 
ORDENACIÓ  DEL BALANÇ DE SITUACIÓ  
 

Un dels objectius del diagnòstic econòmic i financer és arribar a determinar si la situació   
patrimonial  de l'empresa està  equilibrada:  el grau d'endeutament, el nivell de liquidesa, 
el volum de la inversió , etc. 

La  simple  agrupació d'elements d'un balanç a l'Actiu i Passiu no ens permeten treure 
conclusions sobre la situació  de l'empresa. És en aquest punt  que  cal  ordenar  el  
balanç  de  forma  que  a  simple  vista  puguem efectuar un diagnòstic. 

En primer lloc hem de relacionar els elements de l'actiu per un criteri de liquidesa, i els de 
passiu per exigibilitat. 

Entenem liquidesa com el grau de facilitat que té un determinat element per convertir-se 
en diner. Serà  doncs més líquid el deute de la clientela que només falta cobrar que no un 
terreny propietat de l’empresa, que encara hem de vendre i després cobrar. L'actiu 
l'ordenarem de menys a més líquid. 

Com ja hem indicat, el passiu l'haurem d'ordenar per un criteri d'exigibilitat. S'entén que 
serà  més exigible aquell endeutament que haurem de pagar més a curt termini, mentre 
que l'exigibilitat serà  menor per aquell deute a pagar a més llarg termini. L'ordenació del 
passiu serà  de menys exigible a més exigible. 

 

L'esquema de l'ordenació  del balanç és la següent: 
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A més d'aquests criteri d'ordenació  en base a la liquidesa i exigibilitat, per l'actiu i el 
passiu, és fa necessària l'agrupació  dels elements de l'actiu i passiu per grups 
homogenis. Això facilitarà  posteriorment l'anàlisi de la situació  de l’empresa. 

Aquesta agrupació d'elements  homogenis  del  balanç pren el nom de Massa Patrimonial. 
Les Masses Patrimonials de l'Actiu, a l'objecte de l’anàlisi són les següents: 
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A.- Actiu fix 
L'actiu fix és aquella part de l'actiu, del patrimoni de l'empresa, que es considera que 
es pot  quedar més d'un any a l’empresa. Com a exemples d'actiu fix  tenim  el  
mobiliari,  la  maquinària,  els terrenys, immobles, elements de transport..., tots ells 
béns materials de l'empresa, però  també s'hi incorporen elements immaterials com els 
drets de traspàs, les  patents  de  marques,  els  títols  de  propietat  d'altres  empreses  
o préstecs concedits a altres empreses que esperem que estaran en propietat de l’ 
empresa més d'un any. Finalment també es considera actiu fix aquelles despeses, 
l'efecte o utilització  de les quals es perllonga uns quants anys, com poden ser les 
despeses d'establiment o les despeses a distribuir en diferents exercicis. 

Esquemàticament  podríem  dir  que  l'actiu  fix  incorpora  els  següents elements: 

 

• Despeses d'establiment.  

• Immobilitzat immaterial  

• Immobilitzat material. 

•  Immobilitzat financer. 

• Despeses a distribuir en diferents exercicis. 

 
B.- Actiu circulant 
L'actiu circulant agrupa els elements més líquids del balanç;  

B.1. ESTOC 

B.2. REALITZABLE  

B.3. DISPONIBLE 

 

B.1. Estoc 

L'estoc agrupa la valoració del conjunt de matèria primera, productes en procés i 
productes acabats que tenim pendents de transformar, vendre o d'utilitzar. 

Les empreses que tenen estoc han de tenir sempre un volum d'inversió en productes 
que caldrà  anar venent i reposant. És per això  que anomenem a aquest grup Actiu 
Circulant. La inversió  en estoc hi és sempre, però  els productes en concret "van 
circulant". 

 
B.2. Realitzable 

Dins del realitzable s'hi detalla tot allò que tenim pendent de cobrar. Com a  exemple  
d'elements  que  s'incorporen  en  aquest  epígraf  hi  tenim  la clientela, el que ens deu 
Hisenda en un moment determinat, els deutors i deutores... 

Moltes empreses no tenen present que dins les inversions que ha de fer una empresa 
per desenvolupar la seva activitat, cal preveure unes inversions en realitzable. 
Intentarem exposar més clarament aquest concepte. 
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Si analitzem una empresa que facturi 10 milions al mes i que cobri a 3 mesos, i 
suposem que inicia l'activitat al mes 1, podem observar que el deute de la clientela va 
creixent progressivament fins al quart mes en que s'estabilitza, en aquest cas, en 10 
milions d’euros. 

 

Això  es produeix perquè  fins al mes 4 no cobrem les vendes del mes 1. 

En aquest supòsit, durant els tres primers mesos, en què  no es cobra res, caldrà  
esperar. 

 

B3. Disponible 

El disponible l'integren els diners que podem tenir en efectiu a l'empresa i els dipòsits 
que siguin propietat de l’empresa a les institucions financeres. 

De la mateixa manera, el passiu de la societat el dividirem amb les següents masses 
patrimonials: 

 

PASSIU 

 

A.- NO EXIGIBLE O RECURSOS PROPIS  

B.- EXIGIBLE A LLARG TERMINI 

C.- EXIGIBLE A CURT TERMINI 

 

A.- Recursos propis 
Els recursos propis de l’empresa recullen totes aquelles fonts de finançament que no 
hem de tornar o bé , com és el cas del capital social, que només haguem de tornar al 
soci o la sòcia quan es doni de baixa de l’empresa. 

En una empresa, els Recursos Propis de l’empresa són: 

1. El Capital Social obligatori 

Recull les aportacions obligatòries de les persones sòcies, les inicials i les que es 
puguin establir a posteriori. 

2. Capital Social voluntari 

Són les aportacions al capital que realitza el soci o la sòcia, al marge del capital social 
obligatori que se li exigeix a l'entrada de l’empresa o més endavant. 

Aquesta aportació a Capital Social només serà  reintegrable en cas de baixa de 
l’empresa. 

3. Fons de Reserva Obligatori (FRO), en el cas de les cooperatives. 
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És aquella part dels beneficis nets de l’empresa que no es poden repartir les sòcies i 
els socis i que serveixen per finançar a l’empresa mentre aquesta estigui en 
funcionament. En el cas en que un soci o  sòcia  es  doni  de  baixa  de  l'empresa,  
aquest no tindrà dret a  la devolució  d'una part d'aquest fons com tampoc en cas de 
liquidació  de l'haver social (del patrimoni de la societat). 

D'acord al que estableix la Llei General de cooperatives, en cas de liquidació  aquests 
fons hauran de passar a la Federació  de Cooperatives o al Consell Superior de la 
Cooperació . 

El FRO es crea amb el 30% (com a mínim) dels excedents cooperatius generats, 
abans d’impostos, per l’empresa. 

Aquests imports només es reduiran en cas que l'empresa obtinguin pèrdues, fins un 
50% de les pèrdues produïdes en un exercici . 

Cal tenir en compte que el nom de "Fons de Reserva " no significa que aquests diners 
estiguin disponibles en un compte corrent separat de l’empresa, sinó  que sempre el 
trobem invertit en allò  que sigui més convenient per l'empresa: maquinària, terrenys, 
estoc, realitzable, mobiliari, etc. 

4. Fons d'Educació  i Promoció  Cooperativa (FEPC) 

El Fons d'Educació  i Promoció  Cooperativa es crea amb un mínim d'un 10% dels 
Excedents Nets, abans d’impostos, de l’empresa, i es constitueix per tal de ser destinat 
a la formació  de les persones sòcies i a la promoció  del cooperativisme. 

Així, aquest fons no pot ser utilitzat per compensar pèrdues en cas de que s'haguessin 
produït, com tampoc es podrà  distribuir mai entre les sòcies i els socis. 

5. Fons de Reserva Voluntari 

Integren el Fons de Reserva Voluntari, els excedents de lliure disposició que encara no 
s'han volgut distribuir entre els socis i les sòcies, ni destinar-los a Capital Social. 

6. Excedent de l'exercici 

Resultat de l'exercici. 

7. Subvencions al capital 

Són les subvencions concedides per l'Administració o particulars, a l’empresa,  per  a  
l'adquisició   d'elements  d'inversió:  maquinària, mobiliari, immobles... 

B. Exigible a llarg termini 
És l'endeutament de l'empresa, front a terceres persones, que té un venciment 
superior a 1 any. 

Aquest endeutament pot ser: 

 

Bancari: préstecs, crèdits... 

De Particulars: aportacions de particulars a l’empresa: préstecs de sòcies i socis, 
aportacions de terceres persones particulars... 

Comercial: endeutament de proveïdores i proveïdors o creditors i creditores, per ser 
retornat a més d'un any. 
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B. Exigible a curt termini 
És l'endeutament de l'empresa, front a terceres persones, amb un venc ment inferior a 
1 any. 

Aquest endeutament pot ser: 

 

– Bancari:  Comptes de crèdits, descomptes comercials... 

– Comercial: Endeutament induït per proveïdors com a conseqüència de les 
condicions de pagament que ens hagin ofert. 

 

De manera equivalent al que abans s'exposava respecte a la inversió en la clientela, 
en cas que els proveïdors i proveïdores ens concedeixin un pagament ajornat, per 
exemple de 4 mesos, suposarà  que durant aquest període podrem disposar dels 
diners que cobrem de la clientela sense haver de pagar proveïdores i proveïdors. 

No comercials: Aportacions de particulars a l’empresa, aportacions de persones sòcies 
amb venciment inferior a l'any, aportacions de terceres persones particulars, deutes a 
l'administració  pública inferior a l'any... 

 

L'estructura del Balanç de situació  serà la que es detalla  al  gràfic següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 

CONCEPTE 

El Compte de Pèrdues i Guanys ens dóna la informació relativa als ingressos i 
despeses de l'empresa per un període concret. Del resultat de restar les despeses als 
ingressos obtindrem el benefici o excedent per a una empresa. 

Un dels elements fonamentals a controlar per l'empresa serà precisament l'evolució 
dels ingressos i les despeses, en la mesura que recull bona part de la informació  que 
forma part dels objectius de l’empresa, des d'un punt de vista econòmic. 
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És molt important diferenciar de forma clara el concepte d'ingressos de l'empresa del 
que són els cobraments. D'una manera equivalent haurem de diferenciar les 
despeses de l'empresa dels  pagaments que caldrà efectuar. 

 

 Una empresa té un ingrés quan fa una venda, però  un altre aspecte és quan 
cobrarà  aquesta venda. Per exemple, una empresa que comercialitzi 
ordinadors, pot efectuar una venda d'un ordinador amb un programa fet a mida 
per 3.600€ el dia 1 de febrer, moment en que l'empresa ingressa aquest import, 
altra cosa serà  el moment en que aquest ingrés es cobri, ja que es podria 
negociar pagar aquesta venda en tres terminis. Els cobraments seran doncs 
ajornats en aquests terminis. 

Les despeses són aquell conjunt de costos necessaris per aconseguir els 
ingressos per un període concret, però una altra cosa serà el pagament 
d'aquesta despesa. Una empresa tindrà  una despesa en el moment en que 
compri un bé, per exemple en el moment en que un concessionari de cotxes 
compri un vehicle a la central per a ser venut a una clientela. Però aquesta 
compra, l'empresa concessionària la podrà  pagar immediatament o amb certs 
ajornaments. 

De maneres de presentar el Compte de pèrdues i guanys n'hi ha moltes. Nosaltres en 
presentarem una que permetrà  analitzar de manera adequada l'estructura econòmica 
de la societat. 

De tota manera, presentarem primer l'esquema de Compte de Pèrdues i Guanys del 
Pla General de Comptabilitat, com a esquema d'obligat compliment per les empeses. 
A fi i efecte de poder llegir mínimament aquestes dades, hem de tenir present que el 
Pla General de Comptabilitat fa una distinció  del resultat econòmic de l'empresa entre: 

 

A. RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ : 

Resultat propi de l'activitat de l'empresa. 

B. RESULTAT FINANCER: 

Diferència entre ingressos i despeses financeres .  

C. RESULTAT EXTRAORDINARI: 

Resultat corresponent a ingressos i despeses que no són habituals (per exemple, per 
venda d'immobilitzat, venda de l'immobilitzat de l'empresa, resultats d'altres exercicis 
posats de manifest a l'exercici en curs.... 

 

De forma esquemàtica el resultat d'acord al Pla General de Comptabilitat es presenta 
tal i com es mostra a la pàgina següent: 
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L'ORDENACIÓ  DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
 

A fi i efecte de poder analitzar bé  l'evolució  dels ingressos i despeses de l’empresa, 
proposem ordenar el conjunt d'ingressos i despeses a que fèiem referència a l'apartat 
anterior d'acord al següent esquema: 
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Com es pot observar, aquest esquema de Compte de Pèrdues i Guanys parteix de les 
vendes de l’empresa, en definitiva, del que és la facturació o ingressos propis de  
l'activitat de  l'empresa,  al marge del que podríem anomenar com a ingressos 
extraordinaris, aquells que són conseqüència, per exemple, de venda d'immobilitzat 
(terrenys, actiu fix....), subvencions extraordinàries...., que els incorporarem al final del 
Compte de Pèrdues i Guanys, amb un objectiu: separar el resultat pròpiament operatiu 
de l'empresa d'aquell que sigui excepcional. 

Si una empresa té  un benefici de 10 milions d’euros com a conseqüència d'uns 
ingressos extraordinaris de 50 milions no podem treure la conclusió que l'empresa és 
viable ja que el resultat operatiu seria de - 40 milions d’euros! 

Als ingressos per vendes hi haurem d'anar restant el que són els costos necessaris 
per aconseguir-los, les seves despeses. D'aquestes despeses separem  el  que  
entenem  que  són  despeses  proporcionals  o  variables, d'aquelles que són fixes o 
d'estructura. 

Una despesa serà  proporcional quan un increment de la venda també  provoqui un 
increment d'aquest cost. Un exemple del que estem comentant el tenim amb una 
botiga de comestibles: en la mesura en que la venda s'incrementa, també  haurem de 
comprar més comestibles per ser venuts, mentre que si les vendes baixen, també  
disminuirà  el volum global de les compres. Una altra cosa són els costos fixes o 
d'estructura, que podríem definir com aquells costos que no varien proporcionalment a 
la venda. Venguem molt o venguem poc sempre els tindrem. 

Com exemple de costos d'estructura pel cas de la botiga de comestibles podríem 
trobar el lloguer, la llum, l'aigua, el telèfon, les despeses del gestor.... 

 
Cal tenir sempre present la diferència entre costos variables o fixes. 
Caldrà efectuar també una distinció dins els costos fixes o d'estructura, entre 
aquells costos fixes que corresponen a un pagament i aquells que no corresponen 
a cap pagament, sinó  simplement a un càlcul de cost. L'exemple clar de cost fix 
que no correspon a un pagament, el tenim amb el que és l'amortització  
econòmica, que com ja hem vist abans incorpora el que és el cost d'utilitzar un 
element d'inversió en Actiu fix per cadascun dels anys en que l'estem utilitzant. 
Aquestes inversions, com és el cas de la maquinària, les podem pagar en el 
moment de la compra o a terminis, però  no té  res a veure el pagament amb el 
cost d'utilitzar aquest actiu fix.  Posteriorment  observarem  els  motius  que  ens  
porten  a  efectuar aquesta distinció . 

 

El que hem plantejat a nivell d'amortitzacions també  ho trobem amb les provisions. 
Una provisió  és un càlcul de cost que nosaltres fem per poder cobrir diferents 
eventualitats, com pot ser el cas de les provisions per insolvències, amb les quals 
preveiem que part de l'import total del que ens deuen la clientela no ho cobrarem i, per 
tant, ho considerem com una despesa de l'exercici. És evident que en aquest cas es 
tracta únicament d'un càlcul de cost que no porta cap pagament. 

Per resumir podem dir que diferenciarem el conjunt de despeses operatives en tres 
grans blocs: 

 

– DESPESES PROPORCIONALS 
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– DESPESES FIXES/D'ESTRUCTURA (que es paguen) 

– AMORTITZACIONS/PROVISIONS (no corresponen a cap pagament) 

 

Com  a  conseqüència  d'aquesta  diferenciació  de  les despeses,  quan detallem el 
compte de pèrdues i guanys a partir de la facturació  de l'entitat,  anirem  obtenint  uns  
resultats  provisionals  que  serà  interessant d'anar valorant. 

En primer lloc, de la diferència entre les vendes i els costos proporcionals, n’obtindrem 
el Marge Brut, aquest Marge Brut és el que ens haurà de permetre cobrir el total dels 
costos fixes de l'empresa i els costos financers. 

Si al Marge Brut li restem els Costos Fixes que es paguen, obtenim els Recursos 
Generats, és a dir, aquell diner que genera l'activitat pròpia de l'empresa, al marge de 
com l'hem finançat i dels impostos que paguem. Restant als Recursos Generats de 
l'empresa, les amortitzacions i les provisions, aconseguirem el BAIT (Benefici Abans 
d'Interessos i Impostos) que ens dóna idea del resultat operatiu de l'empresa, al marge 
del nivell d'endeutament que tenim front a tercers. 

 

A continuació  hi trobarem un esquema útil per seguir aquest raonament. 
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Seguint amb aquest esquema podem observar l'apartat dels Costos Financers, on 
s'hi detallen el conjunt d'interessos que hem de satisfer com a conseqüència del nostre 
finançament, però en cap cas la devolució  del principal del deute. El principal del 
deute és la quantitat que ens han deixat. A la vegada, també  inclourem en aquest 
apartat els ingressos financers de l'empresa. 

A partir d'aquí obtindrem el BAT (Benefici abans d'impostos) que ens donarà  el 
resultat operatiu de l'empresa, més les conseqüències en el nostre compte de pèrdues 
i guanys, del nostre endeutament. 

Una empresa pot tenir un negoci bo, amb un BAIT (resultat operatiu) de 500 mil euros, 
però que en canvi, com a conseqüència del seu sobreendeutament, aquest resultat 
podria veure's transformat a unes pèrdues de 100 mil euros, en el cas que els costos 
financers fossin de 600 mil euros. 

 

BAIT        500 

– COSTOS FINANCERS –  600 

= BAT     –  100 

 

Aquesta mateixa empresa, podria tenir un resultat positiu si gràcies a una capitalització  
(aportació  de capital de sòcies i socis) pogués reduir l'endeutament a la meitat i 
suportar unes despeses financeres de només 300 mil euros. En resultat econòmic en 
termes de BAT seria d'uns excedents de 200 mil euros. 

 

BAIT        500 

– COSTOS FINANCERS –  600 

= BAT         200 

 

Així doncs, l'activitat empresarial de dues empreses pot ser idèntica, però el  
resultat  obtingut  pot  ser  molt  diferent,  en  funció del  seu  nivell 
d'endeutament i, per tant, de com estan finançant aquesta activitat. Finalment,  
com  ja  hem  indicat  en  iniciar  aquest  apartat,  haurem  de detallar el que 
són ingressos i despeses extraordinàries i l'impost sobre els beneficis a fi i 
efecte d'obtenir els excedents o pèrdues finals. 

 

 
EL PRESSUPOST                        
El pressupost es pot definir com el document que recull de manera sistemàtica i 
quantificada totes les despeses que una entitat preveu de fer en un període temporal 
determinat, juntament amb la previsió dels ingressos que ha d’obtenir per finançar-les. 

Els aspectes que destaquen d’aquesta definició són: 

• el caràcter unitari: el pressupost ha de ser únic; 

• el concepte de totalitat: el pressupost ha de recollir tots els ingressos i totes 
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les despeses; 

• el caràcter de previsió: s’elabora a l’inici de l’exercici; 

• l’abast temporal: sempre serà l’any natural. 

 

PRESSUPOST DE TRESORERIA 
 

El pressupost de tresoreria com a eina de gestió  
El Pressupost de tresoreria és una eina molt important pel control de la gestió de 
l'efectiu de l'empresa. Aquest estat financer en indica fins a quin  punt  podrem  complir  
amb  la  condició  de  viabilitat  que  havíem anomenat en iniciar aquest mòdul: perquè 
l'empresa sigui viable hem de poder acomplir amb l'objectiu que la tresoreria sigui 
positiva en cada moment de la vida de  l'empresa,  és  a  dir,  hem  de  poder  fer  front  
als pagaments que tinguem compromesos. 

Com hem vist abans, en el capítol de planificació , aquest estat financer parteix d'un 
esquema molt simple. Caldrà partir d'un saldo de disponible inicial (el diner que 
tinguem en un moment determinat a caixa i bancs, sumar els cobraments que 
preveiem i restar els pagaments a efectuar per arribar a obtenir un saldo final del 
període. Perquè  l'empresa sigui viable el saldo final ha de ser positiu en cada 
moment. 

Us remetem al capítol de planificació  si no recordeu l'esquema d'aquest estat financer. 

 

EL CASH FLOW. CONCEPTE I APLICACIONS 
 

Per poder analitzar la situació  de la tresoreria a mig termini haurem de basar-nos, com 
a indicador, en la informació  que ens dóna el compte de pèrdues i guanys. 

Si  observem  l’esquema  que  hem  presentat  en  apartats  anteriors  del compte  de  
pèrdues  i  guanys,  podrem  distingir  que  s’hi  detallen  uns ingressos que amb 
posterioritat es cobraran i unes despeses, part de les quals s’hauran de pagar. 

Indiquem que part de les quals s’hauran de pagar, en la mesura que al compte de 
pèrdues i guanys s’hi detalla les amortitzacions i les provisions que no són més que un 
càlcul del cost d’utilitzar uns elements d’actiu fix o una valoració  del cost que ens ha 
suposat la morositat, però , en cap cas, uns pagaments. 
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Com podem observar en el quadre, si restem als ingressos que cobrarem, aquelles 
despeses que haurem de pagar, obtindrem el volum de diners que genera l’empresa 
en un any, anomenat CASH FLOW. 

El concepte de cash flow o flux de caixa ens serà  molt interessant per tal de valorar la 
capacitat d’autofinançament de l’empresa i la capacitat de devolució  dels préstecs 
compromesos. 

L’import de Cash Flow nomé s pot tenir tres destinacions: 

 

1. Devolució  del principal dels préstecs concedits. 

2. Efectuar noves inversions a través dels recursos generats per la pròpia empresa. 

3. Distribuir excedents. 

 

Una empresa que tingui un Cash Flow negatiu no podrà  reduir l’endeutament que té a 
través de la pròpia activitat, ja que aquesta no genera tresoreria. Així doncs, les 
entitats financeres tenen molt present el Cash Flow que genera l’empresa perquè  és 
la condició  sine quan on per poder recuperar el que ens deixen. 
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