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SOLUCIONARI                                                  Unitat 02 (bloc 3)

1. Classifica les fonts següents de finançament segons els diferents criteris:
a) Descompte d’una lletra
b) Reserva legal
c) Amortitzacions
d) Capital social
e) Emprèstit

a) Curt termini, externa, aliena.
 b) Llarg termini, interna, pròpia.
 c) Llarg termini, interna, pròpia.
 d) Llarg termini, externa, pròpia.
 e) Llarg termini, externa, aliena.
 

2. Posa tres exemples de béns que es puguin adquirir amb lísing i explica quines són les
opcions que té l’empresa quan finalitza el contracte de lísing.

Una màquina, un ordinador, una furgoneta…
L’empresa té diferents opcions quan finalitza el contracte:
a) Executar l’opció de compra.
 b) Tornar l’equip a l’empresa de lísing.
 c) Continuar pagant quotes d’arrendament molt més reduïdes.

3. Raona si es podria adquir un local comercial per la modalitat de rènting.

La modalitat de rènting només es pot aplicar a béns mobles. Un local comercial és un bé immoble;
per tant, no es podrà adquirir per aquesta modalitat.

4. Una empresa demana un préstec a una entitat financera amb les condicions següents:
– Import: 1000 €
– Durada temporal: dos anys
– Taxa d’interès: 8 % anual
– Comissió inicial: 1 % sobre la quantitat prestada
– Amortització del préstec: al final del segon any
a) Calcula quant rep realment l’empresa.
b) Calcula la quantitat que ha de pagar anualment l’empresa en concepte d’interès.
c) Representa gràficament la situació financera.
d) Calcula el cost efectiu que representa per a l’empresa.

a) Rep realment 990 €.
b) 80 € anualment.
c)

990           –80        –1080

 

  0               1              2
d)

      80          1080
     0 = 990 –              –

                (1 + r)      (1 + r)2

     r = cost = 8,56 %
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5. Una empresa vol descomptar una lletra de 400 € que té en cartera cinquanta dies abans del
seu venciment. El banc li cobra el 10,95 % d’interès anual i una comissió del 0,5 % sobre el
nominal de la lletra. Calcula el que cobrarà l’empresa si descompta la lletra, i troba el cost
que suposa aquesta operació per a l’empresa.

392                          –400

 

  0                              50

392 = 400 (1 + I365)
–50

           50      400
(1 + I365) =

       392

I365 = 0,0404136 %              I1 =15,89 %

6. Una empresa ha de decidir entre pagar al comptat els proveïdors amb un descompte del 3 %
sobre l’import de les factures o pagar als trenta dies la totalitat del seu import. Si la mitjana
de l’import de les factures dels proveïdors és de 400 € i el cost efectiu per demanar un crèdit
al banc és del 10 %, quina opció aconsellaries a l’empresa?

388                          –400

 

  0                              30

         400
388 =

      (1 + I365)
30

I365 = 0,1015823 %              I1 =44,85 %

El fet de no pagar al comptat suposa per a l’empresa un cost del 44,85 %. Per tant, serà molt millor
demanar al banc un préstec al 10 % i pagar al comptat amb el descompte del 3 %.

7. Raona per què quan pugen els interessos baixen les inversions que fan les empreses.

Perquè, quan pugen els interessos, el cost mitjà dels recursos financers que utilitza l’empresa també

puja i, per tant, hi haurà una menor quantitat d’inversions que siguin rendibles en aquestes condicions.

Acabem

1. Què és l’autofinançament? Escriu-ne avantatges i inconvenients com a mitjà de finançament.

Són recursos que genera l’empresa mab la seva activitat (beneficis no distribuits, amortitzacions,
provisions). L’avantatge principal que presenta l’autofinançament és que són recursos propis de
l’empresa que no presenten exigibilitat. De cara als accionistes presenta l’inconvenient d’una
percepció menor de dividends.

2. Escriu la diferència entre autofinançament d’enriquiment i autofinançament de manteniment.

Autofinançament d’enriquiment són les reserves que serveixen per fer noves inversions a l’empresa.
Autofinançament de manteniment són les amortitzacions que serveixen per renovar l’immobilitzat
que no té valor, i per tant, per mantenir el nivell de producció dins de l’empresa.

3. Què és un emprèstit? En què es diferencia d’una emissió d’accions?

És una emissió de títols (obligacions) per part d’una empresa i són adquirits per altres empreses o
particulars a canvi d’un interès. Un emprèstit suposa per a l’empresa una font de recursos, com
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l’emissió d’accions quan es produeix una ampliació de capital. La diferència es troba en què les
accions són recursos propis per a l’empresa que no s’han de tornar, mentre que les obligacions sí.

4. La senyora Batlló té una petita empresa familiar; a causa dels mals resultats obtinguts la
passada temporada es planteja demanar finançament a curt termini. Aquesta senyora sap
que si les vendes van mitjanament bé no necessitarà disposar de tot el finançament, només
li’n caldrà una part, però no pot assegurar si les vendes li aniran bé en la temporada d’estiu.
Davant d’aquesta situació, quina de les dues opcions següents aconsellaries a la senyora
Batlló? Raona la teva resposta.
a) Demanar un préstec a curt termini.
b) Demanar una línia de crèdit.

Demanar una línia de crèdit, ja que si no necessita la totalitat de mitjans financers només pagarà
interessos per la quantitat disposada.

5. Explica què representen les amortitzacions en el balanç de situació d’una empresa.

Representa el valor acumulat de la depreciació de l’immobilitzat de l’empresa. És una font de
recursos que permetrà a l’empresa renovar l’immobilitzat i mantenir la seva capacitat productiva.

6. Explica el que representa la dotació d’amortització que apareix en el compte de pèrdues i
guanys.

És la pèrdua (despesa) anual que ha patit l’immobilitzat de l’empresa durant l’any.

7. Explica en què consisteix el facturatge i raona per què es tracta d’una font de finançament
per a l’empresa.

Consisteix en la venda de tots els drets de cobrament a una empresa denominada factor, la qual
proporciona a l’empresa una liquidesa immediata.

8. Quin és el cost que representen els recursos propis de l’empresa? Raona la resposta des del
punt de vista de la rendibilitat que obtenen els propietaris de l’empresa.

Com que els recursos propis no presenten per a l’empresa el compromís de pagar un interès
determinat, es podria comparar el cost d’aquests recursos amb la rendibilitat que aconsegueix un
accionista de l’empresa que adquereix les accions a la borsa.

9. Una empresa fa una emissió de 5000 € obligacions de 100 € cada una. Les despeses de
l’emissió pugen a 5000 €. Les condicions de l’emprèstit són les següents:
– Interès nominal del 4 % que es paga anualment durant quatre anys.
– Amortització de totes les obligacions al final del quart any.
Troba el cost que representa aquesta font de finançament per a l’empresa.

495000        –20000        –20000        –20000       –520000

      0                  1                   2                   3                  4

     20000          20000         20000         520000
0 = 495000 –                 –                 –                  –

     (1 + r)          (1 + r)2        (1 + r)3         (1 + r)4

r = cost = 4,27 %

10. Troba el cost efectiu que representa per a l’empresa el descompte d’una lletra de 15000 € que
té en cartera a seixanta dies al 7 % d’interès i una comissió del 0,5 %.

14752                    –15000

 

  0                              60 dies
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14752 = 15000 (1 + I365)
–60

I365 = 0,0002767                    I1 = 10,62 %

11. Un préstec de 6000 € s’ha de tornar en dos anys. En concepte de devolució del préstec i
interessos ha de pagar 3600 € dins d’un any i 3600 € dins de dos anys. Calcula el cost anual
d’aquest préstec per a l’empresa.

6000       –3600      –3600

 

  0               1              2

 3600        3600
0 = 6000 –              –

             (1 + r)      (1 + r)2

cost = 13,06 %

12. El cost mitjà dels recursos financers que té una empresa és de l’11,5 %. Aconsellaries a
l’empresa de fer una inversió que li proporcionés el 10 % de rendibilitat? Raona la resposta.

No, ja que l’empresa no aconsegueix beneficis amb aquesta inversió, perquè la rendibilitat que
genera no és suficient per compensar els costos del finançament.

13. Un proveïdor ofereix a l’empresa dues alternatives de pagament:
a) Pagar el nominal de la factura als noranta dies de la seva recepció.
b) Un descompte per pagament immeditat del 5 %.
Argumenta quina alternativa és la més convenient per a l’empresa.Per fer els càlculs pots
considerar un volum qualsevol de compres; per exemple, 100 €.

 95                            –100

 

  0                              90 dies

95 = 100 (1 + I365)
–90

I1 = 23,12 %

14. Una empresa té oberta en un banc una línia de descompte d’efectes amb un venciment que
no superi els noranta dies. El nominal dels efectes és de 1000 €. Segons que el venciment es
trobi més o menys lluny en el temps la institució bancària li aplicarà els tipus següents de
descompte:
– Efectes amb venciment d’aquí a 30 dies: 7 %
– Efectes amb venciment d’aquí a 60 dies: 8 %
– Efectes amb venciment d’aquí a 90 dies: 9 %
Si la comissió és del 0,5 % sobre el nominal dels efectes, quin dels tres efectes convé
descomptar?

989                          –1000

 I1 = 14,4 %

  0                              30

981,8                                      –1000

 I1 = 11,82 %

  0                                           60

972,8                                                             –1000

 I1 = 11,83 %

  0                                                                     90
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Serà millor descomptar les lletres de 60 dies (també les de 90 dies, ja que la diferència és molt
petita).

15. Una empresa demana a un banc un préstec de 2000 € per cobrir una necessitat transitòria de
tresoreria durant tres mesos. La institució financera li planteja les condicions següents:
– Comissió inicial: 0,5 %
– Despeses d’estudi: 0,4 %
– Interès nominal del 12 % que es paga mensualment
– Durada temporal: tres mesos
– L’amortització del préstec es farà al final del tercer mes
Troba el cost efectiu que representa per a l’empresa aquesta operació financera.

1982            –20              –20            –2020

         0                  1                   2                   3

     20                20             2020
0 = 1982 –                 –                 –

  (1 + I12)      (1 + I12)
2      (1 + I12)

3

I1 = 16,76 %

16. Una empresa facilita la informació següent pel que fa a l’estructura del passiu:
– Recursos propis: 5000 €
– Exigible a ll/t: 2000 €
– Exigible a c/t: 1500 €
Se sap que el cost dels recursos propis suposa el 12 %, el de l’exigible a ll/t el 13 % i el de
l’exigible a c/t el 9 %.
Calcula el cost mitjà ponderat dels recursos financers d’aquesta empresa.

11,7 %

17. Una empresa té les partides següents de passiu:
Capital 10000
Reserves   5000
Proveïdor   3000
Préstecs a c/t   4000
El cost anual de cada partida de passiu és:
Capital 15 %
Reserves 15 %
Proveïdors 12 %
Préstecs a c/t 17 %
Calcula el cost mitjà del recursos financers d’aquesta empresa.

14,95 %
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