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SOLUCIONARI                                                  Unitat 03 (bloc 3)

1. Explica la relació que hi ha entre el cicle llarg de l’empresa i l’amortització.

El cicle llarg o cicle de l’immobilitzat comença amb la sortida de recursos dineraris de l’empresa per
a l’adquisició de l’immobilitzat, i finalitza amb la recuperació d’aquests diners quan l’element està
totalment amortitzat.
A partir de les quotes anuals d’amortització es va recuperant la inversió inicial.

2. Troba el subperíode d’aprovisionament d’una empresa que facilita les dades següents:
– Existència inicial de matèries primeres: 300 €
– Existència final de matèries primeres: 500 €
– Compres totals de matèries primeres: 4 000 €
Observa que en aquest cas el consum de matèries primeres no coincideix amb les compres.

Consums de MP = 500 + 4000 – 300 = 4200

 4200                                      365
na =              = 10,5            PMa =             = 34,76 dies

      400             10,5

3. Raona la diferència que hi ha entre el període mitjà de maduració d’una empresa constructora
i el d’una altra de confecció.

El període mitjà de maduració de l’empresa constructora serà superior al de l’empresa de confecció.

4. L’empresa MANIX, SA, presenta el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys
següents.Es considera que el valor de les existències no augmenta ni disminueix al llarg de
l’exercici econòmic.
a) Calcula la durada dels diferents subperíodes del cicle de producció de l’empresa.
b) Troba el període mitjà de maduració econòmic i financer.
c) Se sap que una altra empresa del sector presenta un període mitjà de maduració financer

de 200 dies. Quins comentaris pots fer respecte de la rendibilitat de les dues empreses?
Raona la resposta.

a)
  800                                                                 365

na =              = 4                                       PMa =              = 91,25 dies
     400                                         4

800 + 300 + 100                                               365
nƒ =                               = 12                          PMv =              = 30,4 dies

             100                            12

800 + 300 + 100 + 155                                      365
nv =                                         = 4,52            PMƒ =              =  80,8 dies

                   300                          4,52

 1700                                                                 365
nc =              = 17                                       PMc =             =  21,47 dies

     100                                         17

  800                                                                 365
np =              = 4                                       PMp =             =  91,25 dies

     200                                         4

b) PME = 91,25 + 30,4 + 80,8 + 21,47 = 223,92 dies
    PM = 223,92 – 91,25 = 132,67 dies

c) Aquesta empresa presenta un periode mitjà de maduració de 132,67 dies. Comparant-la amb una
altra del sector, que el tingui 200 dies, podem dir que la primera recupera els recursos invertits en
circulant més rapidament que la segona; per tant, és més rendible.
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5. A partir de les dades de l’empresa de l’activitat 4:
a)Troba la mitjana dels saldos de les diferents masses patrimonials d’actiu i passiu circulant
   que tindrà l’empresa si vol treballar amb els períodes mitjans següents:

PM aprovisionament: 80 dies
PM fabricació: 40 dies
PM venda: 90 dies
PM cobrament: 60 dies
PM pagament: 60 dies

b) Calcula el fons de maniobra mínim que haurà de mantenir aquesta empresa.

  365
na =               = 4,5625

       80

                      800
Saldo mitjà PM =              =  175,4 €

                        4,56

  365
nƒ =               = 9,125

      40

                                   1200
Saldo mitjà prod. semi =               =  131,5 €

                                     9,125

  365
nv =               = 4

      90

                                      1355
Saldo mitjà prod. acabats =             =  338,75 €

                                           4
  365

nc =               = 6
      60

                            1700
Saldo mitjà clients =               =  283,3 €

                                 6
  365

np =               = 6
      60

                                    800
Saldo mitjà proveïdors  =              =  133,333... €

                                        6

FM mínim = 175,4 + 131,5 + 338,75 + 283,3 – 133,33 = 795,62 €

6. Una empresa facilita la informació següent:
Compres anuals: 30000 €
Sous i salaris dedicats a producció: 10000 €
Altres despeses d’explotació:   4000 €
Període mitjà de maduració econòmic:     180 dies
Ajornament del pagament als proveïdors:       30 dies
Ajornament del pagament als treballadors:       15 dies
Ajornament d’altres despeses:       30 dies
Calcula el capital circulant mínim que ha de mantenir aquesta empresa.

    30000
Consum diari de materials  =               =  82,9 €/dia

                                            365
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   10000
 Cost mà d’obra diària  =               =  27,39 €/dia

                                      365

               4000
Cost diari despeses de fabricació =               =  10,95 €/dia

                                                      365

Capital circulant = 82,19 (180 – 30) + 27,39 (180 – 15) + 10,95 (180 – 30) = 18490,35 €.

Acabem

1. Pensa en un forn de pa i una fàbrica d’automòbils. Basant-te en la definició del període mitjà
de maduració, quina de les dues empreses tindrà un període mitjà de maduració més llarg?
Per què?

La fàbrica d’automòbils tindrà el període mitjà de maduració més llarg perquè el temps que dura el
procés de fabricació d’un automòbil és molt més gran que el de fabricació del pa.

2. Una empresa facilita la informació següent:
Nombre de dies que les matèries primeres romanen al magatzem: 35 dies
Nombre de dies que dura la producció: 15 dies
Nombre de dies que els productes acabats romanen al magatzem: 40 dies
Termini de pagament als proveïdors: 20 dies
Termini de cobrament als clients: 60 dies
a) Calcula el període mitjà de maduració econòmic i financer.
b) Si canvien les condicions del crèdit que ofereix als clients i cobra a trenta dies, quina
    variació es produirà en el fons de maniobra d’aquesta empresa? Raona la resposta.

a) PME = 35 + 15 + 40 + 60 = 150 dies
    PM = 35 + 15 + 40 + 60 – 20 = 130 dies

b) PME = 120 dies
    PM = 100 dies

El període mitjà de maduració disminuirà 30 dies, ja que els diners es recuperen 30 dies abans.

3. Pensa en el cicle d’explotació d’una pastisseria. Si paga totes les compres de matèries
primeres al comptat i ven al comptat, quant creus que dura, aproximadament, el seu cicle
curt?

Si cobra i paga al comptat, el període mitjà de maduració estarà format per la suma dels dies que la
pastisseria triga a consumir els materials per fer els pastissos, més el temps que triga a fer-los i el
temps que triga a vendre’ls. Si no considerem que els pastissos es poden congelar, el període mitjà
de maduració durarà dos o tres dies aproximadament.

4. Els clients de les companyies d’assegurances han d’estar al dia en el pagament de les seves
quotes si volen cobrar la indemnització en cas d’accident.
a) Com serà el període mitjà de maduració d’una companyia d’assegurances?
b) Quin signe pot tenir el fons de maniobra?

a) Serà negativa.
b) El fons de maniobre podria tenir signe negatiu.

5. Posa exemples d’empreses que financiïn part de l’actiu fix amb passiu circulant sense que
això comporti problemes de liquiditat.

Són empreses que presenten un fons de maniobra negatiu. Aquest podria ser el cas de moltes
empreses comercials, com per exemple un supermercat.

6. Raona l’afirmació següent: «El fons de maniobra ideal varia d’una empresa a una altra i, fins i
tot, dins de la mateixa empresa es modifica al llarg del temps», aplicada al cas d’una empresa
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que presenti una forta estacionalitat (increment important de les vendes en determinats
moments de l’any).

Una empresa que presenta una forta estacionalitat haurà d’acumular materials per fabricar i
productes acabats en el moment de l’any en què les vendes són baixes, per tant, el fons de
maniobra serà elevat, mentre que quan les vendes augmenten, el nivell d’existències que mantindra
baixarà i per tant també ho farà el fons de maniobra.

7. Una empresa que es dedica a la comercialització d’un producte facilita la informació següent,
que representa la mitjana dels saldos d’algunes masses patrimonials que ha mantingut
durant un període:
Clients:   20 000 €
Compres de productes: 120 000 €
Existències:   20 000 €
Proveïdors:   40 000 €
Vendes: 200 000 €
a) A partir de les dades de què disposes, defineix i calcula els diversos subperíodes que

formen el període mitjà de maduració.
b) Calcula el període mitjà de maduració d’aquest període.
c) Si l’any anterior el període mitjà de maduració va ser vint dies inferior, quina repercussió

tindrà aquesta variació en el fons de maniobra de l’empresa?

a)
120000                                365

  na =                = 6           PMa =              =  60,8 dies
    20000            6

 200000                               365
  nc =                = 10         PMc =              =  36,5 dies

     20000           10

120000                                365
  np =                = 3         PMp =             =  121,6 dies

     40000                         3

b) PM = 60,8 + 36,5 – 121,6 = –24,3 dies

c) El fons també haurà augmentat respecte al de l’any anterior.

8. Tenint en compte la informació següent:
Compres de mercaderies: 3000 €
Existències inicials de mercaderies:   400 €
Existències finals de mercaderies:   800 €
Vendes totals: 5200 €
Mitjana del saldo de clients: 2000 €
Mitjana del saldo de proveïdors: 1500 €
Troba el següent:
a) La mitjana del saldo de les existències i el consum de mercaderies.
b) El període mitjà de maduració.

a)
                                       800 + 400

Saldo mitjà d’existències  =                       =  600 €
                                               2

Consums = 3000 + 400 – 800 = 2600 €

b)
2600                                          365

  na =             = 4,333…         PMa =              =  84,32 dies
    600                             4,33
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 5200                                         365
  nc =             = 2,6               PMc =              =  140,38 dies

    2000                             2,6

3000                                          365
  np =             = 2  PMp  =              =  182,5 dies

   1500                                           2

9. Si el període mitjà de pagament d’una empresa comercial és de vuitanta dies i el volum anual
de compres puja a 350450 €, calcula el saldo mitjà del deute amb els proveïdors.

 365 Compres
  np =                            Proveïdors =

     PMp           np

Saldo mitjà de proveïdors = 76810,96 €

10. Sabem que el període mitjà de cobrament d’una empresa comercial és de quaranta dies. Si el
volum mitjà de les vendes anuals és de 650600 €, calcula el saldo mitjà de clients que manté
aquesta empresa.

365        Vendes
  nc =                            Clients =

     PMc                   nc

Saldo mitjà de clients = 71298,63 €

11. Dos amics volen dedicar-se a la compravenda de samarretes. Calcula el capital mínim que
necessiten si després de fer-ne un estudi de mercat han decidit el següent:
Compres anuals de samarretes: 10000 €
Vendes anuals: 25000 €
Es trigarà una mitjana de vint dies a vendre les samarretes.
Es cobrarà a trenta dies d’haver fet la venda.
Es pagarà a quaranta dies d’haver fet la compra.

365
  na =             = 18,25

      20

  10000
Saldo mitjà d’existències  =                 =  548 €

                                         18,25

  365
  nc =             = 12,16

      30

                             25000
Saldo mitjà clients  =                  =  2054,8 €

                               12,16

365
  np =          = 9,125

    40

            10000
Saldo mitjà proveïdors  =                  =  1095,89 €

                                     9,125

12. La durada del cicle d’explotació d’una empresa comercial és de vuitanta dies. El cost diari del
cicle és de 500 €; si la mitjana del termini de pagament que li concedeixen els diversos
creditors és de vint dies, troba el capital mínim que necessita aquesta empresa per finançar-
ne el cicle comercial.
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FM = 500 (80 – 20) = 30000 €.

13. El balanç de situació de l’empresa Totclau, SA, presenta les dades següents:
Del compte de pèrdues i guanys se sap que les compres han pujat a 79458 i el total de
vendes a 124254.
a) Amb les dades de què disposes i considerant que el volum d’existències s’ha mantingut

constant durant tot l’exercici, calcula els diversos subperíodes que formen el període mitjà
de maduració i calcula, també, el període mitjà de maduració financer.

b) Calcula el capital mínim que l’empresa hauria necessitat si, en comptes dels períodes de
cobrament i pagament calculats, hagués reduït les seves existències a la meitat i hagués
aplicat els terminis habituals del sector al qual pertany l’empresa: cobrament a quaranta-
cinc dies i pagament a noranta dies.

c) Analitza les diferències en el fons de maniobra de l’empresa, si n’hi ha, entre els dos
apartats anteriors. Comenta les variacions experimentades en la situació financera de
l’empresa.

a)
 79458                                        365

  na =                = 5,43           PMa  =              =  67,21 dies
    14634                 5,43

 124254                                     365
  nc =                = 9               PMc  =              =  40,555… dies

     13806                 9

 79458                                        365
  np =                = 6,97   PMp =             =  52,36 dies

    11400                             6,97

PM = 67,21 + 40,5 – 52,36 = 55,35 dies

b) Saldo mitjà existències = 7317 €

 365
  nc =             = 8,111…

     45

                             124254
Saldo mitjà clients  =                  =  15319 €

                                 8,11

365
  np =          = 4

    90

            79458
Saldo mitjà proveïdors  =                  =  19864,5 €

                                         4

FM = 7317 + 15319 – 19864,5 = 2771,5 €

c) FM inicial = 17040 €
    FM apartat b = 2771,5 €

El fons de maniobra ha disminuït, ja que es manté un nivell d’existències menor. Encara que triga
5 dies més en cobrar als clients hi ha un increment important en els dies que triga en pagar als
proveïdors (de 52,3 dies a 90 dies). Això permet a l’empresa finançar una part més gran de l’actiu
circulant amb recursos del passiu circulant. L’increment del passiu circulant de l’empresa empitjora
la seva situació finançera.


