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6.1 Pla d’inversions 
 Cóm diferenciem entre una despesa 

corrent i una inversió? 
 Generalment, considerarem inversions tots aquells 

desemborsaments de diners que estiguen associats 
a la compra de bens i serveis que seran utilitzats per 
l’empresa durant un període superior a 1 any 

 P.ex la compra d’un programa informàtic 
 Tot i això cal ser flexibles, és a dir no considerarem 

inversió compres que suposen desemborsaments 
reduïts 



6.1 Pla d’inversions 
 Esquema de cóm es recupera una inversió 

 
 

Temps = vida útil esperada 
FNC = Flux Net de Caixa 
-D = Desemborsament inicicial 

0 1 2 n ... 

-D FNC FNC FNC 



6.1 Pla d’inversions 
 Fer un llistat amb tot allò que pensem que 

anem a necessitar per a posar en marxa el 
nostre projecte, valorant a preus de mercat 

 Aquest llistat ha d’incloure les dates en les que 
pesem que ens farà falta utilitzar cada element 

 Valorar allò que és indispensable i diferenciar-
ho del que és desitjable 

 Establir prioritats 
 Podem utilitzar un full de càlcul 



6.2 Pla de Finançament 
Ara cal que ens preguntem: 
 Cóm anem a pagar-ho tot? 

 Necessitem que el ritme al que la nostra 
empresa haja de fer front als seus 
compromisos de pagament siga el mateix o 
més lent que el ritme al que l’empresa 
genera ingressos 

 Per això és necessari tenir un pla de 
finançament sincronitzat amb el pla 
d’inversions  



6.2 Pla de Finançament: les fonts de 
finançament 

 Recursos propis: 
 Procedents de les 

aportacions de 
l'emprenedor o 
grup promotor 

 Avantatge: són 
aportacions que 
no impliquen un 
venciment 

 Inconvenient: 
provenen de 
l'estalvi previ 

Recursos aliens: 
Procedents de 3ers 
Tenen un venciment 
Vt a LL/tni (>1any) 
Prèstecs 
Leasing 
Renting 

Vt a C/tni (<=1any) 
Pòlices de crèdit 
Descompte d'efectes 
Facturatge 



6.3 Documents comptables 
 Una vegada quantificat l'import de les inversions 

necessàries, cal que construïm els documents 
comptables previsionals. 

 Aquestos seran: 
 Balanç de situació previsional 
 Compte de PiG previsional 
 Pla de Tresoreria previsional 



6.3.1 Balanç de situació previsional 
 Actiu = Inversió 

 Actiu no 
corrent 

 Elements que 
romandran a 
l'empresa 
>1any. 

 Cal amortitzar-
los 

 Actiu corrent 
 Existències 
 Realitzable 
 Disponible 

Passiu = Finançament 
Fons propis 
Fons aliens 

Passiu no 
corrent 

(vt > 1 any) 

Passiu corrent 
(vt <=1any) 



6.3.1 Balanç de situació previsional 
 Relacions a tenir en compte entre les 

masses patrimonials: 
ANC + Existències < FP + PNC  

 
 Significat: hem de finançar les inversions 

que donaran el seu fruit a ll/tni amb 
recursos financers propis o amb vt a ll/tni 

 



6.3.2 Compte de Pèrdues i Guanys 
previsional 

 Farem una previsió, el més realista possible, dels 
ingressos i despreses (diferenciar de les inversions) per 
al 1er exercici 

 Classificarem els ingressos i despeses en: 
 D'explotació 
 Financers 

 Obtindrem els següents tipus de resultat previsional: 
 Rtat  d'explotació 
 Rtat Financer 
 Rtat de l'exercici (suma dels 2 anteriors) 



6.3.2 Compte de Pèrdues i Guanys 
previsional 

(1) Import Net de la Xifra de Negocis 
(2) Variació d'Existències 
(3) Treballs realitzats per l'empresa per al seu Actiu 
(4) Aprovisionaments 
(5) Altres ingressos d'Explotació 
(6) Despeses de Personal 
(7) Altres despeses d'explotació 
(8) Amortitzacions de l'inmobilitzat 
(9) Imputació de subvencions de l'inmobilitzat no financer 
(10)Resultat per alienació de l'inmobilitzat  
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 
 



6.3.2 Compte de Pèrdues i Guanys 
previsional 

(12) Ingressos financers 
(13) Despeses financeres 
B) RESULTAT FINANCER 
 
(A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 
(B) RESULTAT FINANCER 
(C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 

- Impostos 
(D) RESULTAT DE L'EXERCICI 



6.3.3 Pla de Tresoreria previsional  

 Objectiu: assegurar la suficiència financera de 
l'empresa en el c/tni 

 A partir de la previsió de facturació (ingressos provinents 
de factures emeses) 

 Esbrinar el termini mitjà en el que s'estan cobrant les 
factures emeses en el sector 

 A partir d'aquesta informació, podem fer una previsió de 
cobrament 

 En funció de les despeses corrents esperades, fer una 
previsió del venciment de les factures rebudes 



6.3.3 Pla de Tresoreria previsional  

Factures 
emeses 

venciment=cobrament Factures 
rebudes 

venciment=pagament 

1 Xx/xx/xxxx 1 Xx/xx/xxxx 
2 Yy/yy/yyyy 2 Yy/yy/yyyy 
n Zz/zz/zzzz n Zz/zz/zzzz 

Cal sincronitzar els venciments dels cobraments i 
pagaments per tal d'evitar colls d'ampolla financers 
Mantenir al llarg de tota l'activitat empresarial  
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