
 

       L’anàlisi dels estats financers de l’empresa I:  

      Anàlisi patrimonial i anàlisi financera 

 
 

 

Avaluació tipus test  

 

1> El procés comptable està format per un conjunt de tasques i procediments. De les 
següents, quina opció diries que no correspon?:[1 punt] 
 
☐ Anàlisi i interpretació de la informació comptable corresponent a l’activitat de 

l’empresa.  

☐ Verificació de la informació recollida i control de la seva manipulació i elaboració. 

☐ Registre comptable de la informació de l’empresa, generada per l’activitat 

econòmica. 

☐ Control i supervisió de les tasques administratives per part del personal de 

l’empresa. 

 

2> En relació als tipus d’anàlisi dels estats comptables, què afirmació consideres correcta? 
[1 punt] 
 
☐ L’anàlisi patrimonial té com a finalitat estudiar els resultats de l’empresa a partir 

del compte de pèrdues i guanys i així conèixer les relacions de les diferents masses 

patrimonials. 

☐ L’anàlisi econòmica estudia els resultats de l’empresa a partir del compte de 

pèrdues i guanys i obtenir una visió conjunta de la rendibilitat, la productivitat, el 
creixement de l’empresa i les expectatives de futur. 

☐ L’anàlisi financera examina els estats comptables de l’empresa i té com a finalitat 

determinar la rendibilitat, la productivitat, el creixement de l’empresa i les 
expectatives de futur. 

☐ L’anàlisi patrimonial utilitza diferents tècniques com, per exemple, el càlcul del fons 

de maniobra, les ràtios financeres i les rendibilitats. 

 

3> Calcula la variació absoluta i relativa de l’immobilitzat material si l’any 2017 en el 
balanç era de 4.380 € i en 2018 és de 7.200 €. El valor de l’actiu total és de 22.100 € 
[1 punt] 
 
☐ Variació absoluta, +4.380 €; variació relativa, 60,83% 

☐ Variació absoluta, + 2.820 €; variació relativa, + 64,38% 

☐ Variació absoluta, +7.200 €; variació relativa, +32,58% 

☐ Variació absoluta, +14.900 €; variació relativa, +19,81% 
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4> La solvència d’una empresa: [1 punt] 
 
☐ S’estudia en l’anàlisi patrimonial. 

☐ És la capacitat que té l’empresa per convertir les inversions en mitjans de 

pagament. 

☐ És la part de l’actiu corrent que és finançada amb fons del patrimoni net. 

☐ És la capacitat que té l’empresa per pagar els seus deutes. 

 

5> Analíticament, representarem el fons de maniobra com: [1 punt] 
 
☐ FM = PC - AC 

☐ FM = (PC + PnC) - AC 

☐ FM = (PN + PnC) - AnC 

☐ FM = PN + AnC 

 

6> Calcula el fons de maniobra veient aquest balanç: [1 punt] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
☐ 6.210 € 

☐ 7.530 € 

☐ -4.470 € 

☐ 1.320 € 

 

 

 

 

 

 

ACTIU NO CORRENT 28.800,00 PATRIMONI NET 23.010,00

Elements de transport 13.500,00 Capital Social 18.710,00

Amortització acumulada -2.700,00 Reserves 4.300,00

Construccions 18.000,00

PASSIU NO CORRENT 12.000,00

Deutes llarg termini 12.000,00

ACTIU CORRENT 7.530,00

Clients 2.420,00

Mercaderies 810,00 PASSIU CORRENT 1.320,00

Bancs i institucions de crèdit 4.300,00 Proveïdors 1.320,00

TOTAL ACTIU 36.330,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 36.330,00

ACTIU  PATRIMONI NET I PASSIU
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7> De les situacions financeres estudiades, en quina penses es troba aquesta empresa: [1 

punt] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
☐ Desequilibri financer a llarg termini. 

☐ Suspensió de pagaments. 

☐ Estabilitat financera normal. 

☐ Estabilitat financera total. 

 

8> Calcula la ràtio d’endeutament (E) de la següent empresa: [1 punt] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

☐ 18,17% 

☐ 25,44% 

☐ 7,27% 

☐ 34,12% 

 

 

 

 

 

ACTIU NO CORRENT 34.700,00 PATRIMONI NET 22.210,00

Elements de transport 13.500,00 Capital Social 17.910,00

Mobiliari 3.200,00 Reserves 4.300,00

Construccions 18.000,00

PASSIU NO CORRENT 12.000,00

Deutes llarg termini 12.000,00

ACTIU CORRENT 2.510,00

Clients 1.200,00

Mercaderies 810,00 PASSIU CORRENT 3.000,00

Bancs i institucions de crèdit 500,00 Proveïdors 3.000,00

TOTAL ACTIU 37.210,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 37.210,00

ACTIU  PATRIMONI NET I PASSIU

ACTIU NO CORRENT 21.600,00 PATRIMONI NET 20.510,00

Elements de transport 13.000,00 Capital Social 16.210,00

Mobiliari 4.000,00 Reserves 4.300,00

Construccions 4.600,00

PASSIU NO CORRENT 5.000,00

Deutes llarg termini 5.000,00

ACTIU CORRENT 5.910,00

Clients 4.300,00

Mercaderies 810,00 PASSIU CORRENT 2.000,00

Disponible 800,00 Proveïdors 2.000,00

TOTAL ACTIU 27.510,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 27.510,00

ACTIU  PATRIMONI NET I PASSIU



 

       L’anàlisi dels estats financers de l’empresa I:  

      Anàlisi patrimonial i anàlisi financera 

 
 

 

 

9> Quin és el significat de calcular la ràtio de garantia (G)[1 punt] 
 
☐ Solvència a curt termini. 

☐ Solvència a llarg termini. 

☐ Liquiditat immediata. 

☐ Grau de dependència respecte al finançament aliè. 

 

10> El flux de caixa: [1 punt] 
 
 ☐ És la capacitat de l’empresa per generar recursos que es destinen a finançar les 

necessitats de la seva activitat. 

 ☐ És la diferència entre ingressos i despeses que es generen al llarg d’un exercici 

econòmic. 

 ☐ És pot interpretar com la capacitat de finançament aliè que té l’empresa gràcies 

a la seva activitat. 

 ☐ És la capacitat que té l’empresa per generar recursos destinats al repartiment 
entre els socis en forma de dividends. 
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Avaluació tipus test. Solucions  

 

1> El procés comptable està format per un conjunt de tasques i procediments. De les 
següents, quina opció diries que no correspon?:[1 punt] 
 
☐ Anàlisi i interpretació de la informació comptable corresponent a l’activitat de 

l’empresa.  

☐ Verificació de la informació recollida i control de la seva manipulació i elaboració. 

☐ Registre comptable de la informació de l’empresa, generada per l’activitat 

econòmica. 

☐ Control i supervisió de les tasques administratives per part del personal de 

l’empresa. 

 

2> En relació als tipus d’anàlisi dels estats comptables, què afirmació consideres correcta? 
[1 punt] 
 
☐ L’anàlisi patrimonial té com a finalitat estudiar els resultats de l’empresa a partir 

del compte de pèrdues i guanys i així conèixer les relacions de les diferents masses 

patrimonials. 

☐ L’anàlisi econòmica estudia els resultats de l’empresa a partir del compte de 

pèrdues i guanys i obtenir una visió conjunta de la rendibilitat, la productivitat, el 
creixement de l’empresa i les expectatives de futur. 

☐ L’anàlisi financera examina els estats comptables de l’empresa i té com a finalitat 

determinar la rendibilitat, la productivitat, el creixement de l’empresa i les 
expectatives de futur. 

☐ L’anàlisi patrimonial utilitza diferents tècniques com, per exemple, el càlcul del fons 

de maniobra, les ràtios financeres i les rendibilitats. 

 

3> Calcula la variació absoluta i relativa de l’immobilitzat material si l’any 2017 en el 
balanç era de 4.380 € i en 2018 és de 7.200 €. El valor de l’actiu total és de 22.100 € 
[1 punt] 
 
☐ Variació absoluta, +4.380 €; variació relativa, 60,83% 

☐ Variació absoluta, + 2.820 €; variació relativa, + 64,38% 

☐ Variació absoluta, +7.200 €; variació relativa, +32,58% 

☐ Variació absoluta, +14.900 €; variació relativa, +19,81% 

 

 

 

4> La solvència d’una empresa: [1 punt] 
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☐ S’estudia en l’anàlisi patrimonial. 

☐ És la capacitat que té l’empresa per convertir les inversions en mitjans de 

pagament. 

☐ És la part de l’actiu corrent que és finançada amb fons del patrimoni net. 

☐ És la capacitat que té l’empresa per pagar els seus deutes. 

 

5> Analíticament, representarem el fons de maniobra com: [1 punt] 
 
☐ FM = PC - AC 

☐ FM = (PC + PnC) - AC 

☐ FM = (PN + PnC) - AnC 

☐ FM = PN + AnC 

 

6> Calcula el fons de maniobra veient aquest balanç: [1 punt] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
☐ 6.210 € 

☐ 7.530 € 

☐ -4.470 € 

☐ 1.320 € 

 

 

 

 

 

 

ACTIU NO CORRENT 28.800,00 PATRIMONI NET 23.010,00

Elements de transport 13.500,00 Capital Social 18.710,00

Amortització acumulada -2.700,00 Reserves 4.300,00

Construccions 18.000,00

PASSIU NO CORRENT 12.000,00

Deutes llarg termini 12.000,00

ACTIU CORRENT 7.530,00

Clients 2.420,00

Mercaderies 810,00 PASSIU CORRENT 1.320,00

Bancs i institucions de crèdit 4.300,00 Proveïdors 1.320,00

TOTAL ACTIU 36.330,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 36.330,00

ACTIU  PATRIMONI NET I PASSIU
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7> De les situacions financeres estudiades, en quina penses es troba aquesta empresa: [1 

punt] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
☐ Desequilibri financer a llarg termini. 

☐ Suspensió de pagaments. 

☐ Estabilitat financera normal. 

☐ Estabilitat financera total. 

 

8> Calcula la ràtio d’endeutament (E) de la següent empresa: [1 punt] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

☐ 18,17% 

☐ 25,44% 

☐ 7,27% 

☐ 34,12% 

 

 

 

 

 

ACTIU NO CORRENT 34.700,00 PATRIMONI NET 22.210,00

Elements de transport 13.500,00 Capital Social 17.910,00

Mobiliari 3.200,00 Reserves 4.300,00

Construccions 18.000,00

PASSIU NO CORRENT 12.000,00

Deutes llarg termini 12.000,00

ACTIU CORRENT 2.510,00

Clients 1.200,00

Mercaderies 810,00 PASSIU CORRENT 3.000,00

Bancs i institucions de crèdit 500,00 Proveïdors 3.000,00

TOTAL ACTIU 37.210,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 37.210,00

ACTIU  PATRIMONI NET I PASSIU

ACTIU NO CORRENT 21.600,00 PATRIMONI NET 20.510,00

Elements de transport 13.000,00 Capital Social 16.210,00

Mobiliari 4.000,00 Reserves 4.300,00

Construccions 4.600,00

PASSIU NO CORRENT 5.000,00

Deutes llarg termini 5.000,00

ACTIU CORRENT 5.910,00

Clients 4.300,00

Mercaderies 810,00 PASSIU CORRENT 2.000,00

Disponible 800,00 Proveïdors 2.000,00

TOTAL ACTIU 27.510,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 27.510,00

ACTIU  PATRIMONI NET I PASSIU
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9> Quin és el significat de calcular la ràtio de garantia (G)[1 punt] 
 
☐ Solvència a curt termini. 

☐ Solvència a llarg termini. 

☐ Liquiditat immediata. 

☐ Grau de dependència respecte al finançament aliè. 

 

10> El flux de caixa: [1 punt] 
 
 ☐ És la capacitat de l’empresa per generar recursos que es destinen a finançar les 

necessitats de la seva activitat. 

 ☐ És la diferència entre ingressos i despeses que es generen al llarg d’un exercici 

econòmic. 

 ☐ És pot interpretar com la capacitat de finançament aliè que té l’empresa gràcies 

a la seva activitat. 

 ☐ És la capacitat que té l’empresa per generar recursos destinats al repartiment 
entre els socis en forma de dividends. 

 


