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Introducció

• Creixent importància dins de la societat (Espanya

entre els primers cinc països de la Unió Europea en nombre de 

fundacions).

• Reduïda informació econòmica de caràcter
públic (Només 400 de 9.000 fundacions actives presenten 

comptes al RM)

• Augmentar la transparència en la gestió i 
finançament (Evitar escàndols i generar confiança)

ECIF (2012). Reflexiones en torno a la situación actual de las Fundaciones en España  y su información económica y financiera.



Introducció

• Manca d’informació sobre anàlisi econòmico-
financera de les ESAL

• Manca dades comparatives/sectorials

• Prioritat en mesurar la seva eficàcia i eficiència

• Activitat no reflexada en els comptes anuals!

• Aspectes previs: usuaris informació
econòmico-financera, qualitat informació



Usuaris
• Patronat
• Protectorat/Registre 
• Proveïdors de recursos (subvencions/donacions)
• Voluntaris
• Beneficiaris de l’activitat
• Entitats financeres
• Auditors de comptes
• Societat en general



Comptes anuals de les ESAL



Despeses
per ajudes

Excedent







Informe d’auditoria

• Abast del informe

• Opinió favorable

• Opinió favorable amb excepcions

• Opinió desfavorable

• Opinió denegada







Tècniques d’anàlisi

• Capacitat d’atendre els deutes

– Solvència a ct, endeutament, terminis, gestió dels
actius

• Capacitat de generar excedents (sostenibilitat
econòmica)

– Ingressos, despeses, excedents
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• El fons dotacional i les 
reserves són la base 
dels fons propis. 

• Les subvencions, 
donacions i llegats
tenen pes elevat:

• (1) poden presentar 
problemes de registre 
(7,4 M€ drets d’ús)

• (2) es transfereixen a 
PiG

• L’endeutament es 
concentra a curt termini
(proveïdors i creditors).



Endeutament

P
 0,4-0,5

PN + P

Endeu-
tament

PC
Qualitat

Passiu

Desp.financ.
< 0,02

Ingressos

Despeses
financeres

Cash flow

Préstecs

Capacitat de
devolució

• La ràtio d’endeutament hauria de ser 
més conservadora (0,4-0,5). 

• Càlcul de la ràtio d’endeutament amb
i sense tenir en compte subvencions, 
donacions i llegats (fons propis de 
menor qualitat).

Desp.financ.

Deute amb cost

Cost del 
deute



• Algunes partides poden 
tenir valoracions
subjectives (drets d’ús, 
bèns patrimoni cultural, 
etc.). Necessari informe 
expert indep.

• És habitual que les ESAL 
no tinguin existències o 
siguin poc significatives.

• Usuaris, patrocinadors i 
altres deutors inclouen
drets de cobrament
diversos.



Solvència a c/t

AC
Liquiditat  1,5

PC

R + D
Tresoreria  1

PC

D
 0,2-0,3

PC

Disponi-
bilitat

ANÀLISI DEL BALANÇ DE SITUACIÓ

• La ràtio de liquiditat no té sentit a la 
majoria de les ESAL.

• A les ESAL estatals, el realitzable (R) 
inclou: Usuaris i altres deutors de 
l’activitat i Deutors comercials.



Gestió d’actius
Ingressos

Rotació ANC
ANC

Ingressos
Rotació AC

AC

Vendes

Estocs

Rotació
d’estocs

x365

Vendes

Clients

Proveïdors
x 365

Compres

Termini de
pagament

Termini de
cobrament

• La ràtio de rotació d’estocs no té 
sentit a la majoria de les ESAL.

• Les ESAL poden tenir actius que 
permetin donar serveis i no generin
ingressos (actius no generadors de 
fluxes d’efectiu).

• És recomanable utilitzar ràtios
activitat: nivell ús capacitat
instal·lada, etc.
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• Hi ha 3 fonts d’ingresos
principals: pública
(subvencions), privada
(donacions, quotes, 
patrocinis, etc.) i pròpia
(vendes).

• Les despeses més
importants acostumen a 
ser les ajudes
econòmiques i despeses
de personal.



Creixement ingressos =
Ingressos any N

≥ 1
Ingressos any N-1

Ingressos per treballador =
Ingressos any N

=
Nº treballadors

Pes de cada tipus 
d’ingressos

=
Ingressos subvencions

%
Ingressos totals

Quota de mercat =
Ingressos patrocinis any N

=Ingressos patrocinis  any N 
totals sector



1. Càlcul de percentatges

Any 2016 % Any 2015 %
Vendes 14,264 100,0% 13,284 100,0%

Aprovisionaments (3,802) -26,6% (3,543) -26,6%

Despeses personal (4,419) -30,9% (4,645) -34,9%
Despeses 
d'estructura (5,849) -41% (5,472) -41,1%
R. Explotació 192 1,5% (377) -2,6%

Ingressos financers 4 0% 3 0%
Despeses 
financeres (31) -0,2% (31) -0,2%
R. Financer (27) -1,8% (28) -0,2%
Benefici 165 1,1% (405) -2,8%

Evolució de les despeses =
Despeses any N

≤ Creix. ingressos
Despeses any N-1



Conclusions i recomanacions
• Necessitat de millorar les eines de gestió de les ESAL

• Sostenibilitat econòmica a mig i llarg termini

• Capacitat atendre deutes:

– Tenir especial atenció amb les subvencions, donacions i 
llegats

– Aplicar ràtios d’endeutament més conservadors

– Mesurar solvència a ct a partir del FM i les ràtios de 
tresoreria i disponibilitat



Conclusions i recomanacions

• Capacitat de generar excedents:

– Calcular les ràtios de creixement d’ingressos segons la seva
tipologia

– Mesurar l’evolució de les despeses i l’aplicació dels
ingressos

– Comparar comportament de les despeses i els ingressos


