14

ESPECIAL internacionalització / A fons

MóN empresarial SETEMBRE - OCTUBRE 2013

GESTIÓ ECONÒMICA INTEL·LIGENT

Tresoreria: l’hora de la veritat
Hem vist en els articles anteriors com n’és de necessari conèixer el resultat mensual i tenir un objectiu pressupostari, les dues primeres
claus per a una gestió econòmica intel·ligent del negoci.Però no servirà de res si la caixa és buida; sense diners, no anirem enlloc.
ARGÈLIA GARCiA
Sòcia fundadora i directora
d’expansió d’External Financial
Management

Sabem com va l’empresa,
perquè fem un tancament
comptable mensual i a
temps, i també sabem on
anem, perquè hem elaborat
un pressupost i en fem un
seguiment; ara cal preguntarnos què tenim i, per tant, què
podem fer i si podrem cobrir
els nostres compromisos.
De vegades veiem com en
concepte

DATA 1

algunes empreses es genera
molta tensió en els dies
previs als pagaments principals: es demana a administració què hi ha per pagar,
quins diners hi ha als bancs,
de quin crèdit es disposa i
quines factures estan encara
per cobrar, i es produeix una
feina de recobrament que
omple totes les hores i pensaments. Però, per què no
aprofitem la comptabilitat,
que portem actualitzada, per
mantenir una gestió de tresoreria acurada?
Per poder gestionar la tresoreria de forma senzilla
i sense nervis només cal
organitzar-se bé per portar
la comptabilitat al dia, revisar els bancs i actualitzar
un simple full de càlcul amb
la posició del departament.
L’estructura base d’aquest
document de control seria la
següent:
Aquest senzill document ens
permet conèixer de forma
permanent què passarà en
el futur. Si es manté a tres
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SALDO INICIAL:
què hi ha al banc/caixa
a l’inici del període
COBRAMENTS
del període
PAGAMENTS
del període
SALDO FINAL:
què queda al final
del període

Per poder gestionar la tresoreria de forma idònia cal portar la comptabilitat al dia. / SHUTTERSTOCK

mesos vista, sempre sabrem
com estarem i ens podrem
avançar a qualsevol problema, evitant les presses
que generen tensions, desmotivació en el personal i
manca de concentració en
les tasques realment productives.
Per tal d’omplir les quantitats en el temps començarem
amb les dades bancàries inicials i continuarem amb els
venciments de cobraments i
pagaments certs. En aquest
sentit, mantenir una comptabilitat acurada i al dia té
com a efecte positiu directe
la possibilitat de poder

extreure els venciments de
forma fiable i eficient de cara
a tresoreria. En qualsevol
cas, els cobraments i pagaments futurs s’hauran d’estimar; les dades vindran de
la informació de pressupost
mensualitzat.
Dedicar una petita estona
cada dia a mantenir la posició de tresoreria diària per
part de qui la prepara i un
temps setmanal o mensual
per part de gerència assegura una gestió de tresoreria planificada i tranquil·la.
No evita els problemes, però
dóna temps i perspectiva per
solucionar-los.

Dedicar una petita
estona cada dia a
mantenir la posició
de tresoreria per part
de qui la prepara i
un temps setmanal
o mensual per
part de gerència
assegura una
gestió planificada i
tranquil·la
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