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El control dels costos de l’empresa

Els negocis fracassen per dues raons: perquè es queden sense diners o perquè no en generen prou marge, de forma que, quan venen, en
realitat estan perdent.
ARGÈLIA GARCiA
Sòcia fundadora i directora
d’expansió d’External Financial
Management

Les empreses són entitats
creades per generar beneficis. És important, doncs,
tenir clar si treballem per
línia de producte o servei,
per client, per punt de venda
o per qualsevol altre criteri,
per tal d’aconseguir aquest
efecte positiu. En aquest
sentit, cal distingir entre els
diferents models de negoci
que una mateixa empresa

pot presentar: venda de
maquinària a distribuïdors,
servei tècnic, projectes,
venda on-line o sobre el
territori... Cada línia genera
ingressos i despeses de diferent manera i, en temps de
recursos escassos, és especialment important conèixer
també el marge de contribució per client.
Tot això configura el que es
coneix com a comptabilitat
analítica, que ha de permetre a l’empresa analitzar al
detall la seva generació de
resultats per tal de potenciar, copiar o ampliar models
d’èxit, i reduir, optimitzar o
eliminar aquells que generen
pèrdues.
El càlcul de costos és una de
les àrees que habitualment
presenten més complexitat
per a l’empresa, ja que, si la

comprensió del càlcul és poc
transparent per als usuaris,
es genera desconfiança en
els valors de cost atribuïts.
Un dels obstacles més freqüents per a la seva integració a les dinàmiques de l’empresa és la tendència existent
a complicar les operacions
de càlcul amb massa repartiments i fraccionaments
dels costos, de vegades de
manera poc ajustada a la
realitat o innecessàriament
detallada. I la realitat és que
el càlcul de costos necessita
més coneixements reals del
procés de generació de valor
que no pas comptables. Cal
conèixer bé com es fan les
coses, des de la compra de
matèries primeres a la dedicació d’hores per projecte,
és a dir, des del moment inicial fins al moment en què el

servei o producte és entregat al client, i posteriorment
facturat i cobrat. Tampoc
no podem oblidar els costos
addicionals de qui paga tard
o necessita una gestió de
cobrament. Així, si disposem
d’una bona anàlisi dels processos, només cal quantificar
i actualitzar els paràmetres
clau periòdicament. I una
reconciliació amb el resultat
comptable és fonamental per
acabar d’assegurar la fiabilitat de les dades.
Un altre principi molt útil
és invertir per tal que els
costos rellevants siguin
directes, evitant al màxim
els repartiments de costos.
Així,per exemple,si el cost
més important d’una fàbrica
és l’energia, potser el millor
seria posar comptadors de
consum per màquina o línia.

L’antiguitat de la instal·lació
pot provocar consums molt
elevats i donar-se el cas que
es reparteixi a parts iguals
entre màquines noves i
velles, quan, en realitat, canviar la maquinària seria altament eficient,tot i que el sistema d’imputació no ens ho
deixi veure.
En entorns altament competitius dins d’economies
de creixement lent o negatiu –com l’actual–, la clau
de la supervivència pot
estar en un coneixement
profund dels costos que
permeti actuar sobre cada
desviació de forma ràpida.
Un bon càlcul de costos ens
permetrà assignar preus de
venda, decidir si acceptar un
projecte, conèixer fins a on
podem baixar preus o eliminar activitats ineficients.

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

