
Projecte final 1
La gestió de tresoreria de SOLNAFISA

L’empresa SOLNAFISA es dedica a la comercialització i instal·lació de panells solars. En les darreres setmanes de 
l’any, l’àrea de tresoreria de l’empresa gestiona les operacions financeres que es detallen a continuació. 

L’1 de desembre acaba el termini d’un dipòsit a 9 mesos que SOLNAFISA va fer a SILBANK per un import de 3000 € 
(l’ingrés es va fer l’1 de març, per la qual cosa han passat 275 dies fins al venciment). El tipus d’interès ofert per 
l’entitat va ser del 2,19 % simple anual (any civil). Al contracte d’aquest instrument hi figurava una clàusula que per-
metia a SOLNAFISA cancel·lar-lo anticipadament. En aquest cas, el tipus d’interès del dipòsit es reduiria del 2,19 % 
al 0,73 % simple anual.

 1.  Quin tipus d’entitat és SILBANK?
 2.  De quin instrument es tracta, d’un compte o dipòsit a la vista o bé d’una imposició a termini fix? Per quina 

raó es demanden els comptes a la vista i les imposicions a termini fix?
 3.  Quina institució supervisa la comercialització d’aquest instrument financer que realitza SILBANK?
 4.  Quin risc assumeix l’empresa en el cas que l’entitat bancària SILBANK es declari insolvent? Hi ha alguna 

institució que garanteixi el dipòsit de SOLNAFISA?
 5.  Si hagués necessitat liquiditat el dia 1 de setembre, SOLNAFISA podria haver sol·licitat el reintegrament 

aquest dia? Quin import li reintegraria SILBANK, en aquest cas?
 6.  Calcula l’interès que haurà cobrat l’empresa per aquest dipòsit l’1 de desembre (tingues en compte que se 

li aplica una retenció del 19 %). 
 7.  Determina l’import total que SILBANK haurà ingressat al compte associat a aquest instrument financer 

quan arribi el seu venciment. 
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El 2 de desembre l’empresa ha renovat l’assegurança multirisc que tenia contractada amb ASSEGURANCES ÍGNIES, 
SA, en la qual va mediar l’entitat SILBANK. L’import pagat per SOLNAFISA s’ha incrementat i ha passat a ser de 
1500 €, ja que hi va haver un incendi provocat accidentalment per Joan Martí, treballador de l’empresa. Quan el 
pèrit va anar a valorar els danys, va observar que s’havien assegurat mercaderies per valor de 100 000 €, tot i que 
les emmagatzemades tenien un valor de 120 000 €. Els danys causats van ser valorats pel pèrit en 30 000 €, i AS-
SEGURANCES ÍGNIES, SA va pagar 25 000 € d’indemnització amb data de 29 de maig. Abans de procedir a la reno-
vació, es va modificar l’import assegurat per, d’aquesta manera, poder trobar-se en situació d’assegurança plena.

D’altra banda, el mateix incendi amb origen al magatzem de SOLNAFISA es va traslladar al de l’empresa  
LLAMINADURES MAITE, SL, i ASSEGURANCES ÍGNIES, SA va haver d’indemnitzar aquesta empresa amb un import 
de 20 000 €.

Amb data de valor de 3 de desembre, s’abona al compte corrent de SOLNAFISA l’import de la venda de 200 accions 
de CRITOLSA. Aquestes accions es negocien al mercat continu de la borsa de valors. La transmissió es va produir 
quan cada acció cotitzava a 42,12 €, i SIL-BORSA, SV, va mitjançar en l’operació, per la qual cosa SOLNAFISA va pa-
gar una comissió del 0,5 % amb un mínim de 30 €. El cànon que va pagar a la societat rectora va pujar a 6 €, i el que 
va pagar a IBERCLEAR a 0,50 €. SOLNAFISA va adquirir les accions el 10 de març, quan l’acció cotitzava a 44,81 €. 
Per la compra, va pagar a l’intermediari una comissió del 0,6 %, amb un mínim de 25 €. El cànon que va pagar a la 
societat rectora va pujar a 6,25 € i el que va pagar a IBERCLEAR a 0,55 €. Quan va prendre la decisió de comprar 
les accions, l’empresa va estar sospesant la possibilitat d’adquirir obligacions de CRITOLSA, però va considerar que 
seria més difícil vendre aquests valors al mercat financer corresponent sense incórrer en pèrdues, en cas que fos 
necessari per atendre amb rapidesa algun pagament imprevist.

 8.  Identifica l’assegurador, el mediador, el prenedor, l’assegurat i el beneficiari de l’assegurança. 
 9.  Com es coneix la relació que s’estableix entre l’assegurador i l’intermediari de l’assegurança? 
 10.  Qui supervisa a ASSEGURANCES ÍGNIES, SA i a SILBANK en relació amb el contracte d’assegurança signat 

amb SOLNAFISA? 

?

 11.  En quin tipus de mercat financer (primari o secundari) SOLNAFISA va comprar les accions de CRITOLSA?
 12.  Mentre era propietària d’aquestes accions, què representaven aquests valors per a SOLNAFISA? I per a CRI-

TOLSA?
 13.  Quina institució supervisa el funcionament correcte del mercat i de l’intermediari financer que intervenen 

en l’operació descrita? 
 14.  Determina l’import total que es va carregar al compte de SOLNAFISA quan va adquirir les accions. Distingeix 

quina quantitat va pagar a cadascun dels intervinents en l’operació de compra. 
 15.  Calcula l’import que es va abonar al compte de SOLNAFISA quan va vendre les accions. Distingeix la quanti-

tat rebuda del comprador de la que es va pagar a la resta de persones que intervenen en l’operació.
 16.  Quin és el resultat final, expressat en euros, obtingut per SOLNAFISA en l’operació de compravenda de les 

accions de CRITOLSA?
 17.  Per què SOLNAFISA considera que les obligacions de CRITOLSA són més difícils de vendre al mercat financer 

sense incórrer en pèrdues? Argumenta la resposta.  
 18.  En el moment de la compra d’accions, què va valorar més SOLNAFISA, el risc o la liquiditat de la inversió 

financera? Raona la resposta. 
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