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1.-Recerca informació
1.1.- Informe Auditoria
Segons l’informe d’Auditoria fet per Deloitte S.L., els comptes anuals consolidades del

Font: Abengoa. Informe anual 2013
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exercici 2013 adjuntades expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel
del patrimoni consolidat i de la situació financera consolidat l’empresa i Societats
Dependents dal 31 de desembre del 2013.

1.2 Balanç: (expressat en mils d’euros)
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1.3.- Compte de pèrdues i guanys: (expressat en mils d’euros)

Font: Pròpia (Excel)
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2.- Anàlisi del Balanç
2.-1 Anàlisi de Balanç
Per poder fer un correcte anàlisi del balanç el que primer cal fer és resumir tots els
comptes del balanç per obtenir un de simplificat expressat en mils d’euros:

Actiu no Corrent
Actiu Corrent
Existències
Realitzable
Disponilble
TOTAL ACTIU
Font: Pròpia (Excel)

2013
14.907.977
6.244.868
330.981
2.795.801
2.951.683

2012
13.322.596
6.011.335
426.826
3.171.325
2.413.184

21.152.845

19.333.931

Patrimoni Net
Passiu no Corrent
Passiu Corrent

2013
2012
1.893.003 1.860.363
11.819.423 10.102.834
7.440.419 7.370.734

TOTAL PN I PASSIU 21.152.845 19.333.931

Quan ja tenim el balanç simplificat, comencem fent l’anàlisi vertical expressat en mils
d’euros:

2013
%
Actiu no Corrent 14.907.977 70%
Actiu Corrent
6.244.868 30%
Existències
330.981
2%
Realitzable 2.795.801 13%
Disponilble 2.951.683 14%
TOTAL ACTIU
21.152.845 100%
Font: Pròpia (Excel)

2012
%
13.322.596 69%
6.011.335 31%
426.826
2%
3.171.325 16%
2.413.184 12%
19.333.931 100%

Patrimoni Net
Passiu no Corrent
Passiu Corrent

2013
1.893.003
11.819.423
7.440.419

%
2012
%
9% 1.860.363 10%
56% 10.102.834 52%
35% 7.370.734 38%

TOTAL PN I PASSIU 21.152.845 100% 19.333.931 100%

Per poder tenir una visió que ens faciliti l’anàlisi del balanç, fem una representació
gràfica pels anys 2013 i 2012:

Font: Pròpia (Excel)
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El primer fa referència l’any 2013 i el segon a l’any 2012.
Pel que fa a l’anàlisi vertical de l’empresa al 2013, té pes és l’Actiu no Corrent ja que
correspon al 70% de l’Actiu total mentre que l’Actiu Corrent només és un 30% de
l’Actiu de l’empresa. Abans d’analitzar més en detall l’Actiu no Corrent, cal destacar
que la massa patrimonial amb més pes dins del l’actiu corrent és el disponible ja que
suposa un 14% del Actiu corrent total, quasi la meitat d’aquest en diners en efectiu o
comptes corrents bancàries.
Respecte l’Actiu no Corrent, podem veure que les masses patrimonials més importants
són les immobilitzacions en projectes (66,5%), els actius per impostos diferits (8,6%) i
l’immobilitzat material (8,5%).
Com que no sabia exactament que eren les immobilitzacions en projectes vaig decidir
mirar la nota del balanç i buscar-la a la memòria. Segons aquest document és
“participaciones en diversas sociedades cuyo objeto social, en general, es el desarrollo
de un producto integrado consistente en el diseño, construcción, financiación,
explotación y mantenimiento de un proyecto en propiedad o en concesión”. Aquests
es divideixen en Actius en projectes concessionats expressat en mils d’euros:

Font: Abengoa. Informe anual 2013
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Per una altra part tenim els Actius en altres projectes:

Font: Abengoa. Informe anual 2013

I per últim tenim els actius construïts pel grup:

Font: Abengoa. Informe anual 2013

Podem comprovar que el els comptes més importants d’aquesta massa patrimonial
són els actius en projectes concessionats ja que suposen un 86,5% del total.
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En segon lloc tenim els actius per impostos diferits. El detall per conceptes dels actius i
passius per impostos diferits al tancament de l’exercici 2013 i 2012 és el següent:

Font: Abengoa. Informe anual 2013.
Podem observar que els crèdits fiscals per deduccions pendents a aplicar és la quantitat més
alta i, per tant, la que té més predominança i importància dins l’Actiu.
Per últim, en tercer lloc, tenim els immobilitzats materials que estan formats per
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Font: Abengoa. Informe Anual 2013

Sense entrar gaire en detall, podem veure que el compte més important entre els
immobilitzats materials és el d’instal·lacions tècniques i maquinària.
Ara toca analitzar el Patrimoni Net i el Passiu no Corrent. Com podem veure al Balanç
simplificat fet anteriorment, la massa patrimonial més grossa és el Passiu no Corrent
(56%) format sobretot pel finançament sense recurs (48,5%) i finançament corporatiu
(40,1%).
L’anàlisi vertical arriba fins aquí, només es troba informació detallada de l’any 2013
perquè el 2012 no aporta informació important a l’hora de prendre decisions
econòmiques.
El següent que cal fer és l’anàlisi horitzontal. El que cal per això és fer un nou quadre
que ensenyi les variacions absolutes i els percentatges d’evolució de cada massa
patrimonial expressat en mils d’euros:

Actiu no Corrent
Actiu Corrent
Existències
Realitzable
Disponilble

2013
2012
14.907.977 13.322.596
6.244.868 6.011.335
330.981
426.826
2.795.801 3.171.325
2.951.683 2.413.184

Variació absoluta
1.585.381
233.533
-95.845
-375.524
538.499

Variació %
11,90%
3,88%
-22,46%
-11,84%
22,31%

TOTAL ACTIU

21.152.845 19.333.931

1.818.914

9,41%

Font pròpia (Excel)

Patrimoni Net
Passiu no Corrent
Passiu Corrent

2013
2012
Variació absoluta
1.893.003 1.860.363
32.640
11.819.423 10.102.834
1.716.589
7.440.419 7.370.734
69.685

TOTAL PN I PASSIU

21.152.845 19.333.931

1.818.914

Variació %
1,75%
16,99%
0,95%

9,41%

Font pròpia (Excel)
La variació absoluta no té una importància de gaire pes ja que hi ha una forta
desigualtat de xifres entre masses patrimonials; el que sí que cal tenir en compte és la
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variació percentual. El que ha sofert una major variació percentual és el disponible
amb un 22,31% mentre la que ha disminuït més han estat les existències (-22,46%).
Un cop esmentats els aspectes més importants dels anàlisis vertical i horitzontal,
passarem a fer l’Anàlisi Patrimonial.

2.2.- Anàlisi Patrimonial:
L’Anàlisi patrimonial radica fonamentalment en el Fons de Maniobra que és la
quantitat de l’Actiu Corrent que està finançada amb recursos a llarg termini.
FM 2013 = 6.244.868 - 7.440.419 = -1.195.551 euros
FM 2012 = 6.011.335 - 7.370.734 = -1.359.399 euros
Podem veure que en els dos casos el FM és negatiu encara que al 2012 és encara pitjor que al
2013. Això ens pot dur a pensar que estan intentant corregir la situació però que si no actuen
d’hora entraran en suspensió de pagaments. Sabent que es tracta de una empresa de tal
importància, difícilment acabarà en una situació d’aquest tipus.

2.3.- Anàlisi financer:
Per fer l’anàlisi financer emprarem les 6 ràtios financeres. Primer farem un quadre i
després farem els comentaris oportuns. Els valors genèrics que donarem són bastant
genèrics i no tenen perquè ser iguals en tots els sectors.

RÀTIOS 2012

RÀTIOS 2013
Ràtio
Disponibilitat
Tresoreria
Liquiditat
Solvència
Endeutament
Estructura del deute
Font pròpia (Excel)

Valor
0,40
0,77
0,84
1,10
0,91
0,39

Valors Òptims
0,3-0,4
0,8-1,2
1,5-2
1,7-2
0,4-0,6
0,2-0,5

Ràtio
Disponibilitat
Tresoreria
Liquiditat
Solvència
Endeutament
Estructura del deute

Valor
0,33
0,76
0,82
1,11
0,90
0,42

Valors Òptims
0,3-0,4
0,8-1,2
1,5-2
1,7-2
0,4-0,6
0,2-0,5

Font pròpia (Excel)

Utilitzarem les dades dels dos anys (2013-2012) per veure si l’empresa ha millorat o
s’ha mantingut en la mateixa situació. De tota manera les dades més importants són
les del 2013 ja que mostren la situació més actual:
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Veiem que tant en l’any 2012 com en el 2013, es coincideixen pocs ràtios amb el valor òptim ja
que la situació es manté constant sense millorar ni empitjorar.
En referència a l’any 2013, els únics valor que estan dins dels aconsellats son el del ràtio de
disponibilitat i el d’estructura del deute. Respecte la ràtio de tresoreria no està del tot
incorrecte ja que si es mira de manera aproximada pot tenir la xifra correcta però pot tenir
problemes a l’hora d’afrontar els pagaments a curt termini.
La ràtio de liquiditat està també bastant per sota del valor recomanat cosa que ens fa arribar a
la mateixa conclusió que amb el Fons de Maniobra (perill de suspensió de pagaments).
La ràtio de solvència també està per sota de la xifra correcta cosa que significa que els deutes
que té en proporció a l’Actiu sumen una xifra massa alta.
Amb la ràtio d’endeutament veiem que l’empresa també està fortament endeutada ja que té
un passiu massa gran o un Patrimoni net massa petit malgrat que si analitzem el deute veiem
que té una proporció correcta (ràtio de l’estructura del deute).
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3.- Anàlisi del Compte de Pèrdues i Guanys.
Anàlisi econòmic
3.1.- Anàlisi del compte de Pèrdues i Guanys
Com que el compte de Pèrdues i Guanys que ens proporciona l’emprea està massa detallat,
fem una reducció amb els coneixements que tenim nosaltres expressat en mils d’euros:

Ingressos d'explotació
a. Import xifra de negocis
b. Var. existencies pdt acabats i en curs
b.Altres ingressos
Despeses d'explotació
a. Aprovisionaments
b. Despeses de personal
c. Amortitzacions
d. Altres despeses
Benefici abans d'interessos i impostos (BAII)
Participació empreses associades
Ingressos financers
Despeses financeres
Diferència de canvi netes
Benefici abans d'Impostos
Impost sobre beneficis (ISOC)
Benefic net
Font: Pròpia (excel)

2013
2012
7.811.177 6.816.902
7.356.470 6.311.952
7.679
19.722
447.028
485.228
-7.017.211 -6.290.306
-4.458.146 -4.241.234
-758.356
-709.552
-571.161
-422.013
-1.229.548
-917.507
793.966
-5.165
64.626
-782.210
-4.231
66.986
43.933
110.324

526.596
17.561
84.066
-702.861
-35.798
-110.436
171.913
94.020

Un cop el tenim estructurat procedim com hem fet en el Balanç a fer l’anàlisi vertical i
horitzontal expressat en mils d’euros.
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Ingressos d'explotació
a. Import xifra de negocis
b. Var. existencies pdt acabats i en curs
b.Altres ingressos
Despeses d'explotació
a. Aprovisionaments
b. Despeses de personal
c. Amortitzacions
d. Altres despeses

2013
7.811.177
7.356.470
7.679
447.028
-7.017.211
-4.458.146
-758.356
-571.161
-1.229.548

%
100,00%

2012
6.816.902
6.311.952
19.722
485.228
-6.290.306
-4.241.234
-709.552
-422.013
-917.507

%
100,00%

Benefici abans d'interessos i impostos (BAII)
Participació empreses associades
Ingressos financers
Despeses financeres
Diferència de canvi netes

793.966
-5.165
64.626
-782.210
-4.231

10,16%

526.596
17.561
84.066
-702.861
-35.798

7,72%

Benefici abans d'Impostos

66.986

0,86%

-110.436

-1,62%

Impost sobre beneficis (ISOC)
Benefic net
Font: Pròpia (Excel)

43.933
110.324

171.913
1,41%

94.020

1,38%

L’anàlisi vertical es fa respecte a l’Import net de la xifra de negocis perquè és el que realment
vens i aconsegueixes sense cap mena d’impost que depèn de la llei. En aquest ca ho
farem respecte els ingressos d’explotació ja que no hi ha gaire diferències.
Com hem fet amb el Balanç, ara també podem fer una representació gràfica. El primer
correspon al 2013 i el segon al 2012.

Font: pròpia (excel)

Font: pròpia (excel)
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Veiem en primer lloc que el BAII és un 10,16% és a dir, que de cada 100 euros invertits en
l’empresa surten de benefici abans d’interessos i impostos 10,16 euros.
La xifra que realment importa és la relació entre el Benefici Net i les vendes ja que és el que
realment ens emportem després de fer totes les vendes. En aquest cas és un 1,41%
mentre que en l’any anterior és un 1,38%; veiem una mínima millora que pot ser a
causa de conceptes fiscals.
En quant a l’anàlisi horitzontal:

2013
Ingressos d'explotació
a. Import xifra de negocis
b. Var. existencies pdt acabats i en curs
b.Altres ingressos
Despeses d'explotació
a. Aprovisionaments
b. Despeses de personal
c. Amortitzacions
d. Altres despeses

2012

7.811.177 6.816.902
7.356.470 6.311.952
7.679
19.722
447.028
485.228
-7.017.211 -6.290.306
-4.458.146 -4.241.234
-758.356
-709.552
-571.161
-422.013
-1.229.548
-917.507

Variació Absoluta

Variació %

994.275

14,59%

Benefici abans d'interessos i impostos (BAII)
Participació empreses associades
Ingressos financers
Despeses financeres
Diferència de canvi netes

793.966
-5.165
64.626
-782.210
-4.231

526.596
17.561
84.066
-702.861
-35.798

267.370

50,77%

Benefici abans d'Impostos

66.986

-110.436

177.422

-160,66%

16.304

17,34%

Impost sobre beneficis (ISOC)
Benefic net

43.933
110.324

171.913
94.020

L’increment del BAII és d’un 50,77% a causa del gran augment dels ingressos d’explotació
(14,59%) gracies a l’augment de la xifra de negocis i altres diferències com en les
amortitzacions o les altres despeses. També hi ha un augment del 17,34% del benefici
net probablement a causa de l’expansió per Amèrica.
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Notícia de “Energías Renovables” publicada el 24 de Febrer del 2014.

Amb tot això hauríem acabat l’anàlisi del Compte de Pèrdues i Guanys.

3.2.- Anàlisi de la Rendibilitat
La rendibilitat té dues dimensions: la econòmica i la financera. Ara farem els càlculs de cada
rendibilitat.
La Rendibilitat econòmica és la rendibilitat de l’Actiu: Re = BAII / Actiu
Re 2013 = 3,75% Marge = 0,11 i Rotació = 0,35. Ja hem fet referència al marge indirectament
abans (10,16% de les vendes) i el que fa referència a les vendes obtingudes per l’actiu en el
que ha invertit l’empresa és la rotació que, en aquest cas, és d’un 35%.
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Re 2012 = 2,72% Marge = 0,08 i Rotació = 0,33
Podem comprovar clarament com la Rendibilitat ha augmentat en el 2013 respecte el 2012.
La Rendibilitat financera és la rendibilitat del Patrimoni Net. Rf = BN/PN
Rf 2013 = 5,83% Marge 2013 = 0,01 i Rotació 2013 = 0,35. Aquí surt un concepte del qual no
havíem parlat abans que és el palanquejament; aquest és la relació entre de l’Actiu i el PN.
L’efecte d’aquest pot ser positiu o negatiu; això depèn del Cost de Finançament Aliè, si aquest
és inferior a la rendibilitat econòmica, l’efecte del palanquejament serà positiu sinó, serà
negatiu.
CFA = 4,06%. Com que és inferior a la Rf, l’efecte del Palanquejament és positiu.
Rf 2012 = 5,05% Marge 2012 = 0,01 Rotació 2012 = 0,33 i Palanquejament = 10,21
CFA = 4,06%. Com que és inferior a la Rf, l’efecte del Palanquejament és positiu.
Podem comprovar que la Rendibilitat financera ha millorat del 2012 al 2013.

4.- Conclusions:
La meva conclusió és que aquesta empresa és una empresa molt poderosa i
que funciona molt bé malgrat tenir el fons de maniobra negatiu. El meu consell seria
que intentés augmentar d’alguna manera el seu patrimoni net amb finançament propi
o extern. També caldria augmentar el realitzable o intentar disminuir i d’alguna
manera el passiu corrent ja sigui parlant amb els proveïdors renegociant el deute o
buscar algun tipus de finançament per no tenir cap problema de suspensió de
pagaments.
Aquest treball m’ha servit per espavilar-me a buscar un tipus d’informació que
no m’havia parat mai a buscar i d’alguna manera m’ha “culturitzat” en aquest tema de
les empreses.
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