
 

 

El tancament comptable de moltes pimes per 

aquest 2020 preveu patrimonis nets negatius 

 

• Protegir la liquiditat, gestionar els costos d’estructura, comunicar fluidament 

amb els stakeholders, analitzar/gestionar el crèdit a clients i capitalitzar les 

empreses són les accions a realitzar per protegir les companyies davant dels 

efectes del Covid-19. 

Barcelona, 22 d’abril del 2020. La pandèmia del coronavirus té repercussions econòmiques i 

financeres molt greus sobre les petites i mitjanes empreses, fins el punt que aquelles empreses 

que no estiguin gaire capitalitzades i/o aquelles que tinguin elevades pèrdues en aquest 2020 

poden generar patrimonis nets negatius ja que les mencionades pèrdues poden superar el valor 

del fons propis. Així de categòric es mostra Jordi Palacin, economista associat d’Audiconsultores, 

European Financial Analist (CEFA), European Financial Advisor (EFA) i professor del Màster en 

Finances i del programa superior de Gestió Patrimonial de l’Institut d’Estudis Financers (IEF). 

L’activitat econòmica de forma generalitzada es veu colpida per la crisi del Covid-19, però 

evidentment existeixen sectors més afectats com la restauració, la hostaleria, els viatges i, en 

general, els negocis vinculats al turisme. El motiu principal d’aquesta hecatombe és la caiguda 

de les vendes i la seva afectació sobre el compte de resultats. 

El professor de l’IEF Jordi Palacin, davant d’aquesta situació de contingència, planteja tot un 

seguit d’accions que les empreses poden dur a terme per fer-hi front. En aquest sentit, destaca 

cinc blocs d’actuació; el primer, protegir la liquiditat renegociant amistosament els terminis de 

pagament amb els proveïdors, concretant crèdits ICO i ICF o bé acollint-se a les moratòries de 

pagaments d’impostos, entre d’altres. En segon lloc, actuar a favor del compte d’explotació 

alleugerant els costos d’estructures a través, per exemple, dels ERTO o millorant els imports dels 

lloguers dels locals de negoci. En aquest bloc, cal fer èmfasi que algunes empreses, les que 

tinguin suficient liquiditat, poden realitzar bestretes de les nòmines per complementar els ERTO, 

aconseguint així que els treballadors no perdin poder adquisitiu.  

Com a tercer bloc, Palacin menciona la importància de potenciar la comunicació entre els 

stakeholders d’una companyia, sobretot amb els clients, del que cal saber com els hi està afectant 

la situació i com els podem ajudar. En aquest sentit, la gestió del risc del crèdit a clients configura 

la quarta actuació i és molt rellevant ja que cada cop serà més difícil cobrar. Finalment, el cinquè 

bloc, és la capitalització de l’empresa, ja que part de les pèrdues que es generaran al 2020 es 

finançaran amb deute. Caldrà a mig termini regularitzar aquesta situació incrementant el 

patrimoni net de les companyies. 

  

 

Nota de premsa  

Per ampliar la informació, aquesta tarda, a les 17:00 h., l’Institut d’Estudis Financers 

organitza un webinar amb la ponència de l’economista Jordi Palacin sota el títol “Com 

poden les empreses fer front al Covid-19”.  

Per accedir a la inscripció només cal clicar aquí: 

https://bit.ly/2xAh4HV 



 

 

 

 

IEF, pioner en divulgació financera 

Des de l'any 2008 l'IEF desenvolupa projectes d'educació financera bàsica a nivell nacional i 

europeu, dirigits al conjunt de la societat. L'IEF és membre col·laborador del Pla d'Educació 

Financera promogut pel Banc d'Espanya i la CNMV i d'altres fòrums internacionals com l'OCDE 

i EBTN. 

Amb 29 anys de trajectòria, l'IEF ha realitzat activitats formatives en les quals han participat més 

de 100.000 professionals de tots els àmbits del sector financer. També ha participat en projectes 

de la Comissió Europea i és l'únic membre espanyol de l'Associació Europea d'Instituts Bancaris 

(EBTN), que integra els 40 instituts de formació financera més prestigiosos de 32 països 

europeus. 

 

 Per a més informació:  

Gabinet de premsa de l’Institut d’Estudis Financers 

Víctor Bottini victor@bottini.cat / 679 983 346 

Xavier Giménez Badia press@bottini.cat/ 673 15 36 45 

 


