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Flux de caixa a partir d' un 
pressupost planificat 

Com es genera amb facilitat el flux de caixa detallat i el cost financer a 
partir d' un pressupost planificat amb un diagrama de barres. 

Pressupost planificat 

El pressupost i la planificació poden haver-se generat directament a Presto o 
provenir d'un altre programa.  

En aquest cas utilitzarem com a exemple el projecte de "Lincoln Hospital" 
subministrat amb Primavera, que si importa a Presto  mitjançant "ARXIU: 
Importar: Primavera" a partir de l'arxiu en format . XER. 

 

El pressupost planificat, importat a Presto 

Objectiu de cost i periodificació 

La planificació econòmica, sobre la qual es generen els fluxos de caixa, es 
basa en un pressupost de cost, que es crea amb "Processos: Objectiu: Generar 
". Per facilitar la comparació de pagaments i cobraments mantindrem iguals els 
preus de venda i cost. 

1. Per crear línies de mesurament sobre les quals puguin treballar les 
opcions següents executi "Eines: Mesuraments: Reestructurar: Convertir 
quantitats totals o en fases en línies de mesurament". 

2. Amb "Processos: Planificació i certificació: Crear dates" es creen les 16 
noves fases necessàries per periodificar els costos entre la data inicial i 
final donades per la planificació 
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3. A la finestra "Dates" apliqui l'opció "Certificació actual" sobre la primera 
fase, ja que Presto no modifica la planificació de les fases aprovades. 

4. L'opció "Processos: Planificació i certificació: Omplir la planificació 
econòmica: Aplicant les dades del diagrama de barres" reparteix per 
mesos les quantitats totals de cada activitat, que en aquest cas són 
sempre la unitat, ja que Primavera només maneja imports. 

 

Quantitats i imports repartits per mesos en base al diagrama de barres 

Es poden obtenir ara els recursos necessaris per mesos i altres resultats, però 
en aquest procés no és necessari, ja que es realitzarà automàticament en 
generar les factures. 

Formes de pagament 

Als ingressos, que es prenen directament de la planificació d' activitats, se' ls 
aplicarà la forma de pagament decidida per al promotor. 

Els costos es prenen de la descomposició en recursos i se' ls assignarà una 
forma de pagament per cada naturalesa.  

 

Finestra d' entitats amb les seves formes de pagament 
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A la finestra de conceptes, per exemple, en l'esquema "[Subministraments] A 
contractar", s'associen aquests proveïdors a cada recurs. Pot ser útil afegir el 
camp "Nat" que representa la natura en forma de text i és còmode per filtrar i 
ordenar. 

 

Proveïdors dels subministraments a la finestra de conceptes 

Factures i venciments 

Les opciones de  "Processos: Factures:  Crear" que esbasen en la planificació 
calculan els recursos consumits en cada activitat i en cada període, generan les 
factures corresponents als proveïdors i al promotor i crean els venciments que 
corresponen als dies de pagament, retencions i impostos indicats. 

 

Les factures queden marcades com a previsionals, en color vermell, de manera 
que després de qualsevol canvi en la planificació, costos o condicions de 
pagament en executar de nou aquesta opció s' eliminen i es regeneren 
automàticament. 

Els pagaments del promotor es poden substituir per fites introduïdes 
manualment si la forma d' abonament de l' obra no és per certificacions 
mensuals. 
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Factures de proveïdors i promotor amb els seus subministraments i venciments 

Flux de caixa i cost financer 

La llista de venciments proporciona també el flux de caixa complet després de 
cada moviment.  

 

Flux de caixa de pagaments i cobraments 
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En l' exemple, el flux de caixa és negatiu cap al final de l' obra, moment en què 
es recuperen les garanties retingudes pel promotor, equilibrant-se llavors els 
ingressos amb les despeses, ja que s' ha partit d' un pressupost sense benefici. 

 

Flux de caixa de l' obra per dates de venciments 

La finestra de dates, en l'esquema "Cobraments i pagaments", mostra el resum 
per mesos, amb el saldo al final de cada període.  

 

Pagaments, cobraments i cost financer per mesos (llista parcial) 

En aquest cas cada barra vertical és un període i el flux de caixa només es veu 
al final per a la data final del mateix. 
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Flux de caixa de l' obra per mesos 

Cost financer 

Si s'introdueix una taxa d'interès en el camp "Veure:  Obra: Propietats: 
Diversos: Taxa" i s'afegeix el camp d'usuari predefinit "Cost financer" s'obtindrà 
el cost a l'interès donat del flux de caixa durant el període, positiu o negatiu, 
segons l'obra aporti fons a l'empresa o viceversa. 

Simulacions 

Per veure l'impacte de qualsevol canvi es realitzen les modificacions 
necessàries en les dades d'entrada i es regeneren les factures.  

En aquest cas s' ha simulat l' efecte del pagament al comptat pel promotor, que 
representa una diferència positiva de prop de 80.000 euros. 

 

Efecte del pagament al comptat pel promotor 


