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1.‐ Tot empresari haurà de portar una comptabilitat ordenada, adequada a l’activitat de la seva
empresa que permeti un seguiment cronològic de totes les seves operacions, així com una
elaboració periòdica dels balanços.
2.‐ Les masses patrimonials més genèriques són les següents:
ACTIU
A) Actiu no corrent
B) Actiu corrent

PATRIMONI NET I PASSIU
A) Patrimoni net
B) Passiu no corrent
C) Passiu corrent

3.‐ El compte de pèrdues i guanys recull el resultat de l’exercici, format pels ingressos i les des‐
peses del mateix, i es formula tenint en compte que els ingressos i les despeses es classifiquen
d’acord a la seva natura. Per exemple, són despeses les vendes i els sous dels treballadors.
4.‐ Segons el Pla General Comptable de 2007 l’estructura més genèrica del Compte de Pèrdues
i Guanys és la següent:
+Ingressos d’explotació
-Despeses d’explotació
= Resultat d’explotació (A)
+ Ingressos financers
- Despeses financeres
= Resultat financer (B)
= Resultat abans d’impostos (A-B)
- Impost sobre beneficis
= Resultat de l’exercici (A-B-Impost sobre beneficis)

5.‐ L’objecte del balanç i del compte d’explotació és presentar una imatge fidel del patrimoni,
de la situació econòmica i financera i de resultats de l’empresa per cada exercici comptable.
6.‐ L’Actiu Corrent són obligacions que l’empresa pot convertir en líquid a curt termini, és a dir,
en menys d’un exercici econòmic de durada màxima de 12 mesos.
7.‐ El Passiu Corrent són bens i drets a les que l’empresa haurà de fer front a curt termini, és a
dir, en menys d’un exercici econòmic de durada màxima de 12 mesos.
8.‐ El llibre diari és un llibre obligatori segons la Llei, per totes les empreses. En ell es va ano‐
tant cronològicament les operacions econòmiques i financeres que dia darrera dia va realitzant
l’empresa.
9.‐ Les operacions, un cop registrades al Llibre Diari, es passaran al Llibre Major, però el funci‐
onament i funció d’ambdós llibres és diferent. El Llibre Diari registra les operacions cronològi‐
cament, una darrera l’altre, i quan acaba el primer foli, li segueix el segon, i així successiva‐
ment. Però en el cas del Llibre Major, destina un foli per cadascun dels comptes. Per la qual
cosa, el que podem veure en un foli són els variacions de valor que afecten a un compte.
10.‐ Es cert, que el Llibre Major no és obligatori per llei. Però, és totalment necessari per co‐
nèixer en qualsevol moment l’evolució i la situació d’un element patrimonial (ó el que és el
mateix, d’un compte). I per tant, cal portar‐lo correctament per poder redactar el balanç de
situació i el compte de PiG.
11.‐ L’assentament d’apertura és una anotació que es realitza al llibre diari. Consisteix en ano‐
tar un càrrec als comptes d’actiu i un abonament als comptes de passiu i net patrimonial.
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12.‐ Posteriorment a l’assentament d’apertura s’anotarà els imports dels comptes al llibre Ma‐
jor, amb el que ja estaran disposats els comptes amb un saldo inicial per registrar en ells els
fets econòmics i financers que succeeixin a l’empresa durant l’explotació del negoci en aquell
exercici comptable.
13.‐ L’assentament de regularització del Compte de PiG (de Passiu) consisteix en anotar en un
assentament del llibre diari tots els comptes de Compres i Despeses, i de Vendes i Ingressos de
tal forma que la diferència entre aquests comptes ens donarà un saldo que anotarem a l’Actiu.
14.‐ El saldo final a data 31/12/XX que tindrem als comptes del Llibre Major ens servirà per
poder redactar el balanç de situació final de l’exercici i el compte d’explotació.
15.‐ El balanç de situació final de l’exercici de l’any XX+1 serà l’inicial del de l’any XX.
16.‐ Iniciarem l’exercici de l’any XX+1 amb tots els comptes d’explotació (ingressos i despeses)
a zero.
17.‐ Al balanç de situació, l’Actiu sempre serà igual al Passiu perquè existeix el compte de PiG.
18.‐ L’immobilitzat és la infraestructura necessària perquè l’empresa funcioni. De fet, són les
inversions que ha hagut de fer l’empresa per tal de poder desenvolupar l’explotació del negoci.
19.‐ Aquestes inversions són un ingrés que s’imputa a Compte de PiG mitjançant les amortitza‐
cions.
20.‐ Aquesta amortització es farà cada any. Cada any s’imputarà un percentatge del valor de
l’Immobilitzat com a ingrés. De tal forma, que un compte d’Actiu recollirà l’acumulat de tots
els anys que s’ha anat amortitzant el bé d’Immobilitzat.
21.‐ Aquest compte s’anomena Amortització Acumulada de l’Immobilitzat.
22.‐ Al final de l’exercici l’empresa traspassarà del Passiu No Corrent al Passiu Corrent totes
aquelles obligacions a les que hagi de fer front a curt termini, amb la finalitat de que quedi
reflectit al balanç de situació aquesta nova situació financera de l’empresa.
23.‐ Els comptes d’Existències (mercaderies, matèria primera, etc...) no canvien de saldo en tot
l’exercici. Serà a data 31/12/XX que es regularitzarà el seu valor. Fent un recompte físic de
l’estoc que hi ha al magatzem, calculant‐ne el seu valor, i anotant‐lo al llibre diari.
24.‐ Si les Existències Inicials són més grans que les Existències finals haurem d’anotar al
Compte d’Explotació un ingrés com a increment d’Existències.
25.‐ Un Fons de Maniobra positiu ens indica que l’empresa pot fer front als deutes a curt ter‐
mini. Perquè FM = AC – PC.
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