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Bon dia,
Aquests apunts que us penjo el dia d’avui no substitueixen els apunts que hauríeu d’haver pres
a classe.
Què vaig tractar d’explicar a classe?
Un cicle comptable. Amb la finalitat de que entenguéssiu què és un balanç de situació i un
compte d’explotació (o també anomenat un compte de pèrdues i guanys)
Per què no es pot entendre aquests dos tipus de documents sense entendre què és un cicle
comptable?
Doncs perquè existeixen partides al balanç i al compte de PiG que no es poden entendre
correctament sense haver vist l’assentament al llibre diari. Aquestes dues partides són
essencialment la variació d’existències (compte de PiG) que modifica les existències (al
final de l’exercici) i les amortitzacions de l’immobilitzat. Aquests dos assentaments només
es fan un cop i a data 31/12/XX.
A classe vaig explicar el compte d’explotació ó compte de PiG quan explicava la variació
d’existències i les amortitzacions i me’n recordo perfectament. Us recomano que us ho
estudieu i ho entengueu perquè surt a la selectivitat.
Què no vaig acabar d’explicar a classe i que serveix per entendre definitivament què és un
balanç de situació i un compte d’explotació?
Doncs traspassar comptes de passiu de llarg termini a curt termini. De què va això? Doncs
els deutes que figuren al Passiu (figuren al passiu perquè són deutes) a data 31/12/XX es
traspassen de llarg termini a curt termini per tal de que al balanç de situació es pugui
analitzar què s’haurà de pagar als creditors al llarg de l’exercici XX+1. Això es fa amb un
assentament tope fàcil que a continuació us escric:
31/12/XX
Import a pagar
al llarg de l’any
XX+1

Deutes amb entitats de
crèdit a llarg termini

a

Deutes amb entitats de
crèdit a curt termini

Import a pagar al
llarg de l’any
XX+1

Entenent aquests tres assentaments –variació existències, amortitzacions, i traspàs de llarg a
curt termini‐ es pot entendre molt millor què és un balanç de situació i el compte de PiG.
No cal saber fer assentaments (=anotacions al llibre diari) no us ho demanen a la selectivitat,
però és IMPOSSIBLE entendre un els balanços sense entendre el que us estic explicant.
Què m’hagués agradat de poder‐vos explicar aquest curs i no hi ha hagut temps?
Una mica de dret mercantil (figures jurídiques Societat Anònima, Societat Limitada, etc...),
i una mica de marketing. Però per això ja teniu un altre curs per endavant.
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Què està malament de les dades que us vaig passar de l’empresa Antonio Espavi SL?
Conceptualment res. Un assentament en que en comptes de pagar a proveïdors es cobra
d’ells. En comptes d’una anotació a l’haver vaig fer una anotació al deure amb el compte de
Bancs (si surten diners del banc es fa una anotació a l’haver). Típica errada fàcil de corregir
quan portes una comptabilitat, i feixuga de corregir quan (ara és el cas) de que us passo uns
apunts.
Què trobareu de nou de les dades que us passo de l’empresa Antonio Espavi SL?
Quatre coses:
1. La primera és la correcció de l’error.
2. La segona és que he posat per separat els assentaments de venda de mercaderia i el
cobrament de la mateixa. Abans estava en un de sol, ara ho poso per separat perquè
és més pedagògic. Amb el de compres igual: la compra per un costat i el pagament de
la mateixa per l’altre; així com l’assentament de la regularització d’existències, en que
anul∙lo les les existències inicials en un assentament i poso les finals en un altre
assentament, abans estaven en la mateixa anotació comptable.
3. En tercer lloc us poso un assentament nou que és una amortització.
4. Finalment traspasso deutes amb entitats de crèdit de llarg termini a curt termini.

