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Introducció

Els usuaris externs de la informació comptable requereixen d’informació útil per
a la presa de decisions empresarials. Els proveïdors, l’Estat, els treballadors, etc.,
necessiten conèixer com es forma el resultat (benefici o pèrdua), és a dir, l’origen
dels fets que determinen la situació patrimonial de l’empresa.

En aquesta unitat introduirem el concepte de cicle comptable. És a dir, les diferents
etapes que hem de seguir per elaborar de forma sistemàtica els comptes anuals de
final d’exercici, estats que ens mostren la formació del resultat empresarial.

El punt de partida del sistema comptable de la informació és, sens dubte, el registre
de les transaccions o fets comptables esdevinguts al llarg del període.

Cada assentament del llibre diari ha d’estar convenientment suportat en un
document. De fet, la data de l’assentament serà la del document que reflecteix
l’operació.

Tots els assentaments realitzats en el diari es traspassen al major i, posteriorment,
es procedeix a obtenir el saldo (deutor o creditor) de cada compte. La suma de tots
els saldos creditors ha de ser igual a la suma de tots els saldos deutors, ja que cada
transacció que genera un crèdit provoca al mateix temps un dèbit per la mateixa
quantitat.

El procés de regularització comptable és l’etapa següent i consisteix en l’ajust i
actualització de determinats comptes, com ara els ingressos cobrats per endavant,
o les despeses pagades anticipadament; i les amortitzacions i els deterioraments,
en aplicació dels principis de meritació i prudència. Seguidament, s’obté el
resultat (benefici o pèrdua) i es tanca l’exercici, prèvia redacció dels estats
financers de síntesi: els comptes anuals.

El registre i obtenció de la informació de síntesi es pot realitzar o bé manualment,
o bé utilitzant programes informàtics específics.

En els sistemes manuals el factor humà és la base del procés i la seva major debilitat
es troba en la lentitud quan es tracta de processar grans volums d’informació, cosa
que requereix també més persones per a la realització de les mateixes tasques.

L’aparició dels ordinadors, el creixement de les empreses i l’augment de la
competitivitat entre elles, han donat un gir a l’orientació de la informació financera,
fent sorgir la necessitat de crear sistemes de comptabilitat més útils en el desen-
volupament de la informació comptable i administrativa, i que aquests siguin més
efectius i fiables. Els ordinadors poden executar un gran nombre d’instruccions
d’acord amb un programa, sense errors i a gran velocitat.

En l’apartat “Registre comptable de fets econòmics i financers habituals” s’analit-
zen les transaccions bàsiques de l’empresa: operacions de compravenda de béns i
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serveis, enregistrament de despeses i ingressos lligats a l’activitat, i les operacions
relacionades amb el material immobilitzat, tant de forma manual com automàtica.

I en l’apartat “Comptabilització d’operacions d’un exercici comptable complet”
s’estudia l’obtenció del resultat empresarial, i la formació i elaboració dels
comptes anuals de final d’exercici, a partir d’un exemple pràctic.

Per treballar els continguts d’aquest mòdul, és convenient anar fent les activitats i
els exercicis d’autoavaluació del material web que es proposen.
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Resultats d’aprenentatge

En acabar aquesta unitat, l’alumne:

1. Enregistra comptablement les operacions econòmiques i financeres habituals
corresponents a un exercici econòmic complet en aplicacions informàtiques,
reconeixent i aplicant la metodologia comptable i els criteris del Pla General de
Comptabilitat PIME.

• Identifica els comptes que intervenen en les operacions més habituals de les
empreses.

• Introdueix el codi dels comptes conforme al Pla General de Comptabilitat.

• Determina quins comptes es carreguen i quins s’abonen segons els diferents
fets comptables, segons el pla de comptes.

• Efectua els assentaments corresponents a la resta d’operacions habituals de
l’empresa.

• Complimenta els diferents camps del llibre de béns d’inversió per mitjans
manuals i/o informàtics.

• Comptabilitza les operacions relatives a la liquidació de l’IVA.

• Realitza les còpies de seguretat segons el protocol establert per a salvaguar-
dar les dades registrades.

• Efectua el procediment d’acord amb els principis de responsabilitat, segu-
retat i confidencialitat de la informació.

2. Comptabilitza operacions econòmiques i financeres habituals corresponents a
un exercici econòmic complet, reconeixent i aplicant la metodologia comptable i
els criteris del Pla de Comptabilitat.

• Identifica els fets econòmics i financers que originen una anotació compta-
ble. Introdueix correctament la informació derivada de cada fet econòmic
en l’aplicació informàtica de forma cronològica.

• Obté periòdicament, o de forma puntual, els balanços de comprovació de
sumes i saldos.

• Efectua els càlculs necessaris per a les operacions derivades dels registres
comptables que s’ha de realitzar abans del tancament de l’exercici econò-
mic.

• Introdueix correctament en l’aplicació informàtica les amortitzacions cor-
responents, les correccions de valor reversibles i la regularització comptable
que correspon a un exercici econòmic complet.
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1. Registre comptable de fets econòmics i financers habituals

L’empresa, quan comença la seva activitat, ho fa a partir d’un determinat capital
que posa en funcionament per tal d’assolir uns objectius prefixats, com ara
aconseguir una certa rendibilitat.

La situació econòmica de l’empresa va variant al llarg del període, i aquests canvis
han de quedar enregistrats per tal de conèixer en tot moment el patrimoni o riquesa
acumulada. Les eines per fer-ho són els llibres diari i major. Les anotacions
en aquests llibres tenen com a única finalitat ordenar els fets cronològicament a
mesura que es van succeint i conèixer l’estat o posició de cada element patrimonial
en cada moment del temps.

En aquest apartat estudiarem la comptabilització en el diari i major de les
operacions bàsiques i quotidianes que es duen a terme en el si d’una empresa.

1.1 Operacions relacionades amb compres i vendes

Quan parlem d’operacions relacionades amb compres i vendes, cal tenir en compte
els criteris de valoració i la variació de les existències, els criteris de valoració
i comptabilització de compres i vendes, i els creditors i deutors per operacions
comercials.

1.1.1 Les existències

Pel desenvolupament de la seva activitat, les empreses necessiten proveir-se
d’existències, bé sigui per ser revenudes, bé sigui per ser incorporades al seu
procés productiu.

El PGC-PIMES recull aquests elements patrimonials en el grup 3, Existències,
i les defineix com “els actius posseïts per ser venuts en el curs normal de
l’explotació, o per ser consumits en forma de materials o subministraments en
el procés de producció o prestació de serveis”.

Val a dir, però, que els comptes recollits en aquest grup no presenten moviments
durant l’exercici. Les entrades (compres) i sortides (vendes) es comptabilitzen
d’acord amb el procediment especulatiu establert pel Pla General Comptable
(PGC) que fa servir el grup 6, Compres de mercaderies, per a les entrades, tenint
en compte el criteri del preu d’adquisició, i el grup 7, Vendes de mercaderies, per
a les sortides, segons el seu preu de venda.
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En el registre de les transaccions amb existències hem de tenir en compte, doncs,
tres magnituds diferents: l’estoc inicial, els fluxos de compra i els fluxos de venda.

Cadascuna d’aquestes magnituds vindrà reflectida en un compte diferent: un de
balanç, un de despesa i un d’ingrés, respectivament.

Esquemàticament, el procediment especulatiu queda reflectit en la figura 1.1.

Figura 1.1. Procediment especulatiu esquematitzat

Aquesta forma de comptabilització evita haver de determinar el cost del flux de
sortida cada vegada que es fa una venda, per desglossar del preu el que correspon
al cost del producte per a l’empresa i el que correspon al benefici obtingut. I
d’aquesta manera, per comptabilitzar les vendes només necessitarem les factures
emeses per l’empresa.

El procediment especulatiu obliga, no obstant, a realitzar la rectificació o ajust
d’inventari en finalitzar el període per tal que els comptes del grup 3 expressin la
realitat de la valoració de les mercaderies que contenen.

L’esquema d’equivalències, entre els grups 3, 6 i 7, a efectes de la comptabilització
de les compres i vendes d’existències, es mostra en la taula 1.1.

Taula 1.1. Equivalències entre els grups 3, 6 i 7

COMPRES DELS ELEMENTS DEL GRUP 3

(300) Mercaderies (600) Compres de mercaderies

(310) Matèries primeres (601) Compres de matèries primeres

(320) Elements i conjunts incorporables
(321) Combustibles
(322) Recanvis
(325) Materials diversos
(326) Embalatges
(327) Envasos
(328) Material d’oficina

(602) Compres d’altres proveïments

VENDES DELS ELEMENTS DEL GRUP 3

(300) Mercaderies (700) Vendes de mercaderies

(350) Productes acabats (701) Vendes de productes acabats

(340) Productes semielaborats (702) Vendes de productes semielaborats

(360) Subproductes
(365) Residus

(703) Vendes de subproductes i residus

(326) Embalatges
(327) Envasos

(704) Vendes d’envasos i embalatges
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Els subproductes són productes secundaris o accessoris a la fabricació del
producte principal de l’empresa.

Els residus s’obtenen al mateix temps que els productes i subproductes i
seran valorats per la comptabilitat sempre que puguin ser reutilitzats o posats
a la venda.

1.1.2 Criteris de valoració de les compres

Les compres d’existències (comptes 600, 601 i 602) es valoren al preu d’adquisi-
ció. Aquest inclou:

• L’import facturat pel venedor després d’haver deduït qualsevol descompte
o rebaixa.

• Els interessos incorporats als nominals dels dèbits necessaris per finançar
les compres.

• Totes les despeses addicionals que es produeixin fins que els béns estiguin al
magatzem, com poden ser els transports, les duanes, les assegurances, etc.

L’import dels impostos indirectes que gravin l’adquisició només s’inclou quan no
és recuperable directament de la Hisenda Pública, és a dir, quan no és deduïble,
com és el cas dels tributs duaners.

L’IVA suportat deduïble es carregarà en el compte 472, Ha Pa, IVA suportat.

Entre els aspectes a tenir en compte en la comptabilització de les compres tindrem:

• El tractament de les despeses lligades a les compres (transport, duanes,
assegurances, interessos dels deutes per aquest concepte).

• El tractament dels descomptes (dins o fora factura).

• Els envasos i embalatges lligats a les compres, que poden o no ser retorna-
bles.

• Els avançaments en el pagament de les compres als proveïdors.

• Compres en moneda estrangera.

• Les correccions valoratives posteriors (possibles deterioraments o reducci-
ons de valor de les mercaderies adquirides).

La comptabilització de les compres suposa obrir els comptes corresponents (grup
6) i carregar-los pel seu preu d’adquisició o cost de producció. La contrapartida
per l’abonament de les mercaderies, siguin aquestes existències adquirides per ser

El cost de producció

Quan els productes són fabricats
per la pròpia empresa, per ser
posteriorment venuts, el criteri
de valoració serà el del cost de
producció que s’obté de sumar al
preu d’adquisició de les matèries
primeres i altres materials
consumits en el procés, els
costos directament imputables al
producte més la part de costos
indirectes que correspongui.

Part de la unitat
Verificació i control intern
està dedicada al càlcul del
cost unitari de producció
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revenudes sense manipulació o siguin matèries primeres a incorporar al procés
productiu, és algun compte de tresoreria (570. Caixa, AC, o 572. Bancs c/c) i/o de
proveïdors (400. Proveïdors, o 401. Proveïdors, efectes comercials a pagar).

Les despeses lligades a les compres (transports, assegurances, duanes) formen part
del seu preu d’adquisició.

Els descomptes, entesos com una reducció o rebaixa en el preu efectuada pel
proveïdor, poden, o no, trobar-se incorporats dins la factura. Si és així, l’import
del descompte repercutirà, d’acord amb el concepte de cost d’adquisició, en un
menor cost del producte. En canvi, si el descompte és posterior a l’emissió de la
factura, aquest es reflectirà en un compte de gestió propi.

Hi ha quatre tipus de descomptes:

1. Descomptes comercials.

2. Descomptes per pagament immediat.

3. Ràpels.

4. Devolucions de compres.

Els descomptes comercials, els descomptes per pagament immediat i el ràpel

Els descomptes comercials consisteixen en una disminució en el preu del producte a
conseqüència d’una negociació prèvia a la compra; normalment, per trobar-se l’empresa
venedora dins d’un període promocional o de rebaixes. Per aquesta raó solen incloure’s
dins la factura.

Els descomptes per pagament immediat sorgeixen pel pagament immediat de la
mercaderia adquirida i poden estar o no inclosos en la factura. Si no s’inclouen en la factura,
es registren en el compte 606, Descomptes sobre compres per pagament immediat.

El ràpel és un tipus de descompte basat en el volum de comandes efectuades. En general
el ràpel s’aplica un cop la factura ha estat emesa, ja que per definició tenen dret al ràpel
aquells clients que han assolit durant un període una xifra determinada de compres. No
obstant això, cal assenyalar que en moments puntuals l’empresa podria realitzar una
comanda especial i per aquest motiu beneficiar-se d’un ràpel en factura. Els ràpels per
compres fora de factura es registren en el compte 609, Ràpels per compres.

Les devolucions de compres també poden comportar descomptes en els preus
inicialment pactats amb els proveïdors. Aquestes devolucions poden venir motivades per
defectes de qualitat del producte rebut, per un simple error (es reben mercaderies que
no corresponen als requeriments especificats en la comanda) o per incompliments en els
terminis de lliurament prefixats. Els descomptes per devolució i les devolucions de les
mercaderies són sempre posteriors a l’emissió de la factura. Les devolucions de compres
es comptabilitzen en el compte 608, Devolucions de compres i operacions similars.

Pel que fa als interessos per ajornament en el pagament de les compres, cal asse-
nyalar que la incorporació d’aquests al seu preu d’adquisició dependrà del termini
de l’ajornament i de l’import total dels interessos. Si l’import no és significatiu
i l’ajornament es fa per un període inferior a un any, els interessoss’incorporaran
al preu d’adquisició pel seu nominal. Si pel contrari l’import és significatiu o el
venciment del deute és a més d’un any, aquests es consideraran despeses financeres
i es comptabilitzaran en el compte 662, Interessos de deutes, a cost amortitzat.
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La base imposable de l’IVA no inclou l’import dels interessos per ajornament,
ja que aquestes despeses corresponen a un període posterior al lliurament de la
mercaderia.

Quan les mercaderies comprades van en envasos o embalatges reutilitzables,
aquests poden ser adquirits per l’empresa, previ pagament del seu valor, o poden
ser retornats sense cap cost. Per a l’adquisició dels envasos farem servir el compte
602, Compres d’altres proveïments.

Els envasos i embalatges que poden ser retornats posteriorment al proveïdor sense
cost per l’empresa es carreguen en el compte 406, Envasos i embalatges a retornar
a proveïdors.

Els avançaments són lliuraments en efectiu que l’empresa fa abans de la
compra, a compte dels pagaments de l’operació. En aquests casos, l’IVA
es merita d’acord amb l’article 75.2 de la Llei de l’IVA, en el moment del
flux monetari, sigui aquest total o parcial. Els avançaments a proveïdors es
carreguen en el compte 407, Avançaments a proveïdors.

Els comptes que s’utilitzen per comptabilitzar compres de mercaderies, matèries
primeres i altres proveïments en moneda estrangera són:

• 668. Diferències negatives de canvi. Aquest compte recull les pèrdues
provocades per modificacions del tipus de canvi de partides monetàries
denominades en moneda diferent de l’euro.

• 768. Diferències positives de canvi. Es reflecteixen en aquest compte
els beneficis produïts per les modificacions del tipus de canvi de partides
monetàries denominades en moneda diferent de l’euro.

• 571. Caixa, moneda estrangera.

• 573. Bancs, c/c, moneda estrangera.

• 4004. Proveïdors, moneda estrangera.

• L’IVA de les importacions es liquida en la mateixa duana, per la qual cosa
no apareixerà en la factura del proveïdor estranger.

Les adquisicions d’existències en moneda estrangera comporten haver de valorar
els crèdits generats per aquestes compres en dos moments del temps: en el seu
venciment i, si es dóna el cas, en finalitzar l’exercici comptable (quan el pagament
es fa l’any següent a la compra).

El PGC estableix que quan el valor net realitzable de les existències sigui inferior
al seu preu d’adquisició o cost de producció (pèrdua reversible), s’ha de deixar
constància d’aquest fet en la comptabilitat, és a dir, s’ha de corregir el seu valor
dotant una pèrdua per deteriorament de les mercaderies. El preu de realització
(venda, reposició) de les mercaderies és la millor mesura del seu valor net
realitzable.
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Per comptabilitzar una depreciació d’aquestes característiques farem servir el
compte 693, Pèrdues per deteriorament d’existències contra els comptes, 390,
Deteriorament de valor de les mercaderies, 391, Deteriorament de valor de les
matèries primeres o 392, Deteriorament de valor d’altres proveïments. I si
les mercaderies deteriorades recuperen el seu valor de reposició o realització,
es revertirà el deteriorament amb el compte 793, Reversió del deteriorament
d’existències.

El valor de les compres pot incorporar l’import d’interessos per ajornament en
el pagament “no significatiu”. Els interessos no significatius es calculen pel seu
valor nominal o raonable, i són de poca importància en quantitat. Sol tractar-se de
quantitats fixes que no depenen del valor total del crèdit. L’ajornament, en aquests
casos, sol ser per un període inferior a l’any.

D’acord amb el PGC, aquests interessos s’incorporen al preu d’adquisició del bé
o servei que financen.

Els interessos significatius són importants pel que fa a import (en relació a
l’import del crèdit que financen) i es calculen sempre pel seu cost amortitzat. La
“importància” d’aquests darrers rau en el fet que representen un percentatge anual
sobre el crèdit que financen. El seu venciment supera l’any i es comptabilitzen en
el compte 662, Interessos de deutes.

Exemples:

• Interessos no significatius: comprem mercaderia per valor de 10.000 AC a
crèdit a 3 mesos. L’empresa proveïdora ens fa pagar 100 AC d’interessos. En
aquest cas, el cost de la mercaderia seria de 10.100 AC (compte 600).

• Interessos significatius: adquirim un vehicle per valor de 15.600 AC a crèdit
a 3 anys. Tipus d’interès de l’operació: 7% anual. En aquest cas, valorarem
els interessos a cost amortitzat (quadre d’amortització del crèdit i compte
662 per l’import dels interessos).

1.1.3 Comptabilització de les compres

Veurem a continuació amb exemples tota la casuística que se’ns pot presentar en
la comptabilització de les compres:

1. Compra de béns (mercaderies, matèries primeres i altres proveïments),
sense despeses addicionals.

2. Compra de mercaderies, matèria primera o altres proveïments amb despeses
addicionals.

3. Compra de mercaderies, matèries primeres o altres proveïments amb des-
comptes inclosos a la factura.
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4. Compra de mercaderies, matèries primeres o altres proveïments amb des-
comptes aplicats fora de factura.

5. Compra de mercaderies amb envasos retornables o reutilitzables. Cas 1: els
envasos es retornen.

6. Compra de mercaderies amb envasos retornables. Cas 2: els envasos no es
retornen.

7. Compra de mercaderies amb envasos retornables. Cas 3: els envasos es
retornen parcialment.

8. Avançaments en el pagament de compres de mercaderies, matèries primeres
i altres proveïments.

9. Compres de mercaderies, matèries primeres o altres proveïments en moneda
estrangera.

10. Correcció valorativa de les mercaderies, matèria primera i altres proveï-
ments (deteriorament reversible).

1. Compra de béns (mercaderies, matèries primeres i altres proveïments), sense
despeses addicionals:

Taula 1.2. Compra de béns sense despeses addicionals

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor béns (mercaderies,
matèries primeres i altres proveïments)

DEURE HAVER

(600) - (602) Compres de béns XXX

472) Ha Pa, IVA suportat XXX

(570) Caixa, AC,
(572) Bancs, c/c,
(400) Proveïdors
(401) Proveïdors, efectes comercials a pagar

XXX

Exemple de compra de mercaderies sense despeses addicionals

Una empresa adquireix mercaderies a crèdit per 3.500 AC. IVA aplicable del 21%.

Taula 1.3.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor mercaderies DEURE HAVER

(600) Compra de mercaderies 3.500

(472) Ha Pa, IVA suportat 735

(400) Proveïdors 4.235

Exemple de compra de matèries primeres sense despeses addicionals

Una empresa adquireix matèria primera per valor de 2.000 AC. Pagament: al comptat en
efectiu. IVA aplicable del 21%.
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Taula 1.4.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor matèries primeres DEURE HAVER

(601) Compra de matèries primeres 2.000

(472) Ha Pa, IVA suportat 420

(570) Caixa, AC 2.420

Exemple de compra d’altres proveïments sense despeses addicionals

Una empresa adquireix material d’oficina per un import de 400 AC + IVA. Pagament: al
comptat en efectiu. IVA aplicable del 21%.

Taula 1.5.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor material d’oficina DEURE HAVER

(602) Compra d’altres proveïments 400

(472) Ha Pa, IVA suportat 84

(570) Caixa, AC 484

2. Compra de mercaderies, matèria primera o altres proveïments amb despeses
addicionals:

Taula 1.6. Compra de béns amb despeses addicionals

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor mercaderies, matèries
primeres o altres proveïments

DEURE HAVER

(600) Compra de mercaderies
(601) Compra de matèries primeres
(602) Compra d’altres proveïments

(*) XXX

(472) Ha Pa, IVA suportat XXX

(570) Caixa, AC
(572) Bancs, c/c
(400) Proveïdors
(401) Proveïdors, efectes comercials a pagar

XXX

(*) Preu mercaderia, matèries primeres o altres proveïments + despeses

Exemple de compra de mercaderies amb despeses de transport

Una empresa adquireix mercaderies a crèdit per 800 AC. Les despeses de transport,
incloses en la factura, pugen a 65 AC. IVA aplicable del 21%.

Taula 1.7.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor mercaderies DEURE HAVER

(600) Compra de mercaderies 865

(472) Ha Pa, IVA suportat 181,65

(400) Proveïdors 1.046,65
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Exemple de compra de matèries primeres amb despeses de transport i interessos
(import no significatiu a curt termini) per ajornament en el pagament

Una empresa compra matèries primeres a crèdit (90 dies) per valor de 20.000 AC. Les
despeses de transport pugen a 130 AC, i el proveïdor carrega, a més a més, 150 AC en
concepte d’interessos per l’ajornament. L’IVA aplicable és del 21%.

Taula 1.8.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor matèries primeres DEURE HAVER

(601) Compra de matèries primeres 20.280

(472) Ha Pa, IVA suportat 4.227,3

(400) Proveïdors 24.507,3

Observeu que la base imposable de l’IVA en l’exemple anterior inclou només el
preu de les matèries primeres i els transports. Els interessos, en tractar-se d’una
despesa posterior al lliurament de la mercaderia, no formen part d’aquesta base
imposable i es mostraran per separat en la factura.

Exemple de compra de mercaderies amb interessos per ajornament (import a pagar
a llarg termini) – cost amortitzat

Una empresa realitza una compra de mercaderies en data 01/01/20xx a crèdit a pagar en
24 mesos. L’import de la compra puja a 80.000 AC + IVA. Els interessos per ajornament en
el pagament són de 6.000 AC. L’IVA aplicable és del 21%.

Taula 1.9.

01/01/20xx - Fra. XXX, proveïdor mercaderies DEURE HAVER

(600) Compra de mercaderies 80.000

(472) Ha Pa, IVA suportat 16.800

(175) Efectes a pagar a ll/t 96.800

31/12/20xx - Meritació dels interessos del 1r any DEURE HAVER

(662) Interessos de deutes (*) 2.954,9

(175) Efectes a pagar a ll/t 2.954,9

31/12/20xx - Reclassificació a c/t del deute DEURE HAVER

(175) Efectes a pagar a ll/t 99.754,9

(400) Proveïdors 99.754,9

31/12/20xx+1 - Meritació dels interessos del 2n any DEURE HAVER

(662) Interessos de deutes (**) 3.045,1

(400) Proveïdors 3.045,1

31/12/20xx+1 - Pagament del deute DEURE HAVER

(400) Proveïdors 102.800

(572) Bancs c/c 102.800

(*) 96.800 x 0,030525822; (**) 99.754,9 x 0,03052582

Fixeu-vos que, en aquest cas, el crèdit al proveïdor s’ha de valorar a cost amortitzat, atès
que el termini de pagament dels interessos supera l’any.
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Els càlculs de l’interès del deute són:

96.800 =
102.800

(1 + i)2

On i = 0,030525822

3. Compra de mercaderies, matèries primeres o altres proveïments amb descomp-
tes inclosos a la factura:

Taula 1.10. Compra amb descomptes inclosos a la factura

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor mercaderia DEURE HAVER

(600) Compra de mercaderies
(601) Compra de matèries primeres
(602) Compres d’altres proveïments

(*) XXX

(472) Ha Pa, IVA suportat XXX

(570) Caixa, AC
(572) Bancs, c/c
(400) Proveïdors
(401) Proveïdors, efectes comercials a pagar

XXX

(*) Preu d’adquisició – import del descompte

Exemple de descompte promocional

Una empresa adquireix mercaderia per valor de 4.600 AC. S’inclou un descompte
promocional del 15%. Les despeses de transport (incloses també en la factura) pugen
a 105 AC. El pagament es fa al comptat per mitjà de xec bancari. L’IVA aplicable és del 21%.

Taula 1.11.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor mercaderies,
matèries primeres o altres proveïments

DEURE HAVER

(600) Compra de mercaderies 4.015

(472) Ha Pa, IVA suportat 843,15

(572) Bancs, c/c 4.858,15

Exemple de descompte per pagament immediat en factura

Una empresa adquireix mercaderies per valor de 34.500 AC. El pagament s’efectua al
comptat per mitjà de xec. El proveïdor aplica un descompte per pagament immediat del
2%. L’IVA aplicable és del 21%.

Taula 1.12.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor mercaderies DEURE HAVER

(600) Compra de mercaderies 33.810

(472) Ha Pa, IVA suportat 7.100,1

(572) Bancs, c/c 40.910,1

Exemple de ràpel per compres en factura

Una empresa adquireix mercaderia per un import de 45.700 AC + IVA . A causa del volum de
la comanda, el proveïdor aplica un descompte del 5%. Les despeses de transport (incloses
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també en la factura) pugen a 145 AC. El pagament es fa al comptat per mitjà de xec bancari.
L’IVA aplicable és del 21%.

Taula 1.13.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor mercaderies DEURE HAVER

(600) Compra de mercaderies 43.560

(472) Ha Pa, IVA suportat 9.147,6

(572) Bancs, c/c 52.707,6

4. Compra de mercaderies, matèries primeres o altres proveïments amb descomp-
tes aplicats fora de factura:

Taula 1.14. Compra amb descomptes aplicats fora de factura

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor mercaderies, matèries
primeres o altres proveïments

DEURE HAVER

(600) Compra de mercaderies
(601) Compres de matèries primeres
(602) Compres d’altres proveïments

XXX

(472) Ha Pa, IVA suportat XXX

(570) Caixa, AC
(572) Bancs, c/c
(400) Proveïdors
(401) Proveïdors, efectes comercials a pagar

XXX

xx/xx/20xx - Descompte (ràpel), fora fra. DEURE HAVER

(570) Caixa, AC
(572) Bancs, c/c
(400) Proveïdors
(401) Proveïdors, efectes comercials a pagar

XXX

(606) Descomptes sobre compres per pagament immediat
(608) Devolucions de compres i operacions similars
(609) Ràpels per compres

XXX

(472) Ha Pa, IVA suportat XXX

Exemple de descompte per pagament immediat fora de factura

Una empresa compra mercaderies per un import de 180.000 AC. El pagament s’efectua
al comptat en efectiu. I el proveïdor, per guanyar-se la confiança de l’empresa, li aplica
posteriorment un descompte del 5% per pagament immediat que ingressa en el seu compte
corrent bancari. L’IVA aplicable és del 21%.
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Taula 1.15.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor mercaderies DEURE HAVER

(600) Compra de mercaderies 180.000

(472) Ha Pa, IVA suportat 37.800

(570) Caixa, AC 217.800

xx/xx/20xx - Descompte per pagament immediat
fora fra.

DEURE HAVER

(572) Bancs, c/c 10.890

(606) Descomptes sobre compres per pagament
immediat

9.000

(472) Ha Pa, IVA suportat 1.890

Exemple de ràpel per compres fora de factura

Una empresa compra mercaderies a crèdit per un import de 80.000 AC. IVA: 21%.
Posteriorment, el proveïdor li concedeix un descompte del 10% per volum de comanda
(ràpel).

Taula 1.16.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor mercaderies DEURE HAVER

(600) Compra de mercaderies 80.000

(472) Ha Pa, IVA suportat 16.800

(400) Proveïdors 96.800

xx/xx/20xx - Descompte (ràpel) fora fra. DEURE HAVER

(400) Proveïdors 9.680

(609) Ràpels per compres 8.000

(472) Ha Pa, IVA suportat 1.680

Exemple de devolució de compres

Una empresa compra mercaderies a crèdit per un import de 45.000 AC. Posteriorment,
observa que algunes de les unitats físiques adquirides en la compra anterior es troben en
mal estat i per això es negocia un descompte de 500 AC més IVA. El proveïdor accepta.
L’IVA aplicable és del 21%.

Taula 1.17.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor mercaderies DEURE HAVER

(600) Compra de mercaderies 45.000

(472) Ha Pa, IVA suportat 9.450

(400) Proveïdors 54.450
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Taula 1.18.

xx/xx/20xx - Devolució de mercaderies DEURE HAVER

(400) Proveïdors 605

(608) Devolució de compres i operacions similars 500

(472) Ha Pa, IVA suportat 105

5. Compra de mercaderies amb envasos retornables o reutilitzables. Cas 1: els
envasos es retornen:

Taula 1.19. Compra de mercaderies amb envasos retornables quan els envasos es retornen

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor mercaderies DEURE HAVER

(600) Compra de mercaderies XXX

(406) Envasos i embalatges a retornar a proveïdors XXX

(472) Ha Pa, IVA suportat XXX

(570) Caixa, AC
(572) Bancs, c/c
(400) Proveïdors
(401) Proveïdors, efectes comercials a pagar

XXX

xx/xx/20xx - Devolució dels envasos DEURE HAVER

(570) Caixa, AC
(572) Bancs, c/c
(400) Proveïdors
(401) Proveïdors, efectes comercials a pagar

XXX

(406) Envasos i embalatges a retornar a proveïdors XXX

(472) Ha Pa, IVA suportat XXX

Exemple de compra de mercaderies amb envasos reutilitzables que s’acaben
retornant

Una empresa adquireix mercaderia per 23.400 AC a crèdit (120 dies). Les mercaderies van
en envasos retornables per valor de 410 AC. L’empresa, a més, carrega en factura 200 AC en
concepte de despeses de transport i 300 AC d’interessos per l’ajornament en el pagament.
Arribat el termini de devolució dels envasos, l’empresa els envia al seu proveïdor. L’IVA
aplicable és del 21%.

Taula 1.20.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor mercaderies DEURE HAVER

(600) Compra de mercaderies 23.900

(406) Envasos i embalatges a retornar a proveïdors 410

(472) Ha Pa, IVA suportat 5.042,1

(400) Proveïdors 29.352,1
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Taula 1.21.

xx/xx/20xx - Devolució dels envasos DEURE HAVER

(400) Proveïdors 496,1

(406) Envasos i embalatges a retornar a proveïdors 410

(472) Ha Pa, IVA suportat 86,1

Noteu que la base imposable de l’IVA en aquest exemple inclou l’import de les mercaderies,
el transport i els envasos, que posteriorment seran retornats. Els interessos, com ja hem
vist, formen part del preu d’adquisició per tractar-se d’interessos pagats a c/t i ser d’un
import poc significatiu dins la totalitat del deute, no en canvi, de la base imposable de l’IVA.

6. Compra de mercaderies amb envasos retornables. Cas 2: els envasos no es
retornen:

Taula 1.22. Compra de mercaderies amb envasos retornables, quan els envasos no es retornen

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor mercaderies DEURE HAVER

(600) Compra de mercaderies XXX

(406) Envasos i embalatges a retornar a proveïdors XXX

(472) Ha Pa, IVA suportat XXX

(570) Caixa, AC
(572) Bancs, c/c
(400) Proveïdors
(401) Proveïdors, efectes comercials a pagar

XXX

xx/xx/20xx - Devolució dels envasos DEURE HAVER

(602) Compres d’altres proveïments XXX

(406) Envasos i embalatges a retornar a proveïdors XXX

Exemple de compra de mercaderies amb envasos retornables que no s’acaben
retornant

Una empresa adquireix matèria primera per valor de 5.000 AC. La mercaderia ve amb
envasos retornables per valor de 100 AC. Passat el termini pel retorn dels envasos,
l’empresa decideix reutilitzar-los ella mateixa. L’IVA aplicable és del 21%.

Taula 1.23.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor matèria primera DEURE HAVER

(601) Compra de matèria primera 5.000

(406) Envasos i embalatges a retornar a proveïdors 100

(472) Ha Pa, IVA suportat 1.071

(400) Proveïdors 6.171

xx/xx/20xx - Devolució dels envasos DEURE HAVER

(602) Compres d’altres proveïments 100

(406) Envasos i embalatges a retornar a proveïdors 100
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7. Compra de mercaderies amb envasos retornables. Cas 3: els envasos es
retornen parcialment:

Taula 1.24. Compra de mercaderies amb envasos retornables, quan els envasos es retornen
parcialment

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor mercaderia DEURE HAVER

(600) Compra de mercaderies XXX

(406) Envasos i embalatges a retornar a proveïdors XXX

(472) Ha Pa, IVA suportat XXX

(570) Caixa, AC,
(572) Bancs, c/c,
(400) Proveïdors o (401) Proveïdors, efectes comercials a
pagar

XXX

xx/xx/20xx - Devolució dels envasos DEURE HAVER

(602) Compres d’altres proveïments XXX

(570) Caixa, AC,
(572) Bancs, c/c,
(400) Proveïdors o (401) Proveïdors, efectes comercials a
pagar

XXX

(406) Envasos i embalatges a retornar a proveïdors XXX

(472) Ha Pa, IVA suportat XXX

Exemple de compra de mercaderies amb envasos retornables dels quals se’n tornen
només una part

Una empresa adquireix mercaderia a crèdit per valor de 40.000 AC. La mercaderia ve amb
envasos retornables per valor de 2.500 AC. El transport puja a 700 AC. Transcorregut el
termini per la devolució dels envasos que acompanyen la mercaderia, l’empresa els retorna
en un 50% i aprofita la resta. L’IVA aplicable és del 21%.

Taula 1.25.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor mercaderia DEURE HAVER

(600) Compra de mercaderies 40.700

(406) Envasos i embalatges a retornar a proveïdors 2.500

(472) Ha Pa, IVA suportat 9.072

(400) Proveïdors 52.272

xx/xx/20xx - Devolució dels envasos DEURE HAVER

(602) Compres d’altres proveïments 1.250

(400) Proveïdors 1.512,5

(406) Envasos i embalatges a retornar a proveïdors 2.500

(472) Ha Pa, IVA suportat 262,5
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8. Avançaments en el pagament de compres de mercaderies, matèries primeres i
altres proveïments:

Taula 1.26. Avançaments en el pagament de compres

xx/xx/20xx - Avançament en el pagament a proveïdors DEURE HAVER

(407) Avançaments a proveïdors XXX

(472) Ha Pa, IVA suportat XXX

(570) Caixa, AC
(572) Bancs, c/c

XXX

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor mercaderies DEURE HAVER

(600) Compres de mercaderies
(601) Compres de matèries primeres
(602) Compres d’altres proveïments

XXX

(472) Ha Pa, IVA suportat XXX

(407) Avançaments a proveïdors XXX

(570) Caixa, AC,
(572) Bancs, c/c,
(400) Proveïdors o (401) Proveïdors, efectes comercials a
pagar

XXX

Exemple d’avançament en el pagament de compres de mercaderies, matèries
primeres i altres proveïments

Una empresa compra recanvis per valor de 7.800 AC a crèdit. El proveïdor exigeix un
avançament de 2.000 AC. L’empresa paga l’import restant a crèdit a 2 mesos. L’IVA aplicable
és del 21%.

Taula 1.27.

xx/xx/20xx - Avançament en el pagament a
proveïdors

DEURE HAVER

(407) Avançaments a proveïdors 2.000

(472) Ha Pa, IVA suportat 420

(572) Bancs, c/c 2.420

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor mercaderies DEURE HAVER

(602) Compres d’altres proveïments 7.800

(472) Ha Pa, IVA suportat 1.218

(407) Avançaments a proveïdors 2.000

(400) Proveïdors 7.018
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9. Compres de mercaderies, matèries primeres o altres proveïments en moneda
estrangera:

• Valoració inicial:

Taula 1.28. Valoració inicial de compres en moneda estrangera

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor estranger DEURE HAVER

(600) Compra de mercaderies
(601) Compra de matèries primeres
(602) Compra d’altres proveïments

XXX

(571) Caixa, moneda estrangera
(573) Bancs, c/c, moneda estrangera
(4004) Proveïdors en moneda estrangera

XXX

• Valoració en el moment del pagament, només si aquest s’ajorna:

Taula 1.29. Valoració en el moment de pagament en les compres en moneda estrangera

xx/xx/20xx - Actualització valor dels crèdits nominats en
moneda estrangera i pagament

DEURE HAVER

(4004) Proveïdors en moneda estrangera XXX

(668) Diferències negatives de canvi XXX

(768) Diferències positives de canvi XXX

(571) Caixa, moneda estrangera
(573) Bancs, c/c, moneda estrangera

XXX

• Valoració dels crèdits en finalitzar l’any:

Taula 1.30. Valoració dels crèdits en moneda estrangera en finalitzar l’any

31/12/20xx - Actualització dels deutes nominats en
moneda estrangera en finalitzar l’any

DEURE HAVER

(4004) Proveïdors en moneda estrangera XXX XXX

(668) Diferències negatives de canvi XXX

(768) Diferències positives de canvi XXX

Exemple d’adquisició de mercaderies a un proveïdor estranger

Una empresa adquireix mercaderies a crèdit a un proveïdor d’EUA. Les mercaderies pugen
a 6.000 $. El tipus de canvi en aquell moment és de 1 $ = 0,75 AC.

Taula 1.31.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor estranger DEURE HAVER

(600) Compra de mercaderies (*) 4.500

(4004) Proveïdors en moneda estrangera 4.500

(*) 6.000 x 0,75
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Exemple de valoració dels crèdits nominats en moneda estrangera en el moment del
pagament

En el moment del pagament al proveïdor de l’exemple anterior, el dòlar cotitza a 0,81 AC.

Taula 1.32.

xx/xx/20xx - Actualització deute nominat en
moneda estrangera i pagament

DEURE HAVER

(4004) Proveïdors, moneda estrangera 4.500

(668) Diferències negatives de canvi 360

(573) Bancs, c/c, moneda estrangera 4.860

Exemple de valoració dels crèdits nominats en moneda estrangera en finalitzar un
exercici comptable

Una empresa té reflectit en el compte 4004. Proveïdors, moneda estrangera un saldo de
4.980 AC corresponents a un deute de 6.474 francs suïssos (1 AC = 1,30 francs suïssos). Al
tancament de l’exercici, la cotització del franc suís és de 1 AC = 1,45 francs suïssos.

Taula 1.33.

31/12/20xx - Actualització deute nominat en
moneda estrangera

DEURE HAVER

(4004) Proveïdors, moneda estrangera 515,17

(768) Diferències positives de canvi
(4.980 - 6.474/1,45)

515,17

10. Correcció valorativa de les mercaderies, matèria primera i altres proveïments
(deteriorament reversible):

• Comptabilització de la pèrdua de valor:

Taula 1.34. Comptabilització de la pèrdua de valor

31/12/20xx - Deteriorament mercaderies, matèries
primeres i altres proveïments

DEURE HAVER

(693) Pèrdues per deteriorament d’existències (*) XXX

(390) Deteriorament de valor de les mercaderies
(391) Deteriorament de valor de les matèries primeres
(392) Deteriorament de valor dels altres proveïments

XXX

(*) Preu d’adquisició – preu de realització o reposició

Exemple de comptabilització de la pèrdua de valor

En finalitzar l’exercici econòmic 20xx, notem que les mercaderies que tenim en el
magatzem adquirides per 4.670 AC, tenen un valor net realitzable de 3.900 AC.
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Taula 1.35.

31/12/20xx - Deteriorament mercaderies DEURE HAVER

(693) Pèrdues per deteriorament d’existències 770

(390) Deteriorament de valor de les mercaderies 770

• Reversió de la correcció de valor:

Taula 1.36. Reversió de la correcció de valor

31/12/20xx - Reversió de la correcció de valor de
mercaderies, matèries primeres i altres proveïments

DEURE HAVER

(390) Deteriorament de valor de les mercaderies
(391) Deteriorament de valor de les matèries primeres
(392) Deteriorament de valor dels altres proveïments

XXX

(793) Pèrdues per deteriorament d’existències XXX

Exemple de la reversió de la correcció de valor

En finalitzar l’exercici econòmic 20xx + 1, la realització (reposició) de les mercaderies de
l’exemple anterior s’estima en 4.500 AC.

Taula 1.37.

31/12/20xx+1 - Deteriorament mercaderies DEURE HAVER

(390) Deteriorament de valor de les mercaderies 600

(793) Pèrdues per deteriorament d’existències 600

Observeu que l’objectiu de la reversió és aconseguir que les mercaderies quedin
comptabilitzades en el magatzem al seu valor net realitzable en cada moment, en
aplicació del principi de prudència.

1.1.4 Criteris de valoració de les vendes

Les vendes (siguin vendes de béns o vendes de serveis) constitueixen l’activitat
principal de l’empresa, ja que representen la seva primera font d’ingressos.

Les vendes (comptes 700, 701, 702, 703, 704 i 705) es valoren a preu de venda,
sense incloure les despeses addicionals que, en general, són a càrrec del comprador
(client o deutor).

El preu de venda inclou:

1. El preu acordat amb el client després de deduir qualsevol descompte o
rebaixa.

2. Els interessos per ajornament en el pagament que no tinguin un venciment
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En l’apartat “Creditors i
deutors per operacions

comercials”
s’aprofundeixen més els
conceptes de creditors i

deutors.

superior a l’any i no siguin significatius pel que fa al seu import.

L’IVA repercutit es comptabilitza en el compte 477, Ha Pa IVA repercutit.

En la comptabilització de les vendes tindrem en compte, no obstant:

1. El tractament de les despeses lligades a les vendes (el transport).

2. El tractament dels descomptes (dins o fora factura).

3. Els envasos i embalatges lligats a les vendes, que poden o no ser retornables.

4. Els avançaments en el cobrament de les vendes.

5. Vendes a clients estrangers (moneda estrangera).

6. Els deterioraments dels crèdits comercials (morositat).

La comptabilització de les vendes suposa obrir els comptes corresponents (grup
7) i abonar-los pel seu preu de venda. Com a contrapartida, carregarem algun
compte de tresoreria (570. Caixa, AC, o 572. Bancs c/c) i/o de clients o deutors.
Els comptes personals que farem servir són, concretament: 430. Clients, o 431.
Clients efectes comercials a cobrar (si es tracta de béns) i 440. Deutors o 441.
Deutors, efectes comercials a cobrar (si es tracta d’ingressos per serveis).

Veiem la diferència entre els clients i els deutors:

• El compte clients expressa els drets de cobrament originats per operacions
que són les habituals de l’empresa. Així, si una empresa es dedica a la
venda de pneumàtics i un dels seus clients deixa a deure l’import d’una
venda, aquest serà qualificat com a client.

• El compte deutors recull els drets de cobrament originats per operacions
que no són les habituals de l’empresa. En l’exemple anterior, si l’empresa
que ven pneumàtics ofereix un servei de transport de mercaderies de forma
puntual, aquest servei complementari a l’activitat principal originarà, en cas
d’ajornament en els cobraments, drets sobre deutors.

Les despeses de transport afecten tant les compres com les vendes. Ja hem
vist, pel cas de les compres, que aquestes formen part del preu d’adquisició
de les mercaderies. És a dir, van a càrrec del comprador. Quan es tracta de
vendes, no obstant, pot ocórrer que aquestes vagin a càrrec del venedor o del
comprador. Si van a càrrec del venedor es comptabilitzen en el compte 624,
Transports i, si van a càrrec del comprador, es comptabilitzaran en el compte 705,
Prestacions de serveis, en cas que el servei l’ofereixi l’empresa venedora de forma
habitual, o en el compte 759, Ingressos per serveis diversos, en cas que el servei de
transport s’ofereixi de forma esporàdica. En qualsevol cas, si l’empresa venedora
és qui assumeix aquesta despesa sempre la podrà repercutir sobre el seu client
posteriorment.
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Pel que fa als interessos per ajornament en el cobrament de les vendes, cal
assenyalar, com en el cas de les compres, que la incorporació d’aquests al preu
de venda dependrà del termini de l’ajornament i de l’import total dels interessos.
Si l’import no és significatiu i l’ajornament es fa per un període inferior a un
any, els interessos s’incorporaran al preu de venda pel seu nominal. Si pel
contrari, l’import és significatiu o el venciment del deute supera l’any, aquests es
consideraran ingressos financers i es comptabilitzaran en el compte 762, Ingressos
de crèdits.

En la pràctica, la comptabilització dels descomptes és la mateixa que la vista per
les compres, però ara des del punt de vista del client o deutor. Els comptes utilitzats
pels descomptes sobre vendes fora de factura són: 706. Descomptes sobre vendes
per pagament immediat, 708. Devolucions de vendes o similars i 709. Ràpels
sobre vendes.

Quan les mercaderies venudes van en envasos o embalatges amb facultat de
devolució, el client té l’opció de reutilitzar-los o retornar-los sense cap cost. En
cas que el client se’ls quedi, es consideraran com una venda; per la venda dels
envasos farem servir el compte 704. Vendes d’envasos i embalatges.

Els avançaments de clients es comptabilitzen en el compte 438, Avançaments de
clients.

Els comptes que s’utilitzen per comptabilitzar les vendes en moneda estrangera
són els mateixos que els que fem servir per les compres, a excepció de la
contrapartida personal d’aquestes vendes. És a dir, farem servir els comptes: 668.
Diferències negatives de canvi, 768. Diferències positives de canvi, 571. Caixa,
moneda estrangera, 573. Bancs, c/c, moneda estrangera, 4304. Clients, moneda
estrangera i 4404. Deutors, moneda estrangera. I en aquest cas, tampoc s’aplica
IVA, ja que és el client o deutor estranger qui l’ha de pagar dins el territori de destí
dels productes o serveis venuts.

Finalment, cal tenir present en les vendes els possibles deterioraments en els
crèdits comercials. Això és en el cas que arribat el venciment del deute comercial
d’un client o deutor, aquest no abona el seu import, per prudència l’haurem
de considerar de “dubtós cobrament” o, el que és el mateix en terminologia
comptable, l’haurem de “deteriorar”. Els comptes que s’utilitzen per reflectir
aquesta circumstància són: 436. Clients de dubtós cobrament, 446. Deutors
de dubtós cobrament, 694. Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions
comercials, 490. Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials i
650. Pèrdues de crèdits comercials incobrables.

1.1.5 Comptabilització de les vendes

Els casos que se’ns poden presentar en la comptabilització de les vendes són:
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1. Venda de mercaderies, productes acabats (PA), productes semielaborats,
subproductes i residus, envasos i embalatges, i prestació de serveis sense
despeses addicionals.

2. Venda de mercaderies, productes acabats (PA), productes semielaborats,
subproductes i residus, envasos i embalatges, amb despeses de transport
a càrrec del venedor.

3. Venda de mercaderies, productes acabats (PA), productes semielaborats,
subproductes i residus, envasos i embalatges, amb despeses de transport
a càrrec del comprador (client).

4. Venda de mercaderies, productes acabats (PA), productes semielaborats,
subproductes i residus, envasos i embalatges, i prestació de serveis, amb
interessos (poc significatius a pagar a c/t) per l’ajornament en el cobrament
a clients/deutors.

5. Venda de mercaderies, productes acabats (PA), productes semielaborats,
subproductes i residus, envasos i embalatges, i prestació de serveis, amb
interessos (significatius o no, a ll/t) per l’ajornament en el cobrament –
Valoració a cost amortitzat.

6. Venda de mercaderies amb descomptes inclosos a la factura.

7. Vendes de mercaderies, productes acabats (PA), productes semielaborats,
subproductes i residus, envasos i embalatges, i prestació de serveis amb
descomptes aplicats fora de factura.

8. Venda de mercaderies amb envasos retornables.

• Cas 1: els envasos es retornen

• Cas 2: els envasos no es retornen

• Cas 3: els envasos es retornen en part

9. Avançaments en el cobrament de les vendes.

10. Vendes de mercaderies, productes acabats (PA), productes semielaborats,
subproductes i residus, envasos i embalatges, i prestació de serveis en
moneda estrangera.

11. Deteriorament dels crèdits d’operacions comercials.

1. Venda de mercaderies, productes acabats (PA), productes semielaborats,
subproductes i residus, envasos i embalatges, i prestació de serveis sense despeses
addicionals:
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Taula 1.38. Venda i prestació de serveis sense despeses addicionals

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client o deutor de béns i/o serveis DEURE HAVER

(570) Caixa, AC
(572) Bancs, c/c
(430) Clients
(431) Clients, efectes comercials a cobrar
(440) Deutors
(441) Deutors, efectes comercials a cobrar

XXX

(700) – (705) Vendes de béns i/o serveis XXX

(477) Ha Pa, IVA repercutit XXX

Exemple de venda de mercaderies sense despeses addicionals pel client

Una empresa comercial ven mercaderies a crèdit per valor de 4.700 AC. L’IVA aplicable és
del 21%.

Taula 1.39.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client mercaderies DEURE HAVER

(430) Clients 5.687

(700) Venda de mercaderies 4.700

(477) Ha Pa, IVA repercutit 987

Exemple de venda de productes acabats (PA) sense despeses addicionals pel client

Una empresa industrial ven productes acabats (PA) per valor de 6.900 AC. El client paga al
comptat per mitjà d’un xec bancari. L’IVA és del 21%.

Taula 1.40.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client PA DEURE HAVER

(572) Bancs, c/c 8.349

(701) Venda de PA 6.900

(477) Ha Pa, IVA repercutit 1.449

La comptabilització de les vendes de productes semielaborats, subproductes i
residus, envasos i embalatges, i la prestació de serveis no presenten cap dificultat
afegida. L’estructura de l’assentament de venda en aquests casos és la mateixa que
en els exemples anteriors, però això sí, fent servir els comptes 702, 703, 704 i 705.

2. Venda de mercaderies, productes acabats (PA), productes semielaborats,
subproductes i residus, envasos i embalatges, amb despeses de transport a càrrec
del venedor:
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Taula 1.41. Venda amb despeses de transport a càrrec del venedor

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client, béns i/o serveis DEURE HAVER

(570) Caixa, AC
(572) Bancs, c/c
(430) Clients
(431) Clients, efectes comercials a cobrar

XXX

(700) – (704) Vendes de béns XXX

(477) Ha Pa, IVA repercutit XXX

xx/xx/20xx - Despeses de transport DEURE HAVER

(624) Transports XXX

(472) Ha Pa, IVA suportat XXX

(570) Caixa, AC
(572) Bancs, c/c

XXX

Exemple de venda de mercaderies i/o altres amb transport a càrrec del venedor

Una empresa ven mercaderies a crèdit per valor de 670 AC. Les despeses de transport al
seu càrrec pugen a 90 AC i les paga per mitjà d’un xec bancari. L’IVA aplicable, tant a les
vendes com al transport és del 21%.

Taula 1.42.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client mercaderies DEURE HAVER

(430) Clients 810,7

(700) Venda de mercaderies 670

(477) Ha Pa, IVA repercutit 140,7

xx/xx/20xx - Despeses de transport DEURE HAVER

(624) Transports 90

(472) Ha Pa, IVA suportat 18,9

(572) Bancs, c/c 108,9

3. Venda de mercaderies, productes acabats (PA), productes semielaborats,
subproductes i residus, envasos i embalatges, amb despeses de transport a càrrec
del comprador (client):

Taula 1.43. Venda amb despeses de transport a càrrec del comprador

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client mercaderies DEURE HAVER

(570) Caixa, AC
(572) Bancs, c/c
(430) Clients
(431) Clients, efectes comercials a cobrar

XXX

(700) – (704) Vendes de béns XXX

(705) Prestació de serveis
(759) Ingressos per serveis diversos

XXX

(477) Ha Pa, IVA repercutit XXX
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Exemple d’una empresa venedora que ofereix el servei de transport de forma habitual

Una empresa ven mercaderies a crèdit a un client per 6.540 AC. També ofereix el seu
transport fins a les instal·lacions del comprador, que puja a 400 AC. L’IVA aplicable en
l’operació és del 21%.

Taula 1.44.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client mercaderies DEURE HAVER

(430) Clients 8.397,4

(700) Venda de mercaderies 6.540

(705) Prestació de serveis 400

(477) Ha Pa, IVA repercutit 1.457,4

Exemple d’una empresa venedora que ofereix el servei de transport de forma puntual

Una empresa ven residus a una altra per valor d’11.000 AC. S’acorda amb el comprador que
el trasllat dels residus, pel seu aprofitament posterior com a adob, correrà a càrrec d’aquest
darrer. El venedor, no obstant, es compromet a fer aquest servei per un preu de 500 AC. El
comprador accepta una lletra de canvi per tot l’import de l’operació. L’IVA aplicable és del
21%.

Taula 1.45.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client, residus DEURE HAVER

(431) Clients, efectes comercials a cobrar 13.915

(703) Venda de subproductes i residus 11.000

(759) Ingressos per serveis diversos 500

(477) Ha Pa, IVA repercutit 2.415

4. Venda de mercaderies, productes acabats (PA), productes semielaborats,
subproductes i residus, envasos i embalatges, i prestació de serveis, amb interessos
(poc significatius a pagar a c/t) per l’ajornament en el cobrament a clients/deutors:

Taula 1.46. Venda amb interessos poc significatius per l’ajornament en el cobrament

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client béns i/o serveis DEURE HAVER

(570) Caixa, AC
(572) Bancs, c/c
(430) Clients
(431) Clients, efectes comercials a cobrar

XXX

(700) – (705) Vendes de béns i/o serveis (*) XXX

(477) Ha Pa, IVA repercutit XXX

(*) Preu mercaderia + interessos

Exemple de venda de mercaderies i/o altres amb interessos (poc significatius a pagar
a c/t) per l’ajornament en el cobrament a clients/deutors

Una empresa realitza una venda de mercaderies a crèdit, a cobrar en 6 mesos, per un
import de 4.120 AC. L’empresa acorda amb el client ajornar el pagament a 3 mesos més i
per aquest motiu li aplica interessos per valor de 140 AC. L’IVA aplicable és del 10%.
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Taula 1.47.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client béns i/o serveis DEURE HAVER

(430) Clients 4.672

(700) Venda de mercaderies 4.260

(477) Ha Pa, IVA repercutit 412

Noteu que la base imposable de l’IVA repercutit no inclou els interessos per ajornament, ja
que aquests corresponen a un període posterior al lliurament de la mercaderia.

5. Venda de mercaderies, productes acabats (PA), productes semielaborats,
subproductes i residus, envasos i embalatges, i prestació de serveis, amb interessos
(significatius o no, a ll/t) per l’ajornament en el cobrament – Valoració a cost
amortitzat:

Taula 1.48. Venda amb interessos significatius o no per l’ajornament en el cobrament

xx/xx/20xx - Fra. XXX, clients, béns i/o serveis DEURE HAVER

(252) Crèdits a ll/t XXX

(700) – (705) Venda de béns i/o serveis XXX

(477) Ha Pa, IVA repercutit XXX

Taula 1.49. Venda amb interessos significatius o no per l’ajornament en el cobrament (cont.)

31/12/20xx - Meritació dels interessos del 1r any DEURE HAVER

(252) Crèdits a ll/t XXX

(762) Ingressos de crèdits XXX

31/12/20xx - Reclassificació a c/t del crèdit DEURE HAVER

(430) Clients
(440) Deutors

XXX

(252) Crèdits a ll/t XXX

xx/xx/20xx+1 - Meritació dels interessos del 2n any DEURE HAVER

(430) Clients
(440) Deutors

XXX

(762) Ingressos de crèdits XXX

xx/xx/20xx+1 - Pagament del crèdit DEURE HAVER

(572) Bancs c/c XXX

(430) Clients
(440) Deutors

XXX

Exemple de venda de mercaderies i altres amb interessos (significatius o no, a ll/t)
per l’ajornament en el pagament – Valoració a cost amortitzat

Una empresa realitza una venda de mercaderies en data 1/01/20xx a crèdit a cobrar en 24
mesos. L’import de la venda puja a 95.000 AC + IVA. Els interessos per ajornament en el
pagament són de 4.200 AC. L’IVA aplicable és del 21%.
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Taula 1.50.

01/01/20xx - Fra. XXX, client mercaderies DEURE HAVER

(252) Crèdits a ll/t 114.950

(700) Venda de mercaderies 95.000

(477) Ha Pa, IVA repercutit 19.950

31/12/20xx - Meritació dels interessos del 1r any DEURE HAVER

(252) Crèdits a ll/t (*)2.081,16

(762) Ingressos de crèdits 2.081,16

31/12/20xx - Reclassificació a c/t del crèdit DEURE HAVER

(430) Clients 117.031,16

(252) Crèdits a ll/t 117.031,16

31/12/20xx+1 - Meritació dels interessos del 2n any DEURE HAVER

(430) Clients (**)2.118,84

(762) Ingressos de crèdits 2.118,84

31/12/20xx+1 - Pagament del crèdit DEURE HAVER

(572) Bancs c/c 119.150

(430) Clients 119.150

(*) 114.950 x 0,018104918; (**) 117.031,16 x 0,018104918

Els càlculs de l’interès del crèdit:
114.950 =

119.150

(1 + i)2

On i = 0,018104918

6. Venda de mercaderies amb descomptes inclosos a la factura:

Taula 1.51. Venda de mercaderies amb descomptes inclosos a la factura

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client o deutor, béns i/o serveis DEURE HAVER

(570) Caixa, AC
(572) Bancs, c/c
(430) Clients
(431) Clients, efectes comercials a cobrar
(440) Deutors
(441) Deutors, efectes comercials a cobrar

XXX

(700) – (705) Vendes de béns i/o serveis (*) XXX

(477) Ha Pa, IVA repercutit XXX

(*) Preu béns o serveis – import del descompte

Exemple de descompte promocional

Una empresa ven mercaderia per valor de 800 AC. S’inclou un descompte promocional del
10%. El pagament es fa al comptat per mitjà de xec bancari. L’IVA aplicable és del 21%.
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Taula 1.52.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client mercaderia DEURE HAVER

(572) Bancs, c/c 871,2

(700) Venda de mercaderies 720

(477) Ha Pa, IVA repercutit 151,2

Exemple de descompte per pagament immediat en factura

Una empresa industrial ven producte acabat (PA) per valor de 12.000AC. L’empresa s’ofereix
puntualment a transportar el producte fins els locals del seu client per un preu de 200 AC. El
pagament de l’operació s’efectua al comptat en efectiu i per aquest motiu el venedor aplica
un descompte per pagament immediat en factura del 5% de la mercaderia. L’IVA aplicable
és del 21%.

Taula 1.53.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client PA DEURE HAVER

(572) Bancs, c/c 14.036

(701) Vendes de PA 11.400

(759) Ingressos per serveis diversos 200

(477) Ha Pa, IVA repercutit 2.436

Exemple de ràpel per vendes en factura

Una empresa ven mercaderies per un import de 108.000 AC. A causa del volum que
representa aquesta comanda, s’acorda amb el client l’aplicació d’un ràpel de 2.000 AC.
Cobrament: 50% al comptat per mitjà de xec i 50% a crèdit. L’IVA aplicable és del 21%.

Taula 1.54.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client mercaderies DEURE HAVER

(572) Bancs, c/c 64.130

(430) Clients 64.130

(700) Vendes de mercaderies 106.000

(477) Ha Pa, IVA repercutit 22.260

7. Vendes de mercaderies, productes acabats (PA), productes semielaborats, sub-
productes i residus, envasos i embalatges, i prestació de serveis amb descomptes
aplicats fora de factura:
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Taula 1.55. Venda amb descomptes aplicats fora de factura

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client o deutor, béns i/o serveis DEURE HAVER

(570) Caixa, AC
(572) Bancs, c/c
(430) Clients
(431) Clients, efectes comercials a cobrar
(440) Deutors
(441) Deutors, efectes comercials a cobrar

XXX

(700) – (705) Vendes de béns i/o serveis XXX

(477) Ha Pa, IVA repercutit XXX

xx/xx/20xx - Descomptes fora de factura DEURE HAVER

(706) Descompte sobre vendes per pagament immediat
(708) Devolucions de vendes i operacions similars
(709) Ràpels per vendes

XXX

(477) Ha Pa, IVA repercutit XXX

(570) Caixa, AC
(572) Bancs, c/c
(430) Clients
(431) Clients, efectes comercials a cobrar
(440) Deutors
(441) Deutors, efectes comercials a cobrar

XXX

Exemple de descompte per pagament immediat fora de factura

Una empresa ven mercaderies per un import de 34.100 AC. L’empresa cancel·la el deute de
seguida per mitjà d’un xec bancari. Per aquest motiu es decideix posteriorment aplicar-li al
client un descompte de 2.500 AC per pagament immediat. L’abonament del descompte es
fa en efectiu. L’IVA aplicable a l’operació és del 21%.

Taula 1.56.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client mercaderies DEURE HAVER

(572) Bancs, c/c 41.261

(700) Vendes de mercaderies 34.100

(477) Ha Pa, IVA repercutit 7.161

xx/xx/20xx - Descompte per pagament immediat
fora de factura

DEURE HAVER

(706) Descompte sobre vendes per pagament
immediat

2.500

(477) Ha Pa, IVA repercutit 525

(570) Caixa, AC 3.025

Exemple de ràpel per vendes fora de factura

Una empresa ven mercaderies a crèdit per valor de 54.000 AC. A causa del volum de les
operacions efectuades pel corresponent client al llarg del mes, l’empresa decideix aplicar-li
un descompte de 4.000 AC. L’IVA aplicable a l’operació és del 21%.
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Taula 1.57.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client mercaderies DEURE HAVER

(572) Bancs, c/c 65.340

(700) Vendes de mercaderies 54.000

(477) Ha Pa, IVA repercutit 11.340

xx/xx/20xx - Ràpel sobre vendes fora de factura DEURE HAVER

(709) Ràpels sobre vendes 4.000

(477) Ha Pa, IVA repercutit 840

(570) Caixa, AC 4.840

Exemple de devolució de vendes

Una empresa ven productes semielaborats a una altra per tal que aquesta darrera els
deixi llestos per a la seva venda posterior. L’import de la venda puja a 2.340 AC. Arribada
la mercaderia a les instal·lacions del comprador, aquest s’adona que els productes no
s’ajusten als requeriments tècnics necessaris per poder-los acabar. És per això que
s’acorda amb el venedor l’adquisició d’igual manera dels productes objecte de la compra,
però amb un preu molt per sota de l’inicial. Concretament, s’aplica un descompte del 40%
sobre el preu de partida. El comprador deixa a deure tot l’import a tres mesos. L’IVA
aplicable a l’operació és del 21%.

Taula 1.58.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client mercaderies DEURE HAVER

(430) Clients 2.831,4

(700) Vendes de mercaderies 2.340

(477) Ha Pa, IVA repercutit 491,4

xx/xx/20xx - Descompte en concepte de devolució
de vendes

DEURE HAVER

(708) Devolucions de vendes i similars 936

(477) Ha Pa, IVA repercutit 196,56

(430) Clients 1.132,56

8. Venda de mercaderies amb envasos retornables:

Cas 1: els envasos es retornen
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Taula 1.59. Venda de mercaderies amb envasos retornables, quan els envasos es retornen

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client mercaderies DEURE HAVER

(570) Caixa, AC
(572) Bancs, c/c
(430) Clients
(431) Clients, efectes comercials a cobrar

XXX

(700) – (704) Vendes de béns XXX

(437) Envasos i embalatges a retornar per clients XXX

(477) Ha Pa, IVA repercutit XXX

xx/xx/20xx - Retorn dels envasos pel client DEURE HAVER

(437) Envasos i embalatges a retornar per clients XXX

(477) Ha Pa, IVA repercutit XXX

(570) Caixa, AC
(572) Bancs, c/c
(430) Clients
(431) Clients, efectes comercials a cobrar

XXX

Exemple de venda de mercaderies amb envasos retornables en la qual els envasos
es tornen

Una empresa ven mercaderies per valor de 6.900 AC a crèdit. Les mercaderies van en
envasos retornables per valor de 800 AC. Les despeses de transport pugen a 500 AC i són
repercutides posteriorment sobre el client. Passat el termini de devolució dels envasos, el
client els retorna en les mateixes condicions en què li van ser lliurats. El transport es paga
amb un xec. L’IVA aplicable a l’operació és del 21%.

Taula 1.60.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client mercaderies DEURE HAVER

(430) Clients 9.317

(700) Venda de mercaderies 6.900

(437) Envasos i embalatges a retornar per clients 800

(477) Ha Pa, IVA repercutit 1.617

xx/xx/20xx - Despeses de transport DEURE HAVER

(624) Transport 500

(472) Ha Pa, IVA suportat 105

(572) Bancs, c/c 605
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Taula 1.61.

xx/xx/20xx - Derivació al client de les despeses de
transport

DEURE HAVER

(430) Clients 605

(759) Ingressos per serveis diversos 500

(477) Ha Pa, IVA repercutit 105

xx/xx/20xx - Retorn dels envasos pel client DEURE HAVER

(437) Envasos i embalatges a retornar per clients 800

(477) Ha Pa, IVA repercutit 168

(430) Clients 968

Cas 2: els envasos no es retornen

Taula 1.62. Venda de mercaderies amb envasos retornables, quan els envasos no es retornen

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client DEURE HAVER

(570) Caixa, AC
(572) Bancs, c/c
(430) Clients
(431) Clients, efectes comercials a cobrar

XXX

(700) – (704) Vendes de béns XXX

(437) Envasos i embalatges a retornar per clients XXX

(477) Ha Pa, IVA repercutit XXX

xx/xx/20xx - Retorn dels envasos pel client DEURE HAVER

(704) Vendes d’envasos i embalatges XXX

(437) Envasos i embalatges a retornar per clients XXX

Exemple de venda de mercaderies amb envasos retornables en la qual els envasos
no es retornen

Una empresa industrial ven subproductes a crèdit per un import de 19.000 AC. El trasllat
requereix uns envasos especials que pugen a 2.100 AC i que són retornables. Arribat el
termini de devolució, el client decideix no retornar-los per tal de fer-los servir en una altra
ocasió. L’IVA aplicable a l’operació és del 21%.
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Taula 1.63.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client mercaderies DEURE HAVER

(430) Clients 25.531

(703) Venda de subproductes 19.000

(437) Envasos i embalatges a retornar per clients 2.100

(477) Ha Pa, IVA repercutit 4.431

xx/xx/20xx - Retorn dels envasos pel client DEURE HAVER

(704) Vendes d’envasos i embalatges 2.100

(437) Envasos i embalatges a retornar per clients 2.100

Cas 3: els envasos es retornen parcialment

Taula 1.64. Venda de mercaderies amb envasos retornables, quan es retornen parcialment

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client DEURE HAVER

(570) Caixa, AC
(572) Bancs, c/c
(430) Clients
(431) Clients, efectes comercials a cobrar

XXX

(700) – (704) Vendes de béns XXX

(437) Envasos i embalatges a retornar per clients XXX

(477) Ha Pa, IVA repercutit XXX

xx/xx/20xx - Retorn parcial dels envasos per part dels
clients

DEURE HAVER

(437) Envasos i embalatges a retornar per clients XXX

(477) Ha Pa, IVA repercutit XXX

(704) Vendes d’envasos i embalatges XXX

(570) Caixa, AC
(572) Bancs, c/c
(430) Clients
(431) Clients, efectes comercials a cobrar

XXX

Exemple de venda de mercaderies amb envasos retornables en la qual els envasos
es retornen en part

Una empresa ven mercaderies per valor de 8.100 AC a crèdit. Les mercaderies van en
envasos retornables a retornar pel client d’acord amb un termini fixat pel venedor. L’import
dels envasos puja a 420 AC. Passat el termini convingut, el client retorna el 50% dels
envasos i es queda amb la resta. L’IVA aplicable a l’operació és del 10%.
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Taula 1.65.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client DEURE HAVER

(430) Clients 9.372

(700) Vendes de mercaderies 8.100

(437) Envasos i embalatges a retornar per clients 420

(477) Ha Pa, IVA repercutit 852

xx/xx/20xx - Retorn parcial dels envasos per part
dels clients

DEURE HAVER

(437) Envasos i embalatges a retornar per clients 420

(477) Ha Pa, IVA repercutit 21

(704) Vendes d’envasos i embalatges 210

(430) Clients 231

9. Avançaments en el cobrament de les vendes:

Taula 1.66. Avançaments en el cobrament

xx/xx/20xx - Avançament de clients/deutors DEURE HAVER

(570) Caixa, AC
(572) Bancs, c/c

XXX

(438) Avançaments de clients XXX

(477) Ha Pa, IVA repercutit XXX

xx/xx/20xx - Fra. XXX, venda béns i/o serveis DEURE HAVER

(438) Avançaments de clients XXX

(570) Caixa, AC
(572) Bancs, c/c
(430) Clients
(431) Clients, efectes comercials a cobrar

XXX

(700) – (705) Vendes de béns i/o serveis XXX

(477) Ha Pa, IVA repercutit XXX

Exemple d’avançament en el cobrament de les vendes

Una empresa industrial ven producte acabat per valor de 7.860 AC. En tractar-se d’una
comanda especial, el venedor exigeix el cobrament per avançat del 50% del seu import.
L’operació es fa a crèdit i implica un IVA del 21%. Dues setmanes més tard, l’empresa
envia la comanda al seu client. L’avançament es fa efectiu per mitjà d’un xec bancari.

Taula 1.67.

xx/xx/20xx - Avançament de clients/deutors DEURE HAVER

(572) Bancs, c/c 4.755,3

(438) Avançaments de clients 3.930

(477) Ha Pa, IVA repercutit 825,3
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Taula 1.68.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, venda béns i/o serveis DEURE HAVER

(438) Avançaments de clients 3.930

(430) Clients 4.755,3

(701) Venda de PA 7.860

(477) Ha Pa, IVA repercutit 825,3

10. Vendes de mercaderies, productes acabats (PA), productes semielaborats,
subproductes i residus, envasos i embalatges, i prestació de serveis en moneda
estrangera:

• Valoració inicial:

Taula 1.69. Valoració inicial de les vendes en moneda estrangera

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client estranger DEURE HAVER

(571) Caixa, moneda estrangera
(573) Bancs, c/c, moneda estrangera
(4304) Clients, moneda estrangera
(4404) Deutors, moneda estrangera

XXX

(700) - (705) Venda de béns i/o serveis XXX

• En el moment del cobrament, només si aquest s’ajorna:

Taula 1.70. Valoració en el moment del cobrament ajornat de les vendes en moneda estrangera

31/12/20xx - Actualització dels crèdits nominats en
moneda estrangera en finalitzar l’any

DEURE HAVER

(571) Caixa, moneda estrangera
(573) Bancs, c/c, moneda estrangera

XXX

(668) Diferències negatives de canvi XXX

(768) Diferències positives de canvi XXX

(4304) Clients, moneda estrangera
(4404) Deutors, moneda estrangera

XXX

• Valoració dels crèdits en finalitzar l’any:

Taula 1.71. Valoració dels crèdits en moneda estrangera en finalitzar l’any

31/12/20xx - Actualització valor dels crèdits nominats en
moneda estrangera i pagament

DEURE HAVER

(668) Diferències negatives de canvi XXX

(768) Diferències positives de canvi XXX

(4304) Clients, moneda estrangera
(4404) Deutors, moneda estrangera

XXX XXX
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Exemple de vendes de mercaderies, productes acabats (PA), productes
semielaborats, subproductes i residus, envasos i embalatges, i prestació de
serveis en moneda estrangera

En data 10/10/20xx, una empresa ven mercaderies a un client nord-americà. El valor de
les mercaderies puja a 5.500 $ a pagar en 4 mesos. El tipus de canvi en el moment de
la venda és 1 $ = 0,90 AC. El 31/12/20xx el tipus de canvi es troba fixat en 1 $ = 0,87 AC.
Finalment en data de pagament, la cotització del $ és de 1 $ = 0,95 AC.

Taula 1.72.

10/10/20xx - Fra. XXX, client estranger DEURE HAVER

(4304) Clients, moneda estrangera
(0,90 · 5.500)

4.950

(700) Vendes de mercaderies 4.950

31/12/20xx - Actualització valor dels crèdits
nominats en moneda estrangera a finals d’any

DEURE HAVER

(668) Diferències negatives de canvi
[(0,90 - 0,87)· 5.500]

165

(4304) Clients, moneda estrangera 165

10/02/20xx+1 - Cobrament client, $ DEURE HAVER

(573) Bancs, c/c, moneda estrangera
(0,95 · 5.500)

5.225

(768) Diferències positives de canvi 440

(4304) Clients, moneda estrangera
(4.950 - 165)

4.785

11. Deteriorament dels crèdits d’operacions comercials:

Taula 1.73. Deteriorament dels crèdits d’operacions comercials

xx/xx/20xx - Estimació client de dubtós cobrament DEURE HAVER

(436) Clients de dubtós cobrament
(446) Deutors de dubtós cobrament

XXX

(430) Clients
(431) Clients, efectes comercials a cobrar
(440) Deutors
(441) Deutors, efectes comercials a cobrar

XXX

xx/xx/20xx - Dotació d’una pèrdua (estimació individual o
global) per deteriorament de crèdits comercials

DEURE HAVER

(694) Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions
comercials

XXX

(490) Deteriorament de valor de crèdits per operacions
comercials

XXX
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Taula 1.74. Deteriorament dels crèdits d’operacions comercials (cont.)

xx/xx/20xx - L’import d’un crèdit es considera totalment
irrecuperable

DEURE HAVER

(650) Pèrdues de crèdits comercials incobrables XXX

430) Clients
(431) Clients, efectes comercials a cobrar
(440) Deutors
(441) Deutors, efectes comercials a cobrar
(436) Clients de dubtós cobrament
(446) Deutors de dubtós cobrament

XXX

Taula 1.75.

xx/xx/20xx -Reversió del deteriorament DEURE HAVER

(490) Deteriorament de valor dels crèdits per operacions
comercials

XXX

(794) Reversió del deteriorament de crèdits per operacions
comercials

XXX

Estimació global o individualitzada del deteriorament dels crèdits per operacions
comercials

El mètode d’estimació global en el deteriorament de crèdits comercials consisteix en dotar
un percentatge sobre el saldo dels clients i/o deutors d’acord amb l’estimació total de fallida
d’aquests crèdits.

L’estimació individualitzada consisteix en reconèixer els deterioraments per clients o
deutors concrets que es considerin de dubtós cobrament.

Exemple d’estimació global (percentual) al tancament de l’exercici de deteriorament
de crèdits comercials

Els saldos de clients i deutors en finalitzar l’any 20xx és de 67.800 AC. L’empresa estima un
risc de fallida d’aquests saldos en un 10% del saldo anterior.

Taula 1.76.

xx/xx/20xx - Estimació deteriorament de crèdits
comercials

DEURE HAVER

(694) Pèrdues per deteriorament de crèdits per
operacions comercials

6.780

(490) Deteriorament de valor de crèdits per operacions
comercials

6.780

Exemple d’estimació individualitzada de risc de fallida de crèdits comercials

Un deutor que deu a l’empresa 600 AC és declarat en suspensió de pagaments.
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Taula 1.77.

xx/xx/20xx - Estimació deutor de dubtós
cobrament

DEURE HAVER

(446) Deutors de dubtós cobrament 600

(440) Deutors 600

xx/xx/20xx - Dotació d’una pèrdua per
deteriorament de crèdits comercials

DEURE HAVER

(694) Pèrdues per deteriorament de crèdits per
operacions comercials

600

(490) Deteriorament de valor de crèdits per operacions
comercials

600

Exemple de l’import d’un crèdit que es considera del tot irrecuperable

En l’exercici econòmic següent, l’empresa considera irrecuperable l’import del crèdit de
l’anterior exemple.

Taula 1.78.

xx/xx/20xx - Pèrdua irrecuperable DEURE HAVER

(650) Pèrdues de crèdits comercials incobrables 600

(446) Deutors de dubtós cobrament 600

xx/xx/20xx - Reversió d’un deteriorament DEURE HAVER

(490) Deteriorament de valor de crèdits per operacions
comercials

600

(794) Reversió del deteriorament de crèdits per
operacions comercials

600

1.1.6 Criteris de valoració de les existències

La comptabilització de les compres i de les vendes d’existències comporta,
d’acord amb el procediment especulatiu de registre, fer anotacions en comptes
dels grups 6, Compres i despeses, i 7, Vendes i ingressos, de manera que els saldos
dels comptes del grup 3, Existències, restin sense cap alteració al llarg del període.

Aquest fet motiva que en finalitzar l’exercici comptable els comptes d’existències
hagin de ser ajustats/rectificats per tal que reflecteixin el valor real de les merca-
deries que s’hi inclouen. Els grups 6 i 7 no formen part del balanç de situació, ja
que no constitueixen aplicacions/inversions.

El problema, per tant, el tenim ara en la valoració de les existències del magatzem.

Ja sabem que les compres es valoren d’acord amb el seu preu d’adquisició o cost
de producció i que les vendes es valoren a preu de venda. Però, com es valoren
les sortides del magatzem?
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Cal assenyalar que no tots els béns adquirits es compren al mateix preu. Valorar
de forma correcta el magatzem implicarà, doncs, aplicar un criteri homogeni en el
valor de les sortides, ja que si agaféssim sempre el mateix preu de sortida (l’inicial
per exemple) podríem caure en l’error de sobrevalorar o infravalorar el magatzem
si el preu d’entrada posterior fos superior o inferior, respectivament.

Per valorar les existències que surten del magatzem per ser utilitzades en el procés
productiu o per ser venudes, existeixen dos mètodes acceptats pel PGC:

1. El Preu Mitjà Ponderat (PMP). Consisteix en valorar la totalitat de les
existències d’un determinat producte a un únic preu, la qual cosa provoca
que cada cop que entren existències noves (compres), el preu de totes elles
es modifica ja que es calcula el preu mitjà entre les existències que hi havia
i la compra realitzada.

2. FIFO (First in, first out). Significa que el primer article o producte que
entra és el primer en sortir. D’aquesta manera, el magatzem es va valorant
al preu de les últimes entrades.

Portar un control actualitzat de les valoracions del magatzem implica portar un
registre o fitxa de magatzem.Cada empresa pot adaptar-lo a les seves necessitats
específiques. Per la resolució dels següents exemples farem servir un format
simplificat.

Exemple de valoració d’existències

Una empresa realitza al llarg d’un exercici econòmic les següents operacions de compra-
venda (les existències inicials són 300 u.f. valorades a 0,50 AC/u.f.):

1. Compra mercaderies a crèdit: 1.900 u.f. a 0,45 AC/u.f.

2. Ven al comptat 2.000 u.f. de mercaderia a 0,90 AC/u.f.

3. Compra al comptat 340 u.f. de mercaderia a 0,48 AC/u.f.

4. Ven 500 u.f. de mercaderia a 0,95 AC/u.f. que el client paga amb xec.

5. Ven a crèdit 20 u.f. de mercaderia a 1 AC/u.f.

6. Compra a crèdit 300 u.f. de mercaderia a 0,45 AC/u.f.

Es demana:

Realitzeu la fitxa de magatzem de l’empresa anterior d’acord amb el criteri PMP i FIFO.

Solució

• Criteri de valoració PMP:
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Figura 1.2. Fitxa magatzem PMP

• Criteri de valoració FIFO:

Figura 1.3. Fitxa magatzem FIFO

1.1.7 La variació d’existències. Rectificació de l’inventari

Les variacions entre les existències finals i les inicials de mercaderies, matèries
primeres i altres proveïments es registren en el subgrup 61, i les variacions entre
les existències finals i les inicials de productes en curs, productes semielaborats,
productes acabats (PA), i subproductes i residus, es comptabilitzen en el subgrup
71.

Aquests comptes tindran saldo deutor quan les existències inicials d’un exercici
siguin superiors a les finals, i saldo creditor quan les existències finals siguin
superiors a les inicials.
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Exemple del funcionament del saldo deutor i el saldo creditor

Oli Olé SL és una empresa dedicada a la comercialització d’oli d’oliva verge en modalitats
suau i intens.

En data 1/1/20xx, l’empresa presenta la següent situació patrimonial:

Figura 1.4. Situació patrimonial

Durant l’exercici econòmic de 20xx, l’empresa realitza les següents operacions de
compravenda:

1. 15.01.XX. Ven 1.350 ampolles d’oli d’oliva suau i 750 ampolles d’intens a 2,40 AC i 3 AC,
respectivament. En tractar-se d’una comanda de gran volum, s’acorda un descompte del
5%. Forma de pagament: xec bancari. L’IVA aplicable és del 10%.

2. 03.02.XX. Ven 450 ampolles d’oli d’oliva suau i 56 ampolles d’intens a 2,35 AC i 3,20 AC
respectivament. Oli Olé es compromet a transportar la mercaderia per un import de 200
AC + IVA. Les ampolles, en aquest cas, són transportades amb caixes especials reutilitzables
per un valor de 150 AC. El pagament es fa a crèdit a 6 mesos. L’IVA aplicable a l’operació és
del 10%.

3. 12.03.XX. El client del punt 1 comunica que 20 ampolles d’oli intens són buides. L’empresa
acorda aplicar-li un descompte de 40 AC + IVA per aquesta incidència, que es paguen per
transferència bancària.

4. 18.04.XX. L’empresa adquireix 1.000 ampolles d’oli d’oliva suau i 200 ampolles d’oli d’oliva
intens a 1,35 AC/u. i 1,75 AC/u., respectivament. El proveïdor, per trobar-se en temporada de
recol·lecta, li aplica un descompte promocional del 15%. El pagament es fa a crèdit a 3 mesos.
L’IVA aplicable és del 10%.

5. 20.05.XX. Ven 3.000 ampolles d’oli d’oliva suau i 3.500 de la modalitat d’intens a un client
nord-americà a 2,30 AC/u. i 3 AC/u., respectivament. El tipus de canvi en la data de la venda es
troba a 1 AC = 0,81 $. El pagament es fa a crèdit a 2 mesos.

6. 25. 06.XX. Compra 1.000 ampolles d’oli d’oliva suau i 1.200 d’intens a 1,30 AC/u. i 1,65 AC/u.,
respectivament, a crèdit (2 mesos). L’IVA aplicable és del 10%.

7. 10.07.XX. El proveïdor del punt 6 aplica a l’empresa un descompte per l’elevat volum de
comandes que li ha fet darrerament. El descompte és de 600 AC + IVA del 10%.

8. 18.07.XX. Cancel·la el deute amb el proveïdor del punt 4 per mitjà de transferència bancària.

9. 20.07.XX. El client nord-americà paga el seu deute. El tipus de canvi en la data de pagament
és de 1 AC = 0,85 $.

10. 1.08.XX. L’empresa compra envasos per valor de 560 AC. El pagament s’efectua al comptat
en efectiu. IVA aplicable: 10%
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11. 3.08.XX. Arribada la data del venciment del crèdit del punt 2 el client no paga i al mateix
temps arriben notícies de la seva delicada situació econòmica. El fet és que es troba immers
en un procés concursal amb els seus creditors. Després de moltes telefonades, l’empresa
aconsegueix que li retorni els envasos pendents de devolució.

12. 25.08.XX. Paga el deute amb el proveïdor del punt 6 per transferència bancària.

Es demana:

• Comptabilitzeu les operacions efectuades per l’empresa Oli Olé al llarg de l’exercici 20xx en
el llibre diari i en el major.

• Feu la rectificació d’inventari d’existències en finalitzar el període, sabent que l’empresa
segueix un criteri FIFO per valorar totes les existències del magatzem.

Solució

Comencem anotant en el llibre diari totes les operacions efectuades per aquesta empresa
distribuïdora d’oli d’oliva en l’exercici 20xx:

Taula 1.79.

15/01/20xx - Fra. XXX, client mercaderies DEURE HAVER

(572) Bancs, c/c 5.737,05

(700.1) Venda ampolles oli d’oliva suau 3.078

(700.2) Venda ampolles oli d’oliva intens 2.137,5

(477) Ha Pa, IVA repercutit 521,55

03/02/20xx - Fra. XXX, Client mercaderies DEURE HAVER

(430) Clients 1.745,37

(700.1) Venda ampolles oli d’oliva suau 1.057,5

(700.2) Venda ampolles oli d’oliva intens 179,2

(759) Ingressos per serveis diversos 200

(437) Envasos i embalatges a retornar per clients 150

(477) Ha Pa, IVA repercutit 158,67

12/03/20xx - Dte. per devolució de vendes DEURE HAVER

(708) Devolució de vendes i similars 40

(477) Ha Pa, IVA repercutit 4

(572) Bancs, c/c 44

18/04/20xx - Fra. XXX, Proveïdor mercaderies DEURE HAVER

(600.1) Compra ampolles oli d’oliva suau 1.147

(600.2) Compra ampolles oli d’oliva intens 297,5

(472) Ha Pa, IVA suportat 144,45

(400) Proveïdors 1.588,95
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Taula 1.80.

20/05/20xx - Fra. XXX, Client americà DEURE HAVER

(4304) Clients, moneda estrangera 14.094

(700.1) Venda ampolles oli d’oliva suau 5.589

(700.2) Venda ampolles oli d’oliva intens 8.505

25/06/20xx - Fra. XXX, Proveïdor mercaderies DEURE HAVER

(600.1) Compra ampolles oli d’oliva suau 1.300

(600.2) Compra ampolles oli d’oliva intens 1.980

(472) Ha Pa, IVA suportat 328

(400) Proveïdors 3.608

10/07/20xx - Dte. Ràpel per compres DEURE HAVER

(400) Proveïdors 660

(609) Ràpels per compres 600

(472) Ha Pa, IVA suportat 60

18/07/20xx - Pagament Fra. XXX, proveïdor
mercaderies

DEURE HAVER

(400) Proveïdors 1.588,95

(572) Bancs, c/c 1.588,95

20/07/20xx - Pagament, Fra. XXX, client americà DEURE HAVER

(573) Bancs, c/c, moneda estrangera 14.790

(4304) Clients, moneda estrangera 14.094

(768) Diferències positives de canvi 696

01/08/20xx - Fra. XXX, Proveïdor envasos DEURE HAVER

(602) Compres d’altres proveïments 560

(472) Ha Pa, IVA suportat 56

(570) Caixa, AC 616

03/08/20xx - Retorn dels envasos pel client DEURE HAVER

(437) Envasos i embalatges a retornar per clients 150

(477) Ha Pa, IVA repercutit 15

(430) Clients 165

03/08/20xx - Qualificació client dubtós cobramen DEURE HAVER

(436) Clients de dubtós cobrament 1.580,37

(430) Clients 1.580,37

03/08/20xx - Deteriorament de crèdits comercials
no cobrats

DEURE HAVER

(694) Pèrdues de valor de crèdits per operacions
comercials

1.580,37

(490) Deteriorament de valor de crèdits per operacions
comercials

1.580,37
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Taula 1.81.

25/08/20xx - Pagament Fra. proveïdor mercaderies DEURE HAVER

(400) Proveïdors 2.948

(572) Bancs, c/c 2.948

I el major ens haurà quedat de la següent manera:

Figura 1.5. Llibre major (I)

Figura 1.6. Llibre major (II)

Figura 1.7. Llibre major (III)

Figura 1.8. Llibre major (IV)
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Figura 1.9. Llibre major (V)

La rectificació de l’inventari suposa prèviament conèixer la valoració de les existències del
magatzem. És a dir, haver fet el seguiment de les entrades i sortides del magatzem (preus
d’entrada i sortida) en la fitxa corresponent per tal de poder donar de baixa l’import de
les existències inicials i d’alta l’import final. El compte que farem servir per ajustar les
mercaderies, com ja hem dit, és el 610, Variacions d’existències de mercaderies, per les
ampolles i 612, Variació d’existències d’altres proveïments, pels envasos.

La situació del magatzem en finalitzar el període és:

Figura 1.10. Ampolles oli d’oliva suau FIFO

Figura 1.11. Ampolles oli oliva intens – FIFO
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El reajust de les existències es pot fer de dues maneres:

• Per una banda, podem calcular la diferència entre les existències inicials del període i les
finals (que obtenim de la fitxa de magatzem). Si aquesta diferència és positiva, és a dir,
si el valor final de les mercaderies és superior a l’inicial, incrementarem el compte 300 per
aquesta diferència contra el compte 610, Variació d’existències de mercaderies. Si per contra,
la diferència és negativa, i el valor de les ampolles en acabar el període és inferior, reduirem
el saldo del compte 300.

• Per altra banda, podem, per mitjà d’un doble assentament, donar de baixa el valor de les
mercaderies de l’inici contra el compte 610 o 612 (mercaderies o envasos), i donar d’alta en
el mateix compte d’existències (en el nostre cas, 300.1, 300.2 i 327) la nova valoració de les
existències en finalitzar l’exercici. A efectes comptables el resultat dels dos mètodes és el
mateix.

Procedirem al reajust de les dues formes.

Rectificació de l’inventari de les ampolles d’oli d’oliva:

1r mètode

12.500 > 9.150; hem de reduir el saldo del compte 300.1 per la diferència.

L’assentament de rectificació serà, doncs (per les ampolles d’oli d’oliva suau):

Taula 1.82.

xx/xx/20xx - Rectificació inventari oli d’oliva suau DEURE HAVER

(610.1) Variació d’existències d’oli d’oliva suau 3.350

(300.1) Oli d’oliva suau 3.350

2n mètode

L’aplicació d’aquest segon procediment implica donar de baixa les existències inicials del
compte 300.1 i activar el valor de les mercaderies finals, import que obtenim també de la
fitxa de magatzem.

Taula 1.83.

xx/xx/20xx - Rectificació inventari oli d’oliva suau DEURE HAVER

(300.1) Oli d’oliva suau 9.150

(610.1) Variació d’existències d’oli d’oliva suau 9.150

(610.1) Variació d’existències d’oli d’oliva suau 12.500

(300.1) Oli d’oliva suau 12.500

En definitiva, es pretén que el compte 300 (compte d’actiu corrent) reflecteixi el seu valor
real i que, a l’hora, restin com a despesa exactament les mercaderies venudes, és a dir,
els consums de mercaderies del període que formaran part del compte de resultats en
concepte de despesa (cost de les vendes).

Per comprovar que això és així, podem fer el següent raonament:

Consums del període (oli d’oliva suau) = Existències inicials (oli d’oliva suau) + Compres
(oli d’oliva suau) – Existències finals (oli d’oliva suau)

Consums del període = 12.500 + 2.447 – 9.150 = 5.797 AC
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Saldos de comptes de despesa + variació neta d’existències d’oli d’oliva suau = 2.447 +
3.350 = 5.797 AC

Rectificació inventari d’oli oliva intens:

1r mètode

17.400 > 13.486,3; hem de reduir el saldo del compte 300.2 per la diferència.

L’assentament de rectificació serà (per les ampolles d’oli d’oliva intens):

Taula 1.84.

xx/xx/20xx - Rectificació inventari oli d’oliva intens DEURE HAVER

(610.2) Variació d’existències d’oli d’oliva intens 3.913,7

(300.2) Oli d’oliva intens 3.913,7

2n mètode

Taula 1.85.

xx/xx/20xx - Rectificació inventari oli d’oliva intens DEURE HAVER

(300.2) Oli d’oliva intens 13.486,3

(610.2) Variació d’existències d’oli d’oliva intens 13.486,3

(610.2) Variació d’existències d’oli d’oliva intens 17.400

(300.2) Oli d’oliva intens 17.400

Fem també la comprovació:

Consums del període (oli d’oliva intens) = Existències inicials (oli d’oliva intens) + Compres
(oli d’oliva intens) – Existències finals (oli d’oliva intens)

Consums del període = 17.400 + 2.277,5 – 13.486,3 = 6.191,2 AC

Saldos comptes de despesa + variació neta d’existències d’oli d’oliva intens = 2.277,5 +
3.913,7 = 6.191,2 AC

Rectificació inventari d’envasos:

Aplicant el primer mètode pels envasos, tenim:

Taula 1.86.

xx/xx/20xx - Rectificació inventari envasos DEURE HAVER

(327) Envasos 560

(612) Variació d’envasos 560

Després d’aquests ajustos, l’estat dels comptes de compres i existències quedarà com
segueix:
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Figura 1.12

Figura 1.13

Observeu sobretot el fet que els comptes de variació poden presentar saldo deutor o
creditor. Aquests comptes presentaran saldo deutor quan el valor de les existències
finals del magatzem sigui inferior a l’inicial i presentaran saldo creditor (en el cas
de la variació d’envasos) quan el saldo final sigui superior a l’inicial.

1.1.8 Creditors i deutors per operacions comercials

El PGC recull aquest tipus d’elements patrimonials en el grup 4, Creditors i
deutors per operacions comercials, i defineix el seu contingut com a “instruments
financers i comptes que tenen el seu origen en el tràfic de l’empresa, com també
els comptes amb les administracions públiques, fins i tot, els que corresponen a
saldos amb venciment superior a l’any”.

És a dir:

• El grup 4 conté tant comptes de passiu (deutes) com comptes d’actiu
(crèdits) amb creditors i deutors, respectivament.

• Tant els deutes com els crèdits enregistrats en aquests comptes han de
tenir el seu origen en operacions comercials, és a dir, en operacions rela-
cionades amb l’activitat normal de l’empresa, com ara la compravenda de
mercaderies, si es tracta d’una empresa comercial; l’adquisició de primeres
matèries i la venda de productes acabats, si és una empresa industrial; la
prestació de serveis, si és una empresa de serveis; i l’adquisició de tot tipus
de béns i serveis necessaris per a dur a terme l’activitat empresarial, com
ara el material d’oficina, el pagament d’impostos (IVA), la contractació de
personal, el pagament de nòmines, etc.
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Deutes per operacions comercials

Es troben representats en els següents comptes:

• 400. Proveïdors. Es consideren proveïdors els subministradors de mercade-
ries o altres béns continguts en el grup 3, Existències.

• 401. Proveïdors, efectes comercials a pagar. Són els deutes amb proveïdors
formalitzats amb girs acceptats. La diferència entre aquest compte i l’ante-
rior és, per tant, l’acceptació de l’empresa de fer el pagament mitjançant un
efecte de gir: una lletra de canvi.

• 410. Creditors per prestació de serveis. Són deutes amb subministradors
de serveis que no tenen la consideració estricta de proveïdors. Un exemple
seria aquell qui proporciona a l’empresa un local de lloguer, o el servei d’un
advocat, els subministradors d’aigua, electricitat, telèfon, etc.

• 411. Creditors, efectes comercials per pagar. Són els deutes formalitzats
amb girs acceptats i amb subministradors de serveis que no tenen la condició
estricta de proveïdors.

Aquí teniu alguns exemples de funcionament d’aquests comptes:

Exemple de proveïdors

Una empresa adquireix matèria primera per valor de 3.700 AC. L’empresa subministradora
aplica un descompte promocional del 10%. Es paga el 50% al comptat per mitjà d’un xec
bancari i la resta a crèdit a 60 dies. L’IVA aplicable és del 21%.

Taula 1.87.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor matèries primeres DEURE HAVER

(601) Compra de matèries primeres 3.330

(472) Ha Pa, IVA suportat 699,3

(572) Bancs, c/c 2.014,65

(400) Proveïdors 2.014,65

Exemple de proveïdors, efectes comercials a pagar

Passats 20 dies, el proveïdor anterior gira una lletra pel deute pendent amb venciment a 40
dies. L’empresa l’accepta.

Taula 1.88.

xx/xx/20xx - Formalització lletra de canvi DEURE HAVER

(400) Proveïdors 2.014,65

(401) Proveïdors, efectes comercials a pagar 2.014,65

Exemple de creditors per prestació de serveis

Una empresa rep el rebut del telèfon per un import de 152 AC (IVA del 21% inclòs). El
pagament es fa al cap de 10 dies per domiciliació bancària.
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Taula 1.89.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, companyia del telèfon DEURE HAVER

(629) Altres serveis 125,62

(472) Ha Pa, IVA suportat 26,38

(410) Creditors per prestació de serveis 152

Exemple de creditors, efectes comercials a pagar

Una empresa rep una factura de 570 AC + IVA del 21% pels serveis jurídics d’un bufet
d’advocats. L’empresa accepta una lletra a 30 dies des de la data d’emissió de la factura.

Taula 1.90.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, bufet advocats DEURE HAVER

(623) Serveis de professionals independents 570

(472) Ha Pa, IVA suportat 119,7

(411) Creditors, efectes comercials a pagar 689,7

Crèdits per operacions comercials

Els crèdits per operacions comercials es troben representats pels següents comp-
tes:

• 430. Clients: són els crèdits amb els compradors de mercaderies i la resta
de béns definits en el grup 3. Existències, així com els usuaris dels serveis
prestats per l’empresa, sempre que en constitueixin l’activitat principal.

• 431. Clients, efectes comercials per cobrar: són els crèdits amb clients
formalitzats amb girs acceptats. La diferència entre aquest compte i
l’anterior és, per tant, l’acceptació per part del client de fer el pagament
amb una lletra de canvi.

• 436. Clients de dubtós cobrament: són els saldos de clients, inclosos els
formalitzats amb lletres de canvi, en els quals s’esdevenen circumstàncies
que permeten justificadament qualificar-los de dubtós cobrament.

• 440. Deutors: són els crèdits amb compradors de serveis que no tenen la
consideració estricta de clients i amb altres deutors comercials no inclosos
en altres comptes d’aquest grup.

• 441. Deutors, efectes comercials per cobrar: són els crèdits amb deutors
formalitzats amb efectes de gir acceptats.
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Vegem-ne alguns exemples:

Exemple de clients

Una empresa ven mercaderies a crèdit per un import de 4.650 AC. Es carreguen en factura
100 AC en concepte de transport i assegurances. L’IVA aplicable és del 21%.

Taula 1.91.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client mercaderies DEURE HAVER

(430) Clients 5.747,5

(700) Venda de mercaderies 4.650

(759) Ingressos per serveis diversos 100

(477) Ha Pa, IVA repercutit 997,5

Exemple de clients, efectes comercials a cobrar

Una empresa ven envasos per valor de 500 AC + IVA del 10%. El client accepta una lletra
de canvi a 3 mesos.

Taula 1.92.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client envasos DEURE HAVER

(431) Clients, efectes comercials a cobrar 550

(704) Venda d’envasos i embalatges 500

(477) Ha Pa, IVA repercutit 50

Exemple de clients de dubtós cobrament

El client del primer exemple, un cop arribada la data de venciment del crèdit, resulta
insolvent i, per aquest motiu, l’empresa li ajorna el pagament un mes. Davant la possibilitat
de no cobrar, es classifica el client com de dubtós cobrament, amb el seu corresponent
deteriorament.

Taula 1.93.

xx/xx/20xx - Reclassificació d’un client de dubtós
cobrament

DEURE HAVER

(436) Clients de dubtós cobrament 5.747,5

(430) Clients 5.747,5

xx/xx/20xx - Dotació d’una pèrdua per
deteriorament d’un crèdit comercial

DEURE HAVER

(694) Pèrdues per deteriorament de crèdits per
operacions comercials

5.747,5

(490) Deteriorament de valor de crèdits per operacions
comercials

5.747,5

Exemple de deutors

Per la prestació d’un servei que no constitueix la seva activitat principal, una empresa
factura 350 AC que resten pendents de cobrament. L’IVA aplicable és del 21%.
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Taula 1.94.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, deutors, prestació d’un
servei

DEURE HAVER

(440) Deutors 423,5

(705) Prestació de serveis 350

(477) Ha Pa, IVA repercutit 73,5

Exemple de deutors, efectes comercials a cobrar

L’empresa de l’exemple anterior gira una lletra al seu deutor amb un nominal igual a l’import
del crèdit, que accepta.

Taula 1.95.

xx/xx/20xx - Formalització lletra de canvi a un
deutor

DEURE HAVER

(441) Deutors, efectes comercials a cobrar 423,5

(440) Deutors 423,5

1.2 Despeses i ingressos

Els comptes del grup 6, Compres i despeses, i grup 7, Vendes i ingressos, també
anomenats comptes de gestió, serveixen per mesurar les modificacions que es
produeixen sobre el patrimoni net.

Un cop arribat el final de l’exercici, aquests comptes s’han de passar al compte 129,
Resultat de l’exercici, que compensa i recull totes les variacions patrimonials.

1.2.1 Les despeses

A més dels subgrups 60, Compres i 61, Variació d’existències, el grup 6 conté els
següents subgrups:

• Subgrup 62. Serveis exteriors

• Subgrup 63. Tributs

• Subgrup 64. Despeses de personal

• Subgrup 65. Altres despeses de gestió

• Subgrup 66. Despeses financeres

• Subgrup 67. Pèrdues procedents d’actius no corrents i despeses excepcio-
nals
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• Subgrup 68. Dotacions per amortització

• Subgrup 69. Pèrdues per deteriorament i altres dotacions

Les despeses (o pèrdues) que inclouen aquests subgrups es poden dividir a la
vegada en dos grans grups de comptes:

1. Comptes de despesa o pèrdua que influeixen sobre el resultat de l’explotació.

2. Comptes de despesa o pèrdua que influeixen sobre el resultat financer.

D’aquests dos grans grups de comptes, afecten el resultat de l’explotació els
subgrups 62, 63 i 64.

Subgrup 62. Serveis exteriors

Està constituït pels serveis de naturalesa diversa que ha adquirit l’empresa (sense
comptar les compres) i que no formen part del preu d’adquisició dels béns ni de
les inversions financeres.

Tots aquests comptes tenen el mateix funcionament: es carreguen quan es
produeix la despesa amb contrapartida als comptes 410, Creditors per prestació de
serveis, 411, Creditors, efectes comercials a pagar, 570, Caixa,AC o 572, Bancs c/c;
i s’abonen al final de l’exercici amb càrrec al compte 129, Resultat de l’exercici o
als comptes corresponents als ajustaments per periodificació.

Els comptes d’ús més habitual dins aquest subgrup són:

• 621. Arrendaments i cànons

• 622. Reparació i conservació

• 623. Serveis de professionals independents

• 624. Transports

• 625. Primes d’assegurances

• 626. Serveis bancaris i similars

• 627. Publicitat, propaganda i relacions públiques

• 628. Subministraments

• 629. Altres serveis

Subgrup 63. Tributs

Aquest subgrup reflecteix tots els impostos, taxes i contribucions especials que
l’empresa ha de pagar, tret de l’IVA, que té un tractament especial.

No obstant això, cal puntualitzar alguns aspectes que poden portar confusió:

Altres serveis

S’inclouen en el compte 629,
Altres serveis, serveis no
compresos en la resta de
compres del subgrup 62. Per
exemple: despeses de viatges i
transports del personal, les
despeses en concepte de
comunicacions telefòniques, etc.
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L’impost sobre el benefici

És l’import que l’empresa ha de
satisfer en concepte d’impost

sobre el benefici. Aquest
representa un percentatge

respecte al resultat que va en
funció del tipus d’empresa que

es tracti: actualment un 25% en
el cas de PIMES i 30% en la
resta de societats mercantils.

• No s’ha de confondre un impost amb la retenció o els pagaments a compte de
l’Impost de Societats o de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
(si es tracta d’un empresari individual).

• Les taxes aranzelàries de les importacions formen part del preu d’adquisició
o cost de producció.

• Les quotes patronals de la Seguretat Social no tenen consideració d’impost.

Dins aquest subgrup trobem els comptes:

• 630. Impost sobre Benefici

• 631. Altres tributs

El funcionament d’aquests comptes és similar al de la resta de comptes de despe-
ses: es carreguen quan es merita l’impost amb abonament als comptes 570, Caixa
o 572, Bancs, c/c., o al corresponent compte del subgrup 47, Administracions
Públiques, i s’abonen quan al final de l’exercici es passen a regularitzar amb càrrec
al compte 129, Resultat de l’exercici.

Respecte al compte 630, Impost sobre Beneficis, hem d’afegir que podríem
fer un desenvolupament comptable molt ampli sobre les seves característiques
i comptabilització, amb les definicions de diferències permanents i temporals, i
impost avançat i diferit, però això entraria més en el camp de la fiscalitat i no és
objecte d’aquest mòdul. Aquí ens limitarem a tractar-lo com una quantitat a pagar
respecte el resultat obtingut.

Subgrup 64. Despeses de personal

S’inclouen aquí les retribucions al personal de qualsevol tipus, les quotes a la
Seguretat Social a càrrec de l’empresa i la resta de despeses de caràcter social.

Els comptes més habituals d’aquest subgrup són:

• 640. Sous i salaris

• 641. Indemnitzacions

• 642. Seguretat Social a càrrec de l’empresa

• 649. Altres despeses socials

El seu funcionament és també idèntic al d’altres comptes de despesa: es carreguen
quan es produeix la despesa amb contrapartida als comptes 570, Caixa, o 572,
Bancs, o a un compte que reculli el deute o que compensi un possible crèdit als
treballadors, i s’abona al final de l’exercici amb càrrec en el compte 129, Resultat
de l’exercici.

Exemple d’exercici amb despeses diverses

Una empresa realitza les següents operacions que impliquen despesa:
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1. Realitza una reparació en el sostre de les seves instal·lacions. La factura puja a 2.325 AC i
queda pendent de pagament. L’IVA aplicable és del 21%.

2. Contracta els serveis d’un assessor fiscal per un import de 750 AC que paga per transferència
bancària. L’IVA és del 21%.

3. Encarrega a una empresa de transports el lliurament de mercaderia a un client seu. El
transportista passa una factura de 335 AC (IVA del 21% inclòs) que paga al comptat en efectiu.

4. Sol·licita els serveis d’una agència publicitària per a la confecció d’un espot televisiu.
L’agència factura un import de 1.520 AC + IVA del 21%. Es paga per transferència bancària.

5. Es paga per domiciliació bancària el rebut de l’IBI (Impost sobre béns immobles) que puja a
400 AC.

6. Comptabilitza la nòmina del darrer mes amb el següent detall (l’import total de la nòmina resta
pendent de pagar):

• Sou brut 5.225 AC.

• Quota de l’empresa a la Seguretat Social: 1.619,75 AC.

• Aportacions del treballador a la Seguretat Social: 313,5 AC.

• Retenció de l’IRPF: 900 AC.

7. Indemnitza un treballador amb 3.500 AC per comiat improcedent. Paga amb un xec bancari.

Es demana:

• Comptabilitzeu les operacions anteriors en el llibre diari i en el llibre major.

Solució

• Assentaments en el llibre diari:

Taula 1.96.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, reparació sostre DEURE HAVER

(622) Reparacions i conservació 2.325

(472) Ha Pa, IVA suportat 488,25

(410) Creditors per prestació de serveis 2.813,25
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Taula 1.97.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, assessorament fiscal DEURE HAVER

(623) Serveis de professionals independents 750

(472) Ha Pa, IVA suportat 157,5

(572) Bancs, c/c 907,5

xx/xx/20xx - Fra. XXX, transportista DEURE HAVER

(624) Transports 276,86

(472) Ha Pa, IVA suportat 58,14

(570) Caixa, AC 335

xx/xx/20xx - Fra. XXX, agència publicitària DEURE HAVER

(627) Publicitat, propaganda i relacions públiques 1.520

(472) Ha Pa, IVA suportat 319,2

(572) Bancs c/c 1.839,2

xx/xx/20xx - Rebut IBI DEURE HAVER

(631) Altres tributs 400

(572) Bancs, c/c 400

xx/xx/20xx - Comptabilització nòmina DEURE HAVER

(640) Sous i salaris 5.225

(642) Seguretat Social a càrrec de l’empresa 1.619,75

(476) Organismes de la Seguretat Social, creditors 1.933,25

(4751) Ha Pa, creditora per retencions practicades 900

(465) Remuneracions pendents de pagament 4.011,5

xx/xx/20xx - Pagament indemnització a un
treballador

DEURE HAVER

(641) Indemnitzacions 3.500

(572) Bancs c/c 3.500

• Traspàs al llibre major:

Figura 1.14
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Figura 1.15

Figura 1.16

1.2.2 El ingressos

Són els comptes del grup 7, Compres i ingressos, els que recullen, generalment,
les modificacions positives del Patrimoni Net.

Els subgrups del grup 7 són:

• Subgrup 70. Vendes de mercaderies, de producció pròpia, de serveis, etc.

• Subgrup 71. Variació d’existències

• Subgrup 73. Treballs realitzats per a l’empresa

• Subgrup 74. Subvencions a l’explotació

• Subgrup 75. Altres ingressos de gestió

• Subgrup 76. Ingressos financers

• Subgrup 77. Beneficis procedents d’actius no corrents i ingressos excepci-
onals

• Subgrup 79. Excessos i aplicacions de pèrdues per deterioraments

Els comptes d’ingrés també es poden classificar d’acord amb el tipus de resultat
de l’empresa. Així, podrem tenir:

• Els ingressos d’explotació

• Els ingressos financers
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Ens centrarem aquí en els ingressos d’explotació.

Els ingressos d’explotació són ingressos obtinguts per l’empresa en la seva
activitat ordinària i els que fan referència a tots aquells ingressos no relacionats
amb l’activitat normal de l’empresa.

Els subgrups que integren aquest tipus d’ingressos són el 74 i el 75.

Subgrup 74. Subvencions a l’explotació

Els comptes d’aquest subgrup recullen les entrades de diner de les Administra-
cions Públiques, tot i que també poden ser d’entitats privades, per assegurar la
rendibilitat de l’empresa o compensar dèficits de l’explotació, o bé per altres mo-
tius (com ara tenir un treballador discapacitat o agafar a treballadors directament
des de l’OTG, l’Oficina de Treball de la Generalitat).

El compte més representatiu en aquest cas és el 740, Subvencions, donacions i
llegats a l’explotació. El seu funcionament comporta dues fases o moments en el
temps: la concessió de la subvenció, que és quan s’abona el compte; i el cobrament
del corresponent import. I com en la resta de comptes d’ingrés, es carrega quan
al final de l’exercici es procedeix a regularitzar les pèrdues i els guanys.

Subgrup 75. Altres ingressos de gestió

Es recullen aquí els ingressos que no corresponen pròpiament a l’activitat de
l’empresa. Un exemple és el cobrament del lloguer d’un local a un tercer. El
seu funcionament és idèntic al de la resta de comptes d’ingrés.

En aquest subgrup són d’ús habitual els següents comptes:

• 752. Ingressos per arrendaments

• 754. Ingressos per comissions

• 755. Ingressos per serveis al personal

• 759. Ingressos per serveis diversos

Tots aquests ingressos tributen per IVA, a excepció del compte 755.

Exemple d’exercici amb diverses modalitats d’ingressos

Una empresa realitza les següents operacions que impliquen ingrés:

1. Rep una subvenció de la Generalitat per un import de 35.000 AC amb la finalitat d’assegurar-li
una rendibilitat mínima i contribuir al foment de l’ocupació.

2. Cobra als seus treballadors 850 AC en efectiu pel servei de menjador.

3. Presta de forma eventual un servei de transport a una empresa veïna per un import de 375 AC
+ IVA del 21% que s’ajorna a dos mesos.

Es demana:
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• Comptabilitzeu en el llibre diari les operacions anteriors. Traspasseu les anotacions també al
llibre major.

Solució

• Assentaments en el llibre diari:

Taula 1.98.

xx/xx/20xx - Notificació de la subvenció rebuda DEURE HAVER

(4708) Ha Pa, deutora per subvencions concedides 35.000

(740) Subvencions, donacions i llegats a l’explotació 35.000

xx/xx/20xx - Ingressos pel servei de menjador DEURE HAVER

(570) Caixa, AC 850

(755) Ingressos per serveis al personal 850

xx/xx/20xx - Fra. XXX, prestació d’un servei de
transport

DEURE HAVER

(440) Deutors 453,75

(759) Ingressos per serveis diversos 375

(477) Ha Pa, IVA repercutit 78,75

• Traspàs al llibre major:

Figura 1.17
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1.2.3 Problemàtica dels lloguers d’immobles per a ús comercial

El compte 621, Arrendaments i cànons, recull les despeses meritades pel lloguer
de béns immobles o mobles en ús i a disposició de l’empresa.

Els cànons són les quantitats fixes o variables satisfetes per l’ús de la propietat
industrial.

I per la seva banda, el compte 752, Ingressos per arrendaments, serveix per
enregistrar els imports procedents del lloguer de béns immobles o mobles cedits
a tercers per al seu ús o la seva disposició.

Cal indicar que en cas d’arrendaments de béns immobles, la normativa fiscal
obliga a practicar una retenció sobre l’import del lloguer que és del 19% i que
s’ha de liquidar trimestralment a Hisenda mitjançant el model 115, tot i que el
BOE de 31 de desembre modifica el tipus impositiu al 21% pels períodes de 2013
i 2013.

La comptabilització dels lloguers d’immobles és de la següent manera:

• Despesa d’arrendament d’un immoble (compte 621):

Taula 1.99. Despesa d’arrendament d’un immoble

xx/xx/20xx - Rebut XXX, creditor lloguer immoble DEURE HAVER

(621) Arrendaments i cànons XXX

(472) Ha Pa, IVA suportat XXX

(4751) Ha Pa creditora per retencions practicades XXX

(570) Caixa, AC
(572) Bancs c/c
(410) Creditors per prestacions de serveis
(411) Creditors, efectes comercials a pagar

XXX

• Ingressos per arrendament d’un immoble (compte 752):

Taula 1.100. Ingressos per arrendament d’un immoble

xx/xx/20xx - Rebut XXX, deutor lloguer immoble DEURE HAVER

(570) Caixa, AC
(572) Bancs c/c
(440) Deutors
(441) Deutors, efectes comercials a cobrar

XXX

(473) Ha Pa, retencions i pagaments a compte XXX

(752) Ingressos per arrendaments XXX

(477) Ha Pa, IVA repercutit XXX
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Exemple de comptabilització de lloguers d’immobles

Una empresa realitza en un exercici comptable les següents operacions relacionades amb
despeses i ingressos per lloguers:

1. Un excés de capacitat productiva la porta a llogar una patent per fabricar un producte
innovador. El lloguer mensual de la patent puja a 5.000 AC + IVA del 21%. L’empresa paga per
endavant tres mesos de lloguer al comptat en efectiu.

2. Lloga un local addicional per l’emmagatzematge del nou producte. Els costos mensuals
d’aquest lloguer són de 3.000 AC + IVA del 21%. Es paga el primer mes amb un xec bancari.

3. Té en propietat un pis buit i decideix llogar-lo a una assessoria que instal·larà allà les seves
oficines. Es fixa l’import del lloguer mensual en 1.100 AC + IVA del 21%. D’acord amb el
contracte signat per les dues parts, l’arrendatari pagarà tres mesos per endavant. La quantitat
pactada resta, no obstant, pendent de cobrament.

Es demana que comptabilitzeu en el diari les operacions anteriors.

Solució

Taula 1.101.

xx/xx/20xx - Rebut, XXX, lloguer de la patent DEURE HAVER

(620) Arrendaments i cànons 15.000

(472) Ha Pa, IVA suportat 3.150

(570) Caixa, AC 18.150

xx/xx/20xx - Rebut, XXX, lloguer del magatzem DEURE HAVER

(620) Arrendaments i cànons 3.000

(472) Ha Pa, IVA suportat 630

(4751) Ha Pa creditora per retencions practicades 570

(572) Bancs, c/c 3.060

xx/xx/20xx - Rebut, XXX, ingrés lloguer oficines DEURE HAVER

(440) Deutors 3.366

(473) Ha Pa, retencions i pagaments a compte 627

(752) Ingressos per arrendaments 3.300

(477) Ha Pa, IVA repercutit 693

1.3 L’immobilitzat material

Formen part de l’immobilitzat material els béns de naturalesa real o tangible.
Són elements vinculats generalment a les activitats de proveïment (vehicles,
magatzems), transformació (fàbriques, maquinària, instal·lacions), distribució
(locals de venda) o administració i serveis (equips informàtics, mobiliari).

L’immobilitzat material està compost per béns adquirits per l’empresa com a
part de la seva estructura fixa i, en conjunt, configuren una determinada capacitat
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Si voleu aprofundir sobre
el criteri del preu

d’adquisició o cost de
producció podeu consultar

la unitat “Preparació i
codificació comptable”.

operativa (per emmagatzemar, fabricar, vendre o prestar algun servei) que no sol
patir modificacions a curt termini.

Recollim els més destacats a la taula 1.102.

Taula 1.102. Tipus més destacats d’immobilitzat material

Elements patrimonials Descripció

TERRENYS I BÉNS NATURALS Solars de naturalesa urbana, finques rústiques,
mines, pedreres, etc.

CONSTRUCCIONS Edificacions destinades a l’activitat productiva de
l’empresa

MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS Conjunt de béns d’equip que serveixen per elaborar
els productes que l’empresa ven

MOBILIARI Mobles i equips d’oficina no informàtics

EQUIPS INFORMÀTICS Ordinadors i equips perifèrics

ELEMENTS DE TRANSPORT Vehicles de tota mena, excepte els de transport intern

L’utillatge sol tractar-se com a despesa de l’exercici, llevat que la seva vida útil
superi l’any i el seu valor sigui relativament important.

Tots els comptes d’immobilitzat presenten saldo deutor o zero, i els elements que
representen, a excepció dels terrenys, es troben sotmesos a un procés de desgast
o pèrdua de valor (amortització) a conseqüència del seu ús continuat, pel simple
pas del temps o per la constant renovació tecnològica que fa que equips de nova
generació en substitueixin d’altres que han quedat obsolets.

1.3.1 Comptabilització de l’immobilitzat material

El reconeixement comptable dels béns de l’immobilitzat suposa obrir els comptes
corresponents (subgrup 21) i carregar-los pel valor de la inversió realitzada. La
contrapartida per l’abonament d’aquests béns sol ser algun compte de tresoreria
(570, Caixa, AC, o 572, Bancs c/c) i/o de proveïdors d’immobilitzat per la part
pendent de pagament (523, Proveïdors d’immobilitzat a c/t, o 173, Proveïdors
d’immobilitzat a ll/t).

L’enregistrament comptable dels diferents elements de l’immobilitzat material
comporta també l’aplicació dels principis comptables, en particular, el criteri del
preu d’adquisició o cost de producció (si l’immobilitzat és fabricat per la pròpia
empresa).

El preu d’adquisició correspon a la suma de l’import de la factura (deduïts
els descomptes aplicats pel proveïdor) més aquells impostos i aranzels no
recuperables per l’empresa. També hi sumarem les despeses addicionals
de transport i assegurança, i totes aquelles despeses a les quals hagi de fer
front l’empresa fins la posada en funcionament de l’equip (enderrocament,
honoraris d’arquitectes, mecànics, etc.).
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Quan l’adquisició de l’actiu immobilitzat requereixi de finançament aliè i la seva
posada en ús superi l’any, també s’incorporaran al preu d’adquisició les despeses
financeres (interessos) lligades a aquests crèdits que meritin fins la posada en
funcionament del bé.

I si els béns són totalment o en part construïts per la pròpia empresa, aquests
es valoraran a cost de producció, que s’obté de sumar al preu d’adquisició dels
materials i altres proveïments, la part raonable d’altres costos indirectament
imputables (sous i salaris, energia i altres subministraments, etc.) necessaris per
produir-los.

En el cas de les construccions, s’ha d’enregistrar per separat el valor dels terrenys
i el de l’edificació, ja que els terrenys no es deprecien amb el pas del temps, és a
dir, no s’amortitzen.

Exemple de comptabilització d’immobilitzat material

G&J és una empresa comercial que va iniciar la seva activitat el primer dia de l’any 20xx
en uns locals llogats a l’efecte. Per tal d’engegar la seva activitat, G&J inverteix en diversos
actius (immobilitzat). Concretament, l’empresa compra mobiliari, un equip informàtic i un
vehicle pel repartiment a clients.

Comptem amb la següent informació detallada de cada element:

Taula 1.103.

Mobiliari Equip informàtic Vehicle

Preu d’acord amb la
factura

28.460 7.840 36.400

Descompte comercial -860 - -720

Descompte per
pagament immediat

-490 - -700

Base imposable 27.110 7.840 34.980

IVA suportat, 21% 5.693,10 1.646,40 7.345,80

Total factura 32.803,10 9.486,40 42.325,80

Pagament al comptat
(xec)

-16.070 -9.486,40 -13.600,00

Pagament pendent (6
mesos)

16.733,10 0,00 28.725,80

Es demana que anoteu en el llibre diari i major les operacions realitzades per l’empresa
G&J en relació a l’adquisició del seu immobilitzat.

Solució

Assentaments en el llibre diari corresponents a l’adquisició de l’immobilitzat de G&J:
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Taula 1.104.

01/01/20xx - Fra. XXX, proveïdor mobiliari DEURE HAVER

(216) Mobiliari 27.110

(472) Ha Pa, IVA suportat 5.693,10

(572) Bancs, c/c 16.070

(523) Proveïdors d’immobilitzat a c/t 16.733,10

01/01/20xx - Fra. XXX, proveïdor equip informàtic DEURE HAVER

(217) EPI’s 7.840

(472) Ha Pa, IVA suportat 1.646,40

(572) Bancs, c/c 9.486,40

01/01/20xx - Fra. XXX, proveïdor vehicle DEURE HAVER

(218) Elements de transport 34.980

(472) Ha Pa, IVA suportat 7.345,80

(572) Bancs, c/c 13.600

(523) Proveïdors d’immobilitzat a c/t 28.725,8

Traspàs al major:

Figura 1.18

Cal destacar que la propietat no és l’única forma de disposició dels béns de
l’immobilitzat de les empreses. Existeix també la fórmula de l’arrendament
financer o leasing, que consisteix en un contracte mitjançant el qual l’arrendador
traspassa el dret d’ús d’un bé a canvi del pagament de quotes d’arrendament
durant un termini determinat. Al final d’aquest termini, l’arrendatari té l’opció
de comprar el bé arrendat, pagant-ne un preu determinat, retornar-lo o renovar el
contracte inicial.

1.3.2 Amortització dels elements de l’immobilitzat material

A diferència d’altres factors de producció que s’esgoten en ser consumits (matèries
primeres, energia, etc.), els elements de l’immobilitzat permeten un ús continuat
al llarg de diferents exercicis econòmics. El seu tret fonamental podem dir que
és, doncs, la realització d’una despesa important en un moment del temps (quan
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s’adquireixen) i la seva contribució a la generació de beneficis per un període que
va més enllà de l’exercici en què van ser adquirits. És per això que el cost de la
utilització o consum d’aquests elements haurà de ser també distribuït en el temps.

L’amortització és l’expressió comptable de la depreciació (pèrdua de
valor) irreversible dels elements de l’actiu immobilitzat a causa de la seva
participació o ús en el procés productiu. És el consum real dels actius en el
temps.

Amb l’amortització s’aconsegueixen tres objectius:

1. Des del punt de vista comptable, una valoració més adequada dels béns que
es dóna pel fet de corregir el seu valor en l’import de la depreciació de valor.

2. Des del punt de vista econòmic, imputar al resultat de l’exercici el consum
anual d’aquests béns.

3. Des del punt de vista financer, recuperar el valor d’aquest immobilitzat,
quan aquest hagi de ser renovat.

Per la seva importància, desgranarem aquest tercer aspecte amb un exemple.

Exemple d’amortització d’immobilitzat material

Dues empreses de les mateixes característiques (empresa A que no amortitza els seus
actius immobilitzats, i empresa B que sí que els amortitza) adquireixen a començament
d’any un immobilitzat per valor de 1.000 AC. La vida útil estimada de l’immobilitzat és de 10
anys i el valor residual zero.

Els ingressos anuals de les empreses del nostre exemple són de 1.200 AC (el mateix en els
dos casos), i les despeses corrents de la seva activitat, de 200 AC.

I per simplificar la resolució del nostre exemple, considerarem que la situació de partida es
repeteix al llarg dels 10 anys de vida útil del bé.

Finalment, sabem que totes dues empreses reparteixen íntegrament el seu resultat.

Solució

Si apliquem el mètode d’amortització lineal que hem vist, obtenim el següent resultat de la
tresoreria en les dues empreses al cap dels 10 anys:

Taula 1.105.

Empresa A Empresa B

Ingressos 1.200 1.200

Despeses 200 (*) 300

RESULTAT 1.000 900

Tresoreria 1.000 1.000

Distribució del resultat 1.000 900

Tresoreria després de la
distribució

0 100

Tresoreria en acabar els 10
anys

0 100 x 10 = 1.000

(*) 200 + 100 de l’amortització

A la secció “Adreces
d’interès” del web del
mòdul podeu accedir a la
conferència “El concepte
d’amortització”
(Conferència del professor
Dr. Jordi Martí Pidelaserra
sobre la importància de
l’amortització de cara a la
renovació de
l’immobilitzat).
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Tots els elements de
l’immobilitzat material

s’amortitzen, a excepció del
compte 210, Terrenys i béns

naturals.

L’empresa que amortitza, en finalitzar la vida útil de l’element, haurà generat un fons
que li permetrà renovar el seu immobilitzat, mentre que l’empresa que no amortitza, en
repartir íntegrament el benefici declarat en la seva activitat, haurà de buscar un fons aliè
per finançar la renovació.

I el mètode de repartiment en el temps de l’amortització més utilitzat per les
empreses consisteix en distribuir-la linealment entre els anys de vida útil del bé,
de forma que el valor de la quota anual d’amortització sigui la mateixa cada
any. Aquest és el mètode anomenat lineal o constant, i obté la quota anual
d’amortització aplicant la següent fórmula:

A =
V a− V r

n

On:

• A, és la quota anual d’amortització.

• Va, correspon al valor inicial del bé immobilitzat que volem amortitzar.

• Vr, és el valor residual de bé, si existeix.

• n, correspon als anys de vida útil del bé.

Aplicant aquest procediment d’amortització, la dotació de l’exercici a l’amor-
tització motivarà en finalitzar l’any el següent assentament per cadascun dels
elements amortitzables inclosos dins el subgrup 21, Immobilitzat material, tal com
es mostra en la taula.

Taula 1.106. Amortizació de l’immobilitzat material

31/12/20xx - Amortització immobilitzat DEURE HAVER

(681) Amortització de l’immobilitzat material XXX

(281) Amortització acumulada de l’immobilitzat material XXX

Exemple d’amortització

Una empresa ha fet servir durant l’any 20xx una màquina en la seva activitat productiva
amb les següents característiques i particularitats estimades:

Taula 1.107.

Element Data de
compra

Preu
d’adquisició

Valor residual Vida útil

Maquinària 1/1/20xx 20.000 1.000 10 anys

Es demana:

• Calculeu la quota d’amortització de l’actiu anterior

• Redacteu l’assentament que reflectirà l’amortització d’aquest element en el llibre diari

Solució

Obtenim l’anualitat de l’amortització per mitjà de la la fórmula exposada més amunt:

A =
20.000− 1.000

10
= 1.900 AC
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L’assentament serà tal com es mostra:

Taula 1.108.

31/12/20xx - Amortització màquina DEURE HAVER

(681.3) Amortització de l’immobilitzat material,
maquinària

1.900

(281.3) Amortització acumulada de l’immobilitzat
material, maquinària

1.900

Noteu en l’exemple proposat que la maquinària va ser adquirida el primer dia de
l’any, cosa que determina que la dotació anual coincideixi amb la quota obtinguda
en la fórmula.

Si l’element hagués estat adquirit en qualsevol altre mes, hauríem de calcular,
per mitjà d’una simple regla de tres, el consum real del bé pels mesos en què
ha participat en l’activitat productiva de l’empresa.

A més del mètode de quota constant, existeixen altres alternatives de repartiment,
com ara l’amortització decreixent i l’amortització funcional.

L’amortització decreixent pren també el temps com la base de repartiment, però
pondera la quota anual d’acord amb un factor decreixent. La finalitat és aconseguir
una quota decreixent en el temps. L’aplicació d’aquest sistema es justifica pel fet
que a mesura que passa el temps, les despeses de manteniment d’un bé solen ser
superiors i d’aquesta manera s’obté una quota de despesa total anual més estable.

Exemple de dotació a l’amortització anual decreixent de l’immobilitzat

Una empresa adquireix una màquina per valor de 9.500 AC. El valor residual de la màquina
s’estima en 500 AC. La vida útil es fixa en 5 anys.

Es demana que calculeu la dotació a l’amortització anual d’aquesta màquina.

Solució

Per al càlcul de les amortitzacions decreixents s’utilitza el sistema de suma de dígits.

Els passos a seguir són els següents:

1. Sumem els nombres naturals que representen els períodes de vida útil de l’immobilitzat que
volem amortitzar.

2. Calculem la quota base repartint proporcionalment el valor a amortitzar entre la suma
anteriorment calculada en ordre decreixent.

3. La primera quota (primer any de vida útil) l’obtenim de multiplicar la quota base pel major dels
dígits de la vida útil de l’element; la segona, pel següent, i així successivament.

En el nostre exemple, tindrem:

1.
∑

nombres naturals de la vida útil estimada de l’element immobilitzat: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

2. Qa = 9.500−500
15

= 600

3. Pla d’amortització decreixent de la màquina:
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Taula 1.109.

Anys vida útil Dotació anual

1r 600 x 5 = 3.000

2n 600 x 4 = 2.400

3r 600 x 3 = 1.800

4t 600 x 2 = 1.200

5è 600 x 1 = 600

Un altre mètode (mètode funcional) consisteix en repartir el valor del bé amortit-
zable entre la producció estimada per tota la seva vida útil, mesurada en unitats
de producte acabat obtingut, en hores de funcionament, quilòmetres recorreguts,
etc. Aquest sistema comportaria l’obtenció d’una dotació anual d’amortització
diferent en funció de la producció obtinguda per l’actiu.

Així, per exemple, si a un vehicle se li estimen 50.000 km de vida útil total
(producció en quilòmetres que és capaç de fer), el seu valor d’adquisició és de
23.000 AC (valor residual 1.500 AC) i el primer any d’operativitat ha treballat 2.300
km, la dotació anual comportaria el següent càlcul i resultat:

A =
(V a− V r)

prodtotal
· prodany =

23.000− 1.500

50.000
· 2.300 = 989 AC

És a dir, es busca el valor de la màquina en unitats de producció per posteriorment
assignar quota en funció del seu ús anual.

1.3.3 Deterioraments de l’immobilitzat material

El PGC atribueix el concepte de deteriorament a la pèrdua que pot patir un bé pel
fet que en el moment de la seva realització (venda hipotètica) el valor pel qual
figura comptabilitzat pugui ser inferior al seu valor recuperable.

L’import recuperable és el major valor entre el valor raonable – costos de venda i
el valor en ús.

Els deterioraments, a diferència de les amortitzacions, recullen pèrdues reversi-
bles, és a dir, pèrdues que pot ser que no siguin definitives i, per tant, existeix
la possibilitat que l’element de l’actiu recuperi el seu valor posteriorment. No
obstant això, i pel mateix principi de prudència, caldrà reflectir de seguida
qualsevol sospita que el valor comptabilitzat pugui ser inferior al recuperable.

En les correccions de valor per deteriorament dels elements de l’immobilitzat
material intervenen els comptes: 691, Pèrdues per deteriorament de l’immobilitzat
material i 291, Deteriorament del valor de l’immobilitzat material. I la reversió del
deteriorament, en cas que el bé recuperi novament el seu valor inicial, es reflectirà
en el compte d’ingrés 791, Reversió del deteriorament de l’immobilitzat material.
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Exemple de comptabilització del deteriorament i la reversió del deteriorament de
l’immobilitzat material

Una empresa adquireix el primer dia de l’any una construcció per valor de 90.000 AC + IVA
del 21%. Forma de pagament: préstec hipotecari a 20 anys. A finals d’any, s’estima que
l’edificació ha sofert una pèrdua de valor de caràcter reversible. L’import recuperable en
aquell moment s’estima en només 60.000 AC.

En l’exercici econòmic següent, a conseqüència de l’anunci d’instal·lació d’un parc
tecnològic en uns terrenys contigus, s’estima que el seu valor recuperable és de 100.000
AC.

Es demana que comptabilitzeu en el llibre diari l’adquisició, deteriorament i reversió del
deteriorament de la construcció anterior.

Solució

Els assentaments, per ordre cronològic, seran els de la següent taula:

Taula 1.110.

01/01/20xx - Escriptura del bé immoble adquirit DEURE HAVER

(211) Construccions 90.000

(472) Ha Pa IVA suportat 18.900

(170) Préstecs a ll/t amb e/c 108.900

31/12/20xx - Deteriorament immobilitzat material,
Construcció

DEURE HAVER

(691.1) Pèrdues per deteriorament de l’immobilitzat
material, Construccions

30.000

(291.1) Deteriorament de valor de l’immobilitzat
material, Construccions

30.000

31/12/20xx+1 - Reversió del deteriorament de
l’immobilitzat material, Construccions

DEURE HAVER

(291.1) Deteriorament de valor de l’immobilitzat
material, Construccions

30.000

(791) Reversió del deteriorament de l’immobilitzat
material, Construccions

30.000

Observeu que tot i que es consideri que el 20xx+1 el valor recuperable de la
construcció és superior al valor comptabilitzat de l’immoble, el límit de la reversió
es trobarà sempre en l’import prèviament deteriorat, per aplicació del mateix
principi de prudència.

1.3.4 Baixa dels elements de l’immobilitzat

La baixa dels elements de l’immobilitzat es pot produir per dos motius: venda
(alienació de l’immobilitzat) o baixa definitiva de l’inventari per esgotament de la
seva vida útil o per pèrdua irreversible de valor.

Les pèrdues o beneficis per venda o baixa de l’immobilitzat material es registren
en els comptes 671, Pèrdues procedents de l’immobilitzat material i 771, Beneficis
procedents de l’immobilitzat material.
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Vegem-ne dos exemples.

Exemple de baixa d’elements de l’immobilitzat per obsolescència

Una empresa té comptabilitzada una màquina per un import de 37.200 AC. Tanmateix, i a
causa de l’aparició de nova tecnologia, la màquina resta totalment obsoleta, per la qual
cosa l’empresa decideix donar-la de baixa.:

Es demana que realitzeu l’assentament que aquesta empresa anotaria en el seu diari.

Solució

L’assentament de la baixa resultaria com segueix:

Taula 1.111.

31/12/20xx - Baixa immobilitzat material,
Maquinària

DEURE HAVER

(671.3) Pèrdues procedents de l’immobilitzat material,
maquinària

37.200

(213) Immobilitzat material, maquinària 37.200

Exemple de baixa d’elements de l’immobilitzat per venda

Una empresa ven per 4.000 AC mobiliari d’oficina que tenia comptabilitzat per 5.600 AC.
L’amortització acumulada, fins el moment, dels mobles era de 2.100 AC. L’IVA aplicable
a l’operació és del 21%. El comprador deixa a deure tot l’import a 6 mesos.

Es demana que comptabilitzeu la venda del mobiliari anterior en el llibre diari.

Solució

Aquesta venda donaria lloc a la següent anotació/assentament en el llibre diari:

Taula 1.112.

xx/xx/20xx - Venda de l’immobilitzat material,
Mobiliari

DEURE HAVER

(543) Crèdits a curt termini per alienació d’immobilitzat 4.840

(281.6) Amortització acumulada de l’immobilitzat
material, Mobiliari

2.100

(216) Mobiliari 5.600

(477) Ha Pa, IVA repercutit 840

(771) Beneficis procedents de l’immobilitzat material 500

Noteu que la baixa de l’immobilitzat implica el càlcul d’allò que s’anomena el valor net
comptable de l’element, és a dir, el seu valor d’adquisició menys les correccions valoratives
enregistrades fins aquell moment. Pel cas de l’exemple, només amortitzacions.

El signe de la diferència entre el valor net comptable i el valor de recuperació o venda
determinarà si hi ha hagut benefici o pèrdua en l’operació de venda de l’immobilitzat.

Valor net comptable del mobiliari = Valor d’adquisició – amortitzacions – deterioraments =
5.600 – 2.100 = 3.500 AC

Com que 3.500 AC ≤ 4.000 AC, l’empresa amb l’operació obté un benefici de 500 AC.
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1.4 La liquidació de l’IVA

L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) grava les adquisicions de béns i serveis. Les
empreses, en establir relacions de compravenda, estan obligades a facturar als seus
clients el valor de l’impost, de la mateixa manera que estan obligades a pagar als
seus proveïdors l’import del mateix.

El tipus impositiu aplicat en l’actualitat amb caràcter general és del 21%. Existeix,
però, un tipus reduït del 10% i un altre superreduït del 4%.

Les factures que s’envien als clients i les que es reben dels proveïdors porten
incorporat l’IVA.

Les empreses han de presentar en Hisenda Pública una declaració-liquidació
tributària d’aquest impost.

En les relacions amb clients i deutors en general, les empreses repercuteixen
l’IVA i, per tant, reben dels clients el valor de les vendes més l’IVA, que
després han d’ingressar a l’Estat. El PGC comptabilitza l’IVA repercutit en
el compte 477, Ha Pa, IVA repercutit.

En les relacions amb els seus proveïdors i creditors en general, les empreses
paguen les compres realitzades més l’IVA, és a dir, suporten l’IVA. El PGC
comptabilitza l’IVA suportat en el compte 472, Ha Pa IVA suportat.

Si l’IVA suportat és menor que l’IVA repercutit en el període transcorregut entre
dues liquidacions a l’Estat, l’empresa deu a Hisenda la diferència, i és per això
que haurà de comptabilitzar-la en el compte 4750, Ha Pa creditora per IVA.

I si l’IVA suportat és major que l’IVA repercutit, en el període transcorregut
entre dues liquidacions a l’Estat, és Hisenda Pública la que deu a l’empresa la
diferència. La comptabilització d’aquest deute d’Hisenda s’efectua llavors per
mitjà del compte 4700, Hisenda Pública deutora per IVA.

En aquest darrer cas, és a dir, quan és Hisenda qui deu la diferència, l’empresa
pot escollir entre que l’administració restitueixi el pagament excessiu realitzat per
l’empresa o l’aplicació del mecanisme denominat de compensació.

El mecanisme de compensació permet que l’empresa compensi l’import que
l’administració hauria de retornar-li en la liquidació d’un període amb la
liquidació del període posterior.

La compensació permetria, llavors, que si en un segon període, a l’empresa li
correspon ingressar la diferència entre l’IVA repercutit i suportat, se’l pogués
restar de l’import que l’administració li deu del període anterior.
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Exemple de liquidació d’IVA

Una empresa realitza les següents operacions:

1. Ven mercaderies per valor de 20.000 AC. Pagament: xec bancari. IVA de l’operació: 21%.

2. Ven mercaderies per valor de 30.000 AC. Pagament: 50% al comptat per mitjà d’un xec bancari
i l’altra meitat a tres mesos. IVA de l’operació: 21%.

3. Es compren mercaderies per valor de 15.000 AC. Pagament: xec bancari. IVA del’operació:
21%.

4. Es compren mercaderies per valor de 50.000 AC. Pagament: 20.000 AC al comptat en efectiu i
la resta a tres mesos. IVA de l’operació: 21%.

Es demana:

• Comptabilitzeu les operacions anteriors en el llibre diari i major

• Realitzeu la liquidació de l’IVA

Solució

Assentaments en el llibre diari:

Taula 1.113.

xx/xx/20xx - Fra. XXX, Client 1 DEURE HAVER

(572) Bancs, c/c 24.200

(700) Vendes de mercaderies 20.000

(477) Ha Pa, IVA repercutit 4.200

xx/xx/20xx - Fra. XXX, Client 2 DEURE HAVER

(572) Bancs, c/c 18.150

(430) Clients 18.150

(700) Vendes de mercaderies 30.000

(477) Ha Pa, IVA repercutit 6.300

Taula 1.114.

xx/xx/20xx -Fra. XXX, Proveïdor 1 DEURE HAVER

(600) Compres de mercaderies 15.000

(472) Ha Pa, IVA suportat 3.150

(572) Bancs, c/c 18.150

xx/xx/20xx - Fra. XXX, Proveïdor 2 DEURE HAVER

(600) Compres de mercaderies 50.000

(472) Ha Pa, IVA suportat 10.500

(570) Caixa, AC\ 20.000

(400) Proveïdors 40.500
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• Traspàs al llibre major:

Figura 1.19

Les anotacions anteriors comporten la següent liquidació d’IVA:

Total IVA repercutit: 10.500 AC < Total IVA suportat: 13.650 AC; Hisenda Pública resulta
llavors deutora per IVA.

I l’assentament corresponent a la liquidació:

Taula 1.115.

xx/xx/20xx - Liquidació IVA DEURE HAVER

(477) Ha Pa, IVA repercutit 10.500

(4700) Ha Pa, deutora per IVA 3.150

(472) Ha Pa, IVA suportat 13.650

L’anotació en el llibre major després de l’assentament anterior seria:

Figura 1.20

Observeu que en el supòsit de presentar els comptes d’IVA en el període de
liquidació següent els saldos de 20.000 l’IVA repercutit i 14.000 l’IVA suportat,
l’assentament comptable a redactar seria:
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En IVA repercutit < IVA
suportat, si en finalitzar

l’any seguís existint un
import global a compensar,

l’empresa decidirà si
sol·licitar la devolució o

esperar la compensació en
exercicis posteriors

Resultat d’un període =
Ingressos del període –
Despeses del període

Del model de compte de
pèrdues i guanys

establert pel PGC de 2007
se’n parla extensament en

la unitat Els comptes
anuals bàsics. Diagnosi.

Taula 1.116. Liquidació de l’IVA

xx/xx/20xx - Liquidació IVA DEURE HAVER

(477) Ha Pa, IVA repercutit 20.000

(472) Ha Pa, IVA suportat 14.000

(4700) Ha Pa, deutora per IVA 3.150

(4750) Ha Pa, creditora per IVA 2.850

La liquidació d’aquest segon període hauria estat a ingressar per l’import de 6.000
AC (Hisenda Pública, creditora per IVA), però en restar pendent de compensar el
deute anterior de 3.150 AC, a l’administració acabarà abonant només 2.850 AC.

En resum, a l’hora de liquidar l’impost (mensualment o trimestral) poden
sorgir dues situacions:

1. IVA repercutit > IVA suportat, es paga a Hisenda Pública

2. IVA repercutit < IVA suportat, es compensa la diferència en les
següents declaracions o es demana la seva devolució.

1.5 Càlcul del resultat

Per calcular el resultat d’un període econòmic determinat, cal considerar el corrent
real o econòmic dels ingressos i despeses d’aquest període i no el corrent monetari
que se’n deriva (cobraments i pagaments), d’acord amb el principi comptable de
meritació.

El càlcul del resultat permet conèixer el grau de creació de riquesa que
l’empresa aporta al sistema econòmic, entès aquest com l’excedent dels seus
ingressos econòmics sobre les despeses i consums de factors productius
i financers, i, si es dóna el cas, dels beneficis i pèrdues obtinguts en la
realització d’altres activitats no relacionades amb el seu negoci habitual.

L’estat financer que recull l’origen i formació d’aquest excedent econòmic es
denomina compte de pèrdues i guanys, i forma part dels comptes anuals exigits
mercantilment a les empreses.

Convé ressaltar que les empreses, a efectes de la seva pròpia gestió, calculen
periòdicament els seus resultats amb un plantejament més econòmic (com també
fan amb el balanç de situació), d’acord amb l’esquema de l’anomenat compte de
resultats.
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El compte de resultats és l’estat financer en el qual les empreses presenten
els seus resultats (parcialment i acumulada) sense subjectar-se a l’exigència
formal del PGC. Això significa que cada empresa pot construir el seu compte
de resultats amb un format diferent, segons les seves necessitats d’informació
per a la gestió.

El compte de resultats presenta els nivells de marges i resultats (per una empresa
industrial) que es mostren en la figura 1.21.

Figura 1.21. Diferents nivells de marges i
resultats

Compte de pèrdues i guanys i compte de resultats

El compte de pèrdues i guanys i el compte de resultats es diferencien per l’estructura i
descripció del resultat, no per la quantia.

El compte de pèrdues i guanys classifica les despeses segons la seva naturalesa i en
conseqüència no estableix marges parcials (marge industrial i comercial).

El compte de resultats classifica les despeses d’acord amb la seva funció (industrial,
comercial, d’estructura general). Aquest compte determina marges parcials a fi d’obtenir
informació bàsica per la presa de decisions de gestió en l’empresa.

Calcular el resultat d’un període en base al corrent econòmic real exigeix:

1. Periodificar els ingressos i les despeses, és a dir, imputar-los comptablement
al període al qual corresponen (en el cas d’una despesa, al període en què
aquesta es consumeix).

2. Considerar el possible risc de ruptura del corrent financer. El risc de no
cobrar dels clients i que es trenqui el corrent monetari de recursos de les
inversions realitzades obliga a dotar provisions per a possibles insolvències
dels clients.

3. Considerar també, com a despeses, altres riscos previsibles i pèrdues even-
tuals amb origen en l’exercici el resultat dels quals puguin ser prèviament
estimats per l’empresa.

Totes les empreses han de procedir a una periodificació de certes despeses. La raó
d’aquesta periodificació és que l’adquisició d’un factor productiu pot no coincidir
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en un període amb la seva utilització o consum, i gairebé mai no coincideix amb
el moment del pagament.

Pel que fa a les correccions valoratives, provisions o reduccions de valor (deterio-
raments) a causa dels riscs comentats, caldrà considerar si aquestes són:

1. Correccions permanents o irreversibles: baixa de l’immobilitzat finalitzada
la seva vida útil o per venda d’aquest o amortització dels equips productius.

2. Correccions reversibles: en aplicació del principi comptable de prudència,
s’han de considerar les pèrdues i altres riscos eventuals com a despeses de
l’exercici tan bon punt es coneguin i puguin ser estimats.

Els deterioraments de l’actiu corrent afecten principalment els crèdits de clients i
deutors, i les existències de productes i materials.

Realitzades les operacions d’ajust anteriors (periodificacions i deterioraments)
estarem en disposició d’obtenir el resultat, seguint el procés anomenat de regu-
larització comptable dels comptes de gestió.

La regularització comptable dels comptes de gestió té com a finalitat
agrupar totes les despeses i ingressos (resultat de l’activitat), i pèrdues i
beneficis (per altres activitats o per correccions de valor) del període en un
sol compte, el compte 129, Resultat de l’exercici, que expressarà el resultat
comptable del període.

Aquest traspàs al resultat implicarà saldar tots els comptes de despesa i ingrés,
pèrdua i benefici (grups 6 i 7) que figuren en el llibre major, de forma que
únicament presentaran saldo els comptes que descriuen els components del
patrimoni net (els comptes que formen part del balanç de situació), tal com podeu
veure en la figura 1.22.

Figura 1.22. Resultat de l’exercici

El compte 129, Resultat de l’exercici, presentarà saldo deutor quan la suma de
les despeses i possibles pèrdues sigui superior al total d’ingressos del període.
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En aquest cas l’empresa haurà obtingut pèrdues. Contràriament, aquest compte
presentarà saldo creditor quan la suma dels ingressos i beneficis superi les
despeses i pèrdues del període. L’empresa haurà obtingut, així, beneficis.

Exemple de càlcul del resultat d’un exercici

El llibre major d’una empresa, en finalitzar l’exercici comptable 20xx, presenta les següents
anotacions:

Figura 1.23

Figura 1.24

Figura 1.25

Informació addicional: l’empresa fa servir el procediment administratiu de comptabilització
de les existències

Es demana que determineu el resultat de l’exercici.

Solució
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El resultat de l’exercici s’obté del traspàs dels saldos dels comptes de gestió (ingressos i
beneficis, despeses i pèrdues) al compte de resultats.

L’empresa de l’exemple, hauria obtingut un benefici d’explotació de 1.445 AC, ja que el saldo
creditor provinent dels beneficis per vendes supera el consum de despeses del període.

Figura 1.26

Procediment administratiu de comptabilització de les existències

El procediment administratiu de comptabilització de les existències comptabilitza les
entrades i sortides de magatzem al mateix preu (el preu de cost). Així, en cada operació de
venda se separa el cost dels béns venuts del total del preu públic d’aquests béns. D’aquesta
forma, el saldo dels comptes del grup 3 (existències) sempre reflecteixen el seu valor real
(valoració del magatzem), i un altre compte de gestió creat a l’efecte va recollint el benefici
o pèrdua que es produeix en cada operació de venda. En l’empresa de l’exemple s’ha optat
per nomenar aquest compte com a “benefici de vendes”.

Tot i que aquest no sigui el mètode utilitzat pel PGC pel control de les existències val a dir
que el resultat final obtingut és el mateix.
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2. Comptabilització d’operacions d’un exercici comptable complet

El termini màxim de temps en comptabilitat per l’elaboració dels comptes anuals
és d’un any, període denominat exercici comptable.

El cicle comptable anual consta de diferents fases:

1. Obertura de la comptabilitat.

2. Registre de les transaccions.

3. Regularització d’existències i periodificació.

4. Regularització dels comptes de gestió (ingressos i despeses).

5. Tancament de la comptabilitat.

Des de la seva constitució i a través de l’activitat productiva desenvolupada al llarg
del temps, les empreses van acumulant riquesa. Aquesta riquesa (patrimoni net)
s’expressa mitjançant el balanç de situació al final d’un exercici comptable.

Cada exercici comptable s’engega i es tanca amb un balanç de situació, que
constitueix el punt de partida del cicle comptable següent.

L’inventari és l’instrument de control i d’informació que serveix per ser comparat
amb les dades comptables del balanç de situació i, si cal, realitzar el ajustos
corresponents.

Les transaccions que es realitzen durant el nou exercici introduiran variacions en
els comptes recollits en el balanç inicial i és per això que en començar cada cicle
comptable hem de tenir en compte els actius, passius i elements del patrimoni net
del balanç final de l’exercici anterior.

La fase d’obertura de la comptabilitat consisteix en reflectir en els llibres diari
i major la informació continguda en el balanç de situació a l’inici del període
comptable (balanç de situació final del període anterior).

La fase de registre de les transaccions consisteix en anotar les transaccions
efectuades en els llibres diari i major seguint la tècnica de la partida doble.

Després, s’elabora el balanç de comprovació de sumes i saldos i es realitzen les
operacions de regularització de comptes que porten a la determinació del resultat
de l’exercici.

La darrera etapa del cicle comptable consisteix en el tancament de la comptabilitat,
operació inversa a la d’obertura. Aquest tancament ve representat per l’assenta-
ment de tancament que té com a finalitat saldar tots els comptes que presenten
saldo fins el moment i confeccionar novament la informació de síntesi (comptes
anuals) amb la qual s’iniciarà un nou cicle comptable.

Cicles comptables anuals

Cada exercici comptable és
independent, per la qual cosa el
procés de registre es divideix en
cicles comptables anuals que
impliquen un inici i un
tancament de la comptabilitat.
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Podeu observar la seqüència del cicle comptable en la figura 2.1.

Figura 2.1. Seqüència del cicle comptable

Per tal d’estudiar el procés d’anàlisi, registre i elaboració de la informació
comptable externa d’un exercici comptable complet, ens valdrem de dos exemples.
El primer correspon a GAD SL, una empresa de nova creació orientada a la
distribució de bicicletes de muntanya, que ens servirà de base per tota l’explicació
teòrica de suport. I en segon lloc, resoldrem d’inici a fi el cicle comptable de
GOOD SL, una empresa ja en funcionament dedicada a la venda a l’engròs de
sandàlies de pell.

2.1 Assentament d’obertura

L’obertura de la comptabilitat es realitza quan l’empresa inicia el seu negoci (cons-
titució) i en encetar cada exercici econòmic, i dóna peu als següents processos:

• L’inventari, a través del qual s’identifiquen, classifiquen i valoren, en unitats
monetàries, els diferents elements del patrimoni empresarial.

• L’obertura de llibres, per mitjà de l’assentament d’obertura, que consisteix
en l’anotació en el llibre diari i traspàs al major, dels elements de l’inventari
(empreses ja constituïdes i en funcionament), o del capital de constitució
(empreses de nova creació).

L’inventari és un instrument de control i d’informació dels elements
patrimonials de l’empresa. L’inventari inicial relaciona els elements amb
els quals comença l’activitat de l’empresa, i el final es confecciona quan
finalitza el cicle comptable.
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La presentació resumida i estructurada de l’inventari amb les sumes deutores i
creditores dels diferents comptes que integren el patrimoni fa que aquest tingui
caràcter de balanç de situació final per l’exercici que es tanca i balanç de situació
inicial per l’exercici que comença.

Figura 2.2. Inventari

Tot inventari consta de tres parts (veieu figura 2.2):

1. Encapçalament: part en la qual consta el nom de l’empresa i la data de
realització.

2. Cos: part en la qual es relacionen pròpiament els elements patrimonials
classificats i valorats.
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3. Peu: part en la qual podrem trobar el patrimoni net de l’empresa, calculat
com la diferència entre els béns i drets, i les obligacions.

L’assentament d’obertura, com el seu nom indica, es realitza el primer
dia de l’exercici comptable. Aquest assentament recull la informació de
l’assentament de tancament del període comptable anterior, i ha de coincidir
amb l’inventari.

L’estructura de l’assentament d’obertura es pot veure a la taula:

Taula 2.1. Estructura de l’assentament d’obertura

01/01/20xx - Assentament d’obertura DEURE HAVER

Comptes amb saldo deutor XXX

Comptes amb saldo creditor XXX

En el deure de l’assentament d’obertura es registren tots els comptes amb saldo
deutor. Aquests es corresponen, generalment, amb els comptes d’actiu. I en
l’haver es registren tots els comptes amb saldo creditor, que es corresponen,
generalment, amb comptes de passiu i de patrimoni net.

Per tal d’explicar el cicle comptable complet farem servir les dades de l’empresa
GAD SL, que es constitueix en data 1/1/20xx amb l’objectiu de comercialitzar
bicicletes de muntanya.

Les operacions de GAD SL en el període 20xx són les que s’expliquen a
continuació.

Els seus socis aporten 6.000 AC, que són dipositats en la caixa social.

Durant l’exercici es realitzen les següents operacions:

1. Compra de bicicletes per un import de 50.000 AC. Pagament: a crèdit amb
IVA del 21%.

2. Venda de bicicletes per un import de 100.000 AC. Cobrament: a crèdit. IVA
del 21%.

3. Cobra pel banc 80.000 AC dels seus clients.

4. Paga als proveïdors de bicicletes 30.000 AC mitjançant transferència bancà-
ria.

5. El dia 1/3/XX compra mobiliari per import de 12.000AC. Pagament: 10.000
AC pel banc i la resta a crèdit. IVA del 21%. Vida útil estimada: 10 anys.
Valor residual: zero.

6. El dia 1/12/XX lloga una furgoneta per desenvolupar la seva activitat en les
millors condicions possibles. Es paguen per transferència bancària 18.000
AC per avançat (corresponen a 6 mesos de lloguer).
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7. El valor de les existències finals de bicicletes, d’acord amb el seu inventari,
és de 5.000 AC. Tanmateix, en contrastar-lo amb el seu valor de realització,
s’estima l’existència d’un deteriorament reversible per un import de 1.000
AC.

8. L’electricitat de la nau, consum pendent de pagament, en data 31/12/XX,
s’estima en 2.000 AC.

L’empresa GAD es constitueix en data 1/1/20xx, per tant, el seu assentament
d’obertura coincidirà amb l’assentament de constitució:

Taula 2.2. Assentament d’obertura de GAD

01/01/20xx - Assentament d’obertura DEURE HAVER

(570) Caixa, AC 6.000

(102) Capital 6.000

2.2 Registre comptable d’operacions diàries

Els fets comptables (transaccions) es registren, mitjançant assentaments en el
llibre diari i el trasllat posterior dels comptes implicats al llibre major.

El llibre diari de GAD SL per les operacions efectuades en l’exercici, serà:

Taula 2.3. Llibre diari de GAD

xx/xx/20xx - Fra. XXX, proveïdor bicicletes XXX DEURE HAVER

(600.1) Compra de mercaderies, bicicletes 50.000

(472) Ha Pa IVA suportat 10.500

(400.1) Proveïdor bicicletes XXX 60.500

xx/xx/20xx - Fra. XXX, client XXX DEURE HAVER

(430.1) Client XXX 121.000

(700.1) Venda de mercaderies, bicicletes 100.000

(477) Ha Pa, IVA repercutit 21.000

xx/xx/20xx - Cobrament client XXX DEURE HAVER

(572) Bancs, c/c 80.000

(430.1) Client XXX 80.000

xx/xx/20xx - Pagament proveïdor bicicletes XXX DEURE HAVER

(400.1) Proveïdor bicicletes XXX 30.000

(572) Bancs, c/c 30.000
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Taula 2.4. Llibre diari de GAD (cont.)

01/03/20xx - Fra. XXX, proveïdor mobiliari DEURE HAVER

(216) Mobiliari 12.000

(472) Ha Pa, IVA suportat 2.520

(572) Bancs, c/c 10.000

(523.1) Proveïdor d’immobilitzat a c/t XXX 4.520

01/12/20xx - Rebuts XXX, lloguer furgoneta DEURE HAVER

(620) Arrendaments i cànons 18.000

(472) Ha Pa, IVA suportat 3.780

(572) Bancs, c/c 21.780

En la figura 2.3 i figura 2.4 veiem el trasllat a major.

Figura 2.3. Trasllat al major

Figura 2.4. Trasllat al major

2.3 Balanç de comprovació de sumes i saldos

Els comptes amb saldo deutor expressen inversions netes, és a dir, el valor dels
béns i drets (actius) que l’empresa té en finalitzar el període i el de les despeses
realitzades durant el mateix.

Els comptes amb saldo creditor reflecteixen els recursos nets que resulten de les
transaccions fetes o, el que és el mateix, el valor de les fonts de finançament de
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l’empresa al final del període (patrimoni net i passius) i el dels ingressos realitzats
en aquest temps.

Per verificar aquestes igualtats, el balanç de comprovació de sumes i saldos fa
servir 5 columnes destinades a relacionar tots els comptes que figuren en el llibre
major, registrar el total de les anotacions del deure i de l’haver de cada compte i
el seu saldo deutor o creditor, respectivament.

El balanç de comprovació de sumes i saldos de GAD, després d’efectuades les
transaccions anteriors i fent servir les denominacions del PGC serà:

Taula 2.5. Balanç de comprovació de sumes i saldos de GAD

COMPTES
SUMES
DEURE HAVER

SALDOS
DEUTORS CREDITORS

(570) Caixa, AC 6.000 6.000

(102) Capital 6.000 6.000

(572) Bancs, c/c 80.000 61.780 18.220

(600.1) Compres de mercaderies,
bicicletes

50.000 50.000

(400.1) Proveïdor bicicletes, XXX 30.000 60.500 30.500

(430.1) Client, XXX 121.000 80.000 41.000

(700.1) Venda de mercaderies,
bicicletes

100.000 100.000

(216) Mobiliari 12.000 12.000

(523.1) Proveïdors d’immobilitzat a c/t
(mobiliari)

4.520 4.520

(620) Arrendaments i cànons 18.000 18.000

(472) Ha Pa, IVA suportat 16.800 16.800

(477) Ha Pa, IVA repercutit 21.000 21.000

TOTAL 333.800 333.800 162.020 162.020

2.4 La regularització comptable

Un cop completada l’etapa de desenvolupament comptable, en la qual s’han
enregistrat totes les operacions de l’exercici, cal realitzar una sèrie d’ajustos per
tal d’adequar els saldos comptables a la realitat de l’empresa, de tal manera que
els estats de síntesi (comptes anuals) presentin una imatge fidel de la situació
financera, patrimonial i dels resultats de l’empresa en el moment que aquests es
formulen.

El procés de regularització, en el model comptable bàsic, conté les següents fases:

1. Reclassificació de partides.

2. Periodificació d’ingressos i despeses.
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3. Correccions valoratives.

4. Rectificacions de l’inventari.

5. Liquidació de l’IVA.

6. Regularització dels comptes de gestió.

La reclassificació consisteix en fer determinats canvis de partides d’uns comptes
a altres per haver canviat les característiques dels seus elements en el temps. Un
exemple és la classificació d’elements patrimonials en curt o llarg termini, d’acord
amb si es tracta d’operacions amb venciment fins a dotze mesos o superior. Així,
en les partides originàriament comptabilitzades per períodes superiors a l’any, la
part que venç en els propers dotze mesos haurà de comptabilitzar-se en el curt
termini, és a dir, han de reclassificar-se en l’actiu o passiu corrent, segons la seva
naturalesa.

Exemple de reclassificació del deute.

Una societat manté en el seu balanç un deute a llarg termini amb entitats de crèdit per un
import de 30.000 AC a retornar en tres anys. En el moment de fer la regularització, l’empresa
comprova que en el transcurs de l’any següent haurà de retornar a l’entitat financera 10.000
AC. Per tant, aquesta part ha de ser reclassificada a curt termini.

L’assentament que reflecteix aquest traspàs a curt termini en el cas de l’exemple és el que
es mostra a continuació:

Taula 2.6.

31/12/20xx - Reclassificació del deute DEURE HAVER

(170) Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 10.000

(520) Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 10.000

El saldo (creditor) del compte 170, Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit,
serà de 20.000 AC després de la reclassificació. I el compte 520, Deutes a curt
termini amb entitats de crèdit, recollirà també ara un saldo (creditor) de 10.000 AC.

La periodificació comporta reconèixer comptablement aquells ingressos i con-
sums (despeses) que, tot i que han estat realitzats, encara no han produït cap
corrent monetari de cobrament o pagament. Per altra banda, comporta excloure
del càlcul del resultat del període aquells ingressos i despeses que, malgrat haver
generat un corrent monetari, encara no han suposat una cessió o consum real
de drets. Així doncs, l’objectiu de la periodificació és imputar a cada exercici
comptable els ingressos i despeses efectivament realitzades, independentment de
si han estat cobrats o pagats.

La periodificació d’ingressos i despeses presenta quatre modalitats, segons es
mostra a la taula 2.7.
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Taula 2.7. Ajust comptable al tancament de l’exercici

Despeses registrades i no
meritades

Ajust de la despesa Reconeixement d’un dret real

Ingressos registrats i no
meritats

Ajust de l’ingrés Reconeixement d’un passiu (flux
real)

Despeses meritades i no
registrades

Reconeixement de la despesa Reconeixement d’un passiu

Ingressos meritats i no
registrats

Reconeixement de l’ingrés Reconeixement d’un dret de
cobrament

En l’exemple de l’empresa GAD, s’hauran de realitzar dos ajustos per periodifica-
ció:

1. El consum d’electricitat és una despesa meritada i no registrada. Caldrà fer
un ajust per tal de reconèixer el passiu corresponent.

2. Pel que fa al lloguer de la furgoneta, es produeix una despesa registrada i
no meritada. La part meritada és de 3.000 (18.000 / 6 = 3.000), i la part no
meritada puja a 15.000 AC. Caldrà reconèixer un dret real.

Els assentaments en el diari que reflecteixen aquests ajustos són:

Taula 2.8. Assentaments en el diari

31/12/20xx - Ajustos per periodificació DEURE HAVER

(628) Subministraments 2.000

(410) Creditors per prestació de serveis 2.000

31/12/20xx - Ajustos per periodificació DEURE HAVER

(480) Despeses anticipades 15.000

(620) Arrendaments i cànons 15.000

Els actius no corrents que permeten desenvolupar l’activitat de l’empresa durant
un període llarg pateixen una pèrdua de valor sistemàtica (depreciació) pel seu ús
i incorporació en el procés productiu.

L’amortització és l’expressió comptable de la depreciació irreversible dels ele-
ments de l’actiu immobilitzat per la seva participació en el procés productiu.

Tanmateix, l’amortització no és l’única causa de les correccions valoratives que
s’han de tenir en compte en finalitzar el període. Un segon motiu de rectificació
en el valor de determinats elements patrimonials de l’actiu és l’anomenat deterio-
rament que també es dóna en el cas de l’immobilitzat o els deutes de clients.

Els deterioraments de valor són pèrdues de caràcter reversible que es
produeixen en cas de realitzar-se l’actiu en finalitzar el període. Es
caracteritzen per la seva reversibilitat, és a dir, poden canviar de signe en
el temps.
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Tot i que, depenent de la naturalesa dels actius afectats, el càlcul de la valoració
del deteriorament pot ser diferent, en general, podem considerar el deteriorament
com la diferència entre el valor de comptabilització de l’element i el seu valor
recuperable.

Seguint amb l’exemple de l’empresa GAD són dos els ajustos que hauria de
realitzar l’empresa per motiu de correccions valoratives:

1. La derivada del consum de l’immobilitzat (amortització, pèrdua irreversi-
ble).

2. La pèrdua hipotètica que afecta les mercaderies (pèrdua reversible, deterio-
rament).

Aquests ajustos per correcció de valor es traduiran en els assentaments següents:

Taula 2.9. Traducció dels ajustos per correcció de valor en els assentaments

31/12/20xx - Amortització mobiliari DEURE HAVER

(681.6) Dotació a l’amortització de l’immobilitzat material,
mobiliari

1.000

(281.6) Amortització acumulada de l’immobilitzat material,
mobiliari

1.000

31/12/20xx - Deteriorament bicicletes DEURE HAVER

(693.1) Pèrdues per deteriorament de les existències de
bicicletes

1.000

(390) Deteriorament de valor de les existències 1.000

Noteu que la quota d’amortització anual en aquest cas és de 1.200, però com que
han transcorregut 10 mesos des que es va adquirir l’immobilitzat, cal amortitzar
1.000 AC aquest exercici.

L’ajust en les existències, anomenat també ajust per rectificació d’inventari, cor-
regeix el saldo de les existències fent servir el compte 610, Variació d’existències,
que, com la resta de comptes de gestió, es liquida contra el resultat de l’exercici.

La variació d’existències pot tractar-se comptablement per diferències, o bé
anul·lant el valor de les existències de l’exercici anterior (import del compte
corresponent del grup 3) i reflectir el nou valor de les existències.

Utilitzarem el procediment d’anul·lació del saldo d’existències inicial, i anotarem
el doble assentament:



Tractament de la documentació comptable 97 Registre comptable

Taula 2.10. Anotació del doble assentament

31/12/20xx - Baixa de les existències inicials DEURE HAVER

(610) Variació d’existències de mercaderies XXX

(300) Mercaderies XXX

31/12/20xx - Alta de les existències finals DEURE HAVER

(300) Mercaderies XXX

(610) Variació d’existències de mercaderies XXX

Per al cas de GAD, com que l’empresa es constitueix en l’exercici actual, les seves
existències inicials són zero i, per tant, ens limitarem a informar sobre la diferència
positiva de 5.000 AC en l’inventari:

Taula 2.11. Rectificació de l’inventari de GAD

31/12/20xx -Rectificació de l’inventari DEURE HAVER

(300) Mercaderies 5.000

(610) Variació d’existències de mercaderies 5.000

El següent pas serà fer la liquidació de l’IVA.

Si el total de l’IVA repercutit ha estat superior a l’IVA suportat deduïble en el
període impositiu, farem ús del compte 4750, Ha Pa, creditora per IVA, per
liquidar la diferència. L’empresa haurà d’abonar la diferència a la Hisenda Pública.
I si, contràriament, l’IVA suportat deduïble és superior a l’IVA repercutit, farem
servir el compte 4700, Ha Pa, deutora per IVA, per comptabilitzar la diferència al
nostre favor.

Taula 2.12. Liquidació de l’IVA de GAD

31/12/20xx - Liquidació de l’IVA DEURE HAVER

(477) Ha Pa, IVA repercutit 21.000

(4750) Ha Pa, creditora per IVA 4.200

(472) Ha Pa, IVA suportat 16.800

Un cop realitzades les operacions d’ajust anteriors, més la liquidació de l’IVA, i
quan els saldos dels comptes dels grups 6 i 7 expressin les despeses i ingressos
efectivament imputables a l’exercici comptable, podrem procedir a la determina-
ció del resultat abans de la regularització dels comptes de gestió que consisteix
en agrupar totes les despeses del període en un sol compte, el compte 129, Resultat
de l’exercici.

L’estat del llibre major de GAD fins el moment és el que es mostra en la figura 2.5,
figura 2.6, figura 2.7 i figura 2.8.
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Figura 2.5. Estat del llibre major de GAD

Figura 2.6. Estat del llibre major de GAD

Figura 2.7. Estat del llibre major de GAD

Figura 2.8. Estat del llibre major de GAD

El balanç de comprovació de sumes i saldos és:
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Taula 2.13. Balanç de comprovació de sumes i saldos de GAD

COMPTES
SUMES
DEURE HAVER

SALDOS
DEUTORS CREDITORS

(570) Caixa, AC 6.000 6.000

(100) Capital social 6.000 6.000

(572) Bancs, c/c 80.000 61.780 18.220

(600.1) Compres de mercaderies,
bicicletes

50.000 50.000

(400.1) Proveïdor bicicletes, XXX 30.000 60.500 30.500

(430.1) Client, XXX 121.000 80.000 41.000

(700.1) Venda de mercaderies,
bicicletes

100.000 100.000

(216) Mobiliari 12.000 12.000

(523.1) Proveïdors d’immobilitzat a c/t
(mobiliari)

4.520 4.520

(620) Arrendaments i cànons 18.000 15.000 3.000

(472) Ha Pa, IVA suportat 16.800 16.800

(472) Ha Pa, IVA repercutit 21.000 21.000

(300) Mercaderies 5.000 5.000

(610) Variació d’existències 5.000 5.000

(693) Pèrdues per deteriorament
d’existències

1.000 1.000

(681.6) Dotació a l’amortització de
l’immobilitzat material, mobiliari

1.000 1.000

(281.6) AAIM, mobiliari 1.000 1.000

(480) Despeses anticipades 15.000 15.000

(390) Deteriorament de valor de les
existències

1.000 1.000

(628) Subministraments 2.000 2.000

(410) Creditors per presentació de
serveis

2.000 2.000

(4750) Ha Pa, creditora per IVA 4.200 4.200

TOTAL 378.800 378.800 154.220 154.220

El resultat de l’exercici vindrà determinat per l’assentament de regularització
següent:
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En la unitat “Els comptes
anuals bàsics. Diagnosi”

exposarem amb detall les
bases per l’elaboració del

compte de pèrdues i
guanys, d’acord amb la

normativa del PGC-
PIMES.

Taula 2.14. Assentament de regularització de GAD

31/12/20xx - Regularització dels comptes de gestió DEURE HAVER

(129) Resultat de l’exercici 57.000

(600.1) Compres de mercaderies, bicicletes 50.000

(620) Arrendaments i cànons 3.000

(693) Pèrdues per deteriorament d’existències 1.000

(628) Subministraments 2.000

(681.6) Dotació a l’amortització de l’immobilitzat material,
mobiliari

1.000

31/12/20xx - Regularització dels comptes de gestió DEURE HAVER

(700) Vendes de mercaderies 100.000

(610) Variació d’existències 5.000

(129) Resultat de l’exercici 105.000

Amb aquest assentament es liquiden tots els comptes de gestió (grups 6 i 7)
traduint-se en un únic saldo, el que recull el compte 129. Resultats de l’exercici,
en el nostre cas amb un saldo creditor de 48.000 AC (veieu figura 2.9).

Figura 2.9. Resultat de l’exercici de
GAD

2.5 El compte de pèrdues i guanys

La darrera fase del cicle comptable és l’elaboració dels comptes anuals, que són
els estats financers de síntesi a través dels quals es comunica la informació als
usuaris de la comptabilitat.

El compte de pèrdues i guanys forma part dels comptes anuals bàsics
i es formula a partir de l’assentament de regularització dels comptes de
gestió, cosa que suposa el traspàs dels ingressos i les despeses meritades en
l’exercici, que per les seves característiques no han d’imputar-se directament
al patrimoni net.

El resultat de l’exercici reflectit en el compte 129 forma part del patrimoni net de
l’empresa i expressa la capacitat que té aquesta per generar recursos a través de la
seva activitat.
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Per tal de tenir una visió de conjunt de tot el cicle comptable, redactarem de forma
simplificada el compte de pèrdues i guanys per l’empresa de l’exemple, per tal
de conèixer la qualitat o composició del resultat de l’empresa del nostre exemple
(veieu la taula 2.15).

Taula 2.15. Compte de pèrdues i guanys de GAD

Compte de Pèrdues i Guanys de GAD SL a 31/12/20xx

Vendes de mercaderies, bicicletes
Total ingressos

100.000
100.000

Compres de mercaderies, bicicletes
Variació d’existències
Arrendaments i cànons
Subministraments
Dotació a l’amortització de l’immobilitzat material,
mobiliari
Pèrdues per deteriorament d’existències
Total despeses

50.000
(5.000)

3.000
2.000
1.000
1.000

52.000

Resultat de l’exercici 48.000

2.6 El Balanç de situació final

Amb els saldos dels comptes que resten oberts i que no tenen saldo zero, es
procedeix a la formulació del balanç de situació final. El balanç de situació final
classificat per masses patrimonials de l’exemple de GAD seria el mostrat en la
taula 2.16.

Taula 2.16. Balanç de situació final classificat per masses patrimonials de GAD (a 31/12/20xx)

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU

Mobiliari
AAIM (Mobiliari)
TOTAL ACTIU NO
CORRENT

12.000
(1.000)
11.000

Capital social
Resultat de l’exercici
TOTAL PATRIMONI
NET

6.000
48.000
54.000

Mercaderies (bicicletes)
Deteriorament del valor
de les existències
Clients
Despeses anticipades
Caixa, AC
Bancs, c/c
TOTAL ACTIU
CORRENT

5.000

(1.000)
41.000
15.000
6.000

18.220
84.220

Proveïdor bicicletes,
XXX
Proveïdors
d’immobilitzat a c/t
Creditors per prestació
de serveis
Ha Pa, creditora per IVA
TOTAL PASSIU
CORRENT

30.500
4.520

2.000
4.200

41.220

TOTAL ACTIU 95.220 TOTAL PATRIMONI
NET I PASSIU

95.220

Observeu que en el balanç de situació, els guanys (beneficis) apareixen en l’apartat
patrimoni net. Si el resultat de l’exercici en comptes de guany, hagués resultat
pèrdua, apareixeria igualment dins el patrimoni net, però amb signe negatiu (entre
parèntesi quan es tracta de presentar els comptes anuals).
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2.7 Assentament de tancament

S’ha de deixar constància de la metodologia comptable fixa en els diferents
registres (diari i major) del tancament de l’exercici.

Aquesta situació s’aconsegueix amb el tancament dels comptes. El mètode de la
partida doble implica que l’import dels comptes amb saldo deutor sigui igual a
l’import dels comptes amb saldo creditor.

L’assentament de tancament és l’operació per la qual s’aconsegueix que
els saldos de tots i cadascun dels comptes sigui zero. Es fa carregant els de
saldo creditor i abonant els de saldo deutor, pel seu mateix import.

En la liquidació del resultat, els ingressos i les despeses han estat traspassats al
compte de resultats de l’exercici. Per tant, l’assentament de tancament, com el
seu nom ja indica, tanca els comptes (els salda), registrant el seu saldo en el cantó
contrari. És en definitiva l’assentament contrari al d’obertura.

L’assentament de tancament de GAD és:

Taula 2.17. Assentament de tancament de GAD

31/12/20xx - Assentament de tancament DEURE HAVER

(100) Capital social 6.000

(129) Resultat de l’exercici 48.000

(400) Proveïdors, bicicletes 30.500

(523.1) Proveïdors d’immobilitzat a c/t 4.520

(410) Creditors per prestació de serveis 2.000

(4750) Ha Pa, creditora per IVA 4.200

(390) Deteriorament de valor de les existències 1.000

(281.6) AAIM, mobiliari 1.000

(216) Mobiliari 12.000

(300.1) Mercaderies, bicicletes 5.000

(430) Clients 41.000

(480) Despeses anticipades 15.000

(570) Caixa, AC 6.000

(572) Bancs, c/c 18.220
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2.8 El cicle comptable complet d’una empresa en funcionament. Cas
pràctic GOOD SL

GOOD SL es dedica al comerç a l’engròs de dos models de sandàlia de pell.
L’empresa opera a l’illa de Menorca i en data 1/1/20xx presenta el document
d’inventari que es mostra en la figura 2.10.

Figura 2.10. Document d’inventari de GOOD SL
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Al llarg de l’exercici 20xx, l’empresa realitza les següents operacions (IVA
aplicable del 21%):

1. 5/01: compra 105 parells de sandàlies Tramuntana i 75 parells de sandàlies
Ponent a 18 i 14 AC/parell respectivament. Paga al comptat per mitjà de
xec bancari. El proveïdor (Pells del Marroc SL) aplica un descompte per
pagament immediat del 5%.

2. 20/02: ven 40 parells de sandàlies Tramuntana i 25 parells de sandàlies
Ponent a 39 i 35 AC/parell respectivament, al seu client Es Caló Sabates. El
pagament es fa a crèdit a dos mesos.

3. 28/02: ven 60 parells de sandàlies Tramuntana i 75 de sandàlies model
Ponent al seu client Xafa Xafa a 40 i 36 AC/parell. La mercaderia es ven
a crèdit a onze mesos.

4. 1/04: compra un vehicle pel repartiment de la mercaderia per 12.000 AC. El
pagament es fa a crèdit a 2 anys.

5. 20/04: Es Caló Sabates abona la factura pendent del 20 de febrer.

6. 01/05: lloga una màquina de cosir d’última generació. L’import del lloguer
puja a 300 AC mensuals. GOOD paga un any per endavant amb un taló
bancari.

7. 15/05: Xafa Xafa ingressa en compte corrent 700 AC (IVA inclòs) en
concepte d’avançament d’una comanda especial.

8. 17/05: arriba la factura del telèfon per un import de 79 AC + IVA. Es paga
per transferència bancària.

9. 15/06: el client Xafa Xafa compra 20 parells de sandàlies Tramuntana i 100
de Ponent, a 42 i 35 AC, respectivament. El pagament es fa al comptat en
efectiu. Es dedueix l’import de l’avançament que aquesta empresa va fer el
15 del mes anterior.

10. 30/09: es paguen les nòmines del mes. Sou brut: 1.500 AC. Quota de
l’empresa a la Seguretat Social: 30%. Aportacions del treballador a la
Seguretat Social: 6%. Retenció a compte de l’IRPF: 16%.

11. 15/10: es venen 20 parells de sandàlies Tramuntana i 40 parells de Ponent a
Es Caló Sabates per 39 i 34 AC/parell, respectivament. El client paga el 50%
al comptat per mitjà de xec i la resta a crèdit a 3 mesos.

12. 30/11: arriba el rebut de la llum que puja a 130 AC + IVA. Queda pendent de
pagament.

13. 2/12: es cancel·len els deutes amb els proveïdors, El Cordell i Pells del
Marroc, per mitjà de transferència bancària.

14. 31/12: el banc cobra els interessos del préstec a llarg termini que pugen a
600 AC.

Es demana:
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1. Redacteu el balanç inicial d’aquesta empresa.

2. Registreu en el diari i en el major les operacions efectuades per l’empresa
durant l’exercici 20xx.

3. Redacteu el balanç de comprovació de sumes i saldos.

4. Feu totes les operacions de regularització comptable (reclassificació de par-
tides, correccions valoratives, rectificació d’inventari, liquidació de l’IVA,
periodificació i regularització dels comptes de gestió). GOOD amortitza els
elements del seu immobilitzat a raó del 5% anual i fa servir un criteri FIFO
per valorar les existències del magatzem.

5. Efectueu el tancament de la comptabilitat (compte de pèrdues i guanys, i
balanç de situació final).

Solució

1. Balanç inicial de GOOD SL

Redactem el balanç a partir de l’inventari presentat per GOOD en data 31/12/20xx
(veieu figura 2.11).

Figura 2.11. Balanç de situació de GOOD SL

2. Assentament d’obertura i registre de les operacions comptables de 20xx:
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Taula 2.18. Assentament d’obertura i registre d’operacions comptables

01/01/20xx - Assentament d’obertura DEURE HAVER

(100) Capital social 15.991,75

(170) Préstec a ll/t e/c 15.000

(400.1) Proveïdor, El Cordell SA 3.089

(400.2) Proveïdor, Pells del Marroc SL 2.867

(216) Mobiliari 7.050

(217) EPI’s 1.912

(300.1) Mercaderies, Sandàlies Tramuntana 1.039,50

(300.2) Mercaderies, Sandàlies Ponent 2.488,25

(430.1) Clients, Es Caló Sabates 2.310

(430.2) Xafa Xafa 1.802

(570) Caixa, AC 7.890

(572) Bancs, c/c 12.456

05/01/20xx - Fra. XXX Proveïdor, Pells del Marroc DEURE HAVER

(600.1) Compra sandàlies Tramuntana 1.795,5

(600.2) Compra sandàlies Ponent 997,5

(472) Ha Pa, IVA suportat 586,53

(572) Bancs, c/c 3.379,53

20/02/20xx - Fra. XXX Client, Es Caló Sabates DEURE HAVER

(430.1) Client, Es Caló Sabates 2.946,35

(700.1) Venda sandàlies Tramuntana 1.560

(700.2) Venda sandàlies Ponent 875

(477) Ha Pa, IVA repercutit 511,35

28/02/20xx - Fra. XXX Client, Xafa Xafa DEURE HAVER

(430.2) Client, Xafa Xafa 6.171

(700.1) Venda sandàlies Tramuntana 2.400

(700.2) Venda sandàlies Ponent 2.700

(477) Ha Pa, IVA repercutit 1.071

01/04/20xx - Fra. XXX Proveïdor immobilitzat a ll/t
(vehicle)

DEURE HAVER

(218) Elements de transport 12.000

(472) Ha Pa, IVA suportat 2.520

(173) Proveïdors d’immobilitzat a ll/t (vehicle) 14.520

20/04/20xx - Cobrament fra. XXX, Es caló Sabates DEURE HAVER

(572) Bancs, c/c 2.946,35

(430.1) Client, Es Caló Sabates 2.946,35

01/05/20xx - Rebuts XXX, màquina cosir DEURE HAVER

(620) Arrendaments i cànons 3.600

(472) Ha Pa, IVA suportat 756

(572) Bancs, c/c 4.356
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Taula 2.19. Assentament d’obertura i registre d’operacions comptables (cont.)

15/05/20xx - Avançament client Xafa Xafa DEURE HAVER

(572) Bancs, c/c 700

(438) Avançament de Client, Xafa Xafa 578,51

(477) Ha Pa, IVA repercutit 121,49

17/05/20xx - Pagament rebut telèfon DEURE HAVER

(629) Altres serveis 79

(472) Ha Pa, IVA suportat 16,59

(572) Bancs, c/c 95,59

15/06/20xx - Fra. XXX, Client Xafa Xafa DEURE HAVER

(570) Caixa, AC 4.551,4

(438) Avançament de Client, Xafa Xafa 578,51

(700.1) Venda sandàlies Tramuntana 840

(700.2) Venda sandàlies Ponent 3.500

(477) Ha Pa, IVA repercutit 789,91

30/09/20xx - Pagament nòmines DEURE HAVER

(640) Sous i salaris 1.500

(642) Seguretat Social a càrrec de l’empresa 450

(476) Organismes de la Seguretat Social creditors 540

(4751) Ha Pa creditora per retencions practicades 240

(572) Bancs, c/c 1.170

15/10/20xx - Fra. XXX, Client Es Caló Sabates DEURE HAVER

(572) Bancs, c/c 1.294,7

(430.1) Client, Es Caló Sabates 1.294,7

(700.1) Venda sandàlies Tramuntana 780

(700.2) Venda sandàlies Ponent 1.360

(477) Ha Pa, IVA repercutit 449,4

30/11/20xx - Rebut llum DEURE HAVER

(628) Subministraments 130

(472) Ha Pa, IVA suportat 27,3

(410) Creditors per prestació de serveis 157,3

02/12/20xx - Pagament, fres. Pendents El Cordell SA i
Pells del Marroc SL

DEURE HAVER

(400.1) Proveïdor, El Cordell SA 3.089

(400.2) Proveïdor, Pells del Marroc 2.867

(572) Bancs, c/c 5.956

31/12/20xx - Pagament interessos de deutes DEURE HAVER

(662) Interessos de deutes 600

(572) Bancs, c/c 600
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Trasllat al major (figura 2.12, figura 2.13, figura 2.14, figura 2.15 i figura 2.16).

Figura 2.12. Trasllat al major

Figura 2.13. Trasllat al major

Figura 2.14. Trasllat al major
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Figura 2.15. Trasllat al major

Figura 2.16. Trasllat al major

3. Balanç de comprovació de sumes i saldos:

Taula 2.20. Balanç de comprovació de sumes i saldos

COMPTES
SUMES
DEURE HAVER

SALDOS
DEUTORS CREDITORS

(216) Mobiliari 7.050 7.050

(217) EPI’s 1.912 1.912

(300.1) Mercaderies, sandàlies
Tramuntana

1.039,50 1039,50

(300.2) Mercaderies, sandàlies Ponent 2.488,25 2.488,25

(430.1) Client, Es Caló Sabates 6.551,05 2.946,35 3.604,70

(430.2) Client, Xafa Xafa 7.973 7.973

(570) Caixa, AC 12.441,40 12.441,40

(572) Bancs, c/c 17.397,05 15.557,12 1.839,93

(100) Capital social 15.991,75 15.991,75

(170) Préstecs a ll/t e/c 15.000 15.000

(400.1) Proveïdor, El Cordell 3.089 3.089

(400.2) Proveïdor, Pells del Marroc 2.867 2.867

(600.1) Compres sandàlies Tramuntana 1.795,50 1.795,50

(600.2) Compres sandàlies Ponent 997,50 997,50

(472) Ha Pa, IVA suportat 3.906,42 3.906,42
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Taula 2.21. Balanç de comprovació de sumes i saldos (cont.)

COMPTES
SUMES
DEURE HAVER

SALDOS
DEUTORS CREDITORS

(700.1) Vendes sandàlies Tramuntana 5.580 5.580

(700.2) Vendes sandàlies Ponent 8.435 8.435

(477) Ha Pa, IVA repercutit 2.943,15 2.943,15

(218) Elements de transport 12.000 12.000

(173) Proveïdors immobilitzat a ll/t
(vehicle)

14.520 14.520

(620) Arrendaments i cànons 3.600 3.600

(438) Avançaments del client, Xafa Xafa 578,51 578,51

(629) Altres serveis 79 79

(628) Subministraments 130 130

(640) Sous i salaris 1.500 1.500

(642) Seguretat Social a càrrec de
l’empresa

450 450

(476) Organismes de la Seguretat
Social, creditors

540 540

(4751) Ha Pa, creditora per retencions
practicades

240 240

(662) Interessos de deutes 600 600

(410) Creditors per prestació de serveis 157,30 157,30

TOTAL 88.445,18 88.445,18 63.407,20 63.407,20

4. Regularització comptable

a. Reclassificació de partides:

Taula 2.22. Reclassificació del deute

31/12/20xx - Reclassificació del deute DEURE HAVER

(170) Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 7.500

(520) Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 7.500

b. Periodificació d’ingressos i despeses:

Taula 2.23. Periodificació d’ingressos i despeses

31/12/20xx - Periodificació d’ingressos i despeses DEURE HAVER

(480) Despeses anticipades 1.200

(620) Arrendaments i cànons 1.200

c. Correccions valoratives:
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Taula 2.24. Correccions valoratives

31/12/20xx - Amortització mobiliari DEURE HAVER

(681.6) Dotació a l’amortització de l’immobilitzat material,
mobiliari

352,50

(281.6) Amortització acumulada de l’immobilitzat material,
mobiliari

352,50

31/12/20xx - Amortització EPI’s DEURE HAVER

(681.7) Dotació a l’amortització de l’immobilitzat material,
EPI’s

95,60

(281.7) Amortització acumulada de l’immobilitzat material,
EPI’s

95,60

31/12/20xx - Amortització vehicle DEURE HAVER

(681.8) Dotació a l’amortització de l’immobilitzat material,
vehicle

450

(281.8) Amortització acumulada de l’immobilitzat material,
vehicle

450

d. Rectificació de l’inventari, el mètode del doble assentament (veieu també la
figura 2.17):

Taula 2.25. Rectificació de l’inventari (1)

31/12/20xx - Rectificació inventari sandàlies Tramuntana
(baixa)

DEURE HAVER

(610.1) Variació d’existències, sandàlies Tramuntana 1.039,50

(300.1) Mercaderies, sandàlies Tramuntana 1.039,50

31/12/20xx - Rectificació inventari sandàlies Tramuntana
(alta)

DEURE HAVER

(300.1) Mercaderies, sandàlies Tramuntana 342

(610.1) Variació d’existències, sandàlies Tramuntana 342

31/12/20xx - Rectificació inventari sandàlies Ponent
(baixa)

DEURE HAVER

(610.2) Variació d’existències, sandàlies Ponent 2.488,25

(300.2) Mercaderies, sandàlies Ponent 2.488,25

31/12/20xx - Rectificació inventari sandàlies Ponent (alta) DEURE HAVER

(300.2) Mercaderies, sandàlies Ponent 266

(610.2) Variació d’existències, sandàlies Ponent 266
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Figura 2.17. Rectificació de l’inventari (2)

e. Liquidació de l’IVA:

Taula 2.26. Liquidació de l’IVA

31/12/20xx - Liquidació de l’IVA DEURE HAVER

(477) Ha Pa, IVA repercutit 2.943,15

(4700) Ha Pa, deutora per IVA 963,27

(472) Ha Pa, IVA suportat 3.906,42

L’estat del major del moment és el que es mostra a la figura 2.18, figura 2.19, figura
2.20, figura 2.21, figura 2.22, figura 2.23 i figura 2.24.
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Figura 2.18. Estat del major

Figura 2.19. Estat del major

Figura 2.20. Estat del major

Figura 2.21. Estat del major
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Figura 2.22. Estat del major

Figura 2.23. Estat del major

Figura 2.24. Estat del major

f. El balanç de comprovació de sumes i saldos:

Taula 2.27. Comprovació de sumes i saldos de GOOD, SL

COMPTES
SUMES
DEURE HAVER

SALDOS
DEUTORS CREDITORS

(216) Mobiliari 7.050 7.050

(217) EPI’s 1.912 1.912

(300.1) Mercaderies, sandàlies
Tramuntana

342 342

(300.2) Mercaderies, sandàlies Ponent 266 266

(430.1) Client, Es Caló Sabates 6.551,05 2.946,35 3.604,70

(430.2) Client, Xafa Xafa 7.973 7.973
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Taula 2.28. Comprovació de sumes i saldos de GOOD, SL (cont.)

COMPTES
SUMES
DEURE HAVER

SALDOS
DEUTORS CREDITORS

(570) Caixa, AC 12.441,40 12.441,40

(572) Bancs, c/c 17.397,05 15.557,12 1.839,93

(100) Capital Social 15.991,75 15.991,75

(170) Préstecs a ll/t e/c 7.500 15.000 7.500

(400.1) Proveïdor, El Cordell 3.089 3.089

(400.2) Proveïdor, Pells del Marroc 2.867 2.867

(600.1) Compres sandàlies Tramuntana 1.795,50 1.795,50

(600.2) Compres sandàlies Ponent 997,50 997,50

(472) Ha Pa, IVA suportat 3.906,42 3.906,42

(700.1) Vendes sandàlies Tramuntana 5.580 5.580

(700.2) Vendes sandàlies Ponent 8.435 8.435

(477) Ha Pa, IVA repercutit 2.943,15 2.943,15

(218) Elements de transport 12.000 12.000

(173) Proveïdors immobilitzat a ll/t
(vehicle)

14.520 14.520

(620) Arrendaments i cànons 3.600 1.200 2.400

(438) Avançaments del client, Xafa Xafa 578,51 578,51

(629) Altres serveis 79 79

(628) Subministraments 130 130

(640) Sous i salaris 1.500 1.500

(642) Seguretat Social a càrrec de
l’empresa

450 450

(476) Organismes de la Seguretat
Social, creditors

540 540

(4751) Ha Pa, creditora per retencions
practicades

240 240

(662) Interessos de deutes 600 600

(410) Creditors per prestació de serveis 157,30 157,30

(4700) Ha Pa, deutora per IVA 963,27 963,27

(610.1) Variació d’existències sandàlies
Tramuntana

1.039,50 342 697,50

(610.2) Variació d’existències sandàlies
Ponent

2.488,25 266 2.222,25

(480) Despeses anticipades 1.200 1.200

(681.6) Dotació amortització mobiliari 352,50 352,50

(681.7) Dotació amortització EPI’s 95,60 95,60

(681.8) Dotació amortització vehicle 450 450

(281.6) AAIM, mobiliari 352,50 352,50

(281.7) AAIM, EPI’s 95,60 95,60
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Taula 2.29. Comprovació de sumes i saldos de GOOD, SL (cont.)

COMPTES
SUMES
DEURE HAVER

SALDOS
DEUTORS CREDITORS

(281.8) AAIM, vehicle 450 450

(520) Préstecs a c/t e/c 7.500 7.500

TOTAL 102.557,70 102.557,70 61.362,15 61.362,15

g. Regularització dels comptes de gestió:

Taula 2.30. Regularització dels comptes de gestió de GOOD SL

31/12/20xx - Regularització dels comptes de gestió DEURE HAVER

(129) Resultat de l’exercici 11.769,85

(600.1) Compres sandàlies Tramuntana 1.795,50

(600.2) Compres sandàlies Ponent 997,50

(610.1) Variació d’existències sandàlies Tramuntana 697,50

(610.2) Variació d’existències sandàlies Ponent 2.222,25

(620) Arrendaments i cànons 2.400

(628) Subministraments 130

(629) Altres serveis 79

(640) Sous i salaris 1.500

(642) Seguretat social a càrrec de l’empresa 450

(662) Interessos de deutes 600

(681.6) Dotació amortització mobiliari 352,50

(681.7) Dotació amortització EPI’s 95,60

(681.8) Dotació amortització vehicle 450

31/12/20xx - Regularització dels comptes de gestió DEURE HAVER

(700.1) Vendes sandàlies Tramuntana 5.580

(700.2) Vendes sandàlies Ponent 8.435

(129) Resultat de l’exercici 14.015

El resultat de l’exercici es mostra a la figura 2.25.

Figura 2.25. Resultat de
l’exercici
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h. Compte de pèrdues i guanys (veieu figura 2.26).

Figura 2.26. Compte de pèrdues i guanys de GOOD SL

i. Balanç de situació final de GOOD SL a 31/12/20xx (veieu figura 2.27).

Figura 2.27. Balanç de la situació final de GOOD SL

(*) 20 parells de sandàlies Tramuntana a 17,1 AC/parell; 20 parells de sandàlies de Ponent a 13,3 AC/parell
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5. Assentament de tancament:

Taula 2.31. Assentament de tancament de GOOD SL

31/12/20xx - Assentament de tancament DEURE HAVER

(100) Capital social 15.991,75

(129) Resultat de l’exercici 2.245,15

(170) Préstecs a ll/t e/c 7.500

(173) Proveïdors d’immobilitzat a ll/t 14.520

(520) Préstecs a c/t e/c 7.500

(410) Creditors per prestació de serveis 157,30

(4751) Ha Pa, creditora per retencions practicades 240

(476) Organismes de la Seguretat Social, creditors 540

(281.6) AAIM, mobiliari 352,50

(281.7) AAIM, EPI’s 95,60

(281.8) AAIM, vehicle 450

(216) Mobiliari 7.050

(217) EPI’s 1.912

(218) Elements de transport 12.000

(300.1) Sandàlies Tramuntana 342

(300.2) Sandàlies Ponent 266

(430.1) Client, Es Caló Sabates 3.604,70

(430.2) Client, Xafa Xafa 7.973

(4700) Ha Ha, deutora per IVA 963,27

(480) Despeses anticipades 1.200

(570) Caixa, AC 12.441,40

(572) Bancs, c/c 1.839,93
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