TEMA 1: EL PATRIMONI Y LA COMPTABILITAT

1.1 EL PATRIMONI EMPRESARIAL
El patrimoni empresarial és el conjunt de béns, drets i obligacions
que té una empresa.
PATRIMONI NET= BÉNS + DRETS - OBLIGACIONS

actiu

passiu

MASSES PATRIMONIALS D’ACTIU
- Actiu no corrent
- Immobilitzat intangible: propietat industrial.
- Immobilitzat material: terrens y béns naturals.
- Inversions immobiliàries.
- Inversions financeres a llarg termini.
- Actiu corrent
- Existències: matèries primeres, mercaderies,etc.
- Realitzable: clients.
- Disponible: diners; banc, compte o caixa, efectiu.
- Patrimoni net
Es destinen a l’autofinançament més aquells que són aliens però
que no cal tornar-los. No exigible. Capital social.
- Passiu no corrent
Exigible a llarg termini.
- Passiu corrent
Exigible a curt termini.

1.2 LA COMPTABILITAT
La comptabilitat es la ciència que estudia el patrimoni empresarial,
tant de manera estàtica com dinàmica. El seu objectiu es proporcionar
informació econòmica, a diferents nivells de l’empresa:
- A la direcció, perquè tingui informació suficient per prendre
decisions.
- A les persones que en són propietàries o accionistes, comprovar
que els seus interessos estan ben protegits.
- Als treballadors i treballadores
- Als creditors de l’empresa, perquè puguin saber si aquesta empresa
presenta prou garanties per a la seguretat dels seus crèdits.

EL FET COMPTABLE
El fet comptable son totes les operacions que transformen o
modifiquen el patrimoni de l’empresa (drets, beneficis i obligacions).
- Fet comptable permutatiu: no altera la xifra de patrimoni net de
l’empresa
- Fet comptable modificatiu: el patrimoni es modifica.
- Fet comptable mixt: hi ha una modificació en el valor del patrimoni
net com a conseqüència d’un fet permutatiu.

EL COMPTE
- Els comptes de balanç: comptes d’actiu, de passiu i patrimoni net,
amb la finalitat de registrar els canvis que experimenten els
diferents elements que formen el patrimoni empresarial.
- Els comptes de gestió: comptes de despeses (compra) i comptes
d’ingrés (venda).
PARTS I FUNCIONS DEL COMPTE
El compte representa un conjunt d’elements patrimonials.

TERMINOLOGIA:
- Deure: debitar o carregar.
- Haver: creditar o abonar.
Saldo: és la diferencia entre el deure i l’haver. Quan el deure és més
gran que l’haver, el saldo es deutor. Quan l’haver és més gran que el
deure, el saldo es creditor.

1.3 LA PARTIDA DOBLE
Consisteix a anotar simultàniament en dos comptes, coma mínim, la
variació que es produeix en el patrimoni a causa de cada fet
comptable.

1.4 ELS ASSENTAMENTS
Un assentament és l’expressió comptable en el diari, seguint el
mètode de la partida doble, de les variacions del patrimoni provocades
per qualsevol tipus de fet comptable.

