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Avaluació tipus test 

 

1> El patrimoni empresarial és el conjunt de: [1 punt] 

 

☐ Béns i drets que té l’empresa en un moment donat, és a dir, els actius 

degudament valorats. 

☐ Béns, drets de cobrament i diners líquids dels quals pot disposar l’empresari a 

curt termini. 

☐ Béns, drets i obligacions que té una empresa degudament valorats. 

☐ Obligacions, deutes no exigibles i aportacions per part del empresari i/o socis. 

 

2> La igualtat fonamental de la representació del patrimoni equival a: [1 punt] 

 

☐ Patrimoni net = Passiu - Actiu 

☐ Passiu = Actiu – Patrimoni net (Actiu = Passiu + Patrimoni Net) 

☐ Actiu = Patrimoni Net - Passiu  

☐ Passiu = Patrimoni Net - Actiu 

 

3> Assenyala la resposta incorrecta en relació a la naturalesa del patrimoni empresarial.  
[1 punt] 

 

☐ L’actiu representa els béns i drets de l’empresa i equival a les inversions 

realitzades per l’empresa. 

☐ El patrimoni net i el passiu reflecteixen l’estructura financera de l’empresa, és a 

dir, les fonts d’on ha obtingut els diners l’empresa per adquirir les inversions. 

☐ El passiu és el conjunt d’obligacions que té l’empresa i sumat amb el patrimoni 

net, obtindrem la mateixa quantitat que representa l’actiu.  

☐ El patrimoni net i el passiu representen els recursos propis més els deutes de 

l’empresa, és a dir, l’estructura econòmica que es té en un moment donat. 
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4> Una empresa té a finals de l’exercici béns per valor de 13.456,20 €; el patrimoni net 
és de 3.600,00 €; en total li deuen 4.150,00 €. Ajuda al comptable de l’empresa i 
calcula el deute pendent. [1 punt] 

 

☐ 14.006,20 €   

Béns + Drets – Obligacions = Patrimoni Net 

Béns + Drets – Patrimoni Net = Obligacions 

13.456,20 € + 4.150,00 € - 3.600 € = Obligacions = 14.006,20 € 

☐ 5.706,20 € 

☐ 21.206,20 €  

☐ 3.600,00 € 

 

5> L’immobilitzat intangible es troba dintre de l’actiu no corrent i podem trobar els 
següents elements patrimonials, excepte un. [1 punt] 

 

☐ Investigació 

☐ Drets de traspàs 

☐ Construccions  

☐ Aplicacions informàtiques 

 

6> Assenyala la resposta incorrecta relacionada amb la definició de passiu no corrent. [1 

punt] 

 

☐ Està format per aquelles fonts de recursos que s’han de tornar en un període 

superior a la de l’exercici econòmic. 

☐ Implica una obligació a llarg termini per a l’empresa, com ara els diners d’un 

préstec. 

☐ Forma part de les fonts de finançament de l’empresa i també s’anomena exigible 

a llarg termini.  

☐ Representa els recursos de l’empresa que es destinen a l’autofinançament més 

aquells que són aliens però no cal tornar, com ara les subvencions i les donacions. 
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7> En relació a la classificació de les despeses i ingressos per obtenir els resultats de 
l’empresa en un període determinat, podem dir que: [1 punt] 

 

☐ Els ingressos d’explotació estan relacionats amb les inversions financeres o amb 

el finançament. 

☐ L’impost sobre beneficis forma part dels ingressos de l’empresa perquè es calcula 

a partir dels resultats positius obtinguts. 

☐ Les despeses financeres són les despeses relacionades amb l’activitat de 

l’empresa i es poden incloure despeses de caràcter extraordinari. 

☐ Les despeses d’explotació estan relacionades amb l’activitat de l’empresa i si restem 

aquesta quantitat als ingressos d’explotació, obtindrem els resultats d’explotació. 

 

8> Els grups d’interès o stakeholders són les persones vinculades a l’activitat de 
l’empresa i que poden estar interessats en rebre informació fiable de la comptabilitat 
de l’empresa. Podrem no incloure dintre d’aquest grup d’interès a: [1 punt] 

 

☐ Clients de la competència. 

☐ Propietaris o accionistes. 

☐ Creditors de l’empresa. 

☐ Directius i directives. 

 

9> En relació al mètode de la partida doble, podem dir que es farà una anotació al deure 
en cas que: [1 punt] 

 

☐ S’augmenti l’import d’un element de transport. 

☐ S’augmenti l’import del deute amb proveïdors. 

☐ S’augmenti l’import del capital social. 

☐ Es disminueixi l’import de les mercaderies. 
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Avaluació tipus test. Solucions 

 

1> El patrimoni empresarial és el conjunt de: [1 punt] 

 

☐ Béns i drets que té l’empresa en un moment donat, és a dir, els actius 

degudament valorats. 

☐ Béns, drets de cobrament i diners líquids dels quals pot disposar l’empresari a 

curt termini. 

☐ Béns, drets i obligacions que té una empresa degudament valorats. 

☐ Obligacions, deutes no exigibles i aportacions per part del empresari i/o socis. 

 

2> La igualtat fonamental de la representació del patrimoni equival a: [1 punt] 

 

☐ Patrimoni net = Passiu - Actiu 

☐ Passiu = Actiu – Patrimoni net (Actiu = Passiu + Patrimoni Net) 

☐ Actiu = Patrimoni Net - Passiu  

☐ Passiu = Patrimoni Net - Actiu 

 

3> Assenyala la resposta incorrecta en relació a la naturalesa del patrimoni empresarial.  
[1 punt] 

 

☐ L’actiu representa els béns i drets de l’empresa i equival a les inversions 

realitzades per l’empresa. 

☐ El patrimoni net i el passiu reflecteixen l’estructura financera de l’empresa, és a 

dir, les fonts d’on ha obtingut els diners l’empresa per adquirir les inversions. 

☐ El passiu és el conjunt d’obligacions que té l’empresa i sumat amb el patrimoni 

net, obtindrem la mateixa quantitat que representa l’actiu.  

☐ El patrimoni net i el passiu representen els recursos propis més els deutes 

de l’empresa, és a dir, l’estructura econòmica que es té en un moment donat. 

 

 

 

 

 

 

4> Una empresa té a finals de l’exercici béns per valor de 13.456,20 €; el patrimoni net 
és de 3.600,00 €; en total li deuen 4.150,00 €. Ajuda al comptable de l’empresa i 
calcula el deute pendent. [1 punt] 
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☐ 14.006,20 €   

Béns + Drets – Obligacions = Patrimoni Net 

Béns + Drets – Patrimoni Net = Obligacions 

13.456,20 € + 4.150,00 € - 3.600 € = Obligacions = 14.006,20 € 

☐ 5.706,20 € 

☐ 21.206,20 €  

☐ 3.600,00 € 

 

5> L’immobilitzat intangible es troba dintre de l’actiu no corrent i podem trobar els 
següents elements patrimonials, excepte un. [1 punt] 

 

☐ Investigació 

☐ Drets de traspàs 

☐ Construccions  

☐ Aplicacions informàtiques 

 

6> Assenyala la resposta incorrecta relacionada amb la definició de passiu no corrent. [1 

punt] 

 

☐ Està format per aquelles fonts de recursos que s’han de tornar en un període 

superior a la de l’exercici econòmic. 

☐ Implica una obligació a llarg termini per a l’empresa, com ara els diners d’un 

préstec. 

☐ Forma part de les fonts de finançament de l’empresa i també s’anomena exigible 

a llarg termini.  

☐ Representa els recursos de l’empresa que es destinen a l’autofinançament 

més aquells que són aliens però no cal tornar, com ara les subvencions i les 
donacions. 

 

 

 

 

 

 

 

7> En relació a la classificació de les despeses i ingressos per obtenir els resultats de 
l’empresa en un període determinat, podem dir que: [1 punt] 
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☐ Els ingressos d’explotació estan relacionats amb les inversions financeres o amb 

el finançament. 

☐ L’impost sobre beneficis forma part dels ingressos de l’empresa perquè es calcula 

a partir dels resultats positius obtinguts. 

☐ Les despeses financeres són les despeses relacionades amb l’activitat de 

l’empresa i es poden incloure despeses de caràcter extraordinari. 

☐ Les despeses d’explotació estan relacionades amb l’activitat de l’empresa i 

si restem aquesta quantitat als ingressos d’explotació, obtindrem els resultats 
d’explotació. 

 

8> Els grups d’interès o stakeholders són les persones vinculades a l’activitat de 
l’empresa i que poden estar interessats en rebre informació fiable de la comptabilitat 
de l’empresa. Podrem no incloure dintre d’aquest grup d’interès a: [1 punt] 

 

☐ Clients de la competència (Els clients de la pròpia empresa poden formar 

part si volen tenir garanties que els subministrarem productes o serveis en 
un futur.). 

☐ Propietaris o accionistes. 

☐ Creditors de l’empresa. 

☐ Directius i directives. 

 

9> En relació al mètode de la partida doble, podem dir que es farà una anotació al deure 
en cas que: [1 punt] 

 

☐ S’augmenti l’import d’un element de transport. 

☐ S’augmenti l’import del deute amb proveïdors. 

☐ S’augmenti l’import del capital social. 

☐ Es disminueixi l’import de les mercaderies. 

 

 

 

 

 


