
FEINA EXTRA TEMA 2: ELS COMPTES ANUALS II. EL COMPTE DE 
PÈRDUES I GUANYS 
 
1- A un calaix d'una empresa de fabricació i venda de mobles que t'ha demanat 
que els ajudis a confeccionar els seus comptes anuals trobes barrejada 
informació anotada a mà sobre comptes de patrimoni i comptes de gestió. 
Aquesta informació és la següent: 
 
Ingressos per vendes, 50 000 euros; ràpels i altres descomptes efectuats a 
grans clients, 5000 euros; compra anual de fusta, 4000 euros; venda d'una 
màquina per 4000 euros que teníem valorada en 6000 euros; saldo inicial de 
fusta i altres matèries primeres, 7000 euros; saldo final de fusta i altres matèries 
primeres, 3000 euros; saldo inicial de mobles acabats i en curs, 3000 euros; 
saldo final de mobles acabats i en curs, 5000 euros; amortització anual de la 
maquinària, 10% del seu valor de compra (50000 euros, fa 4 anys); pèrdues de 
material emmagatzemat a causa d'un incendi a les nostres instal·lacions, 4000 
euros; sous de treballadors, 40 000 euros; seguretat social dels treballadors a 
càrrec de l'empresa, 1500 euros; venda d'accions que teníem valorades en 
6000 euros per 8000 euros; interessos pagats pel prèstec que tenim del banc, 
150 euros; part tornada durant l'any d'aquest prèstec, 3000 euros; interessos 
cobrats per títols de deute públic, 150 euros; despesa en elctricitat, 200 euros; 
despesa en aigua, 250 euros; pagues extres dels treballadors, 3000 euros. 
 
Confecciona el compte de pèrdues i guanys fent servir els títols oficials dels 
comptes (6 punts). 
 
2- Pensant en l’empresa concreta que vulguis (no té per què existir, pots 
inventar-te-la i explicar el que fa), assenyala un ingrés o despesa que hauria 
d'anar classificat dins de CADASCUN dels diferents epígrafs que composen el 
model de compte de resultats que fem servir a classe (els que estan introduïts 
per una lletra i els que estan en negreta quan no hi ha més divisió) ( 2 punts) 
Exemple: un bar. Despeses de personal: sous dels cambrers 
 
3- Intenta explicar amb les teves paraules què significa cada resultat (benefici) 
del compte, què són aquests diners ( 2 punts) 
 
 
 
 
 


