
FEINA EXTRA TEMA 1: LA COMPTABILITAT A L'EMPRESA. ELS COMPTES 
ANUALS. EL BALANÇ DE SITUACIÓ. 
 
1. El balanç de situació a 31 de desembre del 2012 de l'empresa PIOLIN S.A., 
que es dedica a la producció i comercialitazació de productes d'il·luminació, 
està compost per les següents partides expressades en euros (3 punts): 
 
-Productes d'il·luminació acabats 50 000 € 
-Aportacions dels socis 100 000€ 
-Maquinària utilitzada en el procés productiu 30 000 € 
-Resultat de l'exercici 17 000€ 
-Edifici on porta a terme l'activitat 50 000€ 
-Primeres matèries emmagatzemades 30 000€ 
-Reserves geenrades els anys anteriors 30 000€ 
-Lletres acceptades per clients, pendents de venciment 5 000€ 
-Factures pendents de pagament a proveïdors habituals 35 000€ 
-Accions adquirides a d'altres empreses amb caràcter temporal 4 000€ 
-Equips informàtics 5 000€ 
-Prèstec bancari a 3 anys 53 000 € 
-Patent adquirida per utilitzar un nou mètode d'il·luminació 3 000€ 
-Diners en comptes corrents a la vista en entitats bancàries 2 000€ 
-Lletres acceptades a subministradors de primeres matèries 14 000€ 
-Deutes amb hisenda pública 7 000€ 
-Vehicles per distribuir les vendes 25 000€ 
-Amortització acumulada de l'immobilitzat material 30 000€ 
-Mobiliari 7 000€ 
-Factures pendents de cobrar a clients 75 000€ 
 
Presenta el model oficial del balanç de situació 
 
2. Explica la diferència entre l'auditoria financera i l'operativa (recorda que 
qualsevol resposta copiada del llibre tindrà una nota màxima de la meitat del 
seu valor) (1,5 punts) 
 
3. Fes el balanç de situació següent: 
 
Terrenys i béns naturals 800; Resultat de l'exercici 260; Construccions 2000; 
Matèries primeres 760; Reserva legal 344; Reserves voluntàries 800; 
Proveïdors, efectes comercials que cal pagar 580; Maquinària 1340; 
Amortització acumulada de l'immobilitzat material 776; Proveïdors 763,2; Clients 
1093,6; Capita Social 2400; Hisenda Pública creditora per conceptes fiscals 



140; Bancs i institucions de crèdit 190,4; Deutes a llarg termini amb entitats de 
crèdit 896,8; Inversions financeres en capital 80; Productes acabats 696 (2,5 
punts) 
4. Fes una llista amb les masses patrimonials que composen tot el balanç de 
situació (actiu/passiu/patrimoni net) de les que surten als apunts vistos a classe, 
i posa'n un exemple teu de cadascuna enel cas d’una fàbrica de mobles (es 
tracta que posis exemples explicats, no noms “oficials” del PGC) (3 punts) 


