A continuació us presentem un model bàsic de l'estructura d'un compte de pèrdues i guanys, una
eina comptable que ajuda a definir el resultat econòmica del període.
Algunes consideracions
Les associacions catalanes estan regulades per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions de la
Generalitat de Catalunya. En el seu article 24, d'obligacions documentals de l'associació, es disposa
que: "com a garantia de l'efectivitat dels drets dels socis i sòcies i de les terceres persones que
estableixin relacions amb les associacions, aquestes han de dur (...), un llibre d'inventari de béns i
els llibres de comptabilitat adequats a les activitats que fan. Aquests llibres han d'estar a disposició
dels socis i sòcies".
Es demanen doncs, uns llibres de comptabilitat amb un únic requisit, la seva adequació a l'activitat
realitzada. És a dir, les associacions, sempre que no tinguin la declaració d'utilitat pública 1 o que no
estiguin donades d'alta de l'IAE 2, poden perfectament portar només un llibre de caixa, i per aquest
fet no estaran incomplint cap llei.
Tot i això hem de tenir present que hi ha tres documents comptables que ens ajudaran a portar un
control més exhaustiu:
1. Balanç: document comptable que indica la situació econòmica i financera d'una entitat en
un moment concret. Vegeu Plantilla de documentació associativa – El balanç
2. Compte de Pèrdues i guanys: que posa de manifest el superàvit o dèficit que s'ha produït
durant l'exercici econòmic generat en l'exercici (despeses i ingressos, vendes i compres).
3.

Memòria: que ofereix un aclariment del Balanç i del Compte de Pèrdues i Guanys.

A partir de la premissa que el funcionament de l’entitat genera uns ingressos i unes despeses i que,
de la diferència entre ingressos i despeses, en sorgeix el resultat del període, el compte de pèrdues i
guanys és, doncs, un document comptable en el qual s’informa dels ingressos, de les despeses i del
resultat d’un determinat període com el benefici o la pèrdua que ha obtingut l’entitat en un període
de temps determinat.
resultat = ingressos – despeses
1
2

Vegeu informació a la web de l'Ajuntament de Barcelona: http://www.bcn.cat/tjussana/pdf/dup.pdf
Vegeu la Fitxa temàtica núm.

Quan el resultat és positiu s’anomena BENEFICI.
Quan el resultat és negatiu s’anomena PÈRDUA.
Exemple:
DESPESES
1. Personal
Nòmina
Formació
2. Consum de béns i serveis
Consum de material fungible
Serveis assistencials
Despeses generals
De l’immoble (lloguers, subministraments,
neteja...)
Despeses d’administració
Consum de material infungible
Telèfons, segells...
Dietes i transports
Impostos
Serveis exteriors
Primes d’assegurances
Relacions públiques
Publicitat i difusió
Publicacions
3. Amortitzacions
De l’immoble
Dels béns mobles
4. Despeses financeres
Interessos de préstecs
Comissions bancàries

INGRESSOS
1. Quotes i inscripcions
2. Altres aportacions (cessions
d’ús, campanyes econòmiques,
activitats extraordinàries...)
3. Donatius
4. Subvencions
5. Ingressos financers
(interessos rebuts)
6. Altres ingressos
extraordinaris

Així com el balanç de situació respon a la situació patrimonial de l’entitat en una data
determinada, el compte de resultats correspon a un període de temps, ja sigui un mes,
diversos mesos o un any.
El compte de resultats seria equiparable a una pel·lícula que es produeix en un determinat
període, que com a màxim correspondria a un any mentre que el balanç de situació es pot
equiparar a una fotografia del patrimoni de l’entitat en un determinat moment.
Podeu consultar el Butlletí 901 núm. 144 - La gestió econòmica diària de l’entitat.

Per a més informació visita'ns www.bcn.cat/craj o truca'ns al 93 265 52 17

