A continuació us presentem un model bàsic de les partides que conformen un balanç, una eina
comptable on queda reflectit el patrimoni amb què compta l'entitat en una data determinada com si
fos una fotografia de la riquesa de l'entitat.
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 o que no
estiguin donades d'alta de l'IAE, poden perfectament portar només un llibre de caixa, i per aquest
fet no estaran incomplint cap llei.
De totes maneres hi ha tres documents comptables que ens ajudaran a portar un control més
exhaustiu com són:
1. Balanç: que el tractarem tot seguit.
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.

Com ja s'ha dit, el balanç és el reflex de la situació econòmica i financera; mentre per una banda, el
Passiu indica l'origen de les fonts de finançament (recursos propis i aliens a llarg i curt termini),
l'Actiu reflecteix la destinació d'aquests recursos.
És doncs un document comptable que reflecteix la situació patrimonial de l’entitat en una data
determinada.
- Patrimoni: Conjunt de béns, drets i obligacions de l’entitat en un determinat moment del
temps.

- Béns: Conjunt de propietats de l’entitat (edificis, mobiliari,...).
- Drets: Crèdits atorgats per l’entitat: deutes pendents amb clients; altres deutors,...
- Obligacions: Deutes que l’entitat té amb altres persones físiques o jurídiques: proveïdors,
altres empreses, institucions financeres, Hisenda Pública.

Elements imprescindibles:
1. El Balanç té dues parts fonamentals: l’Actiu i el Passiu.
2. - Actiu: En què ha invertit l’entitat?
3. Recull la valoració monetària de tots els béns i drets de l’entitat com edificis, maquinàries,
deutes de clients, saldos dels comptes corrents,...
4.

→ La seva composició ens mostra en què ha invertit l’entitat els seus diners.

5. - Passiu: D’on ha obtingut el finançament?
6. Recull la valoració monetària dels recursos que han permès de finançar els béns i drets de
l’Actiu. Comprèn les obligacions de l’entitat, que en constitueixen el Passiu Exigible, i el
Net Patrimonial.
7.
8. Així doncs, l'Actiu ha de ser igual al Passiu: Actiu total = Passiu total, de manera que:
9. Béns + Drets = Net patrimonial + Obligacions

Exemple:

ACTIU
ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat
Terrenys
Edificis
Maquinària
Elements de Transport
EPI’s (ordinadors)
Mobiliari
(Amortització Acumulada)
ACTIU CORRENT
Existències
Material (stock)
Realitzable
Deutors
Socis
Disponible
Caixa
Bancs

PASSIU
PATRIMONI NET
Fons Propis
Capital
Reserves
Pèrdues i Guanys
Subvencions
PASSIU NO CORRENT
Préstecs a llarg termini
Creditors a llarg termini
PASSIU CORRENT
Préstecs a curt termini
Creditors a curt termini
Proveïdors

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

