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Els uatre fulls de com tes 

AD .5 

El que ara exposafem es la continuaci6 de la 
comptable, la AD.4, concretament en el que fa referencia al 
que hi havía cinc tipus de comptes -1ue es reunien en quatre 

fitxa qua exposa el plà 
Plà Senzill. Recordem 
Hib::e~: 

ll ;i l;l¡¡:e da caixa - comptes d' ingr.assos 
/-11< - comptes de despeses 

j.J!. 

- Hibta 
j.l/s 

de deutes - comptes de deutes 

l-l;bra· de provisions - comptes de provisions 
f.:l/s 

- ll.i.bP€ d'equioament - com¡::¡tes d"equipament fils , 
Cada full de cooptes l'exposarem ara separadament: 

a.- fu!ls de caixa 

H2n de registrar les ~ntrades i les sortides de diners (ingressos i 
despeses) 

Caixa 
Ingressos ---------------------------------------------------- Desosses 

10,000 
2,000 

Cuotas nens 
Aportació patronat 

'riiatjes 
Treballs casa 
materials 

2.000 
1.500 

300 

Aquest exemple es prou clar par a far veure que a la CRixa hi han 
ingressat lO.DCO ;:¡ts. per cuotes i 2.000 per aportació del patrone.t i '.1ue han si
gDt gastades 2.0!JO pts. en viatjes, 1.500 en treba¡ls a la casa i 300 pts. en com
pra de materials 

b.- fulls de deutes 

Hen de registrar les deutes que es contreuen en el moment en qua as 
contr.;;uen i les dsutes ~ue 30n pagades en el moment en que son 'Jagades. 

' --



Deutes Deutes deut<::ls 
:aoades ------------------------------------------------------ contretes 

800 
1.100 

300 

4utoc3t 
Comestibles SPAR 
Assegurança 

Assegurança 
SCV (llibres) 
Comestibles SPAR 
Autocar 
Carnicer 

300 
450 

1.100 
800 
450 

03 l'exam~le de disposició del full de deutes se'n desprèn que: 
- s;han contret deutes amb l'Assegurança, l;SCV, una botiga da comesti

bles, la com,Janyía d'autociJrs que ha fet el viatje i Ut'l csrnice~r 
- è'a::;uests deutes, han siguts pagats els de l'autocar, el de la botiga 

de comestibles i l'assegurança 
-la colonia esta en deute amb l'SCV per un import de 450 pts. i amb el 

carnicer per 450 pts. més 

Si en aquest moment de la vida de la colonia estudiem l'estat de 
caixa, haurem de descomptar 900 pts. de la quantitat que hi tinguen, ~erquè estem 
endeutats ~er aquesta quantitat. 

c.- Full de orovisions 

Aquest full registrara totes les entrades de ,i:lrovJ.slans que hi hagi 
al rebost (i també al petit magatzem de materials de jac, etc.) i totes les sortides d'aquestes provisions per a esser consumides: quan comprem carn, registrarem 
una entrada al full de provisions, quan la carn surti del rebost cap a la cuina i 
el menjador registrarem una sortida al full de provisicns 

Provisions 
Entrades ------------------------------------------------------ Consums 

700 
520 
140 
450 

tu o o 
150 

Carn bou 
Tom3quets 
Pa 
Llet condensad3 
Oli 
Patates 

Pa 
Tom3quets 
Oli 
L lat condensada 

80 
140 

40 
90 

Aquesta compta explica que al magatzem hi han entrat: Carn de bou, 
tomaquets, pa, llet condensada, oli i patates, f~··~~•••+*~8&~~•è~;~~é+fl~hèé+56t+ 
~ft tot aix6 per un cert valor que ja veieu quin es. I ex~lica igu:lment que n~han sortit certes 1U3ntitats d'alguns d~a~uests productes per un valor ~ue també siex
plica en cada cas. 

Aquesta compta, donç, es un reflexa del que succeix al magatzem da 
provisions: ens diu el que ho entra i el que en surt. 



Aquest full ha dó:'! "egistrar b8sicar:<ent les n'wes adquisicions ~ue 
fa la colonia da materials d '"equipament ser:<pre que es com;Jra 1uelcom da nou: si
gui material da jocs, llibres, discs, nilteria.l !leCagógic, etc. 

o·a;uest material se'"n compra, perÒ np es van, ni es consumeix d'"una 
manera aparent: per 3ix6 pot semblar que només hi ~an entrades ••• ~eró no es cert, 
d '"una cert3 manera tar.tbé es v.:; consu;nint ar.uest material, es va consumitlt en la 
utilitzaci6 c;ue se"n fa cada d!a que al va fent malbé a poc a poc, fins que cal co.m 
prar-ne de nou. Quines seràn, donç, les sortides d"aquest4' full de comptes?. 

Es pot calcular una certa quantitat que es vagi dip~sitant en una 
caixa de previsió per a comprar nt;us materials. O "úna manera ;Jdctica, vull dir 
que es :ot calcular 1ua, a cada colonia, es destinar89 SGO pts. per exemple a una 
caixa en la que s'hi guarden din~rs per a futures corn~res, 

t:l full d~equi~ament serà: 

Equipament 
Entrades ------------------------------------------------------ Sortides 

300 
450 

1.100 
845 

70 

Discs dances 
Llibres jocs i expressi6 
Varis jocs piscina 
Libres Tin-Tin 
Pilotes goma 

funcionament del sistema de comptabilitat 

Tres principis fonamentals: 

1.- Cal registrar-ho tot 

fons previsió co~~res 
Pilota perduda 
Bi sc tr'enca t 

2.- Cal registrar-ho en el primer moment 

1.500 
35 
90 

3.- Cal tenir un comprobant de tots els registres: sigui una factura, 
un rebut o un troç da papar d"estrassa firmat pelí toc:inaire 

Per- a fer funcionar aquest plà cor:<ptable cal pensar 1ue tots els 
moviments de diners, da menjar o d'objectes tenen una contrapartida; posam-ne uns 
1u01nts exemples per a aclarar-ho: 

- una compra de pa que paguem al comptat as una despesa de caixa, però as 
també al mateix temps una entrada al rebost 

+4il+~é99e~+è~+~é+&+±é+è~~àa+é9+~a•+•9*~!4 
el pagament d'una deute al carnicer es una entrada al comote de deutes pa
gades al matl3ix temps que es una sortida de c:üxa (un:3 des;.:esa) 
la Cof'lpra d'un disc es una sortida de csixa i una ~ntrada al compte d~equi
p<~ment 

la corn;JI'a de tom3quets ·.:¡uedant-los a daure es un càrrec al c:;mpte de deutes 
;Jerò es també una entrada al compte de ¡:¡revisions 



Només hi han dos ti,Jus d 'operscions :ue na tenen contra;;artida in
"'1Zdiata, son ies següents: 

- els ingressos a caixa, )..Jracedents dels nagament3 de les quotes o de subven
cions diverses 
les sortides del rebost ca~ a 1~ cuina o al menjador on es consumira el que 
ha sortit, i altr~s sortides de caixa =-lue nc re;nesenten l'entrada de cap 
element material a la celoni~ (viatjes, etc.) 

fixeu-vos que nc tenen una contrapartida innediata, però qu<:< es com
_;8nset.1 mutuament, perqué ·;ds ingressos que té la colonia li han de servir ¡:recisa
ment per a pagar els consums qlile s'hi fan, siguin en menjar, siguin en viatjes, as
segurança, etc. 

E:x~n,;les d~ funcionam<1nt 

En alu!!lst 3partat posare¡¡¡ el registre d'una serie d'"Gp!!!raciones de 
l:n 'JU3 tenen 1-;.oc normalment en un-a c:Jlania: aix! es;.¡srem aclarir d~un3 f'orr.1a 
,;r<ictica bilt el que acabam de dir: 

1.- Es cobren ~.OGO passetes de cu::~b'!S dels assistents a la colonia 

---(0-rxA 1 

2.- Una c-aixa d ".Estalvis dona beques 
'""t'e so.$ 

per 5.000 pessetes 
('-"'I XA I 

3.- La Colonia conh3.Cta y pag3 el viatje amb una com¡J,.,ny!a d'autocars~ v.J L.cco 

4.- El monitor responsable da !~educació 
per valor de 500 ~essetes 

'"t-«·~ ~- ;.,.,¡..... 
f~-~-~ rn 

física compra material asp-acialitz-at 

5.- El nonitor res¡:JO:"Isable ó'"ax~r3esió compra paoers, Oacs, cintes i cola per 
valor de BJO pess~tes 

i 
I 



6.- Hom comora menjar de varies ':'len3s per valor je 5.000 ,Jessetas 

7.- ::1 primer dÍa 
passetBs: 100 
per exemple 

-~}-

~¡~ I 
de la colonia hom !êêtè consumeix menjar per valor de 400 
pessetes de sopa, 200 pessetes de ous, 100 pessetes de pa, 

B.- Es trenca un aparell dG gimn3s que val 200 pessetes 

9.- durant la primera setmana da colonia, hom va consumint menjar del rebost 
per un valor de 5.000 pessetes .... ~.., -l-v(-0".~ ... :¡ _ .-nc-u.. 

~. - r.~ 
-;~ 

10.- Hom com~ra més ~rov1s1ons, par a la segona setmana, per un valor aproxi
mat de 4.000 ¡:>essetas 

,...ru··' - L cA.""""l- .#,~ 
i -1"' ,_,.. 

11.- A la Fi de l3 se·y:n;.; setmana, hom ha consumit 4.000 pessetes més de menjar 

12.- Els materials d'expressió ·~ua s'han gastat durant b colonia valen 650 pas
setas (com que se'n havien comprat 800 pessetes, en resten ;>er un valor de 
150 ;essetes). 

¿.,t.J.-M - ~ .ft:'.vv;.n·o-~ } 

~~! 



Fins ara, hem ~nat posant els exemples d'una serie d '.:>n,Jtacions en 
2:.s Fulls ;]e l.J ~omptabili tat: cnd::1 un~ o· :l JUes tas anohcions cor r-es;J::míen a una 
')_:J?-t;:ció d~ un tipus m::~lt definit: un ingrés, un3 desc:esa, una compra, ura sorti-
1~ jel rebost, etc. 

Ara es tracta de veure com hauràn qu:i!dat els diferents fulls de came 
tes després de la colonia, des~rés d'haver Fet totes les anotacions de totas lAs -
difarents ope•acions: 

Ingressos 

8. 000 
s.oon 

13.000 

(1.~ 

Cuotas nens (1) 
Beques Caixa Estalvis 

I 2 l 

Total Ingressos 

Viatja { 3) 
Educació física (4) 
[x_:nessió (5) 
Nl.enjaL" {6) 
f:lenjar (10) 

Total IJesoesas 

Despeses 

1.000 
500 
800 

6.000 
4.000 

12.300 

----···---------~---------.....__~-------------~ 
c:P'fovisioS9 

Entrades -------------------- - -- --------------------

~ l::l vista d ~aix6, podem dir: 

menjar {7) 
menjar (9) 
menjar (11) 
Exoressi6 ( 12) 

Educació fisica 

Total sortides 

S..IJo 

Sortides 

400 
s.ooo 
4.000 

650 

Sortides 

200 

200 
3~ 

1.- Jue s'han ingressat ~és dinern que no pas se'n han despés: resta un saldo 
favorable de 700 pessetes 

2.- Jue han sobrat ~revisions per un valor da 760 pessetes: es podràn vendre? 

3.- Qua l'equipament del centre de colonies ha sigut enriquit per un valor de 
300 pessetes 



s::..s ::O!sultots 

Si duem la comptabilitat de b colonia es per a saber-ne, om últim 
tar'le __¡uin n'"ha sigut el resultat, per a sab;n-ne si la gestió ac,:_¡nj:nic1 h;, siçut 
encert3da o no ho ha sigut; aixó ho sabrem sempre al moment de fer els :ílti:<~s ;aga
ments: si no tenim ~rou diners es que la gestió no ha sigut ~ncertada ••. , ~srò 
;JOt ser ~ue no hi h3gi prou diners i, en canvi, la colonia hagi si]ut dirL;:¡ida en
oertedament, posem-na algún exen¡:;la: 

-pot ser que no hi hagi prou diners, pera resti un ir:J;Jortant contingent i!&.P. 
d'"aliments que pod3n esser venuts, recuperant-se els diners 

- Jot ser- JU3 no hi hagi prou diners, però ·~ue s'hagW ad:¡uir-it equipament 
que ha de servir per varis anys a venir 

Per aixó parlarem da que hi han varies forr:1as da c3lcul~r el rasul
tat de l-3 c:Jlonia,o direm ~ue la c·:Üonia té varis resultats, sag:Jns el .-:¡ua hum vul
gui t~:0i:- e:1 co;n;.¡te a 1 'h:na de C3lcular el resultat: si no:;¡és tenim en co!71pte els 
diners c::mtants W sonants, o bé si volem també conptar les provisions ·.~ue es poéen 
vendre, les millores da l'equipanent, etc. 

A poc a cpoc, ens anirem aproximant al resultat do la gestió êè~~4+ 
~~e&+&• Jdministrativa de la Coloïia: 

1.- !:1 primer resó.!ltat, el més burd, es el que ens dona la caixa, la diferen
cia entr-e Ingressos i Des~eses: 

- si hi ha més ingres30s que despeses, el resultat serii fav0ra~le 
- si hi ha més des;Jeses que ingressos, el resultat sera desfavo~able 

2.- Certament, a ;uest resultat es bastant fals, no reflaxa la realitat de l'ad
ministració da la colonia: la primera correcció a far-hi ens la donara el 
full de aautes: 

segons l'apartat anterior, el resultat el calculariem per la diferen
cia entre ingressos i despeses: 

+ Ingnssos 
Des;.:ases 

R 
Resultat 

-els deutes no pagat, donç, també s'han de restar: 

+ Ingressos 
Des;.:eses 
Deu';as per ;Jagar 

Resu!.tat 

3.- 0:?rò 3QUest resultat no as encara massa fidel, C'll tenir també ;:;r-es-Jnts les 
;;r:~vl:Jions que s'han fet i gue no s'han c:onsumit: lU" es poden consumir l'"el! 
tiu ,;rapar o gue es :Joden venjre ••• 

::::1 t8sult.a.t, .ies·1rés d 'a-:·Jasta consid8ració, sera: 



• • 

• 

+ Ingressos 
- ~:;;s;eszs 

J9Ut3s _:::er oa:;;ar 
.¡. f.'rovisions no C'Jnc>U"7lides (sal:lo del co;:,:te dr:! Prov1s.to:1s) 

Resultat 

4.- I encara cal tenir en c<Jmpte aquelles millores en l'e:uipament del centre 
de colonies ¡nrque, si bé han estat ,.'agades Per la col::mia oe la ;u:¡¡ :1ns 
oc...:c:em, no nan estat totalr:'l'.mt consum1des pe:- ella, s::.no quu re3r..:nan per 
a ::.l'altres coloni:n i s'3n1r<!:a 3<7l0t't.ttzam: 1 r'ent ma.l::a an::¡ ai t;;!m;:;s. 

Dcfinit.tvament, al rasultat restara com segue.tx: 

.¡. l'igressos 
- Dos;;eses 
- Jeutes ¡Hr ;Bgar 
+;:¡;-!)visions no consu;¡¡i:es (sal~o del corn;:~te de ê:!rovisi·Jns) 
+millores en l ~equi;:;ament (saldo del com¡; te d~t:quiç:ar,¡ent) 

Rasultst 

S,- Després de totes aquestes consideracions, culdría ordenar d'alguna nano
ra tots a:]uests c::>nce¡:tes :¡u;:¡ ens permeten de calcul<::r al Resu:tst defi
nitiu de la colonia: 

Saldo de Caixa:= Ingressos - Despeses 

Estat de Caixa = Salc'o de Caixa - Deutes no ;:açades 

Resultat Real = Estat de Caixa + Provisions no consumides 

Resultat final = Resultat real + f¡Jillores en l";3quipa1'1ent 

Aix6 t3m:Jé pot 8Sser ordenat com una seqüencia de su:<es: 
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