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EXERCICS REPARTIMENT BENEFICI I COMPENSACIÓ DE PÈRDUES 
 
1. Una empresa presenta a la fi de l’exercici unes pèrdues per import de 150.000 euros. La 

junta general d’accionistes decideix compensar les pèrdues amb càrrec a la reserva legal. 
Reflex comptable. 

2. Una S.A. amb un capital de 300.000 euros ha obtingut uns beneficis líquids de 60.000 
euros, tenint una reserva legal de 50.000 euros El consell d’administració proposa dotar la 
reserva legal per allò que correspongui, un 20 % a reserves voluntàries i la resta es queda 
com a romanent. 

3. Una S.A. amb un capital de 450.000 euros ha obtingut uns beneficis de 30.000 euros. 
Confeccionar l’assentament d’aplicació de beneficis, d’acord amb la proposta següent: 

- 10 % a reserva legal 
- 10 % a reserva estatutària 
- 25 % a dividends als accionistes 
- 25 % a reserves voluntàries 
- la resta a romanent 

4. Una S.A. amb un capital de 265.000 euros, totalment desemborsat i amb una reserva legal 
de 48 milions, ha obtingut uns beneficis de 80.000 euros. Decideix dotar la reserva legal 
amb un 10 %  dels beneficis, tal com estableix la llei. És obligatòria aquesta dotació i per 
aquest import ? Fer el registre corresponent. 

5. La junta general d’accionistes d’una societat ha acordat distribuir com a dividends actius 
35.000 euros, amb càrrec a reserves voluntàries, ja que s’ha desestimat la finalitat per a la 
qual fou creada. Confeccionar l’assentament d’aquest moviment. 

6. El consell d’administració d’una S.A. amb un capital totalment desemborsat proposa de 
repartir entre els accionistes, com a dividends actius, la totalitat dels beneficis obtinguts. 
Aquests importen un total de 110.000 euros. Els estatuts estableixen una dotació anual del 
15 % per a reserves estatutàries. Ës correcta aquesta proposta ? Fer l’assentament de 
beneficis que correspongui legalment. 

7. Una empresa acorda aplicar els 250.000 euros de les reserves voluntàries de la manera 
següent : 

- 20.000 es destinen a incrementar el capital social, mitjançant l’emissió de 2.000 
accions  noves de 10 euros cadascuna. 

- La resta es reparteix en forma de dividend entre els accionistes. Registrar-ho. 
8. El compte 129, ( Pèrdues i guanys), dóna un saldo deutor en tancar l’exercici per un import 

de 22.500 euros. La junta general d’accionistes, reunida el maig de l’any següent, acorda 
compensar aquestes pèrdues mitjançant l’aplicació de les reserves voluntàries per 5.000 
euros, i la reserva legal per 14.000 euros, reduint el capital per la resta de l’import. Fer el 
reflex comptable 
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9. Una empresa té dos anys consecutius pèrdues en el balanç de 14.000 i 22.000, aquest any 
ha tingut beneficis abans d’impostos de 12.000, decideix compensar-les demanant els 
diners al socis que falten per eliminar les pèrdues, doncs utilitzarà el benefici al 100%. 
Realitzar assentament de recepció de diners i de compensació. 

10. Una empresa ha obtingut un benefici de 45.000 que vol repartir després de treure 
impostos. Vol destinar a reserva legal el que diu la llei sense superar-ho (capital 60.000 i 
reserva creada 11.000), vol compensar unes pèrdues de l’any 1999 de 2.000, vol destinar a 
pagar als accionistes 10.000 i la resta quedarà pendent de pagar. 
Posteriorment es paga el divident actiu en 2 pagaments d’igual valor. 

11. L’empresa amb els següents comptes presenta un benefici abans d’impostos de 
10.000.000: 
NO EXIGIBLE  
Capital 
Reserva legal 
Resultats negatius exercici 2XXX 

150.000.000 
29.800.000 
900.000 

 
Pel  que fa al repartiment: 

-Té molt clar que no vol superar el tope de Reserva Legal marcada per llei 
-Vol cubrir els resultats negatius. 
-Vol assiganr un divident actiu de 2.000.000 
-La resta vol deixar-la pendent per aplicar després de la propera Junta 
d’accionistes. 

 
Després de la Junta general d’accionistes 14/02/0X paga el divident passiu i decideix 
incrementar les reserves voluntàries per una futura ampliació. 

12. Una SA té un benefici abans d’impostos de 12.000 i decideix repartir el benefici cobrint una 
pèrdua acumulada de 6.000 € i la resta a remunerar accionistes. Aquests cobraran en 2 
pagament d’igual valor. 

13. Una empresa en el balanç té unes perdues comptabilitzades de 6.000 aquest any a 
incrementat les pèrdues en 5.000 € i decideix compensar-les mitjançant la reducció del 
capital i aplicació d’un resultat pendent d’aplicació de 2.000€. 

14. Una empresa disposa d’unes pèrdues acumulades en el balanç de 30.000 i decideix 
compensar-les mitjançant l’aportació del 70% per part dels socis i la resta amb els beneficis 
d’aquest any. 

15. Una empresa després de realitzar la regularització ha obtingut unes pèrdues de 35.000€. 
Decideix compensar-les  mitjançant una reserva voluntària per 12.000€ i la resta mitjançant 
una aportació que realitzaran els socis. Se’ls demana la quantitat restant per cobrir les 
pèrdues, però aquests només reponen en un 75% de la quantitat demanada. L’empresa 
decideix cobrir la resta mitjnaçant una reducció de capital. 

16. Una empresa disposa en el seu balanç les següents partides: 
 

NO EXIGIBLE  
Capital 
Reserva voluntària 
Resultats negatius any anteriors 
Aportació dels socis per compensar pèrdues 

300.000 
34.000 
4.000 
2.000 

 
Primer decideix compensar les pèrdues de l’any anterior mitjançant el 50% dels diners 
demanats als socis, la resta els hi retornem i també utilitzem la reserva voluntària 
necessària. 
Aquest any ha tingut també pèrdues, han estat de 12.000€ que decideix compensar amb 
les reserves voluntàries en un 50% i la resta demanant-ho als accionistes que ho cobreixen 
totalment. 

17. Una empresa ha tingut unes pèrdues de 62.000 que s’acumulen amb 6.000 de resultat 
negatiu del any anterior; decideix compensar-les amb un resultat pendent d’aplicació de 
30.000 i demanant al socis la resta de diners per compensar el 100%. Els socis només ens 
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aporten capital per compensar un 90% per compensar la resta es procedeix a disminuir el 
capital. 

18. Una empresa disposa de la següent informació econòmica: 
 

BALANÇ SALDO 
Capital 
Reserva legal 
Romanent 
Resultats negatius exercicis 
anteriors 
Pig (saldo deutor) 

120.000 
25.000 
2.300 
1.000 
3.000 

 
Aquest any ha tingut unes pèrdues de 35.000 i decideix sanejar el seu balanç compensant 
totes les pèrdues que té. Decideix utilitzar 10.000 de la reserva, tots els resultats pendents 
d’aplicació i demanar la resta als socis que aporten tota la quantita necesaria. 

19. Una empresa disposa d’un benefici abans d’impostos de 6.500 euros que destinarà: a 
reserva legal el que marca la llei de SA, a compensar pèrdues d’anys anteriors un 20% a 
pagar als accionistes un 30% i la resta queda pendent d’aplicació. En l’empresa ja hi ha una 
reserva legal creada de 19.900 i el capital es de 100.000 i no vol superar el màxim 
obligatori per llei. 
Realitzar tots els assentaments, tenint en compte que 60 dies després es paga en efectiu 
els diners als accionistes. 

20. una empresa disposa d’unes pèrdues acumulades de 30.000€ d’altres anys. Aquest any ha 
tingut un benefici abans d’impostos de 1.000€. utilitza aquests diners per compensar les 
pèrdues, també fa una reducció del capital en 2.000€ per compensar i la resta la demana 
als accionistes de l’empresa que aporten el 50% del que faltava per cobrir les despeses. 
Com a última solució l’empresari decideix utilitzar les reserves estatutàries per saldar la 
resta de pèrdues. 

21. Una empresa disposa a final d’any d’unes pèrdues de 32.000 i decideix eliminar-les del 
balanç, però abans decideix comptabilitzar-les en el seu compte corresponent: 

a. L’any següent obté una benefici abans d’impostos de 150.000 que utilitza per 
compensar. 

b. L’empresa  en el seu balanç disposa d’una reserva estatutària de 123.000, d’una 
reserva voluntària de 234.000 i un resultat pendent d’aplicar de 213.000 que utilitza 
a parts iguls per compensar. 

c. L’empresa no té cap altra opció que practicar una disminució del capital social per 
eliminar les pèrdues existents. 

d. L’empresa demana als accionistes 50.000€ per compensar però els accionistes 
nomès entreguen aquella quantitat necessària per cobrir les despeses. 

22. una empresa té en el seu balanç una pèrdua de fa 2 anys de 3.000, l’any passat va tenir 
una pèrdua de 3.000, cal comptabilitzar les pèrdues en els subcomptes corresponents. 
Aquest any ha tingut un benfici abans d’impostos de 3.000 que decideix utilitzar per 
compensar les pèrdues però abans decideix traspassar a reserva legal allò que exigeix la 
llei. La resta de pèrdues vol compensar-les amb l’aportació en efectiu per part dels 
accionistes. Aquests fan front a un 75% de les pèrdues pendents, la resta seran 
compensades amb una reserva voluntària que tenim creada. 

23. Una empresa disposa de la següent informació econòmica: 
 

BALANÇ SALDO 
Capital 
Reserva legal 
Romanent 
Resultats negatius exercicis anteriors 
Pig (saldo deutor) 

100.000 
2.000 
1.000 
2.000 
3.000 

 
Aquest any ha tingut un benefici abans d’impostos de 5.000 que decideix utilitzar per 
compensar les pèrdues acumulades en el balanç, també existeix la possibilitat descrita en 
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els estatuts de l’empresa, de demanar els diners necessaris als socis si després d’aplicar els 
beneficis no existeixen prous diners per com pensar totalment les pèrdues. 

24. Una empresa disposa d’un benefici després d’impostos de 50.000 euros que destinarà: a 
reserva legal el que marca la llei de SA, a compensar 20% de les pèrdues d’anys anteriors i 
pagar als accionistes un la resta. 
 En l’empresa ja hi ha: 

reserva legal     46.000no vol superar el màxim 
obligatori per llei. 

Capital      200.000  
pig (saldo creditor)     10.0000 
aportacions dels socis per compensar pèrdues  22.000  
resultats negatius exercicis anteriors  20.000 
 

Realitzar tots els assentaments, tenint en compte que 10 dies després es paga en efectiu 
els diners als accionistes. 
Amb les aportacions dels socis compensa la resta de pèrdues d’exercicis anteriors 

 


