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11  
OOiinnaarrrriizzkkoo  kkoonnttzzeeppttuuaakk

 

 

 

 

 

 

11  SSAARRRREERRAA::  ZZEERR  DDAA  EENNPPRREESSAA??  
 

Enpresa hitza entzuten dugunean, lantegi handiak eta multinazionalak etortzen zaizkigu burura, 

baina, gure ingurura begiratzen badugu, era eta tamaina askotako enpresak ikusiko ditugu: okindegiak, 

altzariak egiten dituzten lantegiak, bidaia-agentziak, liburu-dendak, tabernak… 

 

Enpresa batzuek ondasunak saltzen dituzte (ogia, altzariak, autoak…), eta beste batzuek, zerbitzuak 

(garraioa, bankuen zerbitzuak, hezkuntza, bidaiak antolatzea…) 

 

Enpresa asko sozietateak dira (sozietate anonimoak, erantzukizun mugatuko sozietateak, sozietate 

kolektiboak, kooperatibak…), baina beste asko enpresa indibidualak dira. 

 

Bide horretatik jarraituta, hainbat sailkapen egin ditzakegu, adibidez, jarduera-sektorearen arabera, 

kapitalaren jabegoaren arabera, edo tamainaren arabera; baina hori guztia aztertzea enpresa-

ekonomiaren zeregina da.  

 

Edozein enpresa motak produkzio-baliabide batzuk erabiltzen ditu, eta baliabide edo faktore horiek 

koordinatu eta antolatu egiten ditu bere helburuak lortzeko.  

 

Enpresa: elementu edo faktore multzo bat da, helburu 
batzuk lortzeko koordinatu eta antolatzen dena. 

 

Baliabideak antolatzeko, memento bakoitzean zer daukan jakin beharko du, hau da, zer ondasun dituen, 

nolako eskubideak eta betebeharrak. Hori jakiteko, erregistratu egin beharko du egiten duen guztia: 
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 Produktuak saldu 

 Lehengaiak erosi 

 Fakturak ordaindu 

 Maileguak eskatu 

 … 

 

Eta gero, erregistro horiek guztiak ordenatzea komeni da, informazio egokia emateko.  

 

 

22  KKOONNTTAABBIILLIITTAATTEEAA,,  ZZEERRTTAARRAAKKOO??  
 

Enpresaren jarduera ekonomikoa eta finantzarioa erregis-
tratzeko eta horri buruzko informazioa bildu eta eskaintzeko. 

 

Kontabilitateak, beraz, enpresako mugimenduak erregistratzeko teknika batzuk eskaintzen ditu, eta 

informazio hau ematen du: 

 Enpresaren egoera nolakoa den une jakin batean 

 Nolako emaitzak lortu dituen ekitaldi batean 

 Emaitza horiek zergatik gertatu diren 

 

Informazio horren hartzailea enpresa bera izango da, eta baita Estatua, akziodunak edo bazkideak, 

langileak… ere. 

 

Enpresa bakoitzak bere jarduerari buruzko erregistroak eta informazioa bere erara emango balitu, 

informazio hori erabiliko dutenek elkar ulertzea zaila izango litzateke; beraz, kontabilitatea normalizatu 

behar da (terminologia bateratua, erregistro-teknika, informazioa eskaintzeko dokumentuak…). 

 

Kontabilitate-plan orokorrak enpresa guztiek —informazio ekonomiko-finantzarioa lantzeko eta aurkez-

teko— derrigorrean bete behar dituzten arau eta irizpideak ematen dizkigu. Plan orokorrak bost atal ditu: 

 Kontabilitate-printzipioak 

 Kontu-taula 

 Kontabilitate-erlazioak eta definizioak 

 Urteko kontuak  

 Balorazio-arauak 

 

Bost atalotan kontabilitateko arau eta irizpideak garatzen dira. Plan hori da gai honetan emango 

ditugun azalpen eta egingo ditugun ariketa guztien oinarria eta tresna. 
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22  
OOnnddaarreeaa  

 

 

 

 

 

11  ZZEERR  DDAA  OONNDDAARREEAA??  
 

Ondarea: pertsona batek edo enpresa batek une jakin batean dituen onda-
sunak, eskubideak eta betebeharrak. 

 

Ondarea osatzen duten elementuak, beraz, hiru taldetan sailkatzen dira: ondasunak, eskubideak eta 

betebeharrak. Enpresa batean, besteak beste, hauek izan daitezke: 

1. Ondasunak: enpresan bertan dagoen dirua, biltegian dituzten produktuak, lehengaiak… 

eta ekoizteko beharrezkoak diren elementuak (makinak, altzariak, ordenagailuak…).  

2. Eskubideak: bankuetan sartuta daukan dirua, kobratzeko dauden fakturak eta kanbio-letrak 

eta emandako maileguak (langile bati, beste enpresa bati…). 

3. Betebeharrak: enpresari egindako maileguak, ordaindu gabeko fakturak eta kanbio-letrak. 
 

 

1.1 Ondare garbia 
 

Ondare-elementuak sailkatu eta ondoko formula hau erabiliz gero, ondare garbia edo netoa kalkulatu 

ahal izango dugu: 

 

Ondare garbia = (ondasunak + eskubideak) – betebeharrak 
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Adibidea: Mirenek irailaren 5ean, 6an eta 13an duen ondare garbia kalkulatuko dugu: 

 

A) Irailaren 5ean ondasun, eskubide eta betebehar hauek ditu:  

Bankuko kontu korrontean 450 € ditu 

Diru-zorroan 60 € 

Nebak 40 € zor dizkio 
 

 

B) Irailaren 6an: 

Nebak 30 € bueltatu dizkio eta diru-zorroan sartu ditu 

820 €-ko ordenagailua erosi du: erdia bere kontu korrontetik ateratako diruarekin ordaindu du, 

eta gainerakoa hilabete barru ordainduko du. 
 

 

C) Irailaren 13an:  

Asteburuan taberna batean lan eginda, 200 € kobratu eta bankuan sartu ditu. 

Nebak gainerako 10 €-ak bueltatu dizkio, eta diru-zorroan sartu ditu. 

Diru-zorroan 50 € gelditzen zaizkio 

 

Ondare garbia kalkulatzeko, elementuak sailkatu egingo ditugu, eta, ondoren, emandako formularekin, 

ondare garbia edo netoa kalkulatuko dugu. 

 

A) Ondasunak: (diru-zorroan 60) = 60 € 

Eskubideak: (bankuan 450 + nebak zor diona 40 ) = 490 € 

  

Ondare garbia (irailaren 5ean): 60 + 490 = 550 € 

  

B) Ondasunak: 910 € (ordenagailua 820 + diru-zorroan 90) 

Eskubideak: 50 € (bankuan 40 + nebak zor diona 10) 

Betebeharrak: 410 € (hilabete barru ordaindu behar duena) 

  

Ondare garbia (irailaren 6an): (910 + 50) – 410 = 550 € 

 

C) Ondasunak: (ordenagailua 820 + diru-zorroan 50) = 870 € 

Eskubideak:(bankuan 240) = 240 €  

Betebeharrak: (urrian ordaindu behar duena) = 410 

 

Ondare garbia = 870 + 240 – 410 = 700 € 
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Adibide hori aztertzen badugu, ikusiko dugu ondarea aldatu egin dela. Irailaren 5etik 6ra osaera 

aldatu da, eta 6tik 13ra, berriz, osaera eta kopurua (ondare garbia). Horregatik, ondarea definitu 

dugunean “une jakin batean” esan dugu. Izan ere, ondarea datu aldakorra da, eta gogoratu behar dugu 

ematen digun informazioa une konkretu batekoa dela. 

 

PRAKTIKAK 
 
1. Okindegi batean elementu hauek daude. Esan zer den bakoitza: ondasuna, eskubidea edo 

betebeharra. 
 

 Bankuko kontu korrontean duen dirua 

 Altzariak 

 Irina 

 Irina saltzen dion hornitzaileari ordaindu behar dion zorra 

 Egindako ogiak 

 Lokala 

 Lokala prestatzeko lan egin zuen igeltseroari zor diona 

 Bezero batek bihar ordaintzeko utzi duen kantitatea 

 Okindegiko kutxan dagoen dirua 

 Kutxa bera 

 Banaketa egiteko autoa 

 Bankuak eman zion mailegua, sei hilabete barru ordaintzekoa 

 Labea 

 Okindegian erabiltzen duen tresneria 

 Bankuko aurrezki-kontu batean duen dirua 

 

2. Jonek enpresa bat sortu zuen irailaren 1ean; bertan arropa konpontzen du, eta urriaren 4an 

elementu hauek ditu: 
 

 Haria, kremailerak, botoiak, oihala…: 500 € 

 Lokala: 120.000 € 

 Josteko makina: 1.200 € ( 400 ordaindu ditu, eta gainerakoa ordaintzeko, 2 letra 

onartu ditu, bata hilabete barru ordaintzekoa eta bestea 2 hilabete barru ordaintzekoa) 

 Artaziak, zentimetroak…: 300 € 

 Oihala saltzen dionari 200 € zor dizkio 

 Bezeroei kobratzeko 400 €-ko fakturak  

 Bankuko kontu korrontean 1.000 € 

 Dendako kutxan 200 € 

 

a) Sailkatu aurreko elementu horiek: ondasunak, eskubideak eta betebeharrak. 

b) Kalkulatu enpresak urriaren 4an duen ondarea. 
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22  IINNBBEENNTTAARRIIOOAA  
 

Mirenen ondarea aztertu dugunean, unean uneko ondasun, eskubide eta betebeharrak izan ditugu 

kontuan; guztien zerrenda edo inbentarioa egin dugu.  

 

Inbentarioa: ondare elementuen zerrenda, hiru taldetan sailkatuta: 
ondasunak, eskubideak eta betebeharrak. 

 

Inbentarioa egiteko, enpresan dauden elementu guztien zerrenda zehatza egin beharko dugu. 

Horretarako, elementu bakoitza aipatzeaz gain, jarri beharko dugu zenbat unitate fisiko dauden, 

bakoitzaren prezioa eta guztien balioa eurotan.  

 

Inbentarioa normalean ekitaldi ekonomikoaren amaieran egiten da, eta horri ohiko inbentarioa deitzen 

zaio; baina batzuetan ezohiko inbentarioak ere egiten dira: enpresa bat ixten denean, saltzen denean… 

 

Inbentarioak honelako forma izan dezake: 

 

Unitate fisikoak Kontzeptua 
Unitate 

bakoitzeko 
prezioa 

Balio partziala balio totala 

 

60 harilko 

40 

34 metro 

100 

Lehengaiak 

Haria 

Kremailerak 

Oihala 

Botoiak 

Beste batzuk 

 

Lokala 

… 

 

0,50 

1,25 

10 

0,7 

 

30 

50 

340 

70 

10 

500 

 

 

 

 

 

 

120.000 

 

PRAKTIKA 

a) Egin ezazu une honetan duzun ondare-elementuen inbentarioa (zehaztu unitate kopurua 

eta balioa eurotan) 

b) Ondoren, sailkatu elementu guztiak 

c) Kalkulatu ondare garbia edo netoa 
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33  EEGGOOEERRAA  BBAALLAANNTTZZEEAA  
 
Aurreko orrialdeko praktika egiten ahalegindu bazara, konturatuko zinen lan luzea dela dituzun 

ondasun, eskubide eta betebehar guztien zerrenda zehatza egitea, eta hori askoz ere luzeagoa eta 

zailagoa izango da enpresa batean. 

 

Inbentarioaren helburua informazio zehatza eskaintzea da, eta hori beharrezkoa izaten da enpresan; 

baina, batzuetan, informazio hori era eskematiko edo sintetikoan izatea komeni zaigu. Hori da, hain 

zuzen, balantzeak eskaintzen duena: ondare-elementuen laburpena. 

 

Inbentarioan datuak adierazteko, formula hau erabiltzen dugu: 

 

Ondare garbia = (ondasunak + eskubideak) – betebeharrak 

 

Balantzean elementu guztiak bi zatitan ematen dira: aktiboa (ondasunak + eskubideak) eta pasiboa 

(betebeharrak + netoa). Beraz, balantzearen kasuan, lehengo formula era honetan emango dugu:  

 

Netoa = aktiboa – pasibo galdagarria 

 

 

Balantzea: une jakin bateko ondare-elementuen sintesia aurkezten duen doku-
mentua da. Datuak bi talde nagusitan sailkatuta eskaintzen ditu: aktiboa eta pasiboa 

 

 

EGOERA BALANTZEA 

AKTIBOA PASIBOA 

Ondasunak 

Eskubideak 

Betebeharrak (pasibo galdagarria) 

Netoa (ondare garbia) 
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44  OONNDDAARREE  MMUULLTTZZOOAAKK  
 

Balantzean, datuak ordenatuta edo ondare-masatan sailkatuta ematen dira. Aktiboa likideziaren 

arabera ordenatzen da (likidezia txikiena duten kontuak hasieran eta likidezia handia dutenak amaieran). 

Pasiboan, galdagarriak ez diren ondasunak jarriko ditugu hasieran, gero, epe luzerako galdagarriak, eta, 

amaieran, epe laburrerako galdagarriak. 

 

4.1 Aktiboko ondare multzoak 
 

 Aktibo finkoa edo ibilgetua. Enpresan urtebete baino luzaroago egongo diren elementuak: 

makinak, garraio-elementuak, ordenagailuak, patenteak…  

 Aktibo zirkulatzailea. Ekitaldi bat baino gutxiago irauten dutenak enpresan. Multzo honetan 

hiru azpimultzo egingo ditugu: 

 Izakinak. Ekoizteko erabiltzen diren lehengaiak eta materialak, ekoiztutako edo erositako 

produktuak, erregaiak… 

 Bihurgarria. Enpresak bere alde dituen kreditu eta eskubideak. 

 Erabilgarria. berehalako erabilgarritasuna duten elementuak: kutxako dirua, kontu 

korrontekoa… 

 

 
4.2 Pasiboko ondare multzoak 
 

 Ondare garbia edo netoa. Enpresarenak diren baliabideak (kapitala, enpresan lortu eta 

banatu ez diren mozkinak…) 

 Galdagarria. enpresak dituen betebeharrak edo zorrak. Bi motatakoak izan daitezke: 

 Epe luzerako galdagarria. zorra ordaintzeko epe-muga urtebete baino luzeagoa denean. 

 Epe laburrerako galdagarria. urtebete baino arinago ordaindu beharreko zorrak. 

 

Egoera-balantzea era honetan aurkezten da: 

 
AKTIBOA PASIBOA 

Ibilgetua 
 
Izakinak 
Bihurgarria 
Erabilgarria 

Netoa 
 
Epe Luzerako (E/L) Galdagarria 
Epe laburrerako (e/l ) Galdagarria 

Aktiboa guztira Pasiboa guztira 
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Adibidea: enpresa batek ekitaldi-amaieran ondare-elementu hauek ditu eurotan baloratuta; egizu 

egoera-balantzea:  

 

Bankuko kontu korrontean duen dirua.......................... .1.000 

Kutxan ............................................................................ 2.500 

Saltzeko dituen produktuak............................................ 5.000 

Altzariak ......................................................................... 7.000 

Bezeroek zor diotena ..................................................... 2.000 

Bankuari zor diona (2 urte barru bueltatzeko) ..............  6.000 

Hornitzaileei zor diena ................................................... 1.500 

Lehengaiak.........................................................................600 

Ordenagailua.................................................................  1.200 

Kapitala ........................................................................ 11.200 

Uraren faktura ordaindu gabe............................................600 

 

Egoera-balantzea ondare-masatan: 

 

AKTIBOA PASIBOA 

Ibilgetua 8.200 
Altzariak 7.000 
Ordenagailua 1.200 
 
Izakinak 5.600 
Produktuak 5.000 
Lehengaiak 600 
 
Bihurgarria 2.000 
Bezeroak 2.000 
  
Erabilgarria 3.500 
Kutxa  2.500 
Kontu korrontea 1.000 

Netoa 11.200 
Kapitala 11.200 
 
E/L galdagarria 6.000 
Bankuari zor 6.000 
 
e/l galdagarria 2.100 
Hornitzaileak 1.500 
Uraren faktura 600 

Aktiboa guztira 19.300 Pasiboa guztira 19.300 
 
 

Balantze horretan ikusten dugu: 

 
aktiboa guztira = pasiboa guztira 

netoa = Aktiboa guztira – galdagarria (E/L + e/l) 

 

Kapitalaren zenbatekoa eman izan ez baligute, azkeneko formula hori erabilita kalkula genezakeen: 

Kapitala = 19.300 – (6.000 + 2.100) = 11.200 
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PRAKTIKA: enpresa batek abenduaren 31n ondare-elementu hauek ditu: 

 

 Hornitzaileei zor diena 5.000 

 Salgaiak  12.000 

 Bezero batek zor diona 8.000 

 Enpresan duen dirua  3.000 

 Bankuko kontu korrontean 5.000 

 Bankuari 3 urte barru bueltatzeko zorra 18.000 

 Ekoizpenerako makinak 60.000 

 Lehengaiak 2.000 

 Makinentzako gasolioa  200 

 Ekoizpenerako tresneria 3.000 

 Lur-saila 20.000 

 Eraikina 30.000 

 Kapitala ?????? 

 

a) Egin egoera-balantzea ondare-multzotan. 

b) Kalkulatu enpresaren kapitala. 

 

 

Aurreko praktikan “eraikina” hitza erabili dugu, baina beste hitz batzuk ere erabil genitzakeen: etxea, 

lokala, lantegia… eta gainerako elementuekin ere gauza bera gertatzen da (altzariak, apalak eta mahaiak…). 

Lehenengo gaian aipatu genuen kontabilitatea normalizatu behar dela; izan ere, hobeto ulertuko ditugu 

datuak denok izen berberak erabiltzen baditugu. 

 

Horretarako, kontabilitate-plan orokorrak KONTU-TAULA eskaintzen digu 2. atalean eta kontabilitate-

erlazioak eta definizioak 3. atalean. 
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55  KKOONNTTUU  TTAAUULLAA  
 

Elementu guztiak 7 taldetan sailkatzen dira: 

 

 1. taldea. Oinarrizko finantzaketa 

 Ondare garbia edo baliabide propioak: kapitala, erreserbak… 

 Epe luzerako galdagarria: bankuek emandako maileguak… 

 

 2. taldea. Ibilgetua  

 Enpresan luzaroan irauteko ondare-elementuak: makinak, garraio-elementuak… 

 Ekitaldi batean baino gehiagotan banatzeko gastuak: eraketa-gastuak… 

 

 3. taldea. Izakinak: salgaiak, lehengaiak, produktu erdibukatuak, hondakinak, erregaiak, ordezko 

piezak, bulegoko materiala, ontzikiak, enbalajeak… 

 

 4. taldea. Trafiko-eragiketengatiko hartzekodunak eta zordunak: enpresaren jardueraren 

ondorioz sortutako eskubideak zein betebeharrak ( bezeroen zorrak, hornitzaileei zor zaiena, 

Administrazioarekin ditugun zorrak edo berak zor dizkigunak…) 

 
 5. taldea. Finantza-kontuak 

 Trafiko-eragiketetatik sortu ez diren epe laburrerako eskubide eta betebeharrak  

 Erabilgarriak diren baliabide likidoak: kutxa, bankua… 

 

 6. taldea. Erosketak eta gastuak  

 Enpresak bere jarduerarako egiten dituen erosketak: salgai, lehengai edo beste ondasun 

batzuk erostea 

 Ekitaldiko gastuak: soldatak, garraioak, aseguru-primak... 

 Eskuratutako izakinen aldaketak 

 Ezohiko galerak 

 

 7. taldea. Salmentak eta sarrerak 

 Enpresak bere jardueran egindako salmentak eta emandako zerbitzuak 

 Izakinen aldakuntzak 

 Ezohiko irabaziak 

 
Ikusi ditugun taldeetan azpitaldeak daude, eta horien barruan, kontuak. Kontuen barruan, batzuetan 

azpikontuak daude. 
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Adibidea: bezeroek zor digutena 430 kodearekin agertuko da kontu-taulan: 

 Taldea: 4 

 Azpitaldea: 43 

 Kontua: 430 

 

Izan daiteke, gainera, enpresa horren bezero batzuen zorra eurotan baloratuta egotea eta beste 

batzuena, ostera, dolarretan; orduan azpikontuak erabiliko ditugu zehazteko: 

 
4300. Bezeroak (euroak) 

4304. Bezeroak (atzerriko dirua) 

 
Amaierako eranskinean kontu-taula daukazu, baina kontu eta azpikontuen definizioak eta erlazioak 

behar izanez gero, Plan Orokorreko 3. atalean aurkituko dituzu. Besteak beste, honako hauek erabil 

ditzakezu: 

 
Elhuyarrek argitaratutako Kontabilitate Plan Orokorra 

Euskal Herriko Unibertsitateak argitaratutakoa 

 

Gai honetan, kontu-taulako lehen bost taldeetan dauden kontuak erabiliko ditugu. Azken bi taldee-

tako kontuak laugarren eta bosgarren gaietan aztertuko ditugu. 

 

PRAKTIKA 
 

1. Jarri kode hauei Kontabilitate Plan Orokorraren arabera dagozkien izenak (hurrengo gaietan 

ikusiko ditugu 6. eta 7. taldeetako kontuak, baina oraingo honetan lehen 5 taldeetakoa, 

ikusiko ditugu)  

 
 100 

 170 

 220 

 226 

 322 

 400 

 410 

 440 

 570 

 112 

 200 

 223 

 300 

 327 

 401 

 430 

 520 
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Aurreko praktikan egindakoak erakutsi digu Kontabilitateak izen normalizatuak erabiltzen dituela, 

eta horietako batzuk ikusi ditugu; baina guk sarritan kontrako lana egin beharko dugu: elementu 

baten kodea aurkitu. 

 

Hasieran zaila iruditu arren, komeni da kodeak erabiltzea, ez bakarrik lehen esan dugun moduan 

denok izen berberak erabiltzeko, baita edozein kontu nola kontabilizatu behar dugun jakiteko ere. 

Aurretik ikusi gabeko kontu bat agertzen zaigunean, kodea jakinez gero, Plan Orokorreko 3. atalean 

aurkituko dugu kontu horri buruz behar dugun informazioa. 

 

Baina, nola jakin elementu baten kodea? Galdera horri erantzuteko, adibide batzuk erabiliko ditugu,: 

 

Adibideak: bi lagunen artean enpresa bat sortu dugu; egurrezko jostailuak egiten ditugu. 

1. Enpresan, ekoizteko makina bat dugu; zein da elementu horren kodea? 

- Makina ekoizteko erabiltzen da. 

- Enpresan luzaroan irauteko erosi da (urtebete baino gehiago). 

Ezaugarri horiek kontuan hartuta, begiratzen badugu zer sartzen den talde bakoitzean, kontu-

ratuko gara 2. taldekoa izan behar duela. 

Bigarren taldean bederatzi azpitalde daude: hastapen-gastuak, ibilgetu immateriala, ibilgetu 

materiala, fabrikazio bidean dagoen ibilgetu materiala... 

Makina bat elementu materiala da, eta 22. azpitaldean begiratzen baduzu, aurkituko duzu 

223: makineria. 

Beraz, 223 da makinaren kodea.  

2. Guk ekoitzitako egurrezko jostailu bat saldu dugu, eta erosleak astebete barru ordainduko 
digu. Zer izen emango diogu kobratzeko dugun eskubide horri? Zer kode izango du? 

- Enpresaren ohiko eragiketa baten ondorioz sortutako eskubidea da. 

- Epe laburrerako eskubidea da (astebete barru ordaindu behar du). 

Lehenengo bost taldeen artean, ezaugarri horiek 4. taldeak betetzen ditu: trafiko-eragiketengatiko 

hartzekodunak eta zordunak. 

Talde horretan ere bederatzi azpitalde daude: hornitzaileak, hainbat hartzekodun, bezeroak, 

hainbat zordun, pertsonala… 

Gure enpresaren jarduera jostailuak egitea bada, guri jostailu bat erosten diguna gure bezeroa 

da; beraz, 43. azpitaldekoa da gurekin duen zorra. 
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Azpitalde horretan, hainbat kontu daude; gure kasuan, bezeroak ez du kanbio-letrarik onartu, 

eta, beraz, ez dugu kobratzeko merkataritza-efekturik; ez digu inolako aurrerakinik egin… beraz, 

430 Bezeroak kontua aukeratuko dugu. 

3. Demagun furgoneta bat dugula jostailuak banatzeko eta banatzailea den lagun bati uzten 

diogula astebeterako 60 euroren truke, berea matxuratu zaiolako. Lagun horrek zor dizkigun 60 

euroak ere bezeroen kontuan sartuko ditugu? 

Taldea, lehen bezala, 4.a da. 

Lagun hori ez da gure bezeroa, ez baitigu jostailurik erosi; beraz, gurekin duen zorra ezin dugu 

bezeroen kontuan jarri, baizik eta zordunen azpitaldean, 44; eta kasu honetan, kontua hau da: 
440 Zordunak. 

4. Egurra erosi dugu, eta ordaindu gabe utzi dugu (60 egun barru ordaintzeko kanbio-letra bat 
onartu dugu). Zer izen emango diogu ordaintzeko dugun obligazio horri? Zein kode izango du? 

- Gure ohiko eragiketa baten ondorioz sortu da zorra. 

- Epe laburrerakoa da (60 egun barru ordaindu behar dugu). 

Aurrekoa bezala, hau ere 4. taldekoa da. 

Gure jarduera aurrera eramateko, sarritan erosi beharko dugu egurra; beraz, 40. azpitaldekoa da. 

Kanbio-letra bat onartu dugunez, kontua hau da: 401 Hornitzaileak, ordaintzeko merkataritza-

efektuak. 

5. Biltegian ekoitzitako jostailuak ditugu saltzeko. Zein da kodea? 

Taldea 3.a da. 

Azpitaldea: 35 (guk ekoitzi ditugu; eginda erosi izan bagenitu, inolako aldaketarik egin gabe, 30. 

azpitaldekoa izango zen). 

Kontua: 350 A produktu bukatuak. 

 

6. Beste makina batzuk erosi ditugu, eta zorretan utzi ditugu. Zorraren erdia 8 hilabete barru 
ordaindu behar dugu, eta beste erdia, 16 hilabete barru. Zer izen du zor horrek? 8 hilabete 

barru ordaintzekoak eta besteak izen berbera dute? Zein da kodea edo kodeak? 

Bi zor ditugu, bata epe laburrerakoa (≤ urtebete) eta bestea epe luzerakoa. 

• Epe laburrerakoa: makina bat erostea ez denez gure ohiko eragiketa, zor hau ez da 4. 

taldekoa; 5.ekoa baizik. 5. taldea (finantza-kontuak). 
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52. azpitaldea: jasotako maileguengatiko eta beste zenbait kontzepturengatiko epe la-

burrerako zorrak. 

Kontua: 523 Epe laburrerako ibilgetuen hornitzaileak. 

• Epe luzerako zorra: epe luzea lehenengo eta bigarren taldeetan jasotzen da, eta kasu honetan 

ikusten dugu ez dela ibilgetuko elementu bat, ibilgetuko elementu baten finantzaketa baizik. 

1. taldea: oinarrizko finantzaketa. 

17. azpitaldea: jasotako maileguengatiko eta beste zenbait kontzepturengatiko epe luzerako 

zorrak. 

Kontua: 173 Epe luzerako ibilgetuen hornitzaileak 

7. Ogasun Publikoari zergak ordaindu behar dizkiogu, eta une honetan 300 euro zor dizkiogu. 

Enpresaren jardueragatiko zorra denez (trafiko-eragiketagatiko zorra), 4. taldekoa da. 

Administrazio publikoari zor diogunez, 47. azpitaldea. 

Kontua: 475 Ogasun Publikoa, kontzeptu fiskalengatik hartzekodun. 

 

8. Ekitaldi-amaieran 5.000 euroren irabaziak ditugu (4. eta 5. gaietan ikusiko dugu nola kalkulatzen 

diren irabazi horiek).  

Irabaziak direnez, netoan jarri beharko ditugu, beraz, 1. taldean 

Ez dakigu zer egingo dugun irabazi horiekin: inbertitu, banatu… beraz, une honetan, 12. azpital-
dekoak dira: oraindik aplikatu gabeko emaitzak. 

Irabaziak direla esan dugunez, kontua 129 Galdu-irabaziak da. Baina, balantzea ikustean nola 

jakingo dugu zer diren? Galerak edo irabaziak? Kontu berean jasotzen dira, baina irabaziak 

izanez gero kopurua positiboa izango da, eta galerak badira, ostera, kopurua negatiboa izango 

da. Gure kasuan, irabaziak izan direnez, 5.000 jarriko dugu netoan; galerak izan balira, berriz, 

-5.000 jarriko genuke. 

 

9. Aurreko ekitaldietan ere irabaziak izan genituen, eta, legeak agintzen duen moduan, irabazi 

horien zati bat erreserbetara eraman genuen: 400 euro. 

Taldea: 1, geuk irabazitako dirua da, netokoa. 

Azpitaldea: 11, erreserbak. 

Kontua: 112 Erreserba legalak. 

 

Lehen esan bezala, kontu bakoitzak zer jasotzen duen jakin nahi baduzu, plan orokorrean 

begira dezakezu.  
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PRAKTIKAK 
 

1. Jarri kodea elementu hauei:  
 

 Garraio-elementuak  

 Borondatezko erreserbak 

 Kreditu-erakundeekiko epe luzerako zorrak 

 Bezeroak 

 Altzariak 

 Hornitzaileak 

 Eraketa-gastuak 

 Enbalajeak 

 Kapitala 

 Zordunak 

 Bulegoko materiala 

 Zordunak, kobratzeko merkataritza-efektuak 

 Produktu erdibukatuak  

 Ogasun publikoan hainbat kontzepturengatik zordun 

 Zerbitzu-prestazioengatiko hartzekodunak 

 Kobrantza zalantzagarriko bezeroak 

 Ikerketa- eta garapen-gastuak 

 Epe luzera ordaintzeko efektuak 

 Kapital soziala 

 Borondatezko erreserbak 

 Gizarte segurantzako organismoak hartzekodun 

 Galdu-irabaziak 

 

2. Jarri plan orokorraren arabera dagozkien kodeak eta izenak liburu-denda batek dituen elementu hauei: 

 Dendan daukan dirua 

 Argitaletxeari ordaintzeko fakturak 

 Bankuko kontu korrontean daukan dirua 

 Dendako apalak eta mahaia 

 Saltzeko liburuak 

 Bankuari zor diona (6 hilabete barru ordaintzeko) 
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ARIKETAK 
 

1. Mikel Suarez jaunak loradenda bat dauka, eta une honetan ondare-elementu hauek dauzka 

eurotan baloratuta: 
 

 Diru-kutxan duen dirua ...............................................  650 

 Lokala .........................................................................  60.000 

 Banaketarako furgoneta .............................................  14.000 

 Bankuan duen dirua ...................................................  2.000 

 Altzariak ......................................................................  2.000 

 Ordenagailua ..............................................................  650 

 Bankuak emandako mailegua ....................................  2.000 

 Ordaindu gabeko fakturak ..........................................  500 

 Kobratu gabeko fakturak ............................................   600 

 Saltzeko loreak ...........................................................  1.000 

 

Sailkatu elementuak (ondasunak, eskubideak, betebeharrak) eta kalkulatu ondare garbia. 

 

 

2. Bete taula: 
 

Ondare-elementua Aktiboa/pasiboa/netoa Ondare multzoa 

Kapital soziala   

Makinak   

Salgaiak   

Lehengaiak   

Bankua, kontu korrontea   

Informazioa prozesatzeko ekipamendua   

Garraio-elementuak   

Bezeroak   
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Zordunak   

Erregaiak   

Hartzekodunak   

Kutxa    

Kreditu-erakundeekiko epe luzerako zorrak   

Ontzikiak   

Erreserbak   

Ordezko piezak   

Altzariak   

Eraikinak   

Hornitzaileak   

Kreditu-erakundeekiko epe laburrerako zorrak   

Bezeroak, kobratzeko merkataritza-efektuak   

Lurrak eta ondasun naturalak   

Bulegoko materiala   

Tresneria   

Epe luzera ordaintzeko efektuak   

Hornitzaileak, ordaintzeko merkataritza-efektuak   

Bankuak, aurrezki-kontuak   
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3. Jarraian azaltzen diren elementuak Plan Orokorrak gomendatzen duen moduan izendatu ditugu. 

Jarri kodeak eta esan aktibokoak edo pasibokoak diren: 
 

 Salgaiak 

 Kreditu-erakundeekiko epe luzerako zorrak 

 Kapital soziala 

 Eraikinak 

 Altzariak 

 Erreserba legala 

 Erregaiak 

 Ibilgetu materialaren amortizazio metatua 

 Banku eta kreditu-erakundeak, ageriko k/k 

 Kapitaleko finantza-inbertsio iraunkorrak 

 Kapitaleko finantza-inbertsio iragankorrak 

 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak 

 Langileei emandako epe luzerako kredituak 

 Ordezko piezak 

 Produktu erdibukatuak 

 Borondatezko erreserbak 

 Banku eta kreditu-erakundeak, aurrezki kontuak 

 Bulego materiala 

 Gizarte segurantzako organismoak, zordunak 

 Ogasun publikoa, kontzeptu fiskalengatik hartzekodun 

 Lurrak eta ondasun naturalak 

 Epe luzerako ibilgetuen hornitzaileak 

 Epe laburrerako ibilgetuen hornitzaileak 

 Eraketa-gastuak 

 Gizarte segurantzako organismoak, zordunak 

 Aurrerakinak hornitzaileei 
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4. Jarri kodeak elementu hauei (ez daude kontu-taularen arabera izendatuta): 
 

 Enpresan eurotan dagoen dirua 

 Bankuko kontu korrontean dagoen dirua 

 Salgaiak saltzearen ondorioz kobratzeko fakturak 

 Bezeroek onartutako kobratzeko kanbio-letrak 

 Hornitzaileei onartutako ordaintzeko kanbio-letrak 

 Lantegia 

 Bulegoa dagoen eraikina 

 Biltegi moduan erabiltzen den eraikina 

 Bulegoko mahaiak, aulkiak, apalak… 

 Mahaiak, aulkiak apalak…altzariak saltzen dituen enpresa bada 

 Enpresan erabiltzen den ordenagailua eta faxa 

 Idazmakina 

 Lursailak 

 Banku bati zor diona 6 hilabeterako egin dion maileguagatik 

 Banku bati zor diona 3 urterako egin dion maileguagatik 

 Biltegian dauden elementuak, inolako aldaketarik egin gabe saltzekoak 

 Bulegoko materiala (folioak, boligrafoak…) 
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5. Altzariak egiten dituen enpresa batek elementu hauek ditu urtarrilaren 1ean (eurotan): 
 

 Bankuak utzi zion mailegua, 18 hilabete barru ordaintzekoa: 125.000 

 Biltegian duen egurra: 15.000 

 Saltzeko dituen altzariak: 75.000 

 Bezero batek ordaindu behar diona: 1.000 

 Egurra saldu zionari zor diona: 50.000 

 Enpresan dagoen zerra-makina: 3.600 

 Egurra eta amaitutako altzariak gordetzeko dagoen biltegia: 140.000 

 Eraikina (lantegia eta bulegoa): 190.000 

 Bezero batek ordaindu behar dion kanbio-letra: 16.000 

 Bulegoan dituen altzariak: 3.000 

 Bulegoan duen idazmakina: 400 

 Bulegoan dituen ordenagailua eta faxa: 900 

 Tresneria: 1.200 

 

a) Jarri kodeak ondare-elementu guztiei, eta esan aktibokoak edo pasibokoak diren.    

b) Egin egoera-balantzea ondare multzotan, elementuen izen normalizatuak erabilita. 

c) Kalkulatu kapitala. 
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6. Etxetresna elektrikoak saltzen dituen sozietate anonimo batek ondare-elementu hauek ditu (eurotan): 
 

 Enpresa barruan produktuak garraiatzeko elementuak: 13.000 

 Bezeroei kobratzeko kanbio-letrak: 7.000 

 Enpresako kutxan: 3.000 

 Bankuko kontu korrontean bere alde duen saldoa: 3.000 

 Saltzeko dituen etxetresna elektrikoak: 66.000 

 Enpresa eratzeko beharrezkoak izan diren gastuak (notarioa…): 2.000 

 Beste enpresa batzuetan egindako inbertsio iraunkorrak: 9.000 

 700.000 euroan balioztatutako eraikina. Horietatik, 200.000 lurrari dagozkio. 

 Bbkn lortutako mailegua (hiru urte barru ordaintzeko): 40.000 

 Bankuan, aurrezki-kontu batean: 2.000 

 Bankuan hiru hilabeterako egindako ezarpena: 1.500 

 Banaketarako furgoneta: 20.000 

 Furgoneta-saltzailearekin zor hauek ditu: 3.000 euro sei hilabete barru ordaintzeko eta 

12.000 hamazortzi hilabete barru ordaintzeko. 

 Etxetresna elektrikoen hornitzaileei 20.000 euro zor dizkie. 

 

d) Jarri kodeak (aurreko elementuak ez daude kontu-taularen arabera izendatuta) 

e) Egin balantzea ondare multzotan 

f) Kalkulatu bazkideek egindako ekarpenak 
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7. Etxabe jostundegian, ekitaldi-amaieran, ondare-elementu hauek daude (eurotan): 
 

 Biltegian dituen lehengaiak: 18.000 

 Ekoizteko erabiltzen dituen makinak: 12.000 

 Enpresan dagoen esku-dirua: 2.600 

 Jostundegian dauden altzariak: 6.000 

 Ogasun publikoarekin duen zorra: 70.000 

 Bezeroei kobratzeko dituen letrak: 15.000 

 15 hilabete barru euskadiko kutxari bueltatu behar dion mailegua: 85.000 

 Oihala saltzen dionari zor diona: 75.000 

 Erreserbak: 6.000 

 Eraikina: 180.000 

 Bbvak eman zion mailegua (5 hilabete barru itzultzeko): 17.000 

 Bezeroei kobratzeko fakturak: 5.000 

 Bulegoan duen ordenagailua: 800 

 Gizarte segurantzarekin duen zorra: 1.250 

 Bbvako kontu korrontean duen dirua: 850 

  

a) Aurkeztu balantzea ondare-masatan sailkatuta eta kontu-taularen arabera izendatuta 

b) Kalkulatu kapitala 
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8. Gozokiak ekoizten dituen enpresa batek elementu hauek ditu ekitaldi-amaieran (eurotan): 
 

 Lantegiaren balioa: 300.000; horietatik 80.000 lurraren balioa da. 

 Salgaiak garraiatzeko furgoneta: 20.000 

 Bankuko kontu korrontean duen dirua: 5.000 

 Mahaiak, aulkiak, apalak…: 6.000 

 Hornitzaileei ordaintzeko fakturak: 4.000 

 Enpresak egindako inbertsio iragankorrak (akzioak erosi ditu): 5.000 

 Ordenagailua: 920 

 Bezeroek ordaindu behar dizkioten fakturak: 6.000 

 Ekoitzitako gozokiak: 4.000 

 Enpresan duen azukrea eta beste lehengai batzuk: 1.000 

 Kreditu-erakunde batean lortutako mailegua, lau urte barru ordaintzekoa: 18.000 

 Bezeroek onartu dituzten letrak: 12.000 

 Enpresak hornitzaileei onartutako letrak: 1.000 

 

a) Jarri elementu bakoitzari bere kodea eta izen normalizatua 

b) Sailkatu elementuak ondare-multzotan 

c) Kalkulatu kapitala 
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9. Enpresa batek ekitaldi-amaieran datu hauek ditu (eurotan): 
 

 Informazioa prozesatzeko ekipamendua: 1.000 

 Galdu-irabaziak: 1.000 (irabaziak) 

 Epe luzerako ibilgetuen hornitzaileak: 2.000 

 Kutxa: 250 

 Zordunak: 1.000 

 Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun: 500 

 Kreditu-erakundeekiko epe luzerako zorrak: 2.000 

 Kapital soziala: 7.500 

 Bankuko kontu korrontean: 1.750 

 Hornitzaileak, ordaintzeko merkataritza-efektuak: 1.000 

 Makineria: 5.000 

 Altzariak: 1.000 

 Bezeroak, kobratzeko merkataritza-efektuak: 3.000 

 Erreserbak: 500 

 Zerbitzu-prestazioengatiko hartzekodunak: 2.000 

 Salgaiak: 2.500 

 

a) Jarri kodea elementuei 

b) Egizu balantzea ondare-masatan 
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33  
KKoonnttaabbiilliittaattee--pprroozzeessuuaa  

 
 

 

 

 
 

11  OONNDDAARREE  AALLDDAAKKEETTAAKK  
 

Aurreko gaian, ondarea aztertu dugu, hau da, une batean enpresan dauden ondare-elementuak. 

 

Mirenen adibidea gogoratuko dugu: irailaren 5ean nebari 40 € kobratzeko eskubidea zuen, eta 6an 

berriz, eskubide hori 10 €-koa baino ez zen (nebak 30 € itzuli zizkiolako). Horregatik, ondarea aldakorra 

dela esaten dugu. Baina beti beteko da: 

 

Aktiboa guztira = pasiboa guztira 

 

Enpresa batean edozein kontabilitate-eragiketa egiten denean —zer edo zer saldu, erosi, faktura bat 

ordaindu…—, ondarea aldatu egiten da.  

 

Adibidea: 
 

Enpresa bat daukagu, eta urtarrilaren 1ean ondare-elementu hauek dauzkagu: 

 

AKTIBOA PASIBOA 

Makinak 3.000 

Salgaiak 5.000 

Kutxa 2.000 

Bankua, k/k 3.000 

Kapitala 10.000 

Hornitzaileak 3.000 

Aktiboa guztira 13.000 Pasiboa guztira 13.000 
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a) 200 €-ren lehengaiak erosi eta eskura ordaindu ditugu: 

 Izakinen kopurua handitu egin da: + 200 

 Kutxan gutxiago gelditzen da: -200 

 Aktiboaren eta pasiboaren arteko berdintasuna mantentzen da :  

 

AKTIBOA PASIBOA 

Makinak 3.000 

Salgaiak 5.000 

Lehengaiak 200 

Kutxa 1.800 

Bankua, k/k 3.000 

Kapitala 10.000 

Hornitzaileak 3.000 

Aktiboa guztira 13.000 Pasiboa guztira 13.000 

 

 

b) Hornitzaileari 1.500 euro ordaindu dizkiogu, banku-transferentzia bidez: 

 Bankuan diru gutxiago dugu: -1.500 

 Hornitzaileei ordaindu beharreko zorra ere txikiagoa da: -1.500 

 Aktiboa guztira = pasiboa guztira: 

 

 

AKTIBOA PASIBOA 

Makinak 3.000 

Salgaiak 5.000 

Lehengaiak 200 

Kutxa  1.800 

Bankua, k/k 1.500 

Kapitala 10.000 

Hornitzaileak 1.500 

Aktiboa guztira 11.500 Pasiboa guztira 11.500 
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c) Salgaiak saldu ditugu 1.000 euroan. Erdia eskura ordaindu digute, eta gainerakoa bi hilabete 

barru ordainduko digute:  

 Salgai gutxiago ditugu: -1.000 

 Kutxan diru gehiago dugu: +500 

 Bezeroei kobratzeko eskubidea handiagoa da: + 500 

 Aktiboa guztira = pasiboa guztira 

 

AKTIBOA PASIBOA 

Makinak 3.000 

Salgaiak 4.000 

Lehengaiak 200 

Bezeroak 500 

Kutxa  2.300 

Bankua, k/k 1.500 

Kapitala 10.000 

Hornitzaileak 1.500 

Aktiboa guztira 11.500 Pasiboa guztira 11.500 
 

d) Makina bat erosi dugu 12.000 euroan: 18 hilabete barru ordainduko dugu: 

 Makinen kontuan 12.000 euro gehiago ditugu. 

 Epe luzerako ibilgetuaren hornitzaileekin 12.000 euroren zorra dugu. 

 Aktiboa guztira = pasiboa guztira  

 

AKTIBOA PASIBOA 

Makinak 15.000 

Salgaiak 4.000 

Lehengaiak 200 

Bezeroak 500 

Kutxa  2.300 

Bankua, k/k 1.500 

Kapitala 10.000 

E/L ibilgetuen hornitzaileak 12.000 

Hornitzaileak 1.500 

Aktiboa guztira 23.500 Pasiboa guztira 23.500 
 

Ikusi ditugun eragiketetan, gutxienez bi ondare-elementu edo kontu aldatu dira (a, b eta d), baina 

batzuetan gehiago (c).  
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PRAKTIKAK 
 

1. Eragiketa hauetan, esan zein kontu aldatzen diren eta zein kopurutan: 

 Bankuko kontu korrontetik 1.000 euro atera eta kutxan sartu ditugu. 

 Bankuan 6.000 euroren mailegua eman digute 2 urte barru itzultzeko, eta bankuko 

kontu korrontean sartu dugu dirua. 

 5.000 euroko makina erosi dugu, eta bankuko kontu korrontetik ordaindu dugu. 

 Bezero bati 3.000 euroren salgaiak saldu dizkiogu. 1.000 euro eskura ordaindu dizkigu, 

eta gainerakoa ordaintzeko kanbio-letra bat onartu du. 

 Kutxatik 2.000 euro atera eta bankuko kontu korrontean sartu ditugu. 

 Mahai bat erosi dugu 500 euroan, eta eskura ordaindu dugu. 

 Bezero batek 1.000 euroko kanbio-letra bat ordaindu digu (dirua bankuko kontu korron-

tean sartu dugu. 

 

2.  Esan zein kontu handitzen eta txikitzen diren eragiketa hauetan. 
 Gure adibideko C eragiketaren ondoren egindako balantzetik abiatuta, egin eragiketa 

bakoitzaren osteko balantzea eta frogatu aktiboa guztira = pasiboa guztira betetzen dela: 

 Ordenagailu bat erosi dugu 800 euroan, eta eskura ordaindu dugu 

 2.000 euroren lehengaiak erosi dizkiogu hornitzaile bati. Erdia eskura ordaindu diogu, eta 

gainerakoa ordaintzeko, kanbio-letra bat onartu diogu. 

 Bezeroak bere zorra ordaindu digu bankuko transferentzia baten bidez. 

 Hornitzaileari kanbio-letra ordaindu diogu bankuko kontu korrontetik. 

 

 

Aurreko praktikan, unean uneko ondare-elementu guztiak ikus daitezke eragiketa bakoitzaren ostean 

egindako balantzean. Baina enpresetan eragiketa asko egiten dira, eta lan astuna izango litzateke 

horrenbeste balantze egitea. 

 
Egoera-balantzea, normalean, ekitaldi-amaieran egiten da, eta eguneroko eragiketak erregistratzeko, 

beste tresna batzuk daude kontabilitatean:  

 Egunkari liburua 

 Liburu nagusia 
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22  EEGGUUNNKKAARRII  LLIIBBUURRUUAA  
 

Enpresaren jarduerari buruzko eragiketa guztiak ordenatuta jasotzen dituen liburua da.  
 

Liburu honetan eguneroko eragiketak jasotzen dira, eta eragiketa bakoitzeko apunte edo idazpen bat 

egiten da. Plan orokorraren arabera, ez da derrigorrezkoa. 

 

Egunkari liburuan 2 alde daude: zorra aldea ezkerrean eta hartzekoa aldea eskuinean.  

 

Idazpenak egiteko, kontuan hartu beharko ditugu:  

 Balantzean, aktiboa ezkerraldean jartzen da, beraz: aktiboko kontu bat handitzen denean, 

ezkerraldean jarriko dugu (zorra aldean), eta txikitzen denean, eskuman jarriko dugu 

(hartzekoa aldean). 

 Balantzean pasiboa eskuman jartzen dugu, beraz: pasiboko kontu bat handitzen denean, 

eskuman jarriko dugu (hartzekoa aldean), eta txikitzen denean, ezkerrean (zorra aldean). 

 

ZORRA HARTZEKOA 

Aktiboko kontuak + Aktiboko kontuak – 

Pasiboko kontuak – Pasiboko kontuak + 

 

 

Adibidea:  
 

Bi lagunek KOLOREAK enpresa sortu dugu. Gure enpresaren jarduera kamisetak erosi eta saltzea da.  

 

a) Urtarrilaren 1ean 1.000 euro jarri ditugu bakoitzak bankuko k/k-an. 

b) Urtarrilaren 2an 600 €-ren kamisetak erosi ditugu. Bankutik ordaindu ditugu. 

c) Urtarrilaren 3an 400 €-ren kamisetak saldu ditugu. Eskura ordaindu dizkigute. 

d) Egun berean, dirua bankuko k/k-an sartu dugu. 

e) Urtarrilaren 4an 1.000 €-ren kamisetak erosi dizkiogu hornitzaileari. 200 euro bankutik ordaindu 

dizkiogu, eta gainerakoa hilabete barru ordainduko diogu. 
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Egunkari liburuan idazpen hauek egingo ditugu: 

 

a)  

 Kapitala pasiboko kontua da eta handitu egingo da, beraz, hartzekoa aldean (kapitala +: 

hartzeko aldean) 

 Bankua, k/k aktiboko kontua da eta handitu egingo da beraz, zorra aldean (bankua+: 

zorra aldean) 

 

Idazpena:  
............................................................................... 1-1..................................................................................  

2.000 (572)     Bankua, k/k                             (100) Kapitala      2.000 

.......................................................................................................................................................................  

 

b) 

 Salgaiak (kamisetak) aktiboko kontua +: zorra aldean 

 Bankuko k/k aktiboko kontua -: hartzekoa aldean 

 

Idazpena: 
............................................................................... 1-2..................................................................................  

600 (300)   Salgaiak                                   (572) Bankua, k/k    600 

.......................................................................................................................................................................  

 

c) 

 Salgaiak, aktiboko kontua -: hartzekoa aldean 

 Kutxa, aktiboko kontua +: zorra aldean 

    

   Idazpena: 
............................................................................... 1-3..................................................................................  

400  (570) Kutxa                                         (300) Salgaiak    400 

.......................................................................................................................................................................  

 

d) 

 Bankua, k/k, aktiboko kontua +: zorra aldean 

 Salgaiak, aktiboko kontua -: hartzekoa aldean 

 

Idazpena: 
............................................................................... 1-3..................................................................................  

400 (572)  Bankua, k/k                                       (570) Kutxa    400 

.......................................................................................................................................................................  
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e) 

 Salgaiak, aktiboko kontua +: zorra aldean 

 Bankua, aktiboko kontua -: hartzekoa aldean 

 Hornitzaileak, pasiboko kontua +: hartzekoa aldean 

 

Idazpena:  
............................................................................... 1-4..................................................................................  

1.000  (300) Salgaiak       (572) Bankua, k/k  200 

        (400) Hornitzaileak  800 

.......................................................................................................................................................................  

 

Egunkari liburua honela geldituko da: 

 

 

 

 

 

 

ZORRA KODEA DATA, ELEMENTUAK KODEA HARTZEKOA 

 

2.000    

 

600 

 

400 

 

400 

 

1.000 

 

 

572  

 

300   

 

570 

 

572  

 

300  

1) ...........................1-1................................  

 bankua, k/k kapitala 

2) ...........................1-2................................  

 salgaiak bankua, k/k 

3) ...........................1-3................................  

 kutxa salgaiak 

4) ............................ X ................................  

 bankua, k/k kutxa 

5) ...........................1-4................................  

 salgaiak bankua, k/k 

  hornitzaileak 

 

100 

 

572 

 

300 

 

570 

 

570 

400 

 

2.000 

 

600 

 

400 

 

400 

 

200 

800 
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PRAKTIKA 
 

Egin eragiketa hauei dagozkien idazpenak egunkari liburuan:  

a) Enpresaren jabeok 400.000 €-ko eraikina jarri dugu, eta bankuko k/k-an 10.000 € jarri ditugu. 

b) 2.000 €-ren salgaiak erosi ditugu zorretan. 

c) 5.000 €-ko makina bat erosi dugu; bankutik ordaindu dugu. 

d) Enpresan dirua edukitzeko, 1.000 euro atera ditugu bankutik. 

e) .................. €-ren salgaiak saldu ditugu: erdia eskura kobratu dugu, eta gainerakoa zorretan 

utzi digute. 

f) Aurreko bezeroak 300 euroko kanbio-letra onartu du. 

g) Bankuak 20.000 €-ko mailegua eman digu, bi urte barru itzultzeko; dirua gure k/k-an sartu du. 

h) 21.000 €-ko eraikina erosi dugu, biltegi moduan erabiltzeko; bankutik ordaindu dugu. 

i) Bezeroak 200 € ordaindu dizkigu bankutik. 

j) Hornitzaileari zorra ordaintzen diogu bankutik. 

k) 400 euroko idazmakina erosi dugu, eta eskura ordaindu. 

l) 100 euroko bulego-materiala erosi dugu, eta eskura ordaindu. 

m) 3000 €-ren salgaiak saldu ditugu: bezeroak kanbio-letra bat onartu digu kopuru osoa 

ordaintzeko. 
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33  LLIIBBUURRUU  NNAAGGUUSSIIAA  
 

Enpresaren kontu guztiak ordenatuta jasotzen dituen liburua da. 

 

Plan orokorraren arabera, liburu hau ez da derrigorrezkoa. 

 

Liburu Nagusian era honetan egiten dira apunteak: 

 Kontu bakoitzeko T bat zabaltzen da. 

 Ezkerrekoa zor aldea da eta eskumakoa hartzeko aldea 

 Enpresak eragiketa bat egiten duen bakoitzean, idazpena egiten da Egunkari liburuan, eta 

ondoren, liburu nagusira pasatzen da. 

 

Adibidea:  
 

KOLOREAK enpresaren eragiketak egunkari liburutik liburu nagusira pasatuko ditugu: 

 

a) Urtarrilaren 1ean bi kontu zabaldu behar ditugu: 

 Kapitala: pasiboko kontua da, eta handitu egin da: Egunkari liburuan bezala, hartzekoa aldean 

(eskuinean) jarriko dugu. 

 Bankua, k/k: aktiboko kontua da, eta handitu egin da: Egunkari liburuan bezala, zorra aldean 

(ezkerrean) jarriko dugu: 

 

Z  (100) Kapitala  H  Z (572) Bankua, k/k H 

 2.000  2.000  
 

 

b) Urtarrilaren 2an kontu bat zabalduko dugu 
 

 Salgaiak: Egunkari liburuan bezala, zorra aldean jarriko dugu. 

 Bankua, k/k badaukagunez ez dugu T berririk zabaldu behar, baina bankuan orain 600 euro 

gutxiago ditugu, eta hori bankua, k/k kontuan jarri beharko dugu. Egunkari liburuan bezala, 

hartzekoa aldean jarriko dugu. 

 

Z  (300) Salgaiak  H  Z  (572) Bankua, k/k  H 

600   2.000 600 
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Bankuko kontuan lehen 2.000 € geneuzkan, eta orain hartzekoa aldean 400 jarri dugu; horrek esan 

nahi du une honetan bankuan 2.000 – 600 = 1.400 euro ditugula. 

 

c) Urtarrilaren 3an beste kontu bat zabaldu behar dugu:  

 
 Kutxa: egunkarian bezala, 400 euro jarriko ditugu zorra aldean. 

 Salgaiak kontua badugu; orain, bere t-an 400 euro jarriko ditugu.  

 

Z  (570) Kutxa  H  Z  (300) Salgaiak  H 

400   600 400 
 

 

d) Eragiketa honetako elementu bien T-ak ditugu zabalduta orain, egunkarian bezala; 400 jarriko 

dugu bankua, k/k-aren zorra aldean eta 400 kutxa kontuaren hartzekoa aldean. 

 

Z  (572) Bankua, k/k  H  Z  (570) Kutxa  H 

2.000 

400 

600 
 

400 400 

 

 

e) Eragiketa honetan hiru elementuk hartzen dute parte: salgaiak, bankua,eta hornitzaileak. Lehe-

nengo bien “t”ak zabalduta ditugu eta beraietan egunkariko datuak erregistratu behar ditugu. 

Hornitzaileak kontuaren “t”a zabaldu egingo dugu. 

 

Z (300) Salgaiak H  Z (572) Bankua, k/k H  Z(400) Hornitzaileak H 

600 

1.000 

400 
 

2.000 

600 

400 

200 

  800 

 

 

Aipatutako eragiketak egin ondoren, enpresan 5 T hauek izango ditugu, eta ondare-elementu bakoitzaren 

egoera jakingo dugu. 

 

Z (100) Kapitala H  Z (572) Bankua, k/k H  Z (570) Kutxa H 

 2.000 
 

2.000 

600 

400 

200 

 400 400 
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Z (300) Salgaiak H  Z (400) Hornitzaileak H 

600 

1.000 

400 
 

 800 

 

Urtarrilaren 4an :  

 Enpresako kapitala 2.000 eurokoa da. 

 Bankuko k/k-an 2.000 euro ditugu. 

 Kutxan ez daukagu dirurik. 

 Hornitzaileei 800 euro zor dizkiegu. 

 Salgaiak kontua desberdina da: guk badakigu T-ari begiratuta 1.600 euroren salgaiak erosi 

ditugula eta 400 €-renak saldu ditugula, baina horrek ez du esan nahi enpresan 1.200 euro 

gelditzen direnik. Enpresa batek liburuak erosten baditu adibidez 20na euroan, ez ditu 20 

euroan salduko, baizik eta 25,30 euroan edo gehiagoan. 

 

 

PRAKTIKA 
 

1. Egin itzazu eragiketa hauei dagozkien idazpenak egunkari liburuan eta gero pasatu 
liburu nagusira: 

a) Goitiz jaunak enpresa bat sortu du 2004ko apirilaren 5ean, elementu hauekin: 150.000 

euroko eraikin bat eta bankuko k/k-an sartu dituen 6.000 euro. 

b) Apirilaren 6an 1.000 euro atera ditu bankutik, diru likidoa izateko. 

c) Egun berean 3.000 €-ren salgaiak erosi ditu: 500 eskura ordaindu ditu, eta gainerakoa 

zorretan utzi du. 

d) Ordenagailu bat erosi du 1.200 euroan, eta bankuko transferentzia batekin ordaindu du. 

e) Apirilaren 7an, 2.000 €-ren salgaiak saldu ditu; 200 eskura kobratu ditu, eta gainerakoa 

bezeroak ordainduko dio salgaiak aztertutakoan. 

f) Apirilaren 8an, furgoneta bat erosi du, 23.000 euroan: 2.000 euro bankutik ordaindu ditu, eta 

gainerakoa 6 hilabete barru ordainduko du. 

g) Hornitzaileari 1.000 euroko kanbio-letra bat onartu dio. 

h) Bezeroak 800 euro ordaindu dizkio bankutik, 1.000 euroko kanbio-letrak onartu ditu. 
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TTEERRMMIINNOOLLOOGGIIAA  
 

 Zora aldea: kontuaren ezkerreko aldea. 

 Hartzekoa aldea: kontuaren eskuineko aldea. 

 Zordundu: kontu baten zorra aldean (ezkerrean) oharpen bat egin. 

 Abonatu: kontu baten hartzekoa aldean (eskuinean) oharpen bat egin. 

 Saldoa: kontu baten zorra aldearen eta hartzekoa aldearen diferentzia. 

Z > H izanez gero → Z − H = saldo zorduna 

Z < H izanez gero → H – Z = saldo hartzekoduna 

Z = H → saldoa zero 

 Kontu bat zabaldu: beste T bat egin eta kontuaren izena eta kodea jarri. 
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44  EEGGIIAAZZTTAAPPEENN--BBAALLAANNTTZZEEAA  
 

Egunkari liburuan idazpenak egitean, beti bete behar da:  

 
zordundutako kantitatea = abonatutako kantitatea 

 
Gero, datu horiek liburu nagusira pasatzen ditugu; baina, hainbat oharpen egin eta gero, nola dakigu 

ondo pasatu ditugula datu guztiak batetik bestera? Egiaztapen-balantzeak erantzuten dio galdera horri: 

 

Egiaztapen balantzeak jasotzen ditu une jakin baten enpresan dauden elementuak, kontu 

bakoitzeko zorra aldean eta hartzekoa aldean egindako oharpen guztien batuketak eta saldoak. 

 

Egiaztapen-balantzea gutxienez hiru hilabetetik behin egiten da, eta forma hau dauka: 

 

Adibidea: KOLOREAK enpresaren egiaztapen-balantzea urtarrilaren 4an hauxe da: 

 

Batuketak Saldoak 
Kodea Elementua 

Zorra Hartzekoa Zorra Hartzekoa 

100 

572 

300 

400 

Kapitala 

Bankua, k/k 

Salgaiak 

Hornitzaileak 

2.400

1.600

2.000

  800

  400

  800

 

1.600 

1.200 

2.000

  800

 GUZTIRA 4.000 4.000 2.800 2.800

Zorra aldeko batuketak = hartzekoa aldeko batuketak 

Saldo zordunen batuketak = saldo hartzekodunen batuketak 

 

Kontabilitate-prozesua ez da hemen amaitzen, baina, aurrera egin baino lehen, ikasitako dokumentu 

eta metodoak errepasatuko ditugu adibide luzeago baten laguntzaz. 

Batuketak Saldoak 
Kodea Elementua 

Zorra Hartzekoa Zorra Hartzekoa 
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Adibidea:  
 

1. Enpresa bat sortu dugu ondorengo elementuekin (eurotan): 

 Eskudirutan: 1.250 

 Bankuko k/k-an 2.000 

 Ordenagailua: 1.200 

 Lokala: 20.000  

 Lokala margotu zigunari zor dioguna: 950 

 Kapitala ???? 

2. Makina bat erosi dugu 5.000 euroan, eta horietatik 250 eskura ordaindu ditugu, 750 bankutik, eta 

gainerakoa sei hilabete barru ordaintzeko utzi dugu. 

3. Salgaiak erosi ditugu 2.000 euroan; 500 eskura ordaindu ditugu, eta gainerakoa zorretan utzi dugu. 

4. Hornitzaileari 600 euro ordaindu dizkiogu bankutik. 

5. 1.500 euroren salgaiak saldu ditugu; 500 bankutik kobratu ditugu, 250 eskura, eta gainerakoa 

zorretan utzi digute. 

6. Bezeroak 600 euroko kanbio-letra onartu du. 

7. Bankuak 3.000 euroko mailegua eman digu, 18 hilabete barru itzultzeko. Dirua gure bankuko 

k/k-an sartu du. 

8. 500 euro sartu ditugu bankuko k/k-an. 

9. 13.000 euroko makina berri bat erosi dugu: 3.500 euro bankutik ordaindu ditugu, eta gainerakoa 

6 hilabete barru ordainduko dugu. 

10. Hartzekodunari 450 euro ordaindu dizkiogu bankutik. 
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Egingo duguna: 

a) Kapitala kalkulatu 

b) Egunkari liburua eta liburu nagusia 

c) Egiaztapen-balantzea 

d) Egoera-balantzea ondare-masatan 

 

 

a) Aktiboa guztira = 1.250 + 2.000 + 1.200 + 20.000 = 24.450 

 Aktiboa guztira = pasiboa guztira 

 Pasiboan 750 euroko zorra dugunez: kapitala = 24.450 – 950 = 23.500 

 

b) Egunkari liburua 
 

ZORRA KODEA DATA, ELEMENTUAK KODEA HARTZEKOA 
 

20.000 
1.200 
1.250 
2.000 

 
 

5.000 
 
 
 

2.000 
 
 

600 
 

500 
250 
750 

 
600 

 
3.000 

 
500 

 
13.000 

 
 

450 

 
221 
227 
570 
572 

 
 

223 
 
 
 

300 
 
 

400 
 

572 
570 
400 

 
431 

 
572 

 
572 

 
223 

 
 

410 

1) -----------------------  x --------------------------- 
Eraikinak            
Informazio-proz. ek.  
Kutxa 
Bankua, k/k kapitala 
 hartzekodunak 

2) -----------------------  x --------------------------- 
 Makineria kutxa 
 Bankua, k/k 
 e/l ibilgetu horn.   

3) -----------------------  x --------------------------- 
Salgaiak kutxa 
 hornitzaileak 

4) -----------------------  x --------------------------- 
Hornitzailea bankua, k/k 

5) ----------------------- x --------------------------- 
Bankua, k/k 
Kutxa 
Bezeroak salgaiak 

6) -----------------------  x --------------------------- 
Bez, kobratzeko m.e. bezeroak 

7) -----------------------  x --------------------------- 
Bankua, k/k kreditu er. E/L zorrak 

8) ----------------------- x --------------------------- 
Bankua, k/k kutxa 

9) ----------------------- x --------------------------- 
Makineria Bankua, k/k 
 e/l ibilgetu horn.  

10) ---------------------  x --------------------------- 
Hartzekodunak bankua, k/k 
--------------------- x --------------------------- 

 
 
 
 

100 
410 

 
570 
572 
523 

 
570 
400 

 
572 

 
 
 

300 
 

430 
 

170 
 

570 
 

572 
523 

 
572 

 
 
 
 

23.500 
950 

 
250 
750 

4.000 
 

500 
1.500 

 
600 

 
 
 

1.500 
 

600 
 

3.000 
 

500 
 

3.500 
9.500 

 
450 
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c) Liburu nagusia 
 

 

Z (221) Eraikinak H  Z (227) Inf.-proz. ek H  Z (570) Kutxa H 

20.000 

250 

500 

 

500  

1.200   1.250 250 

 

 

 

Z (572) Bankua, k/k H  Z (100) Kapitala H  Z (410) Hartzekod. H 

2.000 

500 

3.000 

500 

750 

600 

450 

3.500 

 

 23.500  450 950 

 

 

 

Z (223) Makineria H 

5.000 

13.000 

 

 

 

 

Z (523) e/l ibil.hor. H  Z (300) Salgaiak H  Z (400) Hornitzaileak H 
 4.000 

9.500 
 

2.000 1.500  600 1.500 

 

 

 

Z (430) Bezeroak H  Z (431) Bezer.ko.m.e H  Z (170) Kre.er.E/L zorrak H 

750 600  600   3.000  
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d) Egiaztapen-balantzea 
 

 

 

e) Egoera-balantzea ondare-masatan 
 

AKTIBOA PASIBOA 

Ibilgetua 39.200 
(220) Eraikinak 20.000 
(227) Infor. proz. ekipam 1.200 
(223) Makineria 18.000 

Izakinak 500 
(300) Salgaiak 500 

Bihurgarria 750 
(430) Bezeroak 150 
(431) Bez. kobratzeko m.ef. 600 

Erabilgarria 950 
(570) Kutxa 250 
(572) Bankua, k/k 700 

Netoa 23.500 
(100) Kapitala 23.500 

E/L galdagarria 3.000 
(170) Kred. er. E/L zorrak 3.000 

e/l galdagarria 14.900 
(410) Hartzekodunak 500 
(523) e/l ibilgetu. horn. 13.500 
(400) Hornitzaileak 900 

Aktiboa guztira 41.400 Pasiboa guztira 41.400 

 

 

Batuketak Saldoak 
Kodea Elementua 

Zorra Hartzekoa Zorra Hartzekoa 

221 

227 

570 

572 

100 

410 

223 

523 

300 

400 

430 

431 

170 

Eraikuntzak 

Informazio-prozesuetarako ekipam. 

Kutxa 

Bankua, k/k 

Kapitala 

Hartzekodunak 

Makineria 

Epe laburrerako ibilgetuen hornitzaileak 

Salgaiak 

Hornitzaileak 

Bezeroak 

Bezeroak kobratzeko merk.efek. 

Kreditu erakundeekiko E/L zorrak 

20.000  

1.200  

1.500 

6.000 

 

450 

18.000 

 

2.000 

600 

750 

600  

 

 

1.250 

5.300 

23.500 

950 

 

13.500 

1.500 

1.500 

600 

 

3.000 

20.000 

1.200 

250 

700 

 

 

18.000 

 

500 

 

150 

600 

 

 

 

 

 

23.500 

500 

 

13.500 

 

900 

 

 

3000 

 GUZTIRA 51.100 51.100 41.400 41.400 
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PRAKTIKA 
 

1. Negozio bati ekin diogu 65.000 eurorekin. Dirua bankuko k/k-an sartu dugu, 5.000 € izan ezik. 

2. Eraikin bat erosi dugu 53.000 €-an, eta txeke bidez ordaindu dugu. Izatez, eraikinaren balioa 

40.000 €-koa da eta gainerakoa, lurraren balioa. 

3. 5.000 euroren salgaiak erosi ditugu: 2.000 txeke bidez ordaindu ditugu, eta gainerakoa zorretan utzi. 

4. Aurreko eragiketako hornitzaileari 1.000 euroko bi kanbio-letra onartu dizkiogu. 

5. Altzariak erosi ditugu, 1.500 euro eskura ordainduta. 

6. Hornitzaileari kanbio-letra bat ordaindu diogu transferentzia batekin. 

7. 5.000 euroren salgaiak saldu ditugu: 3.000 txeke bidez ordaindu dizkigute, eta gainerakoa 

zorretan utzi dute. 

8. Kutxatik hartu eta bankuko k/k-an 2.000 euro sartu ditugu. 

9. Bezeroak 1.500 euroko transferentzia egin digu.  

 

Egin: 

a) Idazpenak Egunkari liburuan, eta pasatu datuak liburu nagusira (bi liburuak batera, ez 

lehenengo bata eta gero bestea) 

b) Egiaztapen-balantzea 

c) Egoera-balantzea ondare-masatan 
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55  EEKKIITTAALLDDIIAARREENN  AAMMAAIIEERRAA  
 

Orain arte ikusi dugunarekin, ezin dugu jakin enpresak irabaziak edo galerak izan dituen, ezta 

zenbatekoak izan diren ere. Horretarako, eta enpresaren benetako egoera jakiteko, eragiketa batzuk 

egin beharko ditugu ekitaldiaren amaieran: 

 Erregularizazioa 

 Emaitza kalkulatu eta zehaztu 

 Kontabilitatea itxi 

 

 

A. ERREGULARIZAZIOA 
 

Erregularizazioa ekitaldi-amaieran egiten diren oharpen batzuek osatzen dute, eta helburua da kontu 

guztien benetako saldoa jakitea. 

 

Izan daiteke idazpenen batean akatsen bat izatea, edo konturen bat epe luzerako agertzea eta 

benetan epe laburrerako zorra edo eskubidea izatea, eta hori zuzendu egin behar da. 

 

Salgaiak kontua: egin dugun azken praktikan adibidez, 5.000 euroren salgaiak erosi ditugu eta 

beste hainbeste saldu, baina horrek ez du esan nahi enpresan ez dela salgairik gelditzen; izan ere, 

normalean, salgaiak ez dira erosten diren prezioan saltzen (bestela, non egongo lirateke irabaziak?). 

Zenbat irabazi dugun jakiteko, ekitaldi-amaieran zenbaten salgaiak gelditzen zaizkigun jakin beharko 

dugu. Hori hobeto ulertuko dugu hurrengo gaian, erosketak eta salmentak nola kontabilizatzen diren 

ikasten dugunean. 

 
Ibilgetuak balioa galtzen du, eta hori jaso egin behar da kontabilitatean. Adibidez: gaur 1.000 €-an 

erosten dugun ordenagailua kontabilizatzen badugu, ekitaldi-amaieran ordenagailu horrek gutxiago 

balioko du, baina gure balantzean 1.000 €-an balioetsita egongo da. Kontu horren benetako saldoa 

jakin nahi badugu, izandako balio-galera jaso beharko dugu. Ibilgetuaren gaian ikasiko dugu hori 

kontabilizatzen. 

 

Seigarren eta zazpigarren taldeko kontuak: orain arte ez ditugu 6. eta 7. taldeetako kontuak ikasi 

(hurrengo gaian landuko ditugu), ez direlako balantzeko kontuak. Horrek esan nahi du ekitaldian erabili 

egingo ditugula kontu horiek, baina ekitaldi-amaieran guztiak itxi eta laburpena baino ez dugula 

eramango balantzera. 
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B. EMAITZA KALKULATU ETA ZEHAZTU 
 

Seigarren eta zazpigarren taldeetako kontu guztiak ixteko, haien saldoak kontu bakar batera 

eramaten dira, hots, 129 kodea duen galdu-irabaziak kontura; hor agertuko da enpresak ekitaldian 

izandako emaitza. 

 

 

C. KONTABILITATEA IXTEA 
 

Galerak edo irabaziak kalkulatu ondoren, balantzeko kontuak eta haien saldoak baino ez zaizkigu 

geratuko (1-5 taldeak). 

 

Amaierako idazpenean, kontabilitatea itxiko dugu, eta Liburu Nagusiko kontu guztiak itxita edo 

kitatuta (saldoa zero) geldituko dira. 

 

Gai honetan ez dugu ekitaldi-amaierako (erregularizazioa, galerak edo irabaziak kalkulatu, eta 

kontabilitatea itxi) adibiderik edo praktikarik egingo, hori hobeto ulertuko baitugu hurrengo gaietan, 6. eta 

7. taldeetako kontuak landutakoan. 

 

Gai honen amaieran proposatzen ditugun ariketek, beraz, ez dute azken puntu hori jasotzen.  
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66  KKOONNTTAABBIILLIITTAATTEE--LLIIBBUURRUUEEII  BBUURRUUZZKKOO  AARRAAUUAAKK  
 

Merkataritza-kodearen arabera: 

 

Enpresari guztiek aurkeztu behar dituzte: inbentario eta urteko kontuen liburua eta egunkari liburua. 

Liburu nagusia ez da derrigorrezkoa, baina praktikan egin beharrekoa da, balantzeak egiteko eta egunkari 

liburuaren sintesi gisa. 

 

Merkataritza sozietateek akta-liburu bat ere aurkeztu behar dute. Liburu horretan, sozietatean 

hartutako akordioak adierazten dira. 

 

Enpresariek beren helbide sozialari dagokion merkataritza-erregistroan aurkeztu beharko dituzte 

nahitaez aurkeztu beharreko liburuak. 

 

Liburu eta kontabilitate-agiri guztiak daten arabera ordenatuta eta hutsunerik, tartekapenik edo 

zirriborrorik gabe eraman behar dira. 

 

Azken idazpena egiten denetik sei urtez gorde behar dira liburuak, behar bezala ordenatuta. 

 

Urteko kontuak 

 Balantzea 

 Galdu-irabazien orria 

 Memoria: balantzean eta galdu-irabazien orrian agertzen den informazioa osatu, zabaldu eta 

komentatu egiten du. 

 
* Sozietate anonimoek eta erantzukizun mugatuko sozietateek, aurrekoez gain, aurkeztu behar dituzte 

kudeaketa-txostena eta emaitzen aplikaziorako proposamena. 

 

Kontabilitate-plan orokorrak, laugarren atalean, hauek azaltzen ditu: urteko kontuak egiteko arauak 

eta kontu horien ereduak, arruntak eta laburtuak. 

 

Kontabilitateko liburuak 

 Egunkari liburua 

 Liburu nagusia 

 Inbentario-liburua eta urteko kontuak (balantzea, galdu-irabazien kontua eta memoria) 
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ARIKETAK 
 

1. Jaso eragiketa hauek egunkari liburuan: 

a) Altzariak erosi ditugu, 3.000 euroan; sei hilabete barru ordainduko ditugu. 

b) Bankuko k/k-an 600 € sartu ditugu kutxatik aterata. 

c) Salgaiak saldu ditugu 6.000 euroan, kredituan. 

d) Hornitzaileei 3.000 euroren transferentzia egin diegu aurrerakin gisa. 

e) Aurreko hornitzaileari 5.000 euroren salgaiak erosi dizkiogu kredituan. 

f) Bezeroak 1.000 euroko transferentzia egin digu bankutik. 

g) Bezeroak 2.000 euroko kanbio-letra onartu digu. 

h) Hornitzaileari 1.000 euro ordaindu dizkiogu bankutik eta 500 euroko letra bat onartu diogu. 

i) Bankuak 10.000 euroko mailegua eman digu eta dirua gure k/k-an sartu du. 

j) Furgoneta bat erosi dugu 30.000 euroan; 10.000 bankutik ordaindu ditugu, eta gainerakoa 

18 hilabete barru ordainduko dugu. 

 

2. a)  Altzari-enpresa bat sortu dugu elementu hauekin (eurotan): 

 Eraikina: 320.000  

 Garraio-elementuak: 25.000 

 Dirua k/k-an: 2.200 

 Salgaiak: 10.000 

b) 800 euroren salgaiak erosi ditugu, eta txekez ordaindu. 

c) 8.000 euroren salgaiak saldu ditugu: 1.000 eskura ordaindu dizkigute, 2.000 transferentzia 

baten bidez, eta gainerakoa kredituan. 

d) Bezeroak 1.000 euroko kanbio-letra onartu digu. 

e) Makina bat erosi dugu: bankutik 3.000 ordaindu ditugu, eta gainerakoa 6 hilabete barru 

ordainduko dugu. 

 

 

Egin: a) Oharpenak egunkari liburuan eta liburu nagusian 
 b) Egiaztapen-balantzea 
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44  
EErroosskkeettaakk  eettaa  ssaallmmeennttaakk

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

11  SSAARRRREERRAA  
 
Aurreko gaietan ikusi dugu Plan Orokorreko kontu guztiak 7 taldetan sailkatuta daudela, baina orain 

arte lehenengo 5 taldeetako kontuekin aritu gara; gai honetan eta hurrengoan 6. eta 7. taldeak aztertuko 

ditugu. Talde horietako kontuak ez ditugu balantzera eramango, baina ekitaldiko eragiketak erregis-

tratzeko erabiliko ditugu. 

 
 6. taldea: erosketak eta gastuak. 

 7. taldea: salmentak eta sarrerak. 

 

Kontabilitatean, prozedura beti da antzekoa: erosketak, gastuak edo galerak zorra aldean jarriko ditugu 

(zordundu); salmentak, sarrerak eta irabaziak, ordea, hartzekoa aldean jarriko ditugu (abonatu). 

 

Ekitaldiaren bukaeran, 6. eta 7. taldeetako kontuen saldoak 129 Galdu-irabaziak kontura eramango 

ditugu, erregularizazioaren bitartez. 

 

Ekitaldian ez dugu inolako idazpenik egin behar 129. kontuan, 6. eta 7. taldeetako kontuetan baizik. 

 

Ekitaldi-amaieran, esan bezala, erregularizazioa egingo dugu; 129. kontuaren saldoa zorduna bada, 

galerak izan ditugula esan nahi du, eta saldo hori balantzeko netoan minus ikurrarekin jarriko dugu 

(- saldoa). Saldoa hartzekoduna bada, ostera, irabaziak izan ditugula esan nahi du, eta saldo hori 

balantzeko netoan jarriko dugu. 

 

Aipatutako eragiketa horiek, orain artekoak bezala, pixkanaka eta adibideen laguntzaz ikusiko ditugu. 
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Gai honetan, 6. taldeko erosketei buruzko kontuak eta 7. taldeko salmentei buruzkoak ikusiko ditugu, 

eta hurrengo gaian, gastuak eta sarrerak. 

 

Adibideak:  
 

1. 900 euroren salgaiak erosi eta eskura ordaintzen baditugu, egunkari liburuan idazpen hau 

egingo dugu: 
 

------------------------------------------------------------------ x -------------------------------------------------------------------  

900 (600) Salgai-erosketak (570)  Kutxa 900 

------------------------------------------------------------------ x -------------------------------------------------------------------  

 

Liburu nagusian, 570 eta 600. kontuak zabalduko ditugu. 

 

 

 

 

2. 300 euroren salgaiak saldu eta bankutik kobratzen baditugu, egunkari liburuan idazpen hau 

egingo dugu: 
 

------------------------------------------------------------------ x -------------------------------------------------------------------  

300 (572) Bankua, k/k                         (700)  Salgai-salmentak  300  

------------------------------------------------------------------ x -------------------------------------------------------------------  

 

Liburu nagusian, 572 eta 700. kontuak zabalduko ditugu. 

 

Baina, zerbait erosten dugunean, prezioaz gain BEZa ordaintzen dugu, eta gauza bera gertatzen 

zaie enpresei: 

 Zer edo zer erosten dutenean, prezioa eta beza ordaintzen dituzte. 

 Zer edo zer saltzen dutenean, prezioa eta beza kobratzen dituzte. 

 

BEZa kontabilizatu egin behar da, salmenta zein erosketa egin. 
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22  ZZEERR  DDAA  BBAALLIIOO  EERRAANNTTSSIIAARREENN  GGAAIINNEEKKOO  ZZEERRGGAA  ((BBEEZZaa))??  NNOOLLAA    

          KKOONNTTAABBIILLIIZZAATTZZEENN  DDAA??  
 

Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ): kontsumoaren gaineko zeharkako 
zerga orokorra da; enpresariek eta profesionalek saltzen dituzten ondasun eta 
zerbitzu gehienak zergapetzen ditu. 

 

Edozein enpresarik faktura egin behar du zerbitzuak edo ondasunak entregatzean. Fakturan, horni-

tzaileari ordaindu beharreko zenbatekoa eta BEZa agertuko dira. BEZa zerbitzuen edo ondasunen pre-

zioaren gainean aplikatzen den ehuneko bat da: 

 
 % 16, tasa orokorra, gehien erabiltzen dena; kontrakorik esan ezean, horixe erabiliko dugu. 

 % 7, tasa murriztua: elikagai batzuei, garraioari, etxebizitzari eta ostalaritzari aplikatzen zaie, 

besteak beste. 

 % 4, tasa oso murriztua, premiazko ondasunei aplikatzen zaie: esnea, ogia, botikak, liburuak 

eta egunkariak… 

 

Kontsumoaren gaineko zerga izan arren (kontsumitzaileak ordaintzen du), enpresak bitartekari-

papera dauka BEZaren bilketan. Berarentzat, ez da gastua edo kostua. 

 

Enpresa batek zerbait erostean ordaintzen duen BEZa jasandako BEZa da (472 plan orokorrean) 

 

Enpresa batek zerbait saltzean kobratzen duen BEZa jasanarazitako BEZa da (477. kontua, plan 

orokorrean).  

 

Hori guztia azaltzeko, adibide bat erabiliko dugu: 

 

* Adibide eta ariketa guztietan kontrakorik esan ezean: 

 Tasa orokorra erabiliko dugu (% 16).  

 BEZa ez da egongo emandako kopuruaren barne. 

 

Adibidea: 
 

 A enpresak egurra saltzen du. 

 B enpresak, egurra erosi eta altzariak egin ondoren, saldu egiten ditu. 

 C enpresak altzariak erosi eta kontsumitzaileei saltzen dizkie. 

 D kontsumitzailea da. 
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Demagun A enpresak B enpresari 200 euroren egurra saldu diola mahai bat egiteko. 

 
B enpresak mahaia egin eta Cri saldu dio 400 euroan. 

 
C enpresak kontsumitzaileari saldu dio mahaia 500 euroan. 

 
BEZa % 16 bada: 

 

 A enpresak, egurra saldu duenean, eskura kobratu du, eta idazpen hau egin du: 

 

---------------------------------------------------------x---------------------------------------------------- 

232 (570) Kutxa   

  (700) Salgai-salmenta 200 

  (477) OP jasanarazitako BEZa 32 

---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 

Bezeroari (B enpresari) kobratu dion BEZa Ogasunari eman behar dio, bera bitartekaria baino ez 

baita. 

 

 B enpresak, egurra erosi duenean, idazpen hau egin du: 

 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

200 (600) Salgai-erosketa   

32 (472) OP, jasandako BEZa   

  (570) kutxa 232 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
 

Mahaia saldu eta eskura kobratu duenean: 

 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

464 ( 570) kutxa   

  (700) Salgai-salmenta 400 

  (477) OP, jasanarazitako BEZa 64 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
 

Enpresak 32 euroren BEZa ordaindu du erosketa egitean, eta 64 eurorena kobratu du mahaia 

saldu duenean. 

64 −32 = 32 eman beharko dizkio Ogasunari. 
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 C enpresak, mahaia erosi duenean, idazpen hau egin du: 

 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

400 (600) Salgai-erosketa   

64 (472) OP, jasandako BEZa   

  (570)  Kutxa 464 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
 

Mahaia bezeroari (kontsumitzaileari) saldu dionean: 

 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

580 (570) Kutxa   

  (700) Salgai-salmenta 500 

  (477) OP, jasanarazitako BEZa 80 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
 

Enpresak 64 euroren BEZa ordaindu du, eta 80koa kobratu 

80 − 64 = 16 eman behar dizkio Ogasunari. 

 

 D kontsumitzaileak mahaia erosi duenean, 80 euroren BEZa ordaindu du. 

 

Adibideari erreparatzen badiozu, konturatuko zara: 

a. Kontsumoaren gaineko zerga dela: bezeroak 500 euroren mahaia erosi, eta 580 ordaindu ditu 

(500 + 500en % 16). BEZagatik ordaindu dituen 80 euroak ez dizkio inork itzuliko, kontsu-

mitutakoaren zerga baita. 

 

b. Enpresek ez dute aparteko galerarik edo irabazirik BEZagatik: 

Jasanarazitako BEZa – jasandako BEZa : 

− Positiboa bada, hau da, ordaindutakoa < kobratutakoa; diferentzia Ogasunari eman 

behar dio. 

− Negatiboa bada, hau da, ordaindutakoa > kobratutakoa, Ogasunak hari emango dio 

diferentzia. 

Jasanarazitako eta jasandako BEZaren diferentzia hori, hiru hilean behin kitatu behar dute en-

presek Ogasunean. 
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Adibidea: enpresa batean, hiru hilabetean, salerosketa hauek egin ditugu: 

 

1. 1.500 euroren salgaiak erosi ditugu kredituan. 

2. 2.320 euroren salgaiak erosi ditugu, BEZa barne; eskura ordaindu ditugu. 

3. 4.000 euroren salgaiak saldu eta bankutik kobratu ditugu. 

4. Zorra ordaindu diogu 1. eragiketako hornitzaileari txeke batekin. 

5. 2.500 euroren salgaiak saldu ditugu, eta bankutik kobratu. 

a) Egin egunkari liburuko idazpenak 

b) Egin liburu nagusian BEZari dagozkion oharpenak 

c) Kitatu BEZa 

 

a) Egunkari liburua: 
 

1) ---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

1.500 (600) Salgai-erosketak   

240 (472) OP, jasandako BEZa   

  (400) Hornitzaileak 1.740

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

2) 2.320 = salgaien balioa + BEZa 

2.320 = S + S x 0,16     → S = 2.320 / 1,16 = 2.000 

Salgaien balioa: 2.000 

BEZa: 2.000 x 0,16 = 320 
 

Idazpena:  

 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

2.000 (600) Salgai-erosketak   

320 (472) Jasandako BEZa   

  (570) Kutxa 2.320

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
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1) ---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

4.640 (572) Bankua, k/k   

  (700) Salgai-salmentak 4.000

  (477) OP, jasanarazitako BEZa 640

2) ---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

1.740 (400) Hornitzaileak   

  (572) Bankua, k/k 1.740

3) ---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

3.480 (572) Bankua, k/k   

  (700) Salgai-salmentak 2.500

  (477) OP, jasanarazitako BEZa 400

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
 

Laugarren eragiketan ez dugu BEZa kontabilizatu, 1. eragiketan kontabilizatuta baitago. Beraz, 

erosi edo saltzen dugunean BEZa kontabilizatu behar dugu, baina ez kredituan egindako eros-

keta edo salmenta bat ordaintzen dugunean, kobratzen dugunean, kanbio-letra bat onartzen 

digutenean, etab. 

 

b) Liburu nagusia: 
 

Z (472) Jasandako BEZa H        Z (477) Jasanarazitako BEZa H 

240      640 

320      400 

 

 

c) BEZa kitatzea: 
 

(472) Jasandako BEZa = 240 + 320 = 560 

(477) Jasanarazitako BEZa = 640 + 400 = 1.040 

 

1.040 − 560 = 480 € eman behar dizkiogu Ogasunari. 

 

Egunkari liburuan idazpen hau egingo dugu: 

 

---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

1.040 (477) OP, jasanarazitako BEZa   

  (472) OP, jasandako BEZa 560 

  (475) OP, kon. fis. Hartzekodun 480 

---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
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Idazpen hori liburu nagusira pasatzen badugu: 

 

Z (472) Jasandako BEZa H        Z (477) Jasanarazitako BEZa H    Z (475) OP, hartz H 

      240         560                   1.040       640      480 

      320                                    400 

 

 

Une honetan 472 eta 477 kitatuta daude (saldoa, zero), eta 475. kontuak jasotzen du 

Ogasunari zor diogu. Ordaindu arte, kontu horretan agertuko da zorra. 

 

Ordaintzen dugunean, idazpen hau egingo dugu: 

 

---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

480 (475) OP, kon.fis. hartzekodun   

  (572) Bankua, k/k 480 

---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
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PRAKTIKAK: 

A  
1. 1.000 euroren salgaiak erosi ditugu kredituan. 

2. Aurreko hornitzaileari 500 euro ordaindu dizkiogu bankutik eta beste 500eko kanbio-letra 

bat onartu diogu. 

3. 4.000 euroren salgaiak saldu ditugu eta txeke batekin ordaindu dizkigute. 

4. 3.000 euroren salgaiak erosi ditugu eta eskura ordaindu. 

5. 2.000 euroren salgaiak saldu ditugu: 700 euro eskura ordaindu dizkigute eta gainerakoa 

zorretan utzi. 

6. Aurreko bezeroak 5.000 euroren salgaiak erosi dizkigu, eta bankutik ordaindu dizkigu 

eragiketa honetako salgaiak, BEZa eta aurreko eragiketan utzitako zorra. 

a) Egin idazpenak egunkari liburuan eta pasatu liburu nagusira 472 eta 477. kontuetako 

oharpenak. 

b) Kitatu BEZa. 

 

B Egin idazpenak eta kitatu BEZa. 

1. Enpresari batek negozioari ekin dio elementu hauekin: 

 5.000 euroren lur-saila 

 10.000 euroren eraikina 

 -3.000 euro 

2. Bankuan k/k bat ireki du 1.000 eurorekin. 

3. 400 euroren altzariak erosi ditu bulegorako, eta eskura ordaindu. 

4. 300 euroren salgaiak erosi, eta eskura ordaindu ditu. 

5. 400 euroren salgaiak erosi ditu; 30 egun barru ordainduko ditu. 

6. 600 euroren salgaiak erosi eta txeke batekin ordaindu ditu. 

7. 800 euroren salgaiak erosi ditu, eta 60 egun barru ordaintzeko kanbio-letra onartu du. 

8. 2.000 euroren salgaiak erosi ditu. 200 euro eskura ordaindu ditu, 300 txeke batekin, eta 

gainerakoa ordaintzeko, kanbio-letra bat onartu du. 

9. 1.000 euroren salgaiak saldu eta eskura kobratu ditu. 

10. 500 euroren salgaiak saldu ditu, eta bezeroak 30 egun barru ordaintzeko kanbio-letra bat 

onartu dio. 

11. 200 euroren salgaiak saldu ditu kredituan. 

12. 2.000 euroren salgaiak saldu ditu: 500 eskura kobratu ditu, eta gainerakoa zorretan utzi 

diote. 
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33  EERROOSSKKEETTAAKK  
 

Enpresak, bere jarduera aurrera eramateko, ondasun batzuk erosi behar izaten ditu: salgaiak, 

lehengaiak etab. 

 

 Erosketa-prozesua honela labur dezakegu 

 

 Zer behar duen erabaki ondoren, informazioa behar du: zer eskaintzen duten hornitzaileek, 

nola ordaindu behar zaien… 

 

 Zer erosi erabakitakoan, eskabidea egin beharko dio saltzaileari: gutun bat bidalita, telefonoz… 

Eskabidean zer erosi nahi duen, kantitatea, garraio mota, zelan ordainduko duen… zehaztu 

behar ditu. 

 

 Hornitzaileak merkantziak eta albarana bidaltzen ditu. Albaranean, bidalitako merkantzia 

kantitatea agertzen da, baina ez ordaindu behar zaion kopurua eta ordaintzeko baldintzak. 

 

 Hornitzaileak faktura bidaltzen du, eta hor zehazten dira merkantzia kantitatea, banakako 

prezioa, prezio osoa, BEZa, garraioa (guk ordaindu behar badugu), deskontuak… 

 

 Noiz kontabilizatuko ditugu erosketak? 
 

 Eskabidea egiten dugunean, ez dugu inolako idazpenik egingo, ez baitakigu merkantziak bi-

daliko dizkiguten edo ez. 

 

 Albarana jasotzean, ez dugu inolako idazpenik egingo, ez baitakigu, zenbat ordaindu behar 

dugun. 

 

 Faktura heltzean kontabilizatuko dugu erosketa. 

 

 Atal honetan, eragiketa hauek kontabilizatzen ikasiko dugu 

 

 Lehengaiak erosi, hau da, transformatu edo eraldatu ondoren saltzeko; ondasunak erosi. 

 

 Salgaiak erosi (eraldatu gabe saltzeko elementuak). 

 

 Salgaiak itzuli hornitzaileari (akatsen bat dutelako, epez kanpo bidali dizkigutelako…). 
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 Lehengaiak edo salgaiak erosten ditugunean, hainbat modutan ordain ditzakegu 

 

 Erosi eta eskura ordaintzen baditugu, 570 edo 571. kontua abonatuko dugu. Eurotan ordain-

duz gero, 570; beste diru batean ordainduz gero, 571. 

 

 Bankuko kontu korrontetik ordaintzen baditugu (txekez, transferentziaz, kreditu txartelaz…), 

572 abonatuko dugu.  

 

 Zorretan uzten baditugu, 400 abonatuko dugu. 

 

 Zorretan utzi eta kanbio-letrak onartzen baditugu, 401 abonatuko dugu. 

 

 Kontu hauek aztertuko ditugu 

 

 600 Salgai-erosketak 

 601 Lehengai-erosketak 

 602 Beste zenbait hornikuntzaren erosketak. 

 608 Erosketen itzulketak eta antzeko eragiketak 

 609 Erosketei buruzko rappelak 

 765 Erosketen gaineko deskontuak, goiz ordaintzeagatikoak 

 

A. AZALPENAK ETA KONTABILIZAZIOA 
 

 600 salgai-erosketak: hornitzaileak bidalitako salgaiak jasotzen direnean, erosketa-prezioan zor-

duntzen dira, eta 40 edo 57. azpitaldeetako konturen bat abonatu:  

 

Adibidea. 900 euroren salgaiak erosi ditugu zordunketa bidez: 

 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------- 

900 (600) Salgai-erosketak   

144 (472) OP, jasandako BEZa   

  (400) Hornitzaileak 1.044 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------- 
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 601 Lehengai-erosketak: aurrekoa bezala kontabilizatzen da. 

 

Adibidea. 400 euroren lehengaiak erosi eta txekez ordaindu ditugu: 

 

---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

400 (601) Lehengai-erosketak   

64 (472) OP, jasandako BEZa   

  (572) Bankua, k/k 464 

---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 

 602: beste zenbait hornikuntzaren erosketa: 32. azpitaldeko ondasunen erosketak batzen dira 

hemen. 32 azpitaldeko elementu guztiak aurrekoak bezala kontabilizatzen dira, eta hauek erabiliko 

ditugu gehien: 

 
 Erregaiak 

 Ordezko piezak: makinen eta ekipoen ordezko piezak, epe laburrerako erosten badira 

(urtebete baino gutxiago biltegian edukitzeko) 

 Enbalajeak 

 Ontzikiak 

 Bulego-materiala 

 
Adibidea: 50 euroren ontzikiak erosi eta eskura ordaindu ditugu. 

 

---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

50 (602) Beste zenbait  
         hornikuntzaren erosketa 

  

8 (472) OP, jasandako BEZa   

  (570) Kutxa 58 

---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 

 608 Erosketen itzulketak eta antzeko eragiketak: zerbait erosi eta aurreko kontuetan kontabilizatu 

eta gero, gerta daiteke ondasunak akatsen bat izatea, berandu heltzea… Kasu horietan, enpresak 

ondasunak itzultzen baditu edo hornitzaileak arrazoi horiengatik deskonturen bat egiten badio, 

kontu honetan jasoko dugu. 

 

Adibidea: 600. kontua ikusi dugunean, 900 euroren salgaiak erosi ditugu, eta erosketa hori eta 

BEZa kontabilizatu ditugu. Demagun salgaiak jaso ondoren kalitate eskasekoak direla ikusi eta 

erdiak itzuli egin ditugula, eta gainerakoetan hornitzaileak 50 euroko deskontua egin digula: 



Kontabilitate Orokorra eta Diruzaintza 
 

LANBIDE EKIMENA   
 

61 

 

---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

580 (400) Hornitzaileak   

  (608) Erosketa-itzulketak eta  
         antzeko eragiketak 

500 

  (472) OP, jasandako BEZa 80 

---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 

 609 Erosketen gaineko rappelak: ondasun kopuru handia erosteagatik hornitzaileek egiten dizki-

guten deskontuak jasotzen dira kontu honetan. Egindako deskontua abonatzen da, eta 40. azpi-

taldeko kontu bat zordundu. 

 

Adibidea. hornitzaile batek 200 euroko deskontua egin digu, azken hilabetean salgai asko erosi 

dizkiogulako: 

 

---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

232 (400) Hornitzaileak   

  (609) Erosketen gaineko  
         rappelak 

200 

  (472) OP, jasandako BEZa 32 

---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 

 765 Erosketak goiz ordaintzeagatiko deskontuak: goiz ordaintzen diegulako hornitzaileek egiten 

dizkiguten deskontuak jasotzen dira kontu honetan, bai fakturan sartutakoak eta bai sartu gabe-

koak. 765. kontua abonatzen da, eta 40. azpitaldeko konturen bat zordundu. 

 

Adibidea. Hornitzaile batek 300 euroko deskontua egin digu, goiz ordaindu diogulako: 

 

---------------------------------------------------x----------------------------------------------------------- 

348 (400) Hornitzaileak   

  (765) Erosketen gaineko deskontuak  
         goiz ordaintzeagatik 

300 

  (472) OP, jasandako BEZa 48 

---------------------------------------------------x----------------------------------------------------------- 
 

 Ikusi dugu nola kontabilizatzen diren deskontuak horien arrazoia kopuru handia edo goiz 

ordaintzea denean, gainerako kasuetan, hornitzaileek fakturan deskontu bat egiten digu-

tenean —adibidez euren enpresa promozio bat egiten dagoelako—, erosketen balioa 

txikiagoa izango da. 
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Adibidea. 600 euroren salgaiak kredituan erosi, eta promozioagatik, % 10eko deskontua 

egiten badigute fakturan: 450 euroren erosketa kontabilizatuko dugu: 

 

---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

450 (600) Salgai-erosketak   

72 (472) OP, jasandako BEZa   

  (400) Hornitzaileak 522 

---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 

 Ondasunak erosi eta garraio-gastuak gure kontura badira (hornitzaileari ordaindu beharrekoak), 

salgaien balioa gehi garraioaren kostua erosketa moduan kontabilizatuko ditugu. 

 
Adibidea. 600 euroren salgaiak erosi eta 90 euroko garraio-gastuak guk ordaindu behar 

badizkiogu hornitzaileari, 690 euroko erosketa kontabilizatuko dugu: 

 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------- 

690 (600) Salgai-erosketak   

110,4 (472) OP, jasandako BEZa   

  (570) Kutxa 800,4 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------- 
 

 Ibilgetuko elementuak erosten ditugunean, ez ditugu 6. taldeko kontuak erabiliko; izan ere, 

aipatu ditugun ondasunen erosketak erregistratzeko baino ez ditugu erabiliko talde horretako 

kontuak. 

 

Adibidea. 800 euroko ordenagailu bat erosi dugu, eta eskura ordaindu. 

 

---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

800 (227) Informazio-prozesuetarako  
         ekipamenduak 

  

126 (472) OP, jasandako BEZa   

  (570) Kutxa 926 

---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 

 Hornitzaile bati aurrerakin bat egiten zaionean, 407. kontuan zorduntzen da kopurua; BEZa 

ere une horretan kontabilizatzen da, eta ez erosketa egitean. 

 
Adibidea. 600 euroko aurrerakin bat eman diogu hornitzaile bati eskura. Hilabete geroago, 

1.000 euroren salgaiak erosi dizkiogu zordunketa bidez: 
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Aurrerakina eman diogunean: 

 
---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

600 (407) Aurrerakinak hornitzaileei   

96 (472) OP, jasandako BEZa   

  (570) Kutxa 696 

---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 

Erosi dugunean: 

 
---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

1.000 (600) Salgai-erosketak   

64 (472) OP, jasandako BEZa   

  (406) Aurrerakinak hornitzaileei 600 

  (400) Hornitzaileak 464 

---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 

PRAKTIKA: egin idazpenak 

1) 1.500 euroren salgaiak erosi ditugu kredituan. 

2) 2.900 euroren salgaiak erosi ditugu, BEZa barne, eta txekez ordaindu ditugu. 

3) 1. eragiketako hornitzaileari 2.320 euroko txeke bat bidali diogu erosketa ordaintzeko, eta 

gainerakoa aurrerakin gisa. 

4) 2.000 euroren altzariak erosi ditugu bulegorako, eta sei hilabete barru ordainduko ditugu. 

5) 10.000 euroren lehengaiak erosi ditugu kredituan. 

6) Aurreko lehengaiak kalitate eskasekoak izan dira, eta erdiak itzuli egin ditugu. 

7) 5.000 euroren salgaiak erosi ditugu eta txekez ordaindu; hornitzaileak 250 euroko deskontua 

egin digu fakturan, guk erositako salgaiak promozioan zituen eta. 

8) 1.000 euroren salgaiak erosi eta eskura ordaindu ditugu. Hornitzaileak 100 euroko deskontua 

egin digu goiz ordaintzeagatik. 

9) 3.000 euroren salgaiak erosi ditugu. Hornitzaileari, 2.500 euroko txeke bat eman diogu, eta 

gainerakoa zorretan utzi dugu. 

10) Aurreko hornitzaileak 500 euroko deskontua egin digu goiz ordaintzeagatik, eta 200 eurokoa 

erositako kopuruagatik. 

11) 2.000 euroren salgaiak erosi ditugu kredituan. Hornitzailearekin ados jarri gara, eta 400 euroko 

garraioa gure kontura izango da.  

12) Aurreko hornitzaileari garraio-gastuak bankutik ordaindu dizkiogu, eta gainerako zorra ordai-

ntzeko, kanbio-letra bat onartu diogu.  
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44  SSAALLMMEENNTTAAKK  
 
Atal honetan, eragiketa hauek kontabilizatzen ikasiko dugu 

 
 Salgaiak, produktu bukatuak, azpiproduktuak, etab. saltzea. 

 Bezeroek salgaiak itzultzea (akatsen bat dutelako, epez kanpo bidali dizkiegulako…). 

 
 Salmenta egiten dugunean, hainbat modutan kobra ditzakegu 

 
 Eskura kobratzen baditugu, 570 edo 571. kontua zordunduko dugu. 

 Bankutik kobratzen baditugu, 572. kontua zordunduko dugu. 

 Salmenta kreditu bidezkoa bada, hau da, bezeroek zorretan uzten badizkigute, 430.a zor-

dunduko dugu. 

 Kredituzkoak izateaz gain bezeroek kanbio-letrak onartzen badizkigute, 431.a zordunduko dugu. 

 
 Kontu hauek aztertuko ditugu 

 
 700 Salgai-salmentak 

 701 Produktu bukatuen salmentak 

 702 Produktu erdibukatuen salmentak 

 703 Azpiproduktu eta hondarren salmentak 

 704 Enbalaje eta ontzikien salmentak  

 708 Salmenten itzulketak eta antzeko eragiketak 

 709 Salmenten gaineko rappelak 

 665 Salmenten gaineko deskontuak, goiz ordaintzeagatikoak 

 624 Garraioak 

 759 Hainbat zerbitzurengatiko sarrerak 

 

A. AZALPENAK ETA KONTABILIZAZIOA 
 
 700, 701, 702, 703, 704, salmentak: kontu horiek salmenten prezioan abonatuko dira, eta 43. 

edo 57. azpitaldeko kontuak zordunduko ditugu. 

 
Adibidea. 1.000 euroren salgaiak saldu ditugu eta eskura kobratu: 

 
---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------- 
1.160 (570) Kutxa   

  (700) Salgai-salmentak 1.000 
  (477) OP, jasanarazitako BEZa 160 
---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------- 
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 708 Salmenta-itzulketak eta antzeko eragiketak: kontu horretan bezeroek egindako itzulketak 

sartzen dira; kalitate eskasekoak direlako edo ez ditugulako epeak bete itzulitakoak. 

 

Adibidea. 2.000 euroren salgaiak saldu dizkiogu bezero bati kredituan, eta berak 500 eurorenak 

itzuli dizkigu, akastunak direlako. 

 

Saldu dugunean: 

 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------- 

2.320 (430) Bezeroak   

  (700) Salgai-salmentak 2.000 

  (477) OP, jasanarazitako BEZa 320 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------- 
 

Salgaiak itzuli dizkigutenean: 

 

---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

500 (708) Salgai-itzulketak   

80 (477) OP, jasanarazitako BEZa   

  (430) Bezeroak 580 

---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 

 

 709 Salmenten gaineko rappelak: kontu honetan, bezero batek erosi digun salgai kopuruagatik 

egiten dizkiogun deskontuak eta antzekoak jasotzen dira. 

 

Adibidea. Bezero batek ekitaldian 20.000 euroren salgaiak erosi dizkigunez, 1.000 euroko 

deskontua egingo diogu. Deskontua egitean, idazpen hau egingo dugu: 

 

-----------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

1.000 (709) Salmenten gaineko rappelak   

160 (477) OP, jasanarazitako BEZa   

  (430) Bezeroak 1.160 

-----------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
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 665 Salmenten gaineko deskontuak, goiz ordaintzeagatikoak: gure bezeroei goiz ordaintzeagatik 

egindako deskontuak sartzen dira hemen, bai fakturan sartutakoak eta bai sartu gabekoak ere. 

 

1. adibidea. 1.500 euroko salgaiak saldu ditugu, eta 60 egun barru ordainduko dizkigute. Aste-

bete pasatu denean bezeroak zorraren zati bat ordaintzeko 1.200 euroko txekea eman digunez, 

100 euroko deskontua egin diogu goiz ordaintzeagatik: 

 

Saldu dugunean: 

 

-----------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

1.740 (430) Bezeroak   

    

  (700) Salgai-salmentak 1.500 

  (477) OP, jasanarazitako BEZa 240 

-----------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 

Bezeroak ordaindu digunean: 

 

-----------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

1.200 (572) Bankua, k/k   

  (430) Bezeroak 1.200 

-----------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 

Deskontua egin diogunean: 

 

-------------------------------------------------------------x--------------------------------------------------- 

100 (665) Salmenten gaineko deskontuak 
         goiz ordaintzeagatik 

  

16 (477) OP, jasanarazitako BEZa   

  (430) Bezeroak 116 

-------------------------------------------------------------x--------------------------------------------------- 
 

2. adibidea. 1.500 euroren salgaiak saldu ditugu, eta astebete barru ordainduko digutenez, 100 

euroren deskontua egin dugu fakturan goiz ordaintzeagatik. 
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Saldu ditugunean: 

 

-------------------------------------------------------------x------------------------------------------------------- 

1.624 (430) Bezeroak   

100 (665) Salmenten gaineko deskontua 
         goiz ordaintzeagatik 

 

  (700) Salgai-salmentak 1.500

  (477) OP, jasanarazitako BEZa 224

-------------------------------------------------------------x------------------------------------------------------- 
 

* OP, jasanarazitako BEZa: 1.500 x 0,16 = 240 jarri behar da hartzekoa aldean 

                                             100 x 0,16 = 16 jarri behar da zorra aldean 

 Guk bien arteko diferentzia jarri dugu hartzekoa aldean. 

 Nahi izanez gero, 240.a hartzekoa aldean eta 16.a zorra aldean jar daiteke.  

 

 624 Garraioak: kontu horrek, besteak beste, salmenten garraioak jasotzen ditu. Salgaiak saltzen 

baditugu, eta garraio-gastuak gure kontura badira, gastu horiek 624. kontuan jasoko ditugu. 

 

Adibidea. 10.000 euroren salgaiak saldu ditugu kredituan. Bezeroarekin ados jarri gara, eta 

salgaiak haren enpresara garraiatzea gure kontura izango da; garraio-gastu horiek 300 euro 

dira, eta eskura ordaindu ditugu: 

 

-------------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

11.600 (430) Bezeroak   

  (700) Salgai-salmentak 10.000

  (477) OP, jasanarazitako BEZa 1.600

-------------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

300 (624) Garraio-gastuak   

48 OP, jasandako BEZa   

  (570) Kutxa 348

-------------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
 

 759 Hainbat zerbitzurengatiko sarrerak. Hemen jasoko ditugu beste enpresa bati edo partikular 

bati egindako zerbitzuak: garraioak, konponketak, aholkularitza etab. Salmenta bat egiten dugu-

nean, adibidez, garraioa bezeroaren kontura izan eta guk egiten badugu, zerbitzu bat ematen 

diogu bezeroari, eta kontu honetan jasoko dugu. 
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Adibidea. 8.000 euroren salgaiak saldu dizkiogu bezero bati kredituan, eta enpresako 

furgonetan garraiatu ditugu bezeroaren dendaraino. 300 euroren garraio-gastuak haren 

kontura dira. 

 
-------------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

9.628 (430) Bezeroak   

  (700) Salgai-salmentak 8.000

  (759) Hainbat zerbitzurengatiko  
         sarrerak 

300

  (477) OP, jasanarazitako BEZa 1.328

-------------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
 

* OP, jasanarazitako BEZa : salmenten BEZa   8.000 x 0,16 = 1.280 

                                              garraioagatik        300 x 0,16 =   48 

                                                                           1.280 + 48 =1.328 

 
 Ikusi dugu nola kontabilizatzen diren deskontuak haien arrazoia kopuru handia edo goiz 

ordaintzea denean. Gainerako kasuetan, bezeroei fakturan deskontu bat egiten diegunean 

(adibidez gure enpresa promozio bat egiten dagoelako), salmenten balioa txikiagoa izango da. 

 
Adibidea. 600 euroren salgaiak kredituan saldu, eta bezeroari % 10eko deskontua egiten 

badiogu fakturan promozioagatik: 540 euroko salmenta kontabilizatuko dugu: 

 
-------------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

624,4 (430) Bezeroak   

  (700) Salgai-salmentak 540 

  (477) OP, jasanarazitako BEZa   86,4 

-------------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
 

 Bezero batek aurrerakin bat egiten digunean, 437. kontuan abonatzen da kopurua; BEZa ere 

une horretan kontabilizatzen da, eta ez salmenta egitean. 

 
Adibidea. 2.000 euroren aurrerakin bat egin digu bezero batek eskura. Hilabete geroago, 

3.000 euroren salgaiak saldu dizkiogu zordunketa bidez: 

 
Aurrerakina egin digunean: 

 
-------------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

2320 (570) Kutxa   

  (437) Bezeroen aurrerakinak 2.000

  (477) OP, jasanarazitako BEZa 320

-------------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
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Salmenta egin dugunean: 

 
-------------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

2.000 (437) Bezeroen aurrerakinak   

1.160 (430) Bezeroak  

  (700) Salgai-salmentak 3.000

  (477) OP, jasanarazitako BEZa 160

-------------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
 

PRAKTIKAK 

A. Egin idazpenak egunkari liburuan 

1. 5.000 euroren salgaiak erosi eta transferentzia bidez ordaindu ditugu. 

2. Hornitzaileei 1.000 euroko aurrerakina egin diegu bankutik. 

3. Hornitzaile horri 3.000 euroren salgaiak erosi dizkiogu: 500 euro eskura ordaindu, eta 

gainerakoa zorretan utzi dugu. 

4. 300.000 euroko biltegi bat erosi dugu (horietatik 100.000 euro lurraren balioa dira). 50.000 

euro gure kontu korrontetik ordaindu ditugu, eta gainerakoa honela ordainduko dugu: 50.000 

sei hilabete barru, 50.000 urtebete barru eta gainerakoa hemezortzi hilabete barru. 

5. 10.000 euroren salgaiak saldu ditugu; erdia eskura ordaindu digute eta gainerakoa zorretan 

utzi dute. 

6. Aurreko bezeroak 1.000 euro ordaindu dizkigu eskura, eta, gainerakoa ordaintzeko, letra 

bat onartu du. 

7. Hornitzaileari zor geniona kitatu dugu, bankutik ordainduta. 

8. 5.000 euroren salgaiak saldu ditugu kredituan. 

9. Aurreko bezeroak 1.000 euroren salgaiak itzuli dizkigu, akastunak direlako. 
 
B. Egin idazpen hauek, pasatu liburu nagusira 472 eta 477. kontuetan egindako oharpenak, 

eta kitatu BEZa. 

1. 2.000 euroren salgaiak erosi ditugu kredituan. 

2. Kalitate eskasekoak direnez, 600 euroren salgaiak itzuli ditugu. 

3. 10.000 euroren salgaiak erosi ditugu, eta hornitzaileak 300 euroko beherapena egin digu pro-

mozioagatik. Bankutik ordaindu dugu. 

4. 2.000 euroren salgaiak erosi eta eskura ordaindu ditugu. Goiz ordaintzeagatik, hornitzai-

leak 100 euroko beherapena egin digu. 

5. 6.000 euroren salgaiak erosi ditugu. 4.600 euroko txekea eman diogu hornitzaileari, eta 

gainerakoa zorretan utzi dugu. 
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PRAKTIKAK (JARRAIPENA) 

6. Hornitzaileak honako deskontu hauek egin dizkigu: 1.000 euro goiz ordaintzeagatik eta 200 

kopuruagatik. 

7. 4.000 euroren salgaiak saldu ditugu: 2.000 euro bankutik kobratu ditugu, 1.200 eskura, eta 

gainerakoa zorretan utzi digute. 

8. Aurreko bezeroak 3.760 euroko txekea eman digu zorra ordaintzeko, eta gainerakoa 

aurrerakin gisa. 

9. 11.000 euroko salgaiak saldu eta eskura kobratu ditugu. 

10. Eragiketako bezeroari 2.500 euroren salgaiak saldu dizkiogu 

11. Aurreko salgaiak akastunak izan direnez, bezeroak itzuli egin dizkigu, eta txeke bat eman 

diogu. 

12. 3.000 euroren salgaiak saldu eta bankutik kobratu ditugu; 200 euroko deskontua egin 

diogu bezeroari, goiz ordaintzeagatik. 

13. 5.500 euroren salgaiak saldu eta 4.000 euro ordaindu dizkigute bankutik; gainerakoa zorre-

tan utzi digute. 

14. Aurreko bezeroari 10.000 euroko deskontua egin diogu goiz ordaintzeagatik, eta 160 

eurokoa erosi digun kopuruagatik. 
 
C. Egin eragiketa hauei dagozkien idazpenak egunkari liburuan, eta pasatu liburu nagusira:. 

1. 1.500 euroren salgaiak erosi ditugu kredituan, eta fakturan % 10eko deskontu komertziala 

egin digute. 

2. Aurreko eragiketako garraio-gastuak ordaindu ditugu eskura (150 euro). 

3. Hornitzaile berak 30 euroko beherapen-oharra bidali digu, salgaiak berandu bidali zizkigu-

lako. Zorra bankutik ordaindu dugu. 

4. Beste hornitzaile bati 225 euroko aurrerakina eman diogu eskura. 

5. Aurreko hornitzaileari 3.000 euroko salgaiak erosi dizkiogu, eta eskura ordaindu dizkiogunez, 

% 15eko deskontua egin digu. 

6. Ekoizpenerako makina bat erosi dugu 9.000 euroan: 1.500 eskura ordaindu ditugu, eta 

gainerakoa hiru zatitan ordaintzeko geratu gara, sei hilean behin. 

7. 3.000 euroren salgaiak kredituan saldu eta %  10eko deskontu komertziala egin diogu 

bezeroari. Garraio-gastuak (150 euro) gure kontura izan dira, eta eskura ordaindu ditugu. 
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PRAKTIKAK (JARRAIPENA) 

8. Aurreko bezeroak 450 euroren salgaiak itzuli dizkigu akastunak direlako. 

9. Bezero berak 1.500 euroren salgaiak erosi dizkigu, eta eskura ordaindu. Fakturan, bezeroa-

ren konturako garraio-gastuak sartu ditugu (150 euro). 

10. Bezero berari erosketa kopuruagatiko beherapen oharra bidali diogu (150 euro), eta 1.500 

euroko kanbio-letrak onartu dizkigu. 

11. Bezeroak letrak ordaindu dizkigu epea baino lehen, eta, horregatik, % 5eko deskontua 

egin diogu. 

12. Bezero berak bere zorra ordaindu du, txeke batekin. 

13. Beste bezero batek aurrerakin bat egin digu eskura (450 euro). 

14. Aurreko bezeroari 15.000 euroren salgaiak saldu, eta eskura kobratu ditugu. Fakturan 

% 5eko deskontu komertziala egin diogu, eta 750 eurokoa goiz ordaintzeagatik. 
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55  BBEEZZEERROOEENN  KKAAUUDDIIMMEENN--GGAABBEEZZIIAA  
 

Bezero batek faktura bat edo gehiago ordaintzen ez badizkigu, edo kanbio-letra bat ordaintzeko epea 

amaituta ordaintzen ez badu, egoera aztertu beharko dugu. Batzuetan, bezeroak zor digun diru kopurua 

galdutzat emango dugu (haren enpresa itxi delako...), eta beste batzuetan, zalantzan jarriko dugu diru hori 

kobratuko dugun ala ez. 

 
a) Diru kopuru hori ez dugula kobratuko jakinez gero: 

 
------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(650) Merkataritza-kreditu  
         kobraezinengatiko galera 

 

 (430) Bezeroak 

          edo 

 (431) Bezeroak, kobratzeko  
         merkataritza-efektuak 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

 
b) Ez badakigu kobratuko dugun edo ez: 

 
---------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(435) Kobrantza dudagarriko  
         bezeroak 

 

 (430) Bezeroak 

(694) Trafiko-kaudimengabezietarako  
         hornidurarako -zuzkidura 

 

 (490) Trafiko-kaudimengabezietarako  
hornidura 

---------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 
 

 Aurreko idazpenak egin ondoren, bezeroak eskura ordaintzen badigu: 

 
---------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(570) Kutxa  

 (435) Kobrantza dudagarriko  
         bezeroak 

---------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(490) Trafiko-kaudimengabezietarako 
         hornidura 

 

 (794) Trafiko-kaudimengabezietarako  
         hornidura aplikatua 

---------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 
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 Baina bezeroak ordaintzen ez badigu eta galdutzat jotzen badugu: 

 

---------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(650) Merkataritza-kreditu  
         kobraezinengatiko galera 

 

 (435) Kobrantza dudagarriko  
         bezeroak 

---------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(490) Trafiko-kaudimengabezietarako 
         hornidura 

 

 (794) Trafiko-kaudimengabezietarako  
         hornidura aplikatua 

---------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 
 
* Enpresa batzuetan, ekitaldi-amaieran kalkulatzen dute bezero eta zordun guztien kaudimengabezia-

arriskua, bezeroen jarraipena banan-banan egin beharrean. Guk, ordea, azaldu dugun moduan egingo 

dugu: banan banakoa. 

 
Adibideak 
 
1. Urtarrilaren 10ean 2.000 euroren salgaiak saldu ditugu kredituan: 

 

-------------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

2.320 (430) Bezeroak  

  (700) Salgai-salmentak 2.000

  (477) OP, jasanarazitako BEZa 320

-------------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
 
2. Otsailaren 6an, bezeroak ez digu ordaindu,-eta pentsatu dugu arriskua dugula ez kobratzeko: 

 

-------------------------------------------------------------x--------------------------------------------------------------- 

2.320 (435) Kobrantza dudagarriko  
         bezeroak 

 

  (430) Bezeroak 2.320

   

-------------------------------------------------------------x--------------------------------------------------------------- 

2.320 (694) Trafiko-kaudimengabeziarako 
         hornidurarako -zuzkidura 

  

  (490) Trafiko-kaudimengabezietarako  
          hornidura 

2.320

-------------------------------------------------------------x--------------------------------------------------------------- 
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3. Otsailaren 10ean, bezeroak 1.000 euro ordaindu dizkigu eskura, eta ez dakigu gainerakoa ko-

bratuko dugun. 
 

-------------------------------------------------------------x--------------------------------------------------------------- 

1.000 (570) Kutxa  

  (435) Kobrantza dudagarriko  
         bezeroak 

1.000

1.000 (490) Trafiko-kaudimengabezietarako 
         hornidura 

 

-------------------------------------------------------------x--------------------------------------------------------------- 

  (794) Kreditu-kaudimengabezietarako  
         hornidura aplikatua 

 

   1.000

-------------------------------------------------------------x--------------------------------------------------------------- 
 
4. Martxoaren 26an, bezeroak ez digu oraindik zorra ordaindu, eta diru kopuru hori galdutzat jo dugu. 

 
-------------------------------------------------------------x--------------------------------------------------------------- 

   

1.320 (650) Merkataritza-kreditu 
kobraezinengatiko galera 

 

  (435) Kobrantza dudagarriko  
         bezeroak 

1.320

-------------------------------------------------------------x--------------------------------------------------------------- 

1.320 (490) Trafiko-kaudimengabezietarako 
         hornidura 

  

  (794) Kreditu-kaudimengabezietarako  
         hornidura aplikatua 

1.320

-------------------------------------------------------------x--------------------------------------------------------------- 
 

PRAKTIKA: egin idazpenak 

1. 8.000 euroren salgaiak saldu ditugu kredituan. 400 euroko deskontu komertziala egin 

diogu bezeroari fakturan. 

2. Epea heltzean, 4.000 euro ordaindu dizkigu, eta gainerakoa dudagarritzat jo dugu. 

3. Hamabost egun geroago, 1.000 euro ordaindu dizkigu. 

4. Gainerakoa galdutzat jo dugu. 

5. Beste bezero bati 4.000 euroren salgaiak saldu dizkiogu kredituan. 

6. Aurreko bezeroak 1.000 euroko kanbio-letra onartu du. 

7. Bezeroak letra ordaindu digu txekez, eta gainerakoa kobratuko dugulako zalantza dugu. 

8. Bezeroak bere zorra ordaindu digu transferentzia bidez. 
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66  IITTZZUULLTTZZEEKKOO  OONNTTZZIIKKIIAAKK  EETTAA  EENNBBAALLAAJJEEAAKK  
 

Erosketak eta salmentak aztertu ditugunean, ikusi dugu 326 enbalajeak eta 327 ontzikiak, kontuen 

funtzionamendua izakinen modukoa dela, hau da: 

 

 602 Beste zenbait hornikuntzaren erosketa kontuan zorduntzen dira erosketak. 

 704 Enbalaje eta ontziki salmentak kontuan abonatzen dira salmentak. 

 

Baina batzuetan, enbalajeak eta ontzikiak fakturan sartuta egon arren, itzultzekoak izaten dira. Kasu 

horietan, kontu hauek erabiliko ditugu: 

 

 406 Hornitzaileei itzultzeko ontzikiak eta enbalajeak. 

 436 Bezeroek itzultzeko ontziki eta enbalajeak. 

 

Adibidea (hornitzaileei itzultzeko ontzikiak). 800 euroren salgaiak erosi ditugu kredituan, eta 

hornitzaileak 300 euroren ontzikietan bidali dizkigu. Ontziki horiek itzultzekoak dira. 

 

Salgaiak erostean, honako idazpen hau egingo dugu: 

 
-------------------------------------------------------------x--------------------------------------------------- 

800 (600) Salgai-erosketak   

300 (406) Hornitzaileei itzultzeko ontziki 
         eta enbalajeak 

  

176 (472) OP, jasandako BEZa   

  (400) Hornitzaileak 1.276 

-------------------------------------------------------------x--------------------------------------------------- 
 

*OP, jasandako BEZa salgaiena eta ontzikiena izango da. 

*406. kontuak saldo zorduna duen arren, une honetan balantzea egin behar izanez gero, 

balantzearen hartzekoa aldean minus ikurrarekin agertuko da. 

 

A. Aurreko idazpena egin ondoren ontzikiak itzultzen baditugu, honako idazpen hau egingo dugu: 
 

-------------------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

348 (400) Hornitzaileak   

  (406) Hornitzaileei itzultzeko  
         ontziki eta enbalajeak 

300 

  (472) OP, jasandako BEZa 48 

-------------------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 
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B. Jarritako epean ontzikiak itzultzen ez baditugu edo geureganatzea erabakitzen badugu, idazpen 

hau egingo dugu: 
 

-------------------------------------------------------------x--------------------------------------------------- 

300 (602) Beste zenbait  
         hornikuntzaren erosketa 

  

  (406) Hornitzaileei itzultzeko  
         ontziki eta enbalajeak 

300 

    

-------------------------------------------------------------x--------------------------------------------------- 
 

* OP, jasandako BEZa ez dugu kontabilizatu behar, erostean egin baikenuen. 

 
C. Ontzikiak galdu edo hondatuz gero, aurreko puntuan (Bn) egindako idazpen bera egin beharko 

dugu. 
 

Adibidea, bezeroek itzultzeko ontziki eta enbalajeak. 1.000 euroren salgaiak saldu ditugu kre-

dituan. 500 euroren ontzikietan bidali dizkiegu salgaiak bezeroei. Ontzikiak itzuli egingo dizkigute. 

 
Saltzean, idazpen hau egingo dugu: 

 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

1.740 (430) Bezeroak   

  (700) Salgai-salmentak 1.000 

  (436) Bezeroek itzultzeko  
         ontziki eta enbalajeak 

500 

  (477) OP, jasanarazitako BEZa 240 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 

* 436. kontuak saldo hartzekoduna duen arren, une honetan balantzea egin behar izanez gero, 

balantzearen zorra aldean agertuko da, minus ikurrarekin: -500  

 
A. Bezeroek ontzikiak itzultzen badizkigute, idazpen hau egingo dugu: 

 

-------------------------------------------------------------x--------------------------------------------------- 

500 (436) Bezeroek itzultzeko ontziki  
         eta enbalajeak 

  

80 (477) OP, jasanarazitako BEZa   

  (430) Bezeroak 580 

-------------------------------------------------------------x--------------------------------------------------- 
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B. Ez badizkigute bueltatzen : 

 

-------------------------------------------------------------x--------------------------------------------------- 

500 (436) Bezeroek itzultzeko ontziki 
eta enbalajeak 

  

  (704) Enbalaje eta ontziki-
salmentak 

500 

-------------------------------------------------------------x--------------------------------------------------- 
 

 

 

PRAKTIKA: egin idazpenak 

1. 500 euroren salgaiak eta 200 euroren ontzikiak erosi ditugu, eta eskura ordaindu. 

2. 800 euroren salgaiak erosi ditugu kredituan; hornitzaileak 600 euroko balioa duten ontzi-

kietan bidali dizkigu salgaiak. Ontzikiak itzuli egingo dizkiogu. 

3. Aurreko hornitzaileari ontzikiak itzuli eta zorra bankutik ordaindu diogu. 

4. 1.200 euroren salgaiak eta 300 euroren ontzikiak saldu ditugu kredituan. 

5. Beste bezero bati 4.000 euroren salgaiak saldu dizkiogu kredituan eta 1.000 euroren ontzi-

kietan bidali dizkiogu. Ontzikiak itzuli egingo dizkigu. 

6. Aurreko bezeroak 500 euroren ontzikiak itzuli dizkigu. 

7. Bezero berak jakinarazi digu gainerako ontzikiak hondatu egin zaizkiola. 

8. 750 euroren salgaiak erosi ditugu zordunketa bidez; hornitzaileak 200 euroko ontzikietan 

bidali dizkigu salgaiak. Ontzikiak itzuli egingo ditugu. 

9. 250 euroren ontzikiak itzuli dizkiogu hornitzaileari, eta gainerakoak erostea erabaki dugu. 
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77  EERRRREEGGUULLAARRIIZZAAZZIIOOAA  
 

Aurreko gaian esan bezala, erregularizazioa ekitaldi-amaieran egiten diren oharpen batzuk dira, 

kontuen benetako saldoa jakitea du helburu. Atal honetan, Izakinen aldaketa kontuak nola erregularizatzen 

diren ikusiko dugu, eta ekitaldiko emaitza kalkulatzen ikasiko dugu. Kalkulu hori egiteko, gastu eta sarrera 

guztiak, hau da, 6. eta 7. taldeetako kontu guztien saldoak, 129 galdu-irabaziak kontura eraman behar dira.  

 

IZAKINAK 
 
Izakinen erosketak eta salmentak kontabilizatzean, ez dugu inolako oharpenik egin 3. taldeko kontue-

tan; beraz, kontu horietan, hasierako balantzean zeuden kantitateak egongo dira ekitaldi-amaieran. Baina, 

inbentario bat eginez gero, biltegian benetan zenbat izakin dagoen jakin dezakegu, eta kontabilitatean 

erregistratu behar dugu. Horretarako, kontu hauek erabiliko ditugu: 

 
 610 Salgai-izakinen aldaketa 

 611 Lehengai-izakinen aldaketa 

 612 Beste zenbait hornikuntzaren izakinen aldaketa 

 
Ekitaldi-amaieran idazpen hauek egingo ditugu egunkari liburuan, eta gero Liburu Nagusira pasatuko 

ditugu. 

 
 Hasieran zeuden izakinak kontsumitu direla adierazteko: 

 
Salgaiak badira: 610 Salgai-izakinen aldaketa zordundu, eta 300 Salgaiak abonatu. 

 
------------------------------------------------------------------x---------------------------------------------------------- 

Hasierako 
kopurua 

(610) Salgai-izakinen aldaketa  

  (300) Salgaiak Hasierako 
kopurua

   

------------------------------------------------------------------x---------------------------------------------------------- 
 

Lehengaiak badira: 611 Lehengai-izakinen aldaketa zordundu, eta 310 Lehengaiak abonatu. 

 
------------------------------------------------------------------x---------------------------------------------------------- 

Hasierako 
kopurua 

(611) Lehengai-izakinen aldaketa  

  (310) Lehengaiak Hasierako 
kopurua

------------------------------------------------------------------x---------------------------------------------------------- 
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Badira beste zenbait hornikuntza (erregaiak, bulegoko materiala…): 612 Beste zenbait hornikun-

tzaren izakinen aldaketa zordundu eta 32. azpitaldeko kontua abonatu. 

 

------------------------------------------------------------------x---------------------------------------------------------- 

Hasierako 
kopurua 

(612) Beste zenbait  
         hornikuntzaren  
         izakinen aldaketa 

 

  32. azpitaldeko kontua Hasierako 
kopurua

------------------------------------------------------------------x---------------------------------------------------------- 
 

 Ekitaldi-amaieran dauden izakinak adierazteko: 
 

Salgaiak badira: 300. kontua zordundu eta 610.a abonatu. 

 

------------------------------------------------------------------x---------------------------------------------------------- 

Amaierako 
kopurua 

(300) Salgai-izakinak  

  (610) Salgai-izakinen aldaketa Amaierako 
kopurua

------------------------------------------------------------------x---------------------------------------------------------- 
 

Lehengaiak badira: 310.a zordundu eta 611.a abonatu. 

 

Beste zenbait hornikuntza badira: 32. azpitaldeko kontua zordundu eta 612.a abonatu. 

 

Izakinen aldaketa kontuak, 6. taldekoak direnez, 129. kontura eramango ditugu, 6. eta 7. taldeetako 

kontu guztiak bezala, ekitaldiko emaitza kalkulatzeko. 

 

GALERAK ETA IRABAZIAK 
 

Gai honetan, ekitaldiko erosketak eta salmentak kontabilizatzen ikasi dugu; baina badakigu 6. eta 7. 

taldeetako kontuen saldoak 129 Galdu-irabaziak kontura eraman behar ditugula. Hori egin ondoren, 129. 

kontuaren saldoa zorduna bada, galerak izan ditugula esan nahi du, eta hartzekoduna bada, ostera, 

irabaziak izan ditugula. 

 

Orain arte ikusi dugun kontabilitate-prozesua hurrengo adibidean jasoko dugu. Adibide horretan egingo 

dugu: 
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 Ekitaldi hasierako idazpena egunkari liburuan, eta oharpenak liburu nagusian 

 Ekitaldiko eragiketa guztiak jaso bi liburuetan 

 Egiaztapen-balantzea 

 BEZa kitatu 

 Izakinen aldaketak erregistratu 

 6. eta 7. taldeetako kontuak 129. kontura eraman 

 Egoera-balantzea 

 Kontabilitatea ixteko idazpena 

 

Adibidea: 
 

1. Sozietate bat sortzean, bazkideok ekarpen hauek egin ditugu (eurotan): 
 

 Eraikina: 50.000 

 Autoa: 20.000 

 Altzariak: 5.000 

 Enpresako kutxako dirua: 10.000 

 Salgaiak: 3.000 

 

Ekitaldian egindako eragiketak: 

 

2. Bankuko k/k-an 7.500 euro sartu ditugu. 
 

3. 5.000 euroren salgaiak erosi ditugu kredituan: 500 euroren deskontu komertziala egin digute; 

garraio-gastuak gure kontura dira (150 euro). 
 

4. Aurreko hornitzaileari 2.000 euroko letra onartu diogu. 
 

5. Bezero batek 500 euroko aurrerakina bidali digu. 
 

6. Bezero berari 4.000 euroren salgaiak saldu dizkiogu, eta eskura ordaindu dizkigunez, 250 

euroko deskontua egin diogu goiz ordaintzeagatik. 
 

7. Ekitaldi-amaieran, biltegian 4.000 euroren salgaiak daude. 
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a) Egunkari liburua: 
 

1) ---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

50.000 (221) Eraikinak   

20.000 (228) Garraio-elementuak  

5.000 (226) Altzariak  

10.000 (570) Kutxa  

3.000 (300) Salgai-izakinak  

  (100) Kapital soziala 88.000

2) ---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

7.500 (572) Bankua, k/k   

  (570) Kutxa 7.500

3) ---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

4.550 (600) Salgai-erosketak   

728 (472) OP, jasandako BEZa  

  (400) Hornitzaileak 5.278

4) ---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

2.000 (400) Hornitzaileak   

  (401) Hornitzaileak, ordaintzeko  
         merkataritza-efektuak 

2.000

5) ---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

580 (570) Kutxa   

  (437) Bezeroen aurrerakinak 500

  (477) OP, jasanarazitako BEZa 80

6) ---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

500 (437) Bezeroen aurrerakinak  

3.770 (430) Kutxa  

250 (665) Salmenten 
gainekodeskontuak goiz 
ordaintzeagatik 

 

  (700) Salgai-salmentak 4.000

  (477) OP, jasanarazitako BEZa 520

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
 

b) Liburu nagusia: 
 

Z  (221) Eraikinak  H           Z (228) Garraio-elementuak H     Z (226) Altzariak H 
    50.000        20.000         5.000 
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Z   (570) Kutxa    H                Z (300) Salgai-izakinak H              Z (100) Kapital soz.H 
 10.000 7.500             3.000         88.000 

580 

   3.770 

 
Z (572) Bankua, k/k  H            Z (472) Jasandako BEZa H    Z (400) Hornitzaileak H 
    7.500    728        2.000 5.278 

 

 

 
Z (401) Ordaintzeko efek. H   Z (437) Bez. aurrerakinak H    Z (477) Jasanar. BEZa H 

    2.000  500       500    80 

520 

 

 
6. eta 7. taldeetako kontuak: 

 
Z (600) Salgai-erosketak H     Z (665) Sal. desk. goiz ord H     Z (700) Salgai-salm. H 
   4.550    250     4.000 

                                    

 

 
c) Egiaztapen-balantzea: 

 

Batuketak Saldoak 
Kodea Elementua 

Zorra Hartzekoa Zorra Hartzekoa 

221 
228 
226 
570 
300 
100 
572 
472 
400 
401 
437 
477 
600 
665 
700 

Eraikina 
Garraio-elementuak 
Altzariak 
Kutxa 
Salgai-izakinak 
Kapital soziala 
Bankua, k/k 
OP, jasandako BEZa 
Hornitzaileak 
Hornitzaileak, ordaintzeko efek. 
Bezeroen aurrerakinak 
OP, jasanarazitako BEZa 
Salgai-erosketak 
Salmenten deskontuak goiz ordain. 
Salgai-salmentak 

50.000 
20.000 
5.000 
14.350 
3.000 

 
7.500 
728 

2.000 
 

500 
 

4.550 
250 

 

 
 
 

7.500 
 

88.000 
 
 

5.278 
2.000 
500 
600 

 
 

4.000 

50.000 
20.000 
5.000 
6.850 
3.000 

 
7.500 
728 

 
 
 
 

4.550 
250 

 

 
 
 
 
 

88.000 
 
 

3.278 
2.000 

 
600 

 
 

4.000 

 GUZTIRA 107.878 107.878 97.878 97.878 
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d) BEZa kitatzea: 

 

-------------------------------------------------------------x--------------------------------------------------- 

600 (477) OP, jasanarazitako BEZa   

128 (470) OP, hainbat kontzepturengatik 
         zordun 

  

  (472) OP, jasandako BEZa 728 

-------------------------------------------------------------x--------------------------------------------------- 
 

Hori egin ondoren, liburu nagusira pasatuko dugu: 

 

Z (472) Jasandako BEZa H       Z (477) Jasanarazitako BEZa H    Z (470) OP, zordun H 

728  728       600  600      128 

 

 

 

e) Izakinen aldaketak: 
 

Ekitaldi-hasieran, 3.000 euroren izakinak genituen, eta amaieran, 4.000renak, beraz: 

 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

3.000 (610) Salgai-izakinen aldaketak   

  (300) Salgaiak 3.000 

4.000 (300) Salgaiak   

  (610) Salgai-izakinen aldaketak 4.000 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 

Hori egin eta gero, liburu nagusira pasatuko ditugu: 

 
Z (300) Salgai-izakinak H          Z (610) Salgai-aldaketak H 
       3.000 3.000      3.000 4.000 

       4.000 

 
* 610 Salgai-aldaketak: 6. taldekoa denez, Galdu-irabazien kontura eramango dugu 

* Amaierako balantzean, 300. kontuan 4.000 euroren salgaiak izango ditugu  
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f) Galdu-irabaziak: 
 

---------------------------------------------------------x---------------------------------------------------------- 

4.800 (129) Galdu-irabaziak  

  (600) Salgai erosketak 4.550

  (666) Salmentei buruzko deskontuak  
         goiz ordaintzeagatik 

250

---------------------------------------------------------x---------------------------------------------------------- 

4.000 (700) Salgai-salmentak   

1.000 (610) Salgai-aldaketak   

  (129) Galdu-irabaziak 5.000 

---------------------------------------------------------x---------------------------------------------------------- 
 
 

Hori egin ondoren, 6. eta 7. taldeetako kontuak kitatuta daude, eta guztien saldoak 129. 

kontuak jasotzen ditu: 

 
 

Z (600) Salgai-erosketak H        Z (665) Sal. desk. goiz ord. H            Z (700) Salgai-salm. H 
4.550         4.550      250  250         4.000 4.000 

 

 

 

 

Z (610) Salgai-aldaketak H            Z (129)Galdu-irabaziak H 
3.000         4.000      4.800 5.000 

1.000 

 

 

Galdu-irabazien kontuak saldo hartzekoduna dauka (zorra aldean 4.800, eta hartzeko 

aldean 5.000), eta beraz, ekitaldian 200 euroko irabazia izan da    
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g) Egoera-balantzea: 
 

AKTIBOA PASIBOA 

Ibilgetua ………………………. 
(221) Eraikinak              50.000 
(228) Garraio-elem.       20.000 
(226) Altzariak                 5.000 
 
Izakinak ……………………….. 
(300) Salgaiak                 4.000 
 
Bihurgarria …………………… 
(470) OP, zordun               128 
 
Erabilgarria …………………... 
(570) Kutxa                     6.850 
(572) Bankua, k/k            7.500 

75.000

4.000

128

14.350

Netoa …………………………........... 
(100) Kapital soziala               88.000 
(129) Galdu-irabaziak                  200 
 
Epe luzera galdagarria – 
epe laburrera galdagarria…............ 
(400) Hornitzaileak                   3.278 
(401) Ordaintzeko m.-efek.       2.000 

88.200

5.278

AKTIBOA GUZTIRA 93.478 PASIBOA GUZTIRA 93.478
 

 

h) Ekitaldia ixtea: 6. eta 7. taldeetako kontuak kitatu ditugu, eta egoera-balantzea egin dugu. 

Orain, ekitaldia ixteko idazpena egingo dugu egunkari liburuan, eta gero liburu nagusira 

pasatu. Horrela, liburu nagusiko kontu guztiak kitatuta geldituko dira (saldoa, zero). 
 

-------------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

88.000 (100) Kapital soziala  

200 (129) Galdu-irabaziak  

3.278 (400) Hornitzaileak  

2.000 (401) Ordaintzeko merk.-ef.  

  (221) Eraikinak 50.000

  (228) Garraio-elementuak 20.000

  (226) Altzariak 5.000

  (300) Salgai-izakinak 4.000

  (475) OP, zordun 128

  (570) Kutxa  6.850

  (572) Bankua, k/k 7.500

-------------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
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Z  (221) Eraikinak  H          Z (228) Garraio-elementuak H    Z (226) Altzariak H 
50.000 50.000    20.000 20.000  5.000     5.000 

 

 

 

 

Z   (570) Kutxa    H            Z (300) Salgai-izakinak H   Z (100) Kapital soz.H 
 10.000 7.500  3.000  3.000       88.000 88.000 

580    6.850  4.000  4.000           

   3.770 

 

 
 
 

Z (572) Bankua, k/k  H        Z (472) Jasandako BEZa H    Z (400) Hornitzaileak H 
7.500     7.500  728 728  2.000     5.278 

3.278 

 

 

 

 
Z (401) Ordaintzeko efek. H        Z (437) Bez. aurrerakinak H  Z (477) Jasanar. BEZa H 

2.000       2.000      500  500  600    80 

 520 

 

 

 

 

Z (470) OP, zordun H              Z (129) Galdu-irabaziak H 
128 128   4.800       5.000 

  200 

 

 

 

Ariketa horretan, kontabilitate-prozesu osoa landu dugu. Hurrengo gaietan beste ondare-elementu 

batzuk aztertuko ditugu, baina prozedura beti izango da bera. 
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ARIKETAK 
 

1.  
1. Enpresa batean ondare-elementu hauek ditugu ekitaldi-hasieran (eurotan): 

 
 Ekoizteko makina: 30.000 

 Idazmakina: 200 

 Ordenagailua: 800 

 Dirua kutxan: 3.000 

 Dirua bankuko k/k-an: 4.000 

 Hasierako salgaiak: 1.000 

 
2. 1.500 euroren salgaiak erosi ditugu kredituan; garraio-gastuak gure kontura izan dira (100 

euro). 

 
3. 2.000 euroren salgaiak saldu ditugu; 600 eskura kobratu ditugu, eta gainerakoa 30 egun 

barru kobratuko dugu. 

 
4. 20.000 euroren salgaiak erosi ditugu: 1.000 euro eskura ordaindu ditugu, 1.500 bankuko 

txeke baten bidez, eta gainerakoa ordaintzeko, kanbio-letrak onartu ditugu. 

 
5. 4.000 euroren salgaiak saldu eta bankutik kobratu ditugu. 

 
6. 10.000 euroren salgaiak saldu ditugu kredituan. 500 euroko deskontua egin diogu bezeroari, 

kopuruagatik. 

 
7. Beste bezero batek 1.000 euroko aurrerakina egin digu bankutik. 

 
8. Aurreko bezeroari 3.000 euroren salgaiak saldu dizkiogu, eta eskura ordaindu digunez, 200 

euroko deskontua egin diogu, goiz ordaintzeagatik. 

 
9. Beste bezero bati 5.000 euroren salgaiak saldu dizkiogu kredituan. Garraio-gastuak gure 

kontura izan dira (150 euro), eta eskura ordaindu ditugu. 

 
10. Ekitaldi-amaieran, 4.000 euroren salgaiak ditugu biltegian. 

 
 

Egin itzazu: 

a) Idazpenak egunkari liburuan eta pasatu liburu nagusira 

b) Kitatu BEZa 

c) Erregularizazioa 

d) Egoera-balantzea 
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2. Enpresa batean, ekitaldi-hasieran, 1.600 euroren salgaiak daude, eta eragiketa hauek egin ditugu: 
 

1. 5.000 euroren salgaiak erosi ditugu. Hornitzailearen enpresan promozio bat egiten ari 

direnez, % 10eko deskontua egin digute fakturan. 500 euro bankutik ordaindu ditugu, beste 

500 eskura, eta gainerakoa zorretan utzi dugu, baina 2.000 euroko kanbio-letra onartu dugu. 

 

2. Hamar egun geroago, 1. puntuan onartutako kanbio-letra ordaindu dugu bankutik. 

 

3. Hornitzaileak 100 euroko deskontua egin digu goiz ordaintzeagatik, eta 50 eurokoa 

kopuruagatik. 

 

4. Aurreko hornitzaileari zor diogun guztia ordaindu diogu, eta gainera 500 euroko aurrerakina 

egin diogu bankutik. 

 

5. Aurreko hornitzaileari 3.000 euroren salgaiak erosi dizkiogu, eta bankutik ordaindu; garraio-

gastuak (100 euro) gure kontura dira. 

 

6. 7.000 euroren salgaiak saldu ditugu kredituan; 250 euroko merkataritza-deskontua egin 

diogu bezeroari fakturan. 

 

7. Bezeroak zorra ordaindu digu bankutik, eta 1.000 euroko aurrerakina egin digu. 

 

8. Bezero berak 5.000 euroren salgaiak erosi eta txekez ordaindu dizkigu.  

 

9. Beste bezero batek 3.000 euroren salgaiak erosi dizkigu kredituan. 

 

10. Aurreko bezeroak 2.000 euro ordaindu dizkigu transferentzia bidez, eta gainerakoa kobra-

tuko dugunaren zalantza dugu. 

 

11. Aurreko bezeroari kobratu behar geniona galdutzat jo dugu. 

 

12. Amaierako salgai-izakinak: 1.100 euro. 

 

 

Egin: 

a) Kitatu BEZa 

b) Erregularizatu 

c) Zein izan da enpresaren emaitza ekitaldi honetan? Irabazi edo galdu egin du? 
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3. Enpresa batean 2.000 euroren izakinak ditugu ekitaldi-hasieran. Ekitaldian salmenta eta erosketa 

hauek egin ditugu: 
 

1. 4.000 euroren salgaiak erosi ditugu zordunketa bidez. 

 

2. Aurreko erosketako garraio-gastuak ordaindu ditugu eskura (116 euro, BEZa barne). 

 

3. Aurreko hornitzaileari 2.000 euroren salgaiak itzuli dizkiogu. 

 

4. 2.200 euroren salgaiak erosi ditugu kredituan, eta fakturan 220 euroko deskontua egin 

digute promozioagatik. 

 

5. 6.500 euroren salgaiak erosi ditugu, eta eskura ordaindu. Hornitzaileak 260 euroko des-

kontua egin digu goiz ordaintzeagatik. 

 

6. Aurreko hornitzaileak, erosketa kopurua dela-eta, 200 euroko deskontua egin digu. 

 

7. 8.000 euroren salgaiak saldu ditugu kredituan, eta fakturan 400 euroko merkataritza-

deskontua egin diogu bezeroari. 

 

8. 12.000 euroren salgaiak saldu ditugu, eta bankutik kobratu ditugu.  

 

9. Aurreko bezeroari 300 euroko deskontua egin diogu goiz ordaintzeagatik. 

 

10. 200 euroko deskontu-oharra bidali diogu bezeroari, erosi digun salgai kopuruagatik. 

 

11. Bezero bati 2.000 euroko deskontua egin diogu, salgaiak kalitate eskasekoak izan direlako. 

 

12. Ekitaldi-amaieran, enpresan 4.000 euroren salgaiak daude. 

 

a) Kontabilizatu egunkari liburuan eta liburu nagusian 

b) Kitatu BEZa 

c) Erregularizatu 
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4. Enpresa batean, ekitaldi-amaieran, 50.000 euroren salgaiak daude, eta eragiketa hauek egin ditugu: 
 

1. Hornitzaile bati 5.000 euroko transferentzia egin diogu, aurrerakin gisa. 

 

2. Aurreko hornitzaileari 40.000 euroren salgaiak erosi dizkiogu. Fakturan, % 10eko behera-

pena egin digu. Garraio-gastuak gure kontura dira (1.000 euro), eta eskura ordaindu ditugu. 

Gainerakoa zorretan utzi dugu. 

 

3. Zorra ordaindu dugu, eta hornitzaileak % 5eko deskontua egin digu goiz ordaintzeagatik. 

Txeke batekin ordaindu dugu. 

 

4. 6.000 euroren salgaiak saldu ditugu kredituan. 

 

5. Aurreko bezeroak ohar bat bidali digu, salgaiak akastunak direla esateko. 1.200 euroko 

beherapena egin diogu. 

 

6. Bezero berak 20.000 euroren salgaiak erosi eta 6.000 euroko letra bat onartu du. 

 

7. Erositako kopuruagatik, bezeroari 1.000 euroko beherapena egin diogu. 

 

8. Bezeroak bankutik ordaindu digu letraren zorra, eta ez dakigu gainerakoa kobratuko dugun. 

 

9. Aurreko bezeroak bere zorra ordaindu digu transferentzia bidez. 

 

10. Beste bezero batek 10.000 euroren salgaiak erosi dizkigu kredituan, eta 500 euroren 

ontzikietan bidali dizkiogu. Ontzikiak itzuli egingo dizkigu. 

 

11. Aurreko bezeroak 400 euroren ontzikiak itzuli dizkigu; gainerakoak hondatu egin zaizkio. 

 

12. Ekitaldi-amaieran 20.000 euroren salgaiak ditugu biltegian. 

 

a) Kontabilizatu eragiketak, egunkari liburuan eta liburu nagusian 

b) Kitatu BEZa 

c) Erregularizatu 
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5. Ekitaldi-amaieran, enpresa batek elementu hauek ditu (eurotan): 
 

 Kutxa: 4.000 

 Bezeroak: 2.000 

 OP, jasandako BEZa: 600 

 Salgai-erosketak: 8.000 

 Garraio-gastuak: 100 

 Erosketen rappelak: 300 

 Makinak: 10.000 

 Hornitzaileak: 1.000 

 OP, jasanarazitako BEZa: 900 

 Salmentak: 12.000 

 Trafiko-kaudimengabezietarako hornidurarako zuzkidura: 3.480 

 Trafiko-kaudimengabezietarako hornidura aplikatua: 3.480 

 Merkataritza-kreditu kobraezinengatiko galera: 1.200 

 Hasierako salgai-izakinak: 1.000 

 
a) Egin egiaztapen-balantzea eta kalkulatu kapitala 

b) Egin BEZaren likidazioa 

c) Egin erregularizazioa (amaierako izakinak: 6.000) 
 
6. Enpresa batean ekitaldi-amaieran elementu hauek daude: 
 

(600) 
(608) 
(609) 
(624) 
(765) 
(226) 
(227) 
(570) 
(572) 
(431) 

300.000 
10.000 
20.000 

2.000 
6.000 
8.000 
1.100 

800 
4.200 
2.000

 

(100) 
(700) 
(708) 
(472) 
(477) 
(300) 
(221) 
(430) 
(400) 
(112) 

????? 
500.000 
50.000 
43.000 
72.000 
50.000 

200.000 
900 

2.000 
10.000 

 
Egin: 

a) Egiaztapen-balantzea 

b) BEZaren likidazioa 

c) Erregularizazioa (amaierako salgai-izakinak: 100.000) 

d) Egoera-balantzea ondare-masatan sailkatuta 
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7.  
 

1. Ekitaldi-hasieran elementu hauek ditugu enpresan: 

 

 Salgai-izakinak: 1.500 euro. 

 Kutxako dirua: 2.000 euro. 

 Bankuko k/k-ko dirua: 19.000 euro. 

 

2. 6.000 euroren salgaiak erosi ditugu zordunketa bidez. Garraio-gastuak (150 euro) geure 

kontura izan dira, eta eskura ordaindu ditugu. 

 

3. Aurreko eragiketako zorra ordaindu dugu bankutik, eta hornitzaileak 600 euroko behera-

pena egin digu goiz ordaintzeagatik. 

 

4. 12.000 euroren salgaiak erosi ditugu kredituan eta, hornitzailearen enpresa promozio bat 

egiten dagoenez, 1.200 euroko deskontua egin digu fakturan. Salgaiak 800 euroko ontzi-

kietan bidali dizkigute. Ontziki horiek itzuli egingo ditugu. 

 

5. Ontzikiak erosi egin ditugu. 

 

6. 9.600 euroren salgaiak erosi ditugu kredituan, eta hornitzaileak 600 euroko beherapena 

egin digu kopuruagatik. 

 

7. 1.000 euroren salgaiak itzuli dizkiogu hornitzaileari, akastunak izateagatik. 

 

8. 12.000 euroren salgaiak saldu ditugu kredituan. Fakturan 1.000 euroko merkataritza-

deskontua sartu dugu. 

 

9. Aurreko eragiketako garraio-gastuak (400 euro) gure kontura izan dira, eta eskura 

ordaindu ditugu. 

 

10. 30.000 euroren salgaiak saldu ditugu, eta 15 egun barru kobratuko ditugu. % 10eko des-

kontua egin dugu fakturan goiz ordaintzeagatik. 

 

11. Aurreko eragiketako bezeroari 900 euroko deskontu-oharra bidali diogu, erosi duen 

kopuruagatik. 

 

12. 10.000 euroren salgaiak saldu ditugu kredituan. 500 euroko ontzikietan bidali ditugu 

salgaiak. Ontziki horiek itzuli egingo dizkigute. 
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13. Aurreko bezeroari 400 euroko beherapena egin diogu, salgaiak berandu bidali genizkiolako. 

 

14. Bezeroak 200 euroren ontzikiak itzuli dizkigu, eta gainerakoak erosi egin ditu. 

 

15. Bezero batek 5.000 euroko kanbio-letrak onartu dizkigu, eta 2.000 euro ordaindu dizkigu 

transferentzia baten bidez. 

 

a) Kontabilizatu aurreko eragiketak egunkari liburuan eta liburu nagusian 

b) Likidatu BEZa 

c) Erregularizatu (amaierako salgai-izakinak: 9.000; eta ontzikiak: 500) 

d) Egoera-balantzea ondare-multzotan 

e) Egin ekitaldia ixteko idazpena egunkari-liburuan 
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55  
GGaassttuuaakk  eettaa  ssaarrrreerraakk  

 

 

 

 

 

11  SSAARRRREERRAA  
 

Laugarren gaian erosketei eta salmentei buruzko kontuak aztertu ditugu, eta orain, 6. eta 7. taldeetako 

beste kontu batzuk landuko ditugu. Esan bezala, kontu horiek ez dira balantzeko kontuak, ekitaldi-

amaieran 129 Galdu-irabaziak kontura eramaten baitira. 

 

Aurreko gaian, 6. eta 7. taldeetako hainbat kontu aztertu ditugu; baina enpresak, horietaz gain, beste 

hainbat gastu eta sarrera izaten ditu ekitaldian: langileei ordaindu behar zaizkien soldatak, elektrizitatea, 

ura, bankuan dirua badauka ordaintzen dizkioten interesak… 

 

Gai honetan, horietako gastu eta sarrera batzuk aztertuko ditugu, baina ez denak: finantza-gastuak eta 

-sarrerak 6. gaian aztertuko ditugu, eta ibilgetuarekin zerikusia dutenak 7. gaian. 

 

Badaude, gainera, 6. taldean jasotzen ez diren gastu batzuk, urtebetekoa baino proiekzio luzeagoa 

dutelako; horiek ez dira erregularizatzen sortzen diren ekitaldian, eta balantzean agertzen dira. Gastu 

horiek 2. taldean sartzen direnez, 7. gaian aztertuko ditugu. 
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22  GGAASSTTUUAAKK  
 

Enpresak bere jardueran izaten dituen gastu batzuk aztertuko ditugu hemen, azpitalde hauetan 

jasotzen diren kontuak, hain zuzen: 

 

 62 Kanpoko zerbitzuak 

 64 Pertsonalaren gastuak 
 

62. KANPOKO ZERBITZUAK 
 

Azpitalde honetako kontuak dira: 

 

 620 Ikerketa eta garapena: beste enpresa batzuei enkargatutako ikerketek eta zerbitzuek 

sortzen dituzten gastuak. 

 621 Errentamenduak eta kanonak: enpresak ordaintzen dituen alokairuak, patenteak… 

 622 Konponketak eta kontserbazioa: ibilgetuko elementuen konponketa- eta mantentze-

gastuak. 

 623 Profesional independenteen zerbitzuak: abokatuak, ekonomialariak, notarioak… 

 624 Garraio-gastuak: salmentak aztertu genituenean ikusi genuen kontu hau; baina salgaien 

garraioa ez ezik, ibilgetuko elementuen garraio-gastuak ere jasotzen ditu kontu honek 

(erosketa-prezioan sartu ezin badira). Pertsonalaren garraioa eta bidaia-gastuak ez dira 

kontu honetan sartzen, gero ikusiko dugun 629. kontuan baizik. 

 625 Aseguru-primak: enpresako pertsonalari egindako aseguru-primak izan ezik. 

 626 Banku-zerbitzuak eta antzekoak: bankuek emandako zerbitzuen truke ordaindu behar 

duguna: transferentzien komisioak, letrak kobratzeagatiko komisioak… 

 627 Publizitatea eta propaganda. 

 628 Hornidurak: elektrizitatea, gasa, ura… 

 629 Beste zenbait zerbitzu: aurreko kontuetan sartzen ez diren zerbitzuengatiko gastuak: 

bidaia-gastuak, pertsonalaren garraioa, telefonoa… 
 
* 62. azpitaldeko kontuak ekitaldiko gastuak dira, eta ekitaldi-amaieran galdu irabazien kontura era-

mango ditugu. 
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Adibidea: Gastu hauek izan ditugu ekitaldian. Zein kontu erabiliko zenuke gastu bakoitza kontabi-

lizatzeko? 

 

a) Garraio-elementuen asegurua 

b) Lokalaren alokairua 

c) Telefonoa 

d) Bankuari ordaindu behar diogun komisioa, gure ordainagiriak kobratzeagatik 

e) Iragarkia egunkarian 

f) Marka bat erabiltzeagatik ordaindu behar duguna 

g) Elektrizitatea 

h) Makinak konpontzea 

 

Erantzuna: 

a) 625   b) 621   c) 629   d) 626   e) 627   f) 621   g) 628   h) 622 

 

Kontabilizazioa: 
 

 Zordunduko ditugu: 62. azpitaldeko kontuak  

                                      472 Jasandako BEZa * 

 

 Abonatuko dugu: 570 Kutxa, eskura ordainduz gero. 

                                  572 Bankua, k/k, bankutik ordaintzen badugu. 

                                  410 Zerbitzu-prestazioengatiko zordunak, zorretan uzten badugu. 

 

* Kasu batzuetan ez da BEZa ordaindu behar: 620 Ikerketa eta garapena. 

                                                                         625 Aseguru-primak. 

                                                                         626 Banku-zerbitzuak (letrak kobratzen baditu, bai) 

 

Adibideak 
 

1. Makina bat konpontzea 450 euro izan da, eta eskura ordaindu dugu: 
 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

450 (622) Konponketak eta kontserbazioa   

72 (472) OP, jasandako BEZa   

  (570) Kutxa 522 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
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2. Gure enpresaren publizitatea egin dute irratian, eta ordaindu gabe daukagu (300 euro) 
 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

300 (627) Publizitatea, propaganda eta  
         harreman publikoak 

  

48 (472) OP, jasandako BEZa   

  (410) Zerbitzu-prestazioengatiko  
         hartzekodunak 

348 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 

3. Lokalaren alokairua (1.000 euro) ordaindu dugu transferentzia bidez: 
 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

1.000 (621) Errentamenduak eta kanonak   

160 (472) OP, jasandako BEZa   

  (572) Bankua, k/k 1.160 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 

4. Enpresako autoaren asegurua ordaindu dugu bankutik (400 euro): 
 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

400 (625) Aseguru-primak   

  (572) Bankua, k/k 400 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 

PRAKTIKA: 

Egin idazpen hauek: 

1. Lokalaren alokairua (1.900 euro) ordaindu dugu txeke batekin. 

2. 800 euro ordaindu ditugu makina bat konpontzeagatik, transferentzia bidez. 

3. 500 euroren salgaiak saldu eta txekez kobratu ditugu. Garraio-gastuak (50) 

gure kontura izan dira, eta zorretan utzi ditugu. 

4. Langileen garraio-gastuak (600 euro) ordaindu ditugu eskura. 

5. Telefonoaren faktura ordaindu dugu bankutik (240 euro) 

6. Uraren faktura ordaindu dugu bankutik (300 euro) 
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64. PERTSONALAREN GASTUAK  
 

Azpitalde honek pertsonalari emandako ordainsariak, Gizarte Segurantzako kuotak eta beste zenbait 

gastu sozial jasotzen ditu. 

 

Kontu hauek osatzen dute azpitaldea: 

 

 640 Soldatak eta alokairuak: pertsonalari emandako ordainsariak, finkoak eta aldizkakoak ez 

direnak (oinarrizko soldatak, soldata osagarriak, aparteko ordainsariak, jenerotan emandako 

soldatak…). Kontu honek ez ditu pertsonalaren garraio-gastuak jasotzen. 

 

 641 Kalte-ordainak: pertsonalari egindako kalteren bat ordaintzeko ematen diren zenbatekoak. 

 

 642 Enpresaren konturako Gizarte Segurantza: enpresak Gizarte Segurantzari ordaintzen 

dizkion kuotak, ematen dizkion zerbitzuen truke. 

 

 643 Pentsioak osatzeko sistemetarako ekarpenak. Enpresak egindako ekarpen hauek jaso-

tzen ditu: 

− Langileen pentsio-planetara egindakoak 

− Erretiroari, elbarritasunari eta heriotzari aurre egitekoak. 

 

 649 Beste zenbait gastu sozial: enpresak egiten dituen gizarte-izaerako gastuak jasotzen ditu, 

borondatez zein legeek aginduta egiten dituenak. Hona hemen adibide batzuk: ekonomatu eta 

jantokiei emandako diru-laguntzak; ikasketetarako bekak; bizi-aseguru, istripu eta gaixoaldie-

tarako aseguru-primak (Gizarte Segurantzakoak ez)… 

 

Kontabilizazioa 
 

A. Langile bati nomina ordaintzen zaionean: 
 

 Enpresak gastu hauek ditu: 

− Langileari ordaintzen dion soldata (640). 

− Enpresaren konturako Gizarte Segurantzaren kuota (642). 

Gastu horiek zordundu egingo dira. 
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 Gizarte Segurantzari zor dio:  

− Lehen aipatutako enpresaren konturako Gizarte Segurantzaren kuota (642) 

− Langilearen konturako Gizarte Segurantzaren kuota: enpresak langileari deskontatzen 

diona. 

Aipatutako bi kuotak batuta sortutako zorra 476 Gizarte Segurantza hartzekodun kontuak 

jasoko du. 

 Ogasun Publikoarekin ere zorra izango du: enpresak langileari deskontatzen dion PFEZrako 

atxikipena. (PFEZ = Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga). 

 Langileari kopuru bat ordaindu behar dio, eta kopuru hori kutxatik edo bankutik aterako da; 

beraz, 570 edo 572 abonatu behar dira. 

 

Hori guztia honelako idazpen batean jasotzen da: 

 
-----------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

(640) Soldatak eta alokairuak  

(642) Enpresaren konturako Gizarte  
         Segurantza 

 

 (476) Gizarte Segurantza hartzekodun 

 (475) Ogasun Publikoa hartzekodun 

 (570-572) Kutxa edo bankua, k/k 

-----------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 

B. Aipatu ditugun gainerako kontuak honela kontabilizatuko ditugu: 
 

 641, 643 edota 649.a zordundu. 

 570 edo 572.a abonatu. 

 
-----------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

(641) Kalte-ordainak  

        edota  

(643) Pentsioak osatzeko sist. ekarp.  

         edota  

(649) Beste zenbait gastu sozial  

 (570) Kutxa edo (572) Bankua, k/k 

-----------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 

* 641, 643 eta 649. kontuak 6. taldekoak direnez, ekitaldiko gastuak dira, eta amaieran galdu-

irabazien kontura eramango dira. 
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6. taldekoak izan ez arren, pertsonalari egindako ordainsariekin zerikusia duten kontu bi aztertuko 

ditugu: 

 
 Langile bati aurrerakin bat egiten zaionean 460 Ordainketa-aurrerakinak kontua zorduntzen da, 

eta 570 edo 572.a abonatu.  

 Enpresak soldata edo kalte-ordain bat ordaindu behar duenean, ordaintzen ez badu, langileekiko 

zorra izango du, eta 465 Oraindik egin gabeko ordainketak kontua abonatuko du, eta 640 edota 

641.a abonatu. Gero, zorra ordaintzen duenean, 465.a zordunduko du, eta 570 edo 572.a abonatu. 

 
Adibideak:  
 
1. Enpresako langileen soldatak ordaindu ditugu: 

 Soldata gordinak: 12.600 euro. 

 Enpresaren konturako Gizarte Segurantza: 4.158 euro. 

 Langileen konturako Gizarte Segurantza: 800 euro. 

 PFEZrako atxikipena: 1.600 euro. 

 
-------------------------------------------------------x---------------------------------------------------------------

12.600 (640) Soldatak eta alokairuak  

4.158 (642) Enpresaren konturako  
         Gizarte Segurantza 

 

  (476) Gizarte Segurantza hartzekodun 4.958

  (475) Ogasun Publikoa hartzekodun 1.600

  (572) Bankua, k/k 10.200

-------------------------------------------------------x---------------------------------------------------------------
 
2. Enpresak bere langileen pentsio-plana osatzeko urteko ekarpena egin du aseguru-etxe batean 

(7.000 euro), transferentzia bidez: 
 

-------------------------------------------------------x----------------------------------------------------------- 

7.000  (643) Pentsioak osatzeko  
         sistemetarako ekarpenak 

  

  (572) Bankua, k/k 7.000 

-------------------------------------------------------x----------------------------------------------------------- 
 
3. Langileen formazio-gastuak 2.600 euro izan dira, eta eskura ordaindu ditugu: 

 
---------------------------------------------------------x--------------------------------------------------------- 

2.600 (649) Beste zenbait gastu sozial   

  (570) Kutxa 2.600 

---------------------------------------------------------x--------------------------------------------------------- 
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4. Langile bati 4.600 euroko kalte-ordaina ordaindu behar diogu eskura, kaleratze desegokiagatik 

(oraingoz ordaindu gabe utzi dugu): 
 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

4.600 (641) Kalte-ordainak   

  (465) Oraindik egin gabeko  
         ordainketak 

4.600 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 
5. Aurreko langileari kalte-ordaina ordaindu diogu bankutik: 

 
-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

4.600 (465) Oraindik egin gabeko  
         ordainketak 

  

  (572) Bankua, k/k 4.600 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 
6. Langile bati 500 euroko aurrerakina eman diogu eskura: 

 
---------------------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

500 (ordainketa-aurrerakinak)   

  (570) Kutxa 500 

---------------------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 
 
7. Aurreko langileari hilabeteko soldata ordaindu diogu transferentzia bidez: 
 

 Soldata gordina: 2.500 euro. 

 Enpresaren konturako Gizarte Segurantza: 450 euro. 

 Langilearen konturako Gizarte Segurantza: 120 euro.  

 PFEZrako atxikipena: 400 euro. 

 
--------------------------------------------------------x--------------------------------------------------------- 

2.500 (640) Soldatak eta alokairuak   

450 (642) Enpresaren konturako  
         Gizarte Segurantza 

  

  (476) Gizarte Segurantza  
         hartzekodun 

570 

  (475) OP, kontzeptu  
         fiskalengatik hartzekodun 

400 

  (460) Ordainketa-aurrerakinak 500 

  (572) Bankua, k/k 1.480 

--------------------------------------------------------x--------------------------------------------------------- 
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PRAKTIKA: egin idazpenak: 

1. Langile bati nomina ordaindu diogu bankutik: 

 Soldata gordina: 2.000 euro 

 Langilearen konturako Gizarte Segurantza: 95 euro 

 Enpresaren konturako Gizarte Segurantza: 250 euro 

 PFEZrako atxikipena: 125 euro 

2. Langile bati 300 euroko aurrerakina eman diogu eskura. 

3. Aurreko langileari soldata ordaindu diogu bankutik: 

 Soldata gordina: 2.400 euro 

 Enpresaren konturako Gizarte Segurantza: 440 euro 

 Langilearen konturako Gizarte Segurantza: 115 euro 

 PFEZrako atxikipena: 360 euro 

4. Aurreko eragiketako zorra kitatu dugu Ogasunean. 

5. Langile baten soldata ordaindu dugu bankutik: 

 Soldata gordina 2.400 euro. 

 Enpresaren konturako Gizarte Segurantza: 400 euro. 

 Langilearen konturako Gizarte Segurantza: soldata gordinaren % 5. 

 PFEZrako atxikipena: soldata gordinaren % 11. 

 500 euro gutxiago ordaindu diogu langileari likidezia-eskasiagatik. 

6. Aurreko puntuan ordaindu gabe duguna eskura ordaindu diogu langileari. 

7. Bosgarren puntuan Gizarte Segurantzarekin sortutako zorra ordaindu dugu bankutik. 

8. Langile bati, kontratua amaitu zaionean, 800 euroko kalte-ordaina ordaindu diogu 

bankutik, eta kalte-ordainaren % 10eko atxikipena egin diogu PFEZrako. 
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33  SSAARRRREERRAAKK  
 

Enpresak bere jardueran izaten dituen sarrera batzuk landuko ditugu atal honetan, azpitalde hauetan 

jasotzen diren kontuak, hain zuzen: 

 

 74. Ustiapenerako diru-laguntzak 

 75. Beste kudeaketa-sarrera batzuk 

 77. Aparteko sarrerak 

 

74. USTIAPENERAKO DIRU LAGUNTZAK 
 

Administrazio Publikoak, beste enpresa batek edo partikularrek emandako kopuruak jasotzen dira 

hemen. Kopuru horiek ez dira itzuli behar. Diru-laguntzen helburua da enpresaren gutxieneko errentaga-

rritasuna bermatzea edo ustiapeneko galerak konpentsatzea. 

 

Galerak konpentsatzeko bazkideek emandako diru kantitateak ez dira hemen jasotzen. 

 

Besteak beste, kontu hauek jasotzen dira 74. azpitaldean: 

 

 740 Ustiapenerako diru-laguntza ofizialak: Administrazio Publikoek emandakoak. 
 

Diru-laguntza ematen digutenean: 

 

− Eskura ematen badigute, 570. kontua zordunduko dugu. 

− Bankutik ordaintzen badigute, 572. kontua zordunduko dugu. 

− Lehenengo diru-laguntza eman digutela jakinarazten badigute eta geroago ordaindu, 47. 

azpitaldeko kontu bat zordunduko dugu. 

 

eta idazpen hau egingo dugu: 

 
---------------------------------------------------------x--------------------------------------------------------- 

(570) Kutxa  

        edo  

(572) Bankua, k/k  

         edo  

(47) Administrazio Publikoa  

 (740) Ustiapenerako diru-laguntza ofizialak 

---------------------------------------------------------x--------------------------------------------------------- 
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 741 Ustiapenerako beste zenbait diru-laguntza: beste enpresek edo partikularrek emandakoak.  

 
--------------------------------------------------x----------------------------------------------------------------- 

(570) Kutxa  

        edo  

(572) Bankua, k/k  

         edo  

(44) Hainbat zordun  

 (741) Ustiapenerako beste zenbait diru-laguntza 

--------------------------------------------------x----------------------------------------------------------------- 
 

Adibidea: erakunde publiko batek 20.000 euroko diru-laguntza eman digu, gure enpresaren 

defizita txikiagotzeko: 

 
Diru-laguntza eman digutela jakin dugunean: 

 
-------------------------------------------------x-------------------------------------------------------------------- 

20.000 (470) OP, zordun  

  (740) Ustiapenerako diru-laguntza ofizialak 20.000

-------------------------------------------------x-------------------------------------------------------------------- 
 

* 470. kontua zordundu beharrean, gehiago zehaztu nahi izanez gero, azpikontu bat erabil 

dezakegu: 4708 Ogasun Publikoa emandako diru-laguntzengatik zordun. 

 
Diru-laguntza kobratzean (bankutik kobratzen badugu): 

 
-------------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

20.000 (572) Bankua, k/k   

  (470) OP, zordun 20.000

-------------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
 

* 470. kontua kitatuta geratu da, eta emandako diru-laguntza 7. taldekoa denez, ekitaldiko sarrera 

da; Galdu-irabazien kontura eramango dugu ekitaldi-amaieran. 

 

PRAKTIKA: 

Egin eragiketa hauei dagozkien idazpenak: 

1. Beste enpresa batek 3.000 euroko diru-laguntza eman digu ustiapenerako. Dirua gure 

kontu korrontean sartu du transferentzia bidez. 

2. Estatuak 7.000 euroko diru-laguntza eman digula jakinarazi digu. 

3. Aurreko diru-laguntza gure kontu korrontean sartu dute transferentzia bidez. 
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75. BESTE KUDEAKETA SARRERA BATZUK 
 
Azpitalde honetan, beste azpitaldeetan sartzen ez diren ohiko gastuak sartzen dira. Guk kontu hauek 

landuko ditugu: 

 

 752 Errentamenduengatiko sarrerak: enpresak kobratzen dituen alokairuak bere ondasun higigarri 

edo higiezinak beste enpresa bati edo partikularrei uzteagatik. 

Honela kontabilizatzen dira: 

 
-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 

(570) Kutxa  

        edo  

(572) Bankua, k/k  

         edo  

(440) Zordunak  

 (752) Errentamenduengatiko sarrerak 

 (477) OP, jasanarazitako BEZa 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 
 

 754 Komisioengatiko sarrerak: enpresak kobratzen dituen zenbateko finko edo aldakorrak ohikoak 

ez diren bitartekaritza-lanengatik. 

 
Bitartekaritza-lan hori, enpresaren ohiko lana izango balitz, sortutako sarrerak 705 Zerbitzuen 

prestazioa kontuan kontabilizatu beharko litzateke. 

 
-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 

(570) Kutxa  

        edo  

(572) Bankua, k/k  

         edo  

(440) Zordunak  

 (754) Komisioengatiko sarrerak 

 (477) OP, jasanarazitako BEZa 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 
 

 755 Pertsonalari emandako zerbitzuengatiko sarrerak: kontu honetan, enpresak pertsonalari 

emandako zerbitzuengatik izandako sarrerak jasotzen dira. Zerbitzu horiek izan daitezke: ekono-

matua, jantokia, garraioa, etxebizitza… 
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-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 

(570) Kutxa edo (572) Bankua, k/k  

        edo  

(440) Beste zenbait gastu sozial  

 (755) Pertsonalari emandako  
         zerbitzuengatiko sarrerak 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 
 

 759 Hainbat zerbitzurengatiko sarrerak: kontu honetan, enpresak beste enpresa edo partikularrei 

emandako zerbitzuengatik izandako sarrerak sartzen dira. Zerbitzu horiek izan daitezke: garra-

ioak, konponketak, aholkularitza… 

 

Emandako zerbitzua, enpresaren ohiko lana izango balitz, sortutako sarrerak 705 Zerbitzuen 

prestazioa kontuan kontabilizatu beharko genituzke. 

 
-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 

(570) Kutxa  

        edo  

(572) Bankua, k/k  

         edo  

(440) Zordunak  

 (759) Hainbat zerbitzurengatiko sarrerak 

 (477) OP, jasanarazitako BEZa 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 
 

* 75. azpitaldeko kontuak ekitaldiko sarrerak dira: Galdu-irabazien kontura eramango ditugu 

ekitaldi-amaieran. 

 

Adibideak: 
 

1. Eraikin baten alokairu-ordainagiria (1.400 euro) kobratu dugu bankutik 
 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

1.624 (572) Bankua, k/k   

  (752) Errentamenduengatiko  
         sarrerak 

1.400 

  (477) OP, jasanarazitako BEZa 224 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
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2. Beste enpresa baten merkantziak saltzeko bitartekari-lana egin dugu, eta 2.000 euroko komisioa 

kobratuko diogu (bitartekaritza-lana ez da enpresaren ohiko jarduera). 
 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

2.320 (440) Zordunak   

  (754) Komisioengatiko  
         sarrerak 

2.000 

  (477) OP, jasanarazitako BEZa 320 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 
* Enpresaren ohiko jarduera balitz, 705.a zordundu beharko genuke. 

 
3. 1.800 euro kobratu ditugu transferentzia bidez langileen etxebizitzen alokairuagatik. 

 
-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

1.800 (552) Bankua, k/k   

  (755) Pertsonalari emandako  
         zerbitzuengatiko sarrerak 

1.800 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 
4. Beste enpresa baten txostena egiteagatik 500 euro kobratu ditugu eskura. 

 
-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

580 (570) Kutxa   

  (759) Hainbat zerbitzuengatiko  
         sarrerak 

500 

  (477) OP, jasanarazitako BEZa 80 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 

PRAKTIKA: 

Egin eragiketa hauei dagozkien idazpenak: 

1. Beste enpresa bati alokatuta diogun garajearen alokairua kobratu dugu eskura (800 

euro). 

2. Bulego baten alokairuagatik 1.100 euro kobratu behar ditugu, baina zorretan utzi 

digute. 

3. Beste enpresa bati 700 euroko faktura bidali diogu egin dizkiogun bitartekaritza-

lanengatik (lan hori ez da enpresaren ohiko jarduera). 

4. Beste enpresa bati, egindako aholkularitza-lanagatik, 300 euro kobratu dizkiogu 

eskura. 

5. Langileen jantokiko ordainagiria kobratu ditugu bankutik (800 euro). 
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ARIKETAK 
 

1. Egin eragiketa hauei dagozkien idazpenak: 
 

1. Lokalaren alokairua ordaindu dugu bankutik (1.600 euro). 

 
2. Langileen soldatak ordaindu ditugu bankutik: 

 Soldata gordina: 20.000 euro. 

 Enpresaren konturako Gizarte Segurantza: 6.600 euro. 

 Langileen konturako Gizarte Segurantza: 940 euro. 

 PFEZrako atxikipena: 3.000 euro. 

 
3. Beste enpresa baten merkantziak saltzeko bitartekari-lana egin dugu, eta 1.000 euro kobratu 

ditugu eskura (ez da gure enpresaren ohiko jarduera). 

 
4. Makina bat konpondu digute, eta 2.000 euro ordaindu ditugu bankutik. 

 
5. Langile bati 4.000 euroko kalte-ordaina ordaindu diogu. 

 
6. Ordainketa hauek egin ditugu bankutik: 

 Aholkulari batek emandako zerbitzuagatik: 500 euro. 

 Garraio-elementuen aseguru-prima: 900 euro. 

 Telefonoaren faktura: 200 euro. 

 Gure produktuen iragarkia egiteagatik egunkarian: 400 euro. 

 Uraren faktura: 700 euro. 

 
7. Langileen garraioa ordaindu dugu eskura: 150 euro. 

 
8. Estatuak 10.000 euroko diru-laguntza eman digu, eta bankutik kobratu dugu. 

 
9. Langileen etxebizitzen alokairua, 900 euro, kobratu dugu transferentzia bidez. 

 
10. Langile bati 400 euroko aurrerakina eman diogu eskura. 

 
11. Aurreko langileari hilabeteko soldata ordaindu diogu transferentzia bidez: 

 Soldata gordina: 2.600 euro. 

 Enpresaren konturako Gizarte Segurantza: 470 euro. 

 Langilearen konturako Gizarte Segurantza: 130 euro.  

 PFEZrako atxikipena: 420 euro. 
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2. 200Xko urtarrilaren 1ean, Ganboa enpresan ondasun, eskubide eta betebehar hauek ditugu 
(eurotan): 

 Ordaintzeko letrak: 10.000 

 Bankuko k/k: 10.000 

 Kutxa: 2.000 

 Salgaiak: 3.000 

 Hornitzaileak: 600 

 Hartzekodunak: 4.000 

 Eraikinak: 10.000 

 Makinak: 20.000 

 Bankuak emandako epe luzerako mailegua: 10.000 

 Bezeroak: 5.000 

 

Ekitaldian eragiketa hauek egin ditugu: 

 

1. 5.000 euroren salgaiak erosi ditugu, eta % 10eko merkataritza-deskontu zuten. 2.000 euro 

eskura ordaindu ditugu, eta gainerakoak zorretan utzi ditugu. 

 

2. Bezeroak 3.000 euro ordaindu dizkigu transferentzia bidez, eta ez dakigu gainerakoa kobra-

tuko dugun. 

 

3. Bezeroak bere zorra ordaindu digu txekez. 

 

4. 6.000 euroren salgaiak saldu ditugu kredituan, eta bezeroari % 10eko deskontua egin diogu 

kopuruagatik. 

 

5. 400 euroko hobari-oharra bidali diogu bezeroari salgaiak berandu iritsi zaizkiolako. 

 

6. Telefonoaren faktura ordaindu dugu bankutik: 400 euro. 

 

7. Argiaren erreziboa ordaindu dugu bankutik: 200 euro. 

 

8. Gure enpresako produktuen publizitatea egin duen enpresari 300 euro ordaindu dizkiogu 

txeke bidez. 

 

9. 300 euroren salgaiak itzuli dizkiegu hornitzaileei akastunak izateagatik. 
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10. Langileen soldata ordaindu dugu bankutik: 

 Soldata gordinak: 8.400 euro 

 Enpresaren konturako Gizarte Segurantza: 2.772 euro 

 Langileen konturako Gizarte Segurantza: 534 euro 

 PFEZrako atxikipena: 1.060 euro 

 

11. Ekitaldi-amaieran, biltegian 5.000 euroren salgaiak ditugu. 

 

 

Egin itzazu: 

a) Kalkulatu kapitala eta egin hasierako idazpena 

b) Egindako eragiketei dagozkien idazpenak egunkari liburuan 

c) Bete liburu nagusia 

d) Kitatu BEZa 

e) Erregularizatu 

f) Amaierako egoera-balantzea 

g) Ekitaldia ixteko idazpena 
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66  
AAllttxxoorrtteeggiiaa  eettaa  
ffiinnaannttzziiaazziiooaa  

 

 

 

 

Gai honetan, enpresaren altxortegia eta finantza-kontuak aztertuko ditugu. Aurreko gaietan ikusi dugu 

batzuetan enpresak eskura ordaindu edo kobratzen duela, eta beste batzuetan bankutik, kredituan, etab. 

ordaintzen duela. 

 
Zerbait erosi edo ordaindu behar denean, zorretan uzten bada, 4. taldeko konturen bat abonatzen da 

(hornitzaileak, hartzekodunak…). Zer edo zer saldu edo ordaindu behar denean zorretan uzten bada, 

berriz, 4. taldeko konturen bat zorduntzen da (bezeroak, zordunak…). Kutxatik edo bankutik ordaintzen 

edo kobratzen denean, altxortegiko kontuak erabiltzen dira kontabilizatzeko (kutxa, bankua, k/k…). 

 

Altxortegia: enpresak berehala erabil ditzakeen baliabide likidoak. Kontu-
taulako 57. azpitaldeak jasotzen ditu baliabide horiek. 

 

Altxortegia: enpresak berehala erabil ditzakeen baliabide likidoak. Kontu-taulako 57. azpitaldeak ja-

sotzen ditu baliabide horiek. 

 

 

11  NNOOLLAA  EETTAA  ZZEERRTTAARRAAKKOO  KKUUDDEEAATTUU  AALLTTXXOORRTTEEGGIIAA??  
 

Enpresako altxortegitik dirua irteten da hauek ordaintzen ditugunean: 

 

 Lehengai eta salgaiak  Alokairuak 

 Hornidurak: ura, gasa, elektrizitatea…  Zergak 

 Publizitatea  Eman dizkiguten maileguen interesak 

 Aseguru-primak  Maileguak itzultzea 
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Altxortegian dirua sartzen da hauek kobratzen ditugunean: 

 

 Bazkideen ekarpenak 

 Salmentak 

 Diru-laguntza 

 Bankuan dugun diruaren interesak 

 Mailegu bat eman digutenean eta dirua gure kontuan sartzen dutenean 

 

Altxortegian sartzen den diruak eta irteten denak orekatuta egon behar dute: 

 

Sartzen dena = irteten dena → oreka 

Sartzen dena < irteten dena → defizita 

Sartzen dena > irteten dena → superabita 

 

Altxortegian defizita badago, enpresak ezin izango die zorrei aurre egin mugaeguna iritsitakoan, eta 

ordainketa-etendura prozesuan sartzeko arriskua dauka. 

 

Altxortegian superabita badago, ez du izango ordainketa eteteko arriskurik, baina behar bada enpresak 

ez ditu era egokian erabiltzen baliabideak. Izan ere, kutxan dagoen diruak ez du etekinik ematen, eta kontu 

korrontean dagoenak oso etekin baxua ematen du; beraz, epe laburrean erabiliko ez diren kantitate horiek 

etekin handiagoa eman dezaten, inbertitu egin daitezke. 

 

Horrelako arazorik egon ez dadin, hau da, altxortegiko kantitatea altuegia edo baxuegia izan ez dadin, 

enpresak, ahal duen neurrian, diru-sarrerak eta -irteerak aurreikusi egin behar ditu, eta baliabide kopuru 

egokia izan. 

 

Baliabide kopuru egokia altxortegian: aurreikusitako zorrei eta ezusteko 
ordainketei aurre egiteko lain den diru kopurua. 

 

Altxortegian dagoen kantitatea baxuegia izango dela aurreikusten badu, enpresak kreditu edo maile-

guak lortu behar ditu; altuegia izango dela aurreikusten badu, ostera, dirua inbertitu dezake, etekin han-

diagoa lortzeko. Hori guztia altxortegia kudeatzea da. 
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Gai honetan, enpresaren altxortegiaren kudeaketarekin lotuta dauden eragiketak aztertu eta konta-

bilizatzen ikasiko dugu: 

 

 Eskura ordaindu edo kobratzea 

 Bankutik ordaindu edo kobratzea 

 Kredituz ordaindu edo kobratzea (merkataritza-kreditua) 

 Epe laburrerako beste kreditu batzuk lortzea 

 Epe laburrerako inbertsioak egitea 

 

Altxortegian diru gutxiegi dagoenean, enpresa, normalean, epe laburrerako kredituak lortzen ahale-

ginduko da, eta diru gehiegi izango duela aurreikusten duenean, epe laburrera inbertituko du dirua. Baina, 

gai honetan, epe luzerako kreditu eta inbertsio batzuk ere landuko ditugu. 
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22  EESSKKUURRAA  OORRDDAAIINNDDUU  EEDDOO  KKOOBBRRAATTZZEEAA  
 

Enpresak lehengaiak, salgaiak edo ibilgetuko elementuak eskura ordaintzen edo kobratzen dituenean, 

570 edo 571. kontuak erabiltzen ditu kontabilizatzeko. 

 

 570 Kutxa, euroak 

 571 Kutxa, atzerri-dirua 

 

Aurreko gaietan ikasi dugunez kontu horiek nola funtzionatzen duten, gogoratu baino ez dugu egingo: 

 
 
A. Eskura ordaintzea: 

 
-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 

6. taldeko kontuak, 2. taldekoak,…  

(472) OP, jasandako BEZa  

 (570) Kutxa, euroak 

          edo 

 (571) Kutxa, atzerri-dirua 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 
 

 

B. Eskura kobratzea: 
 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 

(570) Kutxa, euroak  

        edo  

(571) Kutxa, atzerri-dirua  

 7. taldeko kontuak, 2. taldekoak… 

 (477) OP, jasanarazitako BEZa 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 
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33  BBAANNKKUUTTIIKK  OORRDDAAIINNDDUU  EEDDOO  KKOOBBRRAATTZZEEAA  
 

Enpresak bankutik zerbait ordaindu edo kobratu behar duenean, hainbat aukera ditu, adibidez:  

 

 Kreditu-txartelak 

 

 Banku-transferentziak. Zerbait transferentzia bidez ordaintzeko, gure kontutik hartzekodunaren 

kontura bidaliko dugu zor dioguna, nahiz eta haren kontua beste hiri batean edo beste banku ba-

tean egon (azken kasu horretan, eragiketak sortzen dituen gastuengatiko komisio bat kobratuko 

digu bankuak edo kutxak). Transferentzia bat egiteko, hartzekodunaren kontu korrontearen datuak 

behar ditugu: bankua, bulegoa eta kontu-zenbakia. Zerbait kobratzeko, zordunak bere kontutik gu-

rera bidaliko digu. 

 

 Txekeak. Txekeak erabili nahi baditugu ordaintzeko, kontu korronte bat izan behar dugu. Bankuak 

txekeak emango dizkigu, eta zerbait ordaindu behar dugunean, txeke batean kopurua jarriko dugu, 

eta sinatu ondoren, hartzekodunari emango diogu. Hartzekodunak txekean agertzen den kopurua 

kobratzen duenean, bankuak gure kontu korrontean zordunduko du. Zorrak kobratzeko ere erabil-

tzen da. 

 

 Bankuko helbideratzea. Enpresa edo partikular batek baimena ematen dio banku edo kutxa bati 

bere kontutik ordainketa batzuk egiteko. Sarritan erabiltzen da ura, gasa, telefonoa, etab. ordain-

tzeko. 

 

 

Kontabilizazioa 
 
Egin ditugun adibide eta ariketetan, bankutik ordaindu edo kobratu dugunean, 572. kontua erabili 

dugu eragiketak kontabilizatzeko, egin ditugun erosketak eta salmentak beti eurotan baloratuta egon 

direlako eta kontu korrontetik egin ditugulako. Baina izan daiteke beste moneta batean ordaintzea edo 

kobratzea. Bestalde, kontu korronteez gain, badaude berehalako erabilgarritasuna duten beste kontu 

batzuk ere: aurrezki-kontuak. Horregatik, kontu-taulan kontu hauek agertzen dira: 

 

 572 Banku eta kreditu-erakundeak ageriko k/k, euroak 

 573 Banku eta kreditu-erakundeak ageriko k/k, atzerri-dirua. 

 574 Banku eta kreditu-erakundeak, aurrezki-kontuak, euroak 

 575 Banku eta kreditu-erakundeak, aurrezki-kontuak, atzerri-dirua. 
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A. Bankutik ordaintzea 
 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 

6. taldeko kontuak, 2. taldekoak,…  

(472) OP, jasandako BEZa  

 (572), (573), (574) edo (575) 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 
 

 

B. Bankutik kobratzea 
 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 

(572), (573), (574) edo (575)  

 7. taldeko kontuak, 2.taldekoak... 

 (577) OP, jasanarazitako BEZa 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 
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44  KKRREEDDIITTUUAANN  OORRDDAAIINNDDUU  EEDDOO  KKOOBBRRAATTZZEEAA  
 

Aurreko gaietan egindako ariketetan ikusi dugu enpresak batzuetan kredituan ordaintzen edo kobra-

tzen duela.  

 

A. KREDITUAN ORDAINTZEN BADUGU, hau da, erosten dugunean ordaindu beharrean geroa-

go ordaintzen badugu, hornitzaileek edo beste hartzekodun batzuek kreditua ematen digute; kreditu hori 

merkataritza-kreditua da. Erosketak edo gastuak kredituz ordainduz gero, kontu hauek erabiliko ditugu: 

 

 400 Hornitzaileak. 

 401 Hornitzaileak, ordaintzeko merkataritza-efektuak 

 410 Zerbitzu-prestazioengatiko hartzekodunak 

 411 Ordaintzeko merkataritza-efektuengatiko hartzekodunak 
 
Horietako konturen bat abonatuko dugu, eta erosketari edo gastuari dagokion kontua zordundu: 

 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 

6. taldeko kontuak, 2. taldekoak,…  

(472) OP, jasandako BEZa  

 40 edo 41. azpitaldeetako kontua 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 
 

Geroago ordaintzeko —adibidez, 30 egun, 60 edo 90 egun geroago—, sarritan kanbio-letra erabiltzen da: 

 
 Hornitzaile edo hartzekodunarekin ados jartzen gara epeei eta baldintzei buruz. 

 
 Hornitzaileak kanbio-letra bidaltzen digu. Dokumentu horretan zehaztuta agertzen dira nork 

ordaindu behar duen, zein egunetan, zein kantitate, nori ordainduko dion eta non. 

 
 Baldintza guztiekin ados bagaude, kanbio-letra sinatzen dugu, eta hornitzaileari bidali. 

 

Hornitzaile bati diru kopuru bat zor badiogu eta kanbio-letra bat onartzen badugu, idazpen hau 

egingo dugu: 

 
-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 

(400) Hornitzaileak  

 (401) Hornitzaileak, ordaintzeko  
         merkataritza-efektuak 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 
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Ordaintzen dugunean, berriz: 

 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 

(401) Hornitzaileak, ordaintzeko  
         merkataritza-efektuak 

 

 57. azpitaldeko kontua 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 
 

 

B. KREDITUAN KOBRATZEA. Kasu honetan, guk ematen diogu kreditua bezeroari edo zordunari. 

Hori kontabilizatzeko, kontu hauek erabiliko ditugu: 

 

 430 Bezeroak 

 431 Bezeroak, kobratzeko merkataritza-efektuak 

 440 Zordunak 

 441 Zordunak, kobratzeko merkataritza-efektuak 
 
Honelako idazpena egingo dugu: 

 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 

43 edo 44. azpitaldeetako kontua  

 7. taldeko kontua, 2. taldekoa… 

 (477) OP, jasanarazitako BEZa 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 
 

Bezeroek kanbio-letra bat onartzen badigute, idazpen hau egingo dugu: 

 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 

(431) Bezeroak, kobratzeko  
         merkataritza-efektuak 

 

 (430) Bezeroak 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 
 

Kobratzen dugunean: 

 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 

57. azpitaldeko kontua (431) Bezeroak, kobratzeko  
         merkataritza- efektuak 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 
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KOBRANTZA-KUDEAKETA 
 

Enpresa askok bankura eramaten ditu kanbio-letrak, bankuak kobra ditzan. Horri kobrantza-kudeaketa 

deritzo, eta azpikontuak eta kontu hauek erabiltzen dira kontabilizatzeko: 

 

 4310 Zorroko merkataritza-efektuak 

 4312 Kobrantza-kudeaketako merkataritza-efektuak 

 4315 Merkataritza-efektu ordaindu gabeak  

 626 Banku-zerbitzuak eta antzekoak 

 

a) Bezeroak kanbio-letra onartzen duenean, idazpen hau egingo dugu: 
 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 

(4310) Zorroko merkataritza-efektuak  

 (430) Bezeroak 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 
 

b) Kanbio-letra bat bankura eramaten dugunean kobrantza-kudeaketa egin dezan, idazpen hau 

egingo dugu: 
 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 

(4312) Kobrantza-kudeaketako  
           merkataritza-efektuak 

 

 (4310) Zorroko merkataritza-efektuak 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 
 

c) Epemuga heltzean bezeroak bankuan ordaintzen badu: 
 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 

(572) Bankua, k/k  

(626) Banku-zerbitzuak eta antzekoak  

(472) OP, jasandako BEZa  

 (4312) Kobrantza-kudeaketako  
           merkataritza fakturak 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 
 

* Kobrantza-kudeaketan, komisioek BEZa dute. 
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d) Epemuga heltzean bezeroak ez badu ordaintzen: 
 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 

(4315) Merkataritza-efektu ordaingabeak  

(626) Banku-zerbitzuak eta antzekoak  

(472) OP, jasandako BEZa (kobrantza- 
         komisioarena ez baina itzulketa- 
         komisioarena bai) 

 

 (572) Bankua, k/k 

-----------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 
 

 Bezeroak ordaintzen ez badu, bankuak komisioa kobratzen du kanbio-letra itzultzearren, 

baina horrek ez dauka BEZik. 

 

 Bankuak gure kontutik kobratzen du bezeroek ordaindu behar ziotena eta komisioa. 

 

Adibideak 

 

1. 4.000 euroren salgaiak saldu ditugu. Bezeroak kanbio-letra bat onartu digu, eta letra horren 

epemuga 45 egunekoa da. Bankutik kobratuko dugu. 
 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

4.640 (4310) Zorroko merkataritza- 
           efektuak 

  

  (700) Salgai-salmenta 4.000 

  (477) OP, jasanarazitako BEZa 640 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

 

2. Aurreko kanbio-letra bankura eraman dugu, kobrantza-kudeaketan: 
 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

4.640 (4312) Kobrantza-kudeaketako  
           merkataritza-efektuak 

  

  (4310) Zorroko merkataritza- 
           efektuak 

4.640 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

 

3. 45 egun pasatu ondoren, bezeroak kanbio-letra ordaindu du. Bankuak 25 euro kobratu dizkigu 

kobrantza-kudeaketagatik, eta gainerakoa gure kontu korrontean sartu du. 
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-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

4.553 (572) Bankua, k/k   

25 (626) Banku-zerbitzuak eta  
         antzekoak 

  

4 (472) OP, jasandako BEZa   

  (4312) Kobrantza-kudeaketako  
           merkataritza-efektuak 

4.611 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

 

4. Demagun epemuga heltzean bezeroak ez duela ordaintzen, eta bankuak, kobrantza-kudeaketako 

komisioaz gain, % 1,5eko itzulketa-komisioa kobratzen digula: 
 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

4.640 (4315) Merkataritza-efektu  
           ordaingabeak 

  

  (4312) Kobrantza-kudeaketako  
           merkataritza-efektuak 

4.640 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 

* 85 (626) Banku-zerbitzuak eta  
         antzekoak 

  

** 4 (472) OP, jasandako BEZa   

  (572) Bankua, k/k 89 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------- 
 

* 25 + (4.000 x 0,015) = 85 

** kobrantza-kudeaketako komisioaren BEZa. 

 

Bezeroak kanbio-letra ordaintzen ez badu, aukera hauek ditugu: 

 

 Beste kanbio-letra bat bidaltzea (sarritan, letra berriak aurrekoak baino zenbateko handiagoa 

izaten du, enpresak ordaindutako komisioak bezeroari kobratzeko). 

 

 Bezeroak zorra ordainduko duen zalantza izatea. 

 

5. Aurreko adibidearekin jarraituta, demagun zalantza dugula; hau da, ez dakigula 4. puntuko 

bezeroak bere zorra ordainduko duen edo ez: 
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-------------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------------- 

4.640 (435) Kobrantza dudagarriko  
         bezeroak 

 

  (4315) Merkataritza-efektu  
           ordaingabeak 

4.640

-------------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------------- 

4.640 (694) Trafiko-kaudimengabezietarako 
         hornidurarako zuzkidura 

 

  (490) Trafiko kaudimengabezietarako  
         hornidura 

   4.640

-------------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------------- 
 

PRAKTIKAK. Egin idazpenak: 

1. 4.000 euroren salgaiak erosi ditugu kredituan. 

2. Aurreko salgaiak akastunak izan direnez, erdiak itzuli egin ditugu, eta gainerako zorra 

ordaintzeko, kanbio-letra bat onartu dugu. 

3. 2. eragiketako kanbio-letra ordaindu dugu bankutik. 

4. 2.000 euroren salgaiak erosi ditugu kredituan; salgaiak, 200 euroren itzultzeko ontzi-

kietan bidali dizkigute. 

5. Ontzikiak itzuli ditugu, eta hornitzaileari zorra ordaindu diogu bankutik. 

6. Uraren ordainagiria heldu zaigu: 150 euro. 

7. Aurreko ordainagiria eskura ordaindu dugu. 

8. 5.000 euroren salgaiak saldu ditugu kredituan. 

9. Aurreko bezeroari 300 euroko beherapena egin diogu, erosi duen kopuruagatik. 

10. Bezero berak kanbio-letra bat onartu du, bere zorra ordaintzeko. 

11. Aurreko kanbio-letra bankura eraman dugu kobrantza-kudeaketan. 

12. Epemuga heltzean, bezeroak bankuan ordaindu du. Bankuak gure kontu korrontean 

sartu du dirua, 18 euroko komisioa kobratu ondoren. 

13. 2.000 euroren salgaiak saldu ditugu, eta bezeroak 30 egun barru ordaintzeko kanbio-

letra bat onartu digu. 

14. Kanbio-letra bankura eraman dugu kobrantza-kudeaketan. 

15. Epemuga heltzean, bezeroak ez du ordaindu, eta bankuak 10 euroko komisioa kobratu 

digu kobrantza-kudeaketagatik eta 40 eurokoa itzulketagatik. 

16. Ez dakigu aurreko bezeroaren zorra kobratuko dugun (dudagarritzat jotzen dugu). 

17. Bezero horrek 1.000 euro ordaindu dizkigu txekez, eta gainerakoa galdutzat jotzen dugu. 
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55  BBEESSTTEE  KKRREEDDIITTUU  BBAATTZZUUKK  LLOORRTTZZEEAA  
 

Altxortegian behar beste diru ez dugula izango aurreikusten badugu, besteak beste, honako eragiketa 

hauek egin ditzakegu: 

 

 Efektuak deskontatu 

 Epe laburrerako maileguak lortu bankuan 

 Epe luzerako maileguak lortu bankuan 

 

EFEKTUAK DESKONTATU EDO NEGOZIATZEA 
 

Kanbio-letrek kobratzeko berme handia ematen dute. Enpresak diru likidoa behar badu eta kobratzeko 

kanbio-letrak baditu, deskontatzera eraman ditzake bankura epemuga baino lehen: bankuak dirua aurrera-

tuko dio, baina interesak eta komisioak kobratuko dizkio. Kanbio-letra bat deskontatzen denean, bankuak 

kreditua ematen dio enpresari. 

 

Kanbio-letren deskontua kontabilizatzeko, azpikontu eta kontu hauek erabiliko ditugu: 

 

 4311 Deskontatutako efektuak 

 5208 Deskontatutako efektuengatiko zorrak 

 664 Efektuen deskontuagatiko interesak 

 

a) Bankuari kanbio-letra bat eramaten diogunean deskontatzeko: dirua aurreratzen digu, intere-

sak eta komisioak kenduta, eta letra gordetzen du, epemugan kobratzeko. Hori guztia idazpen 

hauetan jasotzen da: 
 

--------------------------------------------x-------------------------------------------- 

(4311) Bezeroak, deskontatutako 
           efektuak 

 

 (4310) Bezeroak, zorroko  
           merkataritza-efektuak 

---------------------------------------------x------------------------------------------- 

(572) Bankua, k/k  

(664) Efektuen deskontuagatiko 
         interesak 

 

(626) Banku-zerbitzuak eta  
         antzekoak 

 

 (5208) Deskontatutako  
           efektuengatiko zorrak 

---------------------------------------------x------------------------------------------- 
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 Gure kontuan sartu da: bezeroek ordaindu behar digutena − aurreratzeagatiko interesak 

(664) − komisioak (626). 

 (5208) azpikontuak bankuari diogun zorra jasotzen du. Bezeroak kanbio-letra ordaintzen 

ez badio, kopuru hori guk ordaindu beharko diogu bankuari. 

 

b) Epemuga heltzean bezeroak ordaintzen badu, idazpen a egingo dugu: 
 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(5208) Deskontatutako  
           efektuengatiko zorrak 

 

 (4311) Deskontatutako efektuak 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

 

c) Bezeroak ordaintzen ez badu, bi idazpen egingo ditugu: 
 

------------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

(4315) Merkataritza-efektu ordaindu gabeak  

 (4311) Deskontatutako efektuak 

-------------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

(5208) Deskontatutako efektuengatiko zorrak  

(626) Banku-zerbitzuak eta antzekoak  

 (572) Bankua, k/k 

-------------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
 

* Bankuak gure kontutik kobratzen du bezeroak ordaindu ez diona + itzulketa-gastuak (626). 

 

Adibidea 

 

1. 3.500 euroren salgaiak saldu ditugu; bezeroak 30 egun barru ordaintzeko kanbio letra bat onartu 

du. 
 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

4.060 (4310) Bezeroak, zorroko  
           merkataritza-efektuak 

  

  (700) Salgai-salmentak 3.500 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
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2. Diru likidoa behar dugunez, kanbio-letra bankura eraman dugu deskontatzera. Bankuak 50 euroko 

interesak eta 12 euroko komisioa kobratu dizkigu: 
 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

4.060 (4311) Bezeroak, deskontatutako 
           efektuak 

  

  (4310) Bezeroak, zorroko  
           merkataritza-efektuak 

4.060 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

50 (664) Efektuen deskontuagatiko  
         interesak 

  

12 (626) Banku-zerbitzuak eta  
         antzekoak 

  

3.998 (572) Bankua, k/k   

  (5208) Deskontatutako  
           efektuengatiko zorrak 

4.060 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
 
3. Epemuga heltzean, bezeroak bere zorra ordaindu du bankuan: 
 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

4.060 (5208) Deskontatutako  
           efektuengatiko zorrak 

  

  (4311) Bezeroak, deskontatutako 
           efektuak 

4.060 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
 

4. Bezeroak ordaintzen ez badu, bankuak guri itzuliko digu kanbio-letra, eta itzulketa-komisioa 

kobratuko digu. Demagun itzulketa-komisioa 61 eurokoa dela: 
 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

4.060 (4315) Merkataritza-efektu  
           ordaindu gabeak 

  

  (4311) Bezeroak, deskontatutako 
           efektuak 

4.060 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

4.060 (5208) De skontatutako  
           efektuengatiko zorrak 

  

61 (626) Banku-zerbitzuak eta  
         antzekoak 

  

  (572) Bankua, k/k 4.121 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
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PRAKTIKAK. Egin idazpenak: 

1. 2.800 euroren salgaiak saldu dizkiogu bezero bati. 60 egun barru ordaintzeko kanbio-

letra onartu du. 

2. Letra bankura eraman dugu deskontatzera; dirua gure kontu korrontean sartu digute 100 

euroko interesak eta 25 euroko komisioa kobratu ondoren. 

3. Epemuga heltzean, bezeroak bere zorra ordaindu du bankuan. 

4. 3.000 euroren salgaiak saldu ditugu kredituan, eta % 10eko merkataritza-deskontua 

egin diogu bezeroari fakturan. 

5. Bezeroak 30 egun barru ordaintzeko kanbio-letra ordaindu du. 

6. Letra bankura eraman dugu deskontatzera; bankuak 75 euroko interesak eta 30 

euroko komisioa kobratu dizkigu. 

7. Epemuga heltzean, bezeroak ez du kanbio-letra ordaindu. 

8. Aurreko bezeroaren zorra galdutzat jotzen dugu. 

 

BANKUEK EMANDAKO EPE LABURRERAKO MAILEGUAK 
 
Enpresak likidezia-arazoak dituenean, epe laburrerako mailegua eska diezaioke bankuari, hau da, 

urtebete baino lehen bueltatzeko mailegua. 

 
Bankuek emandako epe laburrerako maileguak eta horien interesak kontabilizatzeko, kontu hauek 

erabiliko ditugu: 

 
 520 Kreditu-erakundeekiko epe laburrerako zorrak 

 663 Epe laburrerako zorren interesak 

 
a) Bankuak mailegua ematen dionean, idazpen hau egingo du: 

 
------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(572) Bankua, k/k  

 (520) Kreditu-erakundeekiko epe  
         laburrerako zorrak 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 
 

b) Mailegu horren interesak ordaintzen ditugunean: 
 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(663) Epe laburrerako zorren interesak  

 (572) Bankua, k/k 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 
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c) Bankuari dirua itzultzen diogunean: 

 
------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(520) Kreditu-erakundeekiko epe  
         laburrerako zorrak 

 

 (572) Bankua, k/k 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 
 

BANKUEK EMANDAKO EPE LUZERAKO MAILEGUAK 
 
Aurrekoen antzekoak dira, baina urtebete baino gehiago dugu dirua itzultzeko. Kontu hauek erabiliko 

ditugu: 

 
 170 Kreditu-erakundeekiko epe luzerako zorrak 

 662 Epe luzerako zorren interesak 

 
* 170 Kreditu-erakundeekiko epe-luzerako zorrak kontua ez da 5. taldekoa; epe luzerako zorra denez, 

1. taldekoa da (oinarrizko finantzaketa). 

 
a) Bankuak mailegua ematen digunean: 

 
------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(572) Bankua, k/k  

 (170) Kreditu-erakundeekiko epe  
         luzerako zorrak 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

* Epe luzerako mailegu bat ematen digunean bankuak formalizazio-gastuak kobratzen badizkigu, 270 

Zorren formalizazio-gastuak kontua zordunduko dugu. 

 
b) Maileguaren interesak ordaintzen ditugunean: 

 
------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(662) Epe luzerako zorren interesak  

 (572) Bankua, k/k 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 
 

c) Bankuari dirua itzultzen diogunean: 
 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(170) Kreditu-erakundeekiko epe  
         luzerako zorrak 

 

 (572) Bankua, k/k 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 
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66  IINNBBEERRTTSSIIOOAAKK  EEGGIITTEEAA  
 
Altxortegian diru gehiegi izango dugula aurreikusten badugu, besteak beste eragiketa hauek egin 

ditzakegu: 

 
 Bankuko ezarpenak, epe laburrerakoak edo epe luzerakoak 

 Finantza-inbertsio iragankorrak edo iraunkorrak kapitalean 

 Beste inbertsio batzuk 

 
BANKUKO EZARPENAK, EPE LABURRERAKOAK EDO EPE LUZERAKOAK 
 
Dirua kontu korronte batean edo aurrezki-kontuan izanda, berehalako erabilgarritasuna dugu, hau da, 

edonoiz atera dezakegu dirua. Eperako ezarpen bat egiten dugunean, ostera, ezin dugu dirua atera epe-

muga baino lehen (ateratzen badugu, gutxiago kobratuko dugu), baina interes altuagoak kobratuko ditugu. 

Kontabilizatzeko, kontu hauek erabiliko ditugu: 

 
 548 Ezarpenak epe laburrerako 

 258 Ezarpenak epe luzerako 

 769 Beste finantza-sarrera batzuk 

 473 OP, atxikipenak eta konturako ordainketak 

 
* 258 Ezarpenak epe luzerako kontua ez da 5. taldekoa. Enpresak dirua epe luzerako inbertitzen 

duenez, aktibo finkokoa da, beraz, 2. taldekoa. 

 
a) Epe laburrerako edo epe luzerako ezarpena egiten dugunean: 

 
------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(548) Epe laburrerako ezarpenak  

         edo  

(258) Epe luzerako ezarpenak  

 (572) Bankua, k/k 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 
 

b) Bankuak interesak ordaintzen dizkigunean: 
 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(572) Bankua, k/k  

(473) OP, atxikipenak eta konturako 
         ordainketak 

 

 (769) Beste finantza-sarrera batzuk 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 
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* Kontu korronteko interesak ordaintzen dizkigunean, kontu bera (769) abonatuko dugu. 

 

c) Ezarpenaren epemuga heltzean: 
 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(572) Bankua, k/k  

 (548) Epe laburrerako ezarpenak 

          edo 

 (258) Epe luzerako ezarpenak 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 
 

FINANTZA-INBERTSIO IRAGANKORRAK EDO IRAUNKORRAK KAPITALEAN 
 

Beste enpresa baten akzioak erosten ditugunean, kontu hauek erabiliko ditugu: 

 

 540 Finantza-inbertsio iragankorrak kapitalean 

 549 Epe laburrerako akzioen gainean egiteke dauden despoltsapenak 

 250 Finantza-inbertsio iraunkorrak kapitalean 

 259 Akzioen gainean egiteke dauden despoltsapenak 

 

* Beste sozietate baten akzioak epe luzerako erosten direnean, 250. kontuan kontabilizatuko ditugu. 

Aktibo finkoan (ibilgetuan) agertuko da balantzean. 

 

a) Akzioak erosten ditugunean guztiz ordaintzen baditugu: 
 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(540) Finantza-inbertsio  
         iragankorrak kapitalean 

 

         edo  

(250) Finantza-inbertsio iraunkorrak 
          kapitalean 

 

 (572) Bankua, k/k 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 
 

b) Akzioak erosten ditugunean, batzuetan, zati bat baino ez dugu despoltsatu edo ordaindu behar. 

Geroago, enpresak dibidendu pasiboa eskatuko digu, hau da, falta dena osorik edo zati bat 

ordaintzeko eskatuko digu. 

Beste enpresa baten akzioak izateagatik ez dugu interesik kobratuko, baina ekitaldi-amaieran ira-

baziak badaude, eta irabazi horiek banatzea erabakitzen bada, dibidendu aktiboa kobratuko dugu. 
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Zati bat bakarrik ordaintzen badugu, idazpen hau egingo dugu: 

 

-------------------------------------------------------------x---------------------------------------------------------- 

(540) Finantza-inbertsio  
         iragankorrak kapitalean 

  

         edo   

(250) Finantza-inbertsio  
         iraunkorrak kapitalean 

  

 (572) Bankua, k/k ordaintzen 
dugun kopurua 

 (549) Epe laburrerako akzioen gainean 
         egiteke dauden despoltsapenak 

ordaindu gabea 

 edo  

 (259) akzioen gainean egiteke dauden 
         despoltsapenak 

ordaindu gabea 

-------------------------------------------------------------x----------------------------------------------------------- 
 

BESTE INBERTSIO BATZUK 
 

Aurreko atal bietan aipatutakoez gain, enpresak beste finantza-inbertsio batzuk ere egin ditzake: 

pertsonalari kredituak eman, errenta finkoko baloreak erosi, beste enpresa bati mailegua egin… 

 

 Epe laburrerako finantza-inbertsioak 54. azpitaldean jasotzen dira. 

 Epe luzerako finantza-inbertsioak 25. azpitaldean jasotzen dira. 

 

Adibideak 
 

1. Lur SAren akzioak erosi ditugu (3.000 euro) epe laburrerako. % 50 bankutik ordaindu ditugu, eta 

gainerakoa ordaindu gabe utzi dugu. 
 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

3.000 (540) Finantza-inbertsio  
         iragankorrak kapitalean 

  

  (572) Bankua, k/k 1.500 

  (549) Epe laburrerako akzioen  
         gainean egiteke dauden  
         despoltsapenak 

1.500 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
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2. Banku batek 10 hilabete barru itzultzeko mailegua eman digu (10.000 euro) 
 

---------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 

10.000 (572) Bankua, k/k   

  (520) Kreditu-erakundeekiko  
         epe laburrerako zorrak 

10.000 

---------------------------------------------------------x-------------------------------------------------------- 

 

 

3. Aurreko maileguagatik, bankuak 400 euroko interesak kobratu dizkigu: 
 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

400 (663) Epe laburrerako zorren  
         interesak 

  

  (572) Bankua, k/k 400 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

 

 

4. Bankuak gure kontu korrontearen interesak ordaindu dizkigu (80 euro). Interesen atxikipen 

fiskala % 25ekoa da. 
 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

60 (572) Bankua, k/k   

20 (473) OP, atxikipenak eta  
         konturako ordainketak 

  

  (769) Beste finantza-sarrera  
         batzuk 

80 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

 

 

5. Lur SAko akzioen % 25eko dibidendu pasiboa ordaindu dugu. 
 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

750 (549) Epe laburrerako akzioen  
         gainean egiteke dauden  
         despoltsapenak 

  

  (572) Bankua, k/k 750 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
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PRAKTIKAK. Egin idazpenak: 

1. Bankuak gure kontu korrontearen interesak ordaindu dizkigu (96 euro). Atxikipen 

fiskala: % 25. 

2. Kontu korrontetik 4.000 euro atera eta 6 hilabeterako ezarpena egin dugu. 

3. 6.000 euroren akzioak erosi ditugu epe laburrerako; % 25 ordaindu dugu. 

4. Aurreko akzioen % 75eko dibidendu pasiboa eskatu digute, eta bankutik ordaindu dugu. 

5. 20.000 euroko mailegua eman digu bankuak, hiru urte barru itzultzeko. 

6. Aurreko maileguaren interesak ordaindu ditugu: 800 euro. 
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ARIKETAK 
 

1. Egin eragiketa hauei dagozkien idazpenak: 
 

1. 12.000 euroren salgaiak saldu ditugu kredituan, eta 500 euroren ontzikietan bidali ditugu. 

2. Bezeroak 300 euroren ontzikiak itzuli dizkigu, eta gainerakoak erosi eta bankutik ordaindu 

dizkigu. 

3. Bezeroak 90 egun barru ordaintzeko 10.000 euroko letra onartu du. 

4. Aurreko letra bankuan negoziatu dugu. Bankuak % 12ko interesak eta 200 euroko komisioa 

kobratu ondoren, dirua gure kontu korrontean sartu digu. 

5. Hiru hilabete pasatu dira, eta bezeroak ez duenez ordaindu, bankuak letra itzuli digu eta 300 

euroko komisioa zordundu digu kontu korrontean. 

6. Bezeroak 2.000 euro ordaindu dizkigu txekez, eta gainerakoa dudagarritzat jotzen dugu. 

7. Bezeroak 1.000 euro ordaindu dizkigu, eta gainerakoa galdutzat jotzen dugu. 

8. Beste bezero bati 6.000 euroko letra bidali diogu, eta onartu egin du. 

9. Aurreko letra bankura bidali dugu kobrantza kudeaketan. 

10. Epemuga heltzean, bezeroak letra ordaindu du bankuan. Bankuak 50 euroko komisioa kobratu 

digu. 

 
2. Egin eragiketa hauei dagozkien idazpenak: 
 

1. 10.000 euroren salgaiak saldu ditugu kredituan; fakturan % 2ko merkataritza-deskontua egin 

dugu. 

2. Hornitzaile bati 600 euroko aurrerakina egin diogu eskura. 

3. Aurreko hornitzaileari 3.000 euroren salgaiak erosi eta eskura ordaindu ditugu. Hornitzaileak 

deskontu hauek egin dizkigu fakturan: % 2ko merkataritza-deskontua, eta % 5ekoa goiz 

ordaintzeagatik. 

4. Lehenengo eragiketako bezeroak 2.000 euroko kanbio letra onartu digu. 

5. Aurreko letra bankuan deskontatu dugu: interesak, 40 euro, eta komisioak, 20 euro. 

6. Epemuga heltzean, bezeroak letra ordaindu du. 

7. Bezero berak 6.000 euro ordaindu dizkigu transferentzia bidez, eta gainerakoa dudagarritzat 

joko dugu. 

8. Bezeroak 500 euro ordaindu dizkigu eskura, eta gainerakoa galdutzat joko dugu. 

9. Bankuak gure kontu korrontearen interesak ordaindu dizkigu: 60 euro. Atxikipen fiskala: % 25. 

10. Gure kontu korrontetik 3.000 euro atera eta hiru hilabeterako ezarpen bat egin dugu. 

11. Hiru hilabeteak pasatu ondoren, bankuak gure kontu korrontean sartu ditu 3.000 euroak eta 

24 euroko interesak. Interesen atxikipen fiskala: % 25. 
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3. Enpresa batean ondare-elementu hauek ditugu ekitaldi-hasieran (eurotan): 

 Dirua kutxan: 2.000 

 Dirua bankuko k/k-an: 7.000 

 Hasierako salgaiak: 1.000 

 Bezeroak: 2.000 

 Hornitzaileak: 1.000 

 Bankuak emandako epe luzerako mailegua: 12.000 

 Eraikuntza: 30.000 

 Altzariak: 2.000 

 

1. 3.000 euroren salgaiak erosi ditugu kredituan; 30 egun barru ordaintzeko kanbio-letra bat 

onartu dugu. 

2. 4.000 euroren salgaiak saldu ditugu; 800 eskura kobratu ditugu, 2.000 euroko kanbio-letra 

onartu digu bezeroak, 60 egun barru kobratzeko, eta gainerakoa 5 egun barru kobratuko dugu.  

3. Argiaren erreziboa ordaindu dugu bankutik: 200 euro. 

4. 2.000 euroren salgaiak erosi ditugu; 300 euro eskura ordaindu ditugu, 500 bankuko txeke 

baten bidez, eta gainerakoa ordaintzeko kanbio-letrak onartu ditugu. 

5. 4.000 euroren salgaiak saldu ditugu kredituan. 

6. Aurreko bezeroak 90 egun barru ordaintzeko 3.000 euroko kanbio-letra onartu digu, eta 

gainerakoa transferentzia bidez ordaindu digu. 

7. Kanbio-letra bankuan deskontatu dugu; interesak, 60 euro, eta komisioak, 25. 

8. Epemugan, bezeroak kanbio-letra ordaindu du bankuan. 

9. Gure enpresako produktuen publizitatea egin duen enpresari 600 euro ordaindu dizkiogu 

txeke bidez.   

10. Langile baten soldata ordaindu dugu bankutik: 

 Soldata gordina: 2.100 euro 

 Enpresaren konturako Gizarte Segurantza: 600 euro 

 Langilearen konturako Gizarte Segurantza: 130 euro 

 PFEZrako atxikipena: 315 euro 
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11. Beste bezero bati 5.000 euroren salgaiak saldu dizkiogu kredituan. 

 

12. Aurreko bezeroak 4.000 euroko kanbio-letra onartu du, eta gainerakoa txeke bidez or-

daindu digu. 

 

13. Aurreko letra bankura eraman dugu kobrantza-kudeaketan 

 

14. Epemuga heltzean, bezeroak bankuan ordaindu du. Komisioa 50 eurokoa izan da. 

 

15. Ekitaldi-amaieran, 4.000 euroren salgaiak ditugu biltegian. 

 

Egin itzazu: 

a) Egunkari liburua eta liburu nagusia 

b) Kitatu BEZa 

c) Erregularizazioa 

d) Egoera-balantzea 
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77  
IIbbiillggeettuuaa  

 

 

 

 

 

 

11  KKOONNTTZZEEPPTTUUAA  
 

Ibilgetua osatzen duten elementuek enpresan ekitaldi ekonomiko bat baino gehiago irauten dute. Ez 

dira saltzeko erosten, erabiltzeko baizik. Epe luzerako inbertsioak dira, enpresan urtebete baino gehiago 

irauteko erosten dira. 

 

Talde honetakoak dira enpresak bere jardueran behar dituen makinak, garraio-elementuak, altzariak, 

patenteak, etab., eta ekitaldi bat baino gehiagotan banatzeko gastuak. 

 

Kontabilitate-plan Orokorrak 2. taldean jasotzen ditu elementu hauek. 

 

Ibilgetua edo aktibo finkoa enpresaren egitura iraunkorra da 

 

Ibilgetuko elementu guztiek ez dute helburu bera; horregatik, sailkapen hau egingo dugu: 

 

 Ibilgetu materiala 

 Fabrikazio bidean dagoen ibilgetu materiala 

 Ibilgetu immateriala 

 Finantza-ibilgetua. 

 Hastapen-gastuak 
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IBILGETU MATERIALA 
 

Izaera erreal edo ukigarria duten elementuak dira. Enpresak behar duen azpiegitura fisikoa osa-

tzen dute. 

 
Ibilgetu materiala kontu-taulako 22. azpitaldean jasotzen da.  

 
 220 Lurrak eta ondasun naturalak 

 221 Eraikinak 

 222 Instalazio teknikoak 

 223 Makineria. Ekoizteko erabiltzen diren makinak eta lantegi barruan pertsonak edo  

      merkantziak garraiatzeko erabiltzen diren elementuak 

 224 Tresneria 

 225 Beste zenbait instalazio 

 226 Altzariak 

 227 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak 

 228 Garraio-elementuak 

 229 Bestelako ibilgetu materiala 
 

FABRIKAZIO BIDEAN DAGOEN IBILGETUA 
 
Ekitaldi-amaieran muntatzen, egokitzen edo eraikitzen dauden ibilgetu materialeko elementuek 

osatzen dute. Kontu-taulako 23. azpitaldean jasotzen dira. 

 
Muntaketa, egokitzea edo eraikitzea amaitutakoan eta funtzionatzeko prest daudenean, ibilgetu ma-

terialera pasatuko dira. 

 

IBILGETU IMMATERIALA 
 
Balorazio ekonomikoa duten epe luzerako eskubide eta ondare-elementu ukiezinek osatzen dute. 

Kontu-taulan 21. azpitaldean jasotzen dira. Azpitalde hori kontu hauek osatzen dute, besteak beste: 

 
 210 Ikerketa- eta garapen-gastuak. 

 212 Jabetza industriala: patenteak, markak eta fabrikazio-prozedurak. 

 213 Merkataritza-funtsa: enpresaren balioa handitzen duten ondasun ez-materialak,  

       adibidez, bezeroak, izen ona, produktuen ospea… 

 215 Aplikazio informatikoak: programa informatikoak. Batzuetan enpresak erosi egiten ditu,  

       eta beste batzuetan erabiltzeko eskubidea lortu. 
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FINANTZA IBILGETUA 
 

Talde honetan enpresak egiten dituen epe luzerako finantza-inbertsioak sartzen dira: akzioak, obli-

gazioak, bonoak, letrak, epe luzerako ezarpenak… 

 

Inbertsio horiek helburu bi izan ditzakete: 

 

 Beste enpresa batzuen erabakietan eragina izatea (beste sozietate baten akzioak erosten dire-

nean, adibidez). 

Edo 

 Errentagarritasun handiagoa lortzea. 

 

Talde honetako kontuak kontu-taulako 25. azpitaldean jasotzen dira. Aurreko gaian ikasi dugu azpi-

talde horretako kontu batzuk kontabilizatzen: 

 

 250 Finantza-inbertsio iraunkorrak kapitalean 

 258 Epe luzerako ezarpenak 
 

HASTAPEN GASTUAK 
 
Ekitaldi bat baino gehiagotan banatzeko gastuak dira, eta horrexegatik ez dira 6. taldean jasotzen, 

gainerako gastuak bezala. Adibide gisa aipa ditzakegu enpresa sortzen denean ordaintzen diren notario-

gastuak edo ordaindu beharreko zergak. Hastapen-gastuak 20. azpitaldean jasotzen dira. 

 

Hastapen-gastuek ezaugarri hauek dituzte: 

 

 Aktibo ukiezinak dira. 

 Despoltsapena sortzen duen transakzio baten ondorio dira. 

 Transferiezinak dira: negozio osoarekin batera sortu direnez, hari lotuta daude. 

 Urtebetekoa baino proiekzio luzeagoa dute. 
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22  IIBBIILLGGEETTUUKKOO  EELLEEMMEENNTTUUEENN  KKOONNTTAABBIILLIIZZAAZZIIOOAA  
 

Ibilgetuko elementuak erosten direnean edo gastuen kasuan, sortzen direnean, 2. taldeko kontua eta 

jasandako BEZa zordunduko ditugu, eta 57. azpitaldeko kontua abonatu. 

 

Ibilgetuko elementu bat erosi eta zorretan uzten badugu, kontu hauek erabiliko ditugu:  

 523 Epe laburrerako ibilgetuen hornitzaileak, urtebete barru edo arinago ordaindu behar badugu. 

 524 Epe laburrera ordaintzeko merkataritza-efektuak: kanbio-letra bat onartzen badugu. 

 173 Epe luzerako ibilgetuen hornitzaileak: urtebete baino geroago ordaindu behar badugu. 

 174 Epe luzera ordaintzeko merkataritza-efektuak: kanbio-letra bat onartzen badugu. 
 
 

---------------------------------------------------------x---------------------------------------------------------- 
22. azpitaldeko kontua 

(472) OP, jasandako BEZa 

 

 (570) Kutxa 

         edo 

 (572) Bankua, k/k 

         edota 

 (523) Epe laburrerako ibilgetuen hornitzaileak 

         edota 

 (524) Epe laburrera ordaintzeko merk. efek. 

         edota 

 (173) Epe luzerako ibilgetuen hornitzaileak 

         edota 

 (174) Epe luzera ordaintzeko merk. efek. 

---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------------- 
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Adibidea 
 
2004ko urtarrilaren 1ean furgoneta bat erosi dugu 19.500 euroan; 4.620 txekez ordaindu ditugu, 

6.000 euro 8 hilabete barru ordainduko ditugu, eta 12.000 euroko kanbio-letrak onartu ditugu 16 hilabete 

barru ordaintzeko: 

 
---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

19.500 (228) Garraio-elementuak   

3.120 (472) OP, jasandako BEZa   

  (572) Bankua, k/k 4.620 

  (523) Epe laburrerako  

         ibilgetuen hornitzaileak 

6.000 

  (174) Epe luzera ordaintzeko  

         merkataritza-efektuak 

12.000 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

 

Batzuetan, ibilgetu immateriala enpresan bertan sortzen da: ikerketen ondorioz, produktuen kalita-

tearen ondorioz… 

 

Aurreko gaian ikusi genuen nola kontabilizatzen den finantza-ibilgetua. 

 

Hastapen-gastuak sortzen direnean, zordundu egiten dira (BEZa ere), eta 57. azpitaldeko kontuak, 

abonatu. 
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33  AAMMOORRTTIIZZAAZZIIOOAA  
 

Enpresan ditugun ibilgetuko elementu batzuek balioa galtzen dute. Aurreko adibideko furgoneta, esate 

baterako, 19.500 euroan erosi dugu, eta balantzean balio hori agertzen da furgoneta enpresan dagoen 

bitartean; baina hiru edo lau urte pasatutakoan ez du benetan hori balio, gutxiago baino. Gauza bera 

gertatuko da ordenagailuekin, makinekin… 

 

Ibilgetuko elementuen balio-galera kontabilitatean jaso behar da, balantzean adierazi. Hori amortiza-

zioen bidez egiten da. 

 

Furgonetaren adibidearekin jarraituko dugu: badakigu 19.500 euroan erosi genuela; esperientziak 

esaten digu 6 urtean ondo funtzionatuko duela, eta gero arazoak ematen hasiko denez, hobe dugula saldu 

eta beste bat erostea. Kalkulatu dugu 6 urte barru 1.500 euroan salduko dugula. Datu horiek kontutan 

izanda, kalkula dezakegu zenbateko gastua den enpresarentzat urtebetean furgoneta izatea: 

 

Erosketa-prezioa (EP): 19.500. 

Bizitza erabilgarria (BE): 6 urte. 

Hondar-balioa (HB): 1.500. 

 

Urteko gastua = (19.500 − 1.500) ⁄ 6 = 3.000 euroko balio-galera dauka urtero. 

 

Amortizatzea da ibilgetuko elementuen gastuak ekitaldi bat 
baino gehiagotan banatzea. 

 

Gure kasuan, suposatu dugu urtero balio-galera berdina duela; horri kuota konstanteen metodoa 

deritzo. Kasu batzuetan gehiago amortizatuko dugu lehenengo urteetan, eta gutxiago hurrengoetan izan 

ere ibilgetuko elementu batzuek lehenengo urteetan balio-galera handiagoa izaten baitute. Horri amorti-

zazio gutxikorra deritzo. 

 

Amortizazio gutxikorra aplikatu nahi badugu, urteroko kuotak kalkulatu behar ditugu. Furgonetaren 

kasuan, honela egin dezakegu: 

 

Erosketa-prezioa: 19.500 

Bizitza erabilgarria: 6 urte 

Hondar-balioa: 1.500 
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18.000 euro amortizatu behar ditugu 6 urtean: 

6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21 

 
1. urteko amortizazio-kuota: 18.000 x 6 / 21 = 5.142,86 € 

2. urteko amortizazio-kuota: 18.000 x 5 / 21 = 4.285,71 € 

3. urteko amortizazio-kuota: 18.000 x 4 / 21 = 3.428,57 € 

4. urteko amortizazio-kuota: 18.000 x 3 / 21 = 2.571,43 € 

5. urteko amortizazio-kuota: 18.000 x 2 / 21 = 1.714,29 € 

6. urteko amortizazio-kuota: 18.000 x 1 / 21 = 857,14 € 

 
Elementuren batek hasieran balio-galera txikia eta gero handiagoa izango duela pentsatzen badugu, 

amortizazio hazkorra aplika dezakegu. Kuotak kalkulatzeko, lehengo metodo bera erabili dezakegu, baina 

alderantziz. Lehenengo urteko amortizazio-kuota 857,14 eurokoa izango litzateke, bigarren urtekoa 

1.714,29 eurokoa, etab. 

 

 Amortizazio konstantea: ekitaldi guztietan kuota berdina amortizatzen da. 

 Amortizazio gutxikorra: lehenengo urteetan gehiago amortizatzen da, eta gero 
gutxiago. Amortizazio-kuota gero eta txikiagoa da. 

 Amortizazio hazkorra: gero eta amortizazio-kuota handiagoak aplikatzen dira. 

 

Ariketa guztietan, kontrakorik esan ezean, amortizazio konstante edo lineala erabiliko dugu. Batzuetan, 

bizitza erabilgarria zenbat urtekoa den jakingo dugu, eta beste batzuetan, ekitaldi jakin batean ehuneko 

zenbat amortizatuko dugun. 

 
Ibilgetu materialeko elementu guztiek ez dute balioa galtzen, adibidez, orubeak. Elementu horiek ez 

dira amortizatzen. 

 
3.1 Kontabilizazioa 
 
IBILGETU MATERIALAREN AMORTIZAZIOA 

 
Elementu horien balio-galera kontabilizatzeko, kontu hauek erabiliko ditugu: 
 

 682 Ibilgetu materialaren amortizazioa. 6. taldekoa denez, galdu-irabaziak kontura eramaten 

da. Gure adibidean, 682. kontuan 3.000 euro zordunduko ditugu. Horrek esan nahi du ekitaldi 

honetan, furgoneta izateagatik, enpresak 3.000 euroko gastua izan duela. 

 282 Ibilgetu materialaren amortizazio metatua. Balantzeko kontua da, eta aktibo finkoan minus 

ikurrarekin agertuko da. Liburu nagusian eta egiaztapen-balantzean, saldo hartzekoduna 

izango du. 
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2004ko ekitaldiaren amaieran, idazpen hau egingo dugu: 

 
---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

3.000 (682) Ibilgetu materialaren  
         amortizazioa 

  

  (282) Ibilgetu materialaren  
         amortizazio metatua 

3.000 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
 

 Erregularizazioa egiten dugunean, 682 Galdu-irabaziak kontura eramango dugu (2004ko 

ekitaldiko gastua). 

 Balantzean agertuko da: 228 Garraio-elementuak: 19.500 

  282 Ibilgetu materialaren amortizazio metatua: −3.000 

Beraz, 2004aren amaieran furgonetaren balioa 16.500 eurokoa da. 

 2005eko ekitaldi-amaieran idazpen berdina egingo dugu, eta erregularizazioa egin ondoren, 

balantzean agertuko da. 

228 Garraio-elementuak: 19.500 

282 Ibilgetu materialaren amortizazio metatua: − 6.000 

Horrek esan nahi du furgonetaren balioa 13.500 eurokoa dela. 

 
* Ibilgetu materialeko elementu guztien amortizazioa kontabilizatzeko, 682 eta 282. kontuak erabiliko 

ditugu, baina gehiago zehaztu nahi izanez gero, kontu-taulako azpikontuak erabil daitezke: 

 
 2821 Eraikinen amortizazio metatua 

 2822 Instalazio teknikoen amortizazio metatua 

 2823 Makinen amortizazio metatua 

 2824 Tresnen amortizazio metatua 

 2825, … 

 
HASTAPEN-GASTUEN AMORTIZAZIOA 
 
Gastuen amortizazioa beste era batean egiten da. Adibide batekin azalduko dugu: 

 
a) Enpresa bat sortu da 2004ko urtarrilaren 1ean, eta 3.000 euroko eraketa-gastuak izan dira; 

bankutik ordaindu ditugu. 
 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

3.000 (200) Eraketa-gastuak   

480 (472) OP, jasandako BEZa   

  (572) Bankua, k/k 3.480 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
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b) Gastu horiek 4 urtean amortizatzea erabaki dugu, beraz, 2004ko ekitaldiko amaieran idazpen 

hau egingo dugu: 
 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

750 (680) Hastapen-gastuen  
         amortizazioa 

  

  (200) Eraketa-gastuak 750 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
 

 2004ko ekitaldian 750 euroko gastuak izan dira. 

 Lau urte pasatutakoan, eraketa-gastuen saldoa zero izango da. Kontua desagertu 

egingo da balantzetik. 

 

Adibideak 
 

1. 2004ko urtarrilaren 1ean, sozietate bat sortu dugu. Bazkideok ekarpen hauek egin ditugu: 

 Kutxa: 2.000 €. 

 Bankua, k/k: 8.000 €. 

 Eraketa-gastuak: 4.000 € (bazkideok ordaindu ditugu, eta 4 urtean amortizatuko ditugu). 

 Altzariak: 8.500 € (kalkulatu dugu 10 urtean izango ditugula enpresan, eta gero 500 euroan 

salduko ditugula; BE: 10 urte; HB: 500 € ). 

 Ordenagailua 700 € ( BE: 4 urte; HB: 100 €; amortizazio gutxikorra) 

 Lokala: 450.000 €, eta horietatik 150.000 orubeari dagozkio (eraikuntzaren amortizazio-

kuota: % 2). 

 

2. Ekainaren 30ean inprimagailua erosi dugu 250 euroan, eta txeke bidez ordaindu dugu. 
      (BE: 8 urte,   HB: 50 €). 

 

3. Irailaren 15ean bulegorako beste mahai bat erosi dugu 600 euroan. Hilabete barru ordainduko 

dugu ( BE: 10 urte,  HB: 0). 

a) Aurreko eragiketei dagozkien idazpenak egingo ditugu egunkari liburuan. 

b) 2004. urteko amortizazio-kuotak kalkulatuko ditugu. 

c) Ekitaldi-amaierako amortizazio-idazpenak egin eta azalduko ditugu. 
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a) Idazpenak 
 

1)---------------------------------------------------------1-1------------------------------------------------------ 

2.000 (570) Kutxa   

8.000 (572) Bankua, k/k   

4.000 (200) Eraketa-gastuak   

8.500 (226) Altzariak   

700 (227) Informazio-prozesuetarako 
         ekipamendua 

  

150.000 (220) Lurrak eta ondasun  
         naturalak 

  

300.000 (221) Eraikinak   

  (100) Kapital soziala 473.200 

2)-----------------------------------------------------5 - 31---------------------------------------------------------- 

250 (227) Informazio-prozesuetarako 
         ekipamendua 

  

40 (472) OP, jasandako BEZa   

  (572) Bankua, k/k 290 

3)-----------------------------------------------------9 - 15---------------------------------------------------------- 

600 (226) Altzariak   

96 (472) OP, jasandako BEZa   

  (523) Epe laburrerako  
         ibilgetuen hornitzaileak 

690 

--------------------------------------------------------- x ------------------------------------------------------------- 
 
b) 2004ko amortizazio-kuotak 
 

 Eraketa-gastuak:  4.000 / 4 = 1.000 € 

 
 Altzariak (urtarrilaren 1etik daudenak): (8.500 − 500) / 10 = 800 € 

Altzariak ( irailaren 15etik dugun mahaia):  

600 / 10 = 60 €  baina 3,5 hilabete pasatu direnez erosi genuenetik, 

60 x 3,5 / 12 = 17,5 €-ko amortizazioa dagokio 2004. urtean. 

 
 Informazioa prozesatzeko ekipamendua: 

Ordenagailua:   700 – 100 = 600 

             4 + 3 + 2 +1 = 10 

             600 x 4 / 10 = 240 € 

Inprimagailua: (250 – 50) /8 = 25,     7 hilabetez izan dugunez: 

             25 x 6 / 12 = 12,5 € 
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 Orubea ez da amortizatzen. 

 

 Eraikina: 300.000 x 2 / 100 = 6.000 € 

 

Eraketa-gastuen amortizazioa: 1.000 

Ibilgetu materialaren amortizazioa: 800 + 17,5 + 240 + 12,5 + 6.000 = 7.070 € 

 
c) Amortizazio-idazpenak 
 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

1.000 (680) Hastapen-gastuen  
         amortizazioa 

  

  (200) Eraketa-gastuak 1.000 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

7.070 (682) Ibilgetu materialaren  
         amortizazioa 

  

  (282) Ibilgetu materialaren  
         amortizazio metatua 

7.070 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
 

 2004ko amortizazio-gastuak 1.000 + 7.070 izan dira. Horiek ekitaldiko gastuak dira, eta 129. 

kontura eramango ditugu. 

 

 Urte amaierako egoera-balantzean: 

− Eraketa-gastuen saldoa izango da: 3.000 € 

− Aktibo finkoan ibilgetu materialeko elementu guztiak agertuko dira erosketa-prezioan 

baloratuta, eta gainera 282. kontuan: − 7.070 € 
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PRAKTIKAK. Egin eragiketa hauei dagozkien idazpenak: 

1. X0-2-15ean furgoneta bat erosi dugu 25.000 euroan; 10.000 euro txekez ordaindu 

ditugu, eta gainerakoa 6 hilabete barru ordainduko dugu (BE: 5 urte; HB: 10.000 €) 

2. X0-4-30ean 2.000 euroren altzariak erosi ditugu kredituan. Hornitzaileari 30 egun 

barru ordaintzeko kanbio-letra onartu diogu (BE: 10 urte;  HB:0) 

3. X0-6-30ean 750 euroko ordenagailua erosi eta txekez ordaindu dugu (BE: 5 urte;  

HB: 150 €). 

4. X0ko ekitaldiaren amaierako ibilgetu materialaren amortizazio-idazpena (enpresan ez 

zegoen ibilgetuko elementurik ekitaldi-hasieran; aurreko hirurak bakarrik erosi dira) 

5. X1-2-28an 3.000 euroren altzariak erosi dira, eta eskura ordaindu (BE: 10 urte; HB:0).

6. X1eko ekitaldiaren amaierako ibilgetu materialaren amortizazio-idazpena (X1 ekital-

dian ez du ibilgetu materialeko elementurik saldu, eta aurreko puntuko altzariak baka-

rrik erosi ditu.) 

7. X2 ekitaldian ez du ibilgetuko elementurik erosi ez saldu. Egin ekitaldi horretako 

ibilgetu materialaren amortizazio-idazpena. 
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44  IIBBIILLGGEETTUU  MMAATTEERRIIAALLEEKKOO  EELLEEMMEENNTTUUEENN  SSAALLMMEENNTTAA  
 

Ibilgetu materialeko elementuren bat saltzen dugunean: 

 

 Zordunduko dugu: 57. azpitaldeko kontua (kutxa edota bankua) 

           282 amortizazio metatua. 

 

 Abonatuko dugu: 22. azpitaldeko kontua 

        477 OP, Jasanarazitako BEZa. 

 

Kredituan saltzen badugu, kontu hauek erabiliko ditugu kontabilizatzeko: 

 

 543 Epe laburrerako kredituak, ibilgetua besterentzeagatikoak 

 253 Epe luzerako kredituak, ibilgetua besterentzeagatikoak 

 

---------------------------------------------------------x---------------------------------------------------------- 

57. azpitaldeko kontua 
edota 

 

(543) Epe laburrerako kredituak, ibilgetua 
         besterentzeagatikoak  
         edota 

 

(253) Epe luzerako kredituak, ibilgetua  
         besterentzeagatikoak 

 

 22. azpitaldeko kontua 
(477) OP, jasanarazitako BEZa 

---------------------------------------------------------x----------------------------------------------------------- 
 

 

Adibidea 
 

2004ko ekainaren 30ean enpresako makina bat saldu dugu 15.000 euroan. 6.000 euro transferentzia 

bidez ordaindu dizkigute, eta gainerakoa hilabete barru ordainduko digute. 

 

Saldu dugun makina 2001eko urtarrilaren 1ean erosi genuen 22.000 euroan. Erosi genuenean, kal-

kulatu genuen 5 urtean izango genuela enpresan, eta urte horiek pasatu ondoren 12.000 euroan salduko 

genuela. 
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Beraz, orain arte amortizazio hauek egin ditugu: 

 
(22.000 − 12.000) / 5 = 2.000 € urteko amortizazio-kuota. 

 
 2001eko ekitaldi-amaieran 2.000 € amortizatu genituen. 

 2002ko ekitaldi-amaieran, beste 2.000. 

 2003ko ekitaldi-amaieran, beste 2.000. 

 2004ko amortizazioa ez dugu egin ekitaldia ez delako amaitu, baina makina hori 6 hilabetez 

enpresan izan dugunez, ekitaldi honetako balio-galera ere amortizatu behar dugu: 

2.000 x 6 / 12 =1.000 € 

 
Makina saltzen dugunean egingo dugu 2004ko amortizazio-idazpena: 

 
---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

1.000 (682) Ibilgetu materialaren  
         amortizazioa 

  

  (282) Ibilgetu materialaren  
         amortizazio metatua 

1.000 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
 

 282. kontuan dugu: 2.000 + 2.000 + 2.000 + 1.000 = 7.000 

 
Salmenta-idazpena: 

 
---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

7.000 (282) Ibilgetu materialaren 
amortizazio metatua 

  

6.000 (572) Bankua, k/k   

11.400 (543) Epe laburrerako kredituak, 
ibilgetua besterentzeagatikoak 

  

  (223) Makineria 22.000 

  (477) OP, jasanarazitako BEZa 2.400 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
 
Aurreko adibidean ez dugu galerarik ez irabazirik izan; makina saldu dugunean 7.000 euro amortiza-

tuta zeuden, eta 15.000 euroan saldu dugu. 7.000 + 15.000 = 22.000 € 

 
GALERAK ETA IRABAZIAK 
 
Galerak edo irabaziak izanez gero, kontu hauek erabiliko ditugu kontabilizatzeko: 

 
 671 Ibilgetu materialaren galera. 

 771 Ibilgetu materialaren mozkinak. 
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Adibideak 
 
a) Aurreko makina 20.000 euroan saldu izan bagenu (gainerako baldintza guztiak mantenduta), 

5.000 euro irabaziko genituzke. Irabazi horiek 2004. urteko irabaziak izango lirateke (7. taldea) 

20.000 euroan salduz gero, idazpen hauek egingo genituzke: 

 
---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

1.000 (682) Ibilgetu materialaren  
         amortizazioa 

  

  (282) Ibilgetu materialaren  
         amortizazio metatua 

1.000 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

7.000 (282) Ibilgetu materialaren  
         amortizazio metatua 

  

6.000 (572) Bankua, k/k   

17.200 (543) Epe laburrerako kredituak,  
         ibilgetua besterentzeagatikoak 

  

  (223) Makineria 22.000 

  (477) OP, jasanarazitako BEZa 3.200 

  (771) Ibilgetu materialaren  
         mozkinak 

5.000 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
 
b) Makina bera 10.000 euroan saldu izan bagenu, 5000 euro galduko genituzke, eta galera horiek 

ekitaldiko galerak izango lirateke (6. taldea). 

Makina bera 10.000 euroan salduz gero, idazpen hauek egingo genituzke: 

 
---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

1.000 (682) Ibilgetu materialaren 
amortizazioa 

  

  (282) Ibilgetu materialaren  
         amortizazio metatua 

1.000 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

7.000 (282) Ibilgetu materialaren  
         amortizazio metatua 

  

6.000 (572) Bankua, k/k   

5.600 (543) Epe laburrerako kredituak,  
         ibilgetua besterentzeagatikoak 

  

5.000 (671) Ibilgetu materialaren galera   

  (223) Makineria 22.000 

  (477) OP, jasanarazitako BEZa 1.600 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
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PRAKTIKAK. Egin eragiketa hauei dagozkien idazpenak: 

1. X0-1-1ean 3.000 euroren eraketa-gastuak ordaindu ditugu txeke bidez. 

2. X0-1-1ean ordenagailu bat erosi dugu 1.100 euroan, eta eskura ordaindu dugu. 

(BE: 4 urte; HB: 100 €; amortizazio gutxikorra) 

3. X0-1-1ean furgoneta bat erosi dugu 32.000 euroan; 7.120 transferentzia bidez ordaindu 

ditugu, 10.000 euro 7 hilabete barru ordainduko ditugu, eta gainerakoa 14 hilabete 

barru. (BE: 10 urte; HB: 2.000 €) 

4. X0-1-1ean makina bat erosi dugu 60.000 euroan; 9.600 txekez ordaindu ditugu, eta 

gainerakoa ordaintzeko 30.000 euroko 2 kanbio-letra onartu ditugu, bata 30 egun 

barru ordaintzekoa eta bestea 60 egun barru ordaintzekoa (BE: 10 urte; HB: 10.000). 

5. X0 3-31n makina saldu dugu 54.000 euroan; 12.640 txeke bidez ordaindu digute, eta 

gainerakoa 30 egun barru ordainduko digute. 

6. X0-3-31n beste makina bat erosi dugu 90.000 euroan, eta transferentzia bidez 

ordaindu dugu (BE: 10 urte; HB: 18.000). 

7. Ekitaldi-bukaerako amortizazio-idazpenak. 

------------------- 

8. X2-2-28an ordenagailua saldu dugu 950 euroan, eta eskura kobratu dugu. 

9. X2- 2-28an beste ordenagailu bat erosi dugu 1.200 euroan, eta eskura ordaindu 

dugu. (BE: 4 urte; HB: 200 euro; amortizazio gutxikorra) 

10. X2ko ekitaldi-amaierako amortizazio-idazpenak. 

------------------- 

11. X3 ekitaldian, ez dugu ibilgetu materialeko elementurik erosi ez saldu. Egin ekitaldi-

amaierako amortizazio-idazpenak. 
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ARIKETAK 
 

1. Egin idazpenak: 
 

 XX-01-01ean 3.000 euroren bulegorako altzariak erosi eta txekez ordaindu ditugu. 

(BE: 10 urte;  HB: 400 €). 

 

 XX-03-31n furgoneta bat erosi dugu 42.000 euroan; transferentzia bidez ordaindu dugu (BE: 

8 urte; HB: 2.000 €;  amortizazio gutxikorra). 

 

 Aurreko bi elementuei dagokien amortizazio-idazpena XX-12-31an. 

----------------- 

 XX-02-28an altzariak saldu ditugu 2.500 euroan, eta berriak erosi ditugu 4.000 euroan. 

Diferentzia txekez ordaindu dugu (BE: 8 urte; HB: 800 €). 

 

 XX-12-31ko amortizazio-idazpena.  

 

2. X0-1-1ean sozietate bat sortu da, eta bazkideek ibilgetuko elementu hauek erosi eta ordaindu 

dituzte (eurotan): 
 

 Makina: 220.000 (BE: 10 urte; HB: 0). 

 Garraio-elementuak: 60.000 (BE: 8 urte; HB:12.000). 

 Eraikina: 500.000 (horietatik 120.000 orubeari dagozkio, eraikina % 1 amortizatzen da urtero). 

 Altzariak: 5.000 (BE:10 urte; HB: 0). 

 Eraketa-gastuak: 4.000 (4 urtean amortizatzeko). 

 

Egin idazpenak: 
 

 X0-4-30ean ordenagailu bat erosi dugu 1.100 euroan, eta eskura ordaindu dugu. (BE: 5 urte; 

HB: 100; amortizazio gutxikorra). 

 

 X0-8-31n furgoneta saldu dugu 58.000 euroan; 7.280 txeke bidez ordaindu dizkigute, eta 

gainerakoa 3 hilabete barru ordainduko digute. 

 

 Egun berean beste furgoneta bat erosi dugu 66.000 euroan; 6.560 transferentzia bidez 

ordaindu ditugu, eta gainerakoa 30 egun barru ordainduko dugu. 
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 X0ko ekitaldi-amaierako amortizazio-idazpenak. 

---------------- 

 X1-6-30ean altzariak saldu ditugu 3.000 euroan, eta txeke bidez kobratu ditugu. 

 

 Egun berean, 6.000 euroren altzariak erosi eta transferentzia bidez ordaindu ditugu. 

(BE: 10 urte; HB:0). 

 

 X1eko ekitaldi-amaierako amortizazio-idazpenak. 

---------------- 

 X2ko ekitaldi-amaierako amortizazio-idazpenak. 

 

3. Egin eragiketa hauei dagozkien idazpenak 
 

1. 00-01-01ean enpresa bat sortu da. Bazkideek ibilgetuko elementu hauek erosi eta bankutik 

ordaindu dituzte (eurotan). 
 

 Eraikina: 290.000 (90.000 lurrari dagozkio; eraikuntza % 1 amortizatuko dugu urtero). 

 Makinak: 30.000 ( % 10 amortizatuko dugu urtero). 

 Garraio-elementuak: 30.000 (BE: 5 urte; HB: 6.000). 

 Altzariak: 6.000 (BE: 10 urte; HB: 0). 

 Ordenagailua: 1.200 (BE: 6 urte; HB: 120). 

 

2. 00-03-01ean auto bat erosi dugu 18.000 euroan, eta bankutik ordaindu dugu (BE: 8 urte;  

HB: 2.400). 

 

3. 00-30-4an, 12.000 euroan erosi genuen makina bat saldu dugu 10.000 euroan, eta bankutik 

kobratu dugu. 

 

4. 00-05-15ean makina bat erosi dugu 6.000 euroan, eta 14 hilabete barru ordainduko dugu (% 10 

amortizatuko dugu urtero). 

 

5. 00-12-31ko amortizazio-idazpena. 
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4. Enpresa bateko liburu nagusian, amortizazio-idazpenak egin eta gero, kontuen kode eta saldo 

hauek ditugu: 
 

(600) 

(300) 

(609) 

(709) 

(477) 

(200) 

(680) 

(640) 

(476) 

(170) 

(624) 

(282) 

(100) 

4.000

2.000

250

100

1.800

1.000

250

1.800

300

2.000

250

1.000

?????

(700) 

(608) 

(708) 

(472) 

(221) 

(228) 

(682) 

(642) 

(475) 

(258) 

(112) 

(226) 

(227) 

12.000 

500 

750 

1.600 

81.500 

40.000 

1.000 

250 

100 

6.000 

500 

10.000 

1.500 

 
a) Jarri kode bakoitzaren ondoan dagokion izena 

b) Egin egiaztapen-balantzea eta kalkulatu kapitala 

c) Kitatu BEZa 

d) Erregularizatu (amaierako salgai-izakinak: 12.000) 

e) Egin egoera-balantzea ondare-masatan 

 

5.  
 

1. 00-01-01ean sozietate bat sortu dugu, eta bazkideok 120.000 euroko ekarpena egin dugu. 2.400 

euroko eraketa-gastuak ordaindu ditugu, eta gainerakoa bankuko kontu korrontean sartu dugu. 
 

2. 00-01-01ean bulegorako altzariak erosi ditugu 6.000 euroan, eta transferentzia bidez ordaindu 

ditugu (BE: 10 urte; HB: 0). 
 

3. 00-01-01ean furgoneta bat erosi dugu 29.000 euroan, eta bankutik ordaindu dugu (BE: 5 urte; 

HB:4.000 € ). 
 

4. Hornitzaile bati 1.000 euroko aurrerakina egin diogu bankutik. 
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5. Aurreko hornitzaileari 4.800 euroren salgaiak erosi eta bankutik ordaindu dizkiogu. Hornitzai-

leak % 10eko merkataritza-deskontua egin digu fakturan, eta 600 eurokoa goiz ordaintzea-

gatik. Garraio-gastuak gure kontura izan dira (300 euro). 
 

6. Bankuko kontu korrontetik 6.000 euro atera ditugu, kutxan dirua izateko. 
 

7. 6.000 euroren salgaiak saldu eta eskura kobratu ditugu. Garraio-gastuak gure kontura izan 

dira (300 euro), eta eskura ordaindu ditugu. 
 

8. Martxoaren 1ean, ordenagailu bat erosi dugu 1.300 euroan, eta hilabete bi barru ordainduko 

dugu (BE: 6 urte; HB: 100 €). 
 

9. Maiatzaren 31n furgoneta saldu dugu 24.000 euroan, eta berria erosi dugu 36.000 euroan. 

Diferentzia txeke bidez ordaindu dugu (BE: 6 urte; HB: 4000 €). 
 

10. Ordenagailua saldu zigunari zorra ordaindu diogu bankutik. 
 

11. Langile bati soldata ordaindu diogu bankutik: 
 

 Soldata gordina: 1.620 euro. 

 PFEZrako atxikipena: 225. 

 Enpresaren konturako Gizarte Segurantza: 250 euro. 

 Langilearen konturako Gizarte Segurantza: 60 euro. 

 

Egin itzazu: 

f) Idazpenak egunkari liburuan 

g) Pasatu liburu nagusira 

h) BEZa kitatu 

i) Erregularizazioa (amaierako salgai-izakinak: 3.000 euro) 

j) Egoera-balantzea 

k) Ekitaldia ixteko idazpena 
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6.  
1. Elur enpresa 00-01-01an sortu da, eta bazkideek ondare-elementu hauek erosi eta ordaindu 

dituzte (eurotan): 
 

 Altzariak: 10.000 (urtero % 10 amortizatuko dugu) 

 Ordenagailua: 1.400 (BE: 4 urte;  HB: 200) 

 Eraketa-gastuak: 2.000 (lau urtean amortizatuko ditugu) 

 Kutxan 10.000 euro ditugu 

 

2. Z bankuan k/k bat ireki eta 5.000 euro sartu ditugu. 
 

3. 10.000 euroren salgaiak erosi ditugu kredituan. Garraio-gastuak (200 €) gure kontura izan 

dira, eta eskura ordaindu ditugu. 
 

4. 1.000 euroren salgaiak itzuli ditugu akastunak izan direlako. 
 

5. Bezero batek 1.160 euroko aurrerakina eman digu eskura (BEZa barne). 
 

6. Bezero berak 5.000 euroren salgaiak erosi eta eskura ordaindu dizkigu; 250 euroko 

deskontua egin diogu goiz ordaintzeagatik. 
 

7. 8.000 euroren salgaiak saldu ditugu kredituan. Garraio-gastuak (200 euro) gure kontura izan 

dira, eta bankutik ordaindu ditugu. 
 

8. 5.000 euroko diru-laguntza bat eman digute. Dirua gure k/k-an sartu dute. 
 

9. 5.000 euroko kanbio-letrak onartu dizkiegu hornitzaileei. 
 

10. 01-08-01ean idazmakina bat erosi dugu 300 euroan, eta hilabete barru ordainduko dugu (4 

urtean amortizatuko dugu). 
 

11. 01-10-01ean, bulegorako aulkiak erosi ditugu 400 euroan (8 urtean amortizatuko ditugu). 
 

12. 1.000 euroren salgaiak erosi eta eskura ordaindu ditugu. Hornitzaileak 50 euroko merkataritza-

deskontua egin digu fakturan. 
 

13. 2.500 euroren salgaiak saldu ditugu kredituan. 
 

14. Aurreko bezeroari 100 euroko deskontua egin diogu, salgai asko erosteagatik. 
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15. 1.000 euroko kanbio-letrak ordaindu ditugu eskura. 
 

16. Bulegoaren alokairua ordaindu dugu bankutik (1.300 euro). 
 

17. Langilearen nomina bankutik ordaindu dugu: 
 

 Soldata gordina: 1.920 € 

 Enpresaren konturako Gizarte Segurantza: 240 € 

 Langilearen konturako Gizarte Segurantza: 60 € 

 PFEZrako atxikipena: 230 € 

 

Egin itzazu: 
a) Idazpenak (hasierakoa ere) eta pasatu liburu nagusira 

b) 01-12-31ko amortizazioak 

c) BEZa kitatu 

d) Erregularizatu (amaierako salgai-izakinak: 5.000) 

e) Egoera-balantzea 
 

7.  
 

1. 00-01-01ean sozietate bat sortu da, eta bazkideek 150.000 euroko ekarpenak egin dituzte. 

4.000 euroko eraketa-gastuak ordaindu dituzte, eta gainerakoa bankuan sartu dute, k/k-an. 

 

2. 00-01-01ean bulegorako altzariak erosi ditugu 10.000 euroan, eta bankutik ordaindu ditugu 

(10 urtean amortizatuko ditugu). 

 

3. 00-01-01ean furgoneta bat erosi dugu 40.000 euroan (BE: 5 urte; HB: 4.000). 

 

4. 20.000 euroren salgaiak erosi ditugu. Hornitzaileari 30.000 euroko transferentzia egin diogu 

salgaiak ordaintzeko, eta gainerakoa aurrerakin gisa ordaindu dugu. Hornitzaileak 2.000 euroko 

deskontua egin digu fakturan, goiz ordaintzeagatik. 

 

5. Hornitzaile berari 80.000 euroren salgaiak erosi dizkiogu kredituan. Garraio-gastuak (500 €) 

gure kontura izan dira, eta eskura ordaindu ditugu. 

 

6. Aurreko hornitzaileak 2.000 euroko deskontua egin digu, salgai asko erosteagatik. 

 

7. Hornitzaile berari 10.000 euroren salgaiak itzuli dizkiogu akastunak izan direlako. 
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8. Apirilaren 30ean furgoneta saldu dugu 35.000 euroan, eta bankutik kobratu dugu. 

 

9. Maiatzaren 15ean furgoneta berria erosi dugu 50.000 euroan. Erdia bankutik ordaindu dugu, 

eta gainerakoa 18 hilabete barru ordainduko dugu. 

 

10. 40.000 euroko kanbio-letrak onartu ditugu. 

 

11. 80.000 euroren salgaiak saldu eta transferentzia bidez kobratu ditugu. Garraio-gastuak (800 €) 

gure kontura izan dira, eta eskura ordaindu ditugu. Fakturan deskontu hauek egin dizkiogu 

bezeroari: 4.000 euro goiz ordaintzeagatik eta 1.000 euro promozioagatik. 

 

12. Bezero batek 11.600 euroko txekea eman digu aurrerakin gisa (BEZa barne). 

 

13. Bezero berak 60.000 euroren salgaiak erosi dizkigu kredituan. 

 

14. Abenduaren 1ean ordenagailu bat erosi dugu 1.200 euroan, eta txeke bidez ordaindu dugu 

(BE: 4 urte; HB: 300 €). 

 

15. 40.000 euroren salgaiak saldu ditugu. 6.400 bankutik kobratu ditugu, eta bezeroak kanbio-

letrak onartu ditu gainerakoa ordaintzeko. 

 

16. Aurreko kanbio-letrak bankura eraman ditugu kobrantza-kudeaketan. Epemugan bezeroak 

bankuan ordaindu ditu letrak. Bankuak 200 euroko komisioa kobratu digu, eta gainerakoa gure 

k/k-an sartu du. 

 

Egin itzazu: 

a) Egunkari liburua eta liburu nagusia 

b) Amortizazioak 

c) BEZa kitatu 

d) Erregularizazioa (amaierako salgai-izakinak: 3.000 euro) 

e) Egoera-balantzea 
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8. 00ko ekitaldiaren amaieran EZPAR SAk kontu hauek ditu (eurotan). 
 

(326) 2.500 

(406) 7.500 

(436) 10.000 

(490) 10.000 

(435) 10.000 

(430) 80.000 

(300) 20.000 

(253) 30.000 

(400) 90.000 

(540) 50.000 

(465) 2.500 

(640) 12.000 

(642) 30.000 

(475) 20.000 

(476) 40.000 

(472) 60.000 

(477) 75.000 

(600) 500.000 

(665) 5.000 

(608) 7.500 

(221) 00-03-01ean erosita, urtero % 1,5 amortizatuko dute 1.500.000 

(226) 00-03-31an erosita, BE: 8 urte; HB: 20.000 80.000 

(694) 15.000 

(794) 5.000 

(624) 3.000 

(759) 9.000 

(700) 900.000 
 

Egin: 
a) Egiaztapen balantzea eta kapitala kalkulatu 

b) 00-12-31ko amortizazioak 

c) BEZa kitatu 

d) Erregularizazioa (amaierako salgai-izakinak: 60.000) 

e) Egoera-balantzea 
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9. XX enpresaren ondare-elementuak 00-01-01ean hauek dira (eurotan): 
 

 Eraikina 400.000 (% 1 amortizatzen da urtero) 

 Ordenagailua: 1.200 (3 urtean izan dugu enpresan; amortizazio lineala % 20koa izan da urtean) 

 Bulego-materiala: 100 

 Kutxa: 3.000 

 Bankua, k/k: 60.000 

 Hornitzaileak: 1.000 

 Kobratzeko merkataritza-efektuak: 1.200 

 Ibilgetu materialaren amortizazio metatua: 6.200 

 Erreserba legala: 400 

 Eraketa-gastuak: 200 (800 eurokoak izan ziren, eta amortizazio lineala egiten dugu; dagoe-

neko 3 urtean amortizatu ditugu) 
 

1. Hasierako idazpena (kalkulatu kapitala). 
 

2. 10.000 euroren salgaiak erosi ditugu kredituan; hornitzaileak % 5eko deskontua egin 

digu promozioagatik. 500 euroko itzultzeko ontzikietan bidali dizkigute. 
 

3. Hornitzaileari zorra ordaindu diogu bankutik (aurreko ekitaldikoa ere), eta 500 euroko 

deskontua egin digu goiz ordaintzeagatik. 
 

4. 200 euroren ontzikiak itzuli dizkiogu hornitzaileari, eta gainerakoak erosi eta bankutik 

ordaindu ditugu. 
 

5. Martxoaren 1ean ordenagailua saldu dugu 300 euroan eta eskura kobratu dugu. 
 

6. Egun berean berria erosi dugu 1.400 euroan, eta txeke bidez ordaindu dugu (BE: 5 urte; 

HB: 200). 
 

7. 30.000 euroren salgaiak saldu eta txeke bidez kobratu ditugu. Bezeroari 800 euroko 

deskontua egin diogu goiz ordaintzeagatik. 
 

8. 20.000 euroren salgaiak saldu ditugu kredituan. Salgaiak 500 euroko itzultzeko ontzikie-

tan bidali ditugu. 
 

9. Bezeroak ontziki guztiak bidali dizkigu, eta 18.000 euro ordaindu dizkigu bankutik; ez 

dakigu gainerakoa kobratuko dugun (dudagarria). 
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10. Aurreko bezeroaren zorra galdutzat jotzen dugu.  

 
11. Langile baten nomina ordaindu dugu bankutik:  

 

 Soldata gordina: 1.500 € 

 Enpresaren konturako Gizarte Segurantza: 200 € 

 Langilearen konturako Gizarte Segurantza: 80 € 

 PFEZrako atxikipena: 140 € 
 
Egin: 

a) Idazpenak egunkari liburuan eta pasatu liburu nagusira 

b) Egiaztapen-balantzea 

c) BEZa kitatu 

d) Ekitaldiko amortizazioak 

e) Erregularizazioa (amaierako salgai-izakinak: 8.000 €; bulego-materiala: 10 €; 
ontzikiak: 400 €) 

f) Egoera-balantzea. 
 

10. Nekez SAk abenduaren 15ean saldo hauek ditu liburu nagusiko kontuetan (eurotan): 
 

 Lurrak eta ondasun naturalak: 200.000 

 
 Eraikinak: 400.000 

 
 Altzariak: 60.000 

 
 Makinak: 100.000 

 
 Ibilgetu materialaren amortizazio metatua: 130.000 

 
 Kobrantza dudagarriko bezeroak: 4.000 

 
 Bezeroen aurrerakinak: 4.000 

 
 Hornidurak: 2.600 
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 Hornitzaileak: 10.000 

 
 Bezeroak: 8.000 

 
 Erreserba legala: 60.000 

 

 Bankua, k/k: 40.000 

 
 Kutxa: 2.800 

 
 Salgai-salmentak: 290.000 

 
 Salgai-erosketak: 150.000 

 
 Bezeroak, kobratzeko merkataritza-efektuak: 6.000 

 
 Salgaiak: 6.000 

 
 Soldatak eta alokairuak: 60.000 

 
 Trafiko kaudimengabezietarako hornidurarako zuzkidura: 4.000 

 
 Trafiko kaudimengabezietarako hornidura: 4.000 

 
 Erosketa-itzulketak: 4.000 

 
 Enpresaren konturako Gizarte Segurantza: 14.400 

 
 OP, jasandako BEZa: 5.800 

 
 OP, jasanarazitako BEZa: 11.600 

 
 Finantza-inbertsio iragankorrak kapitalean: 50.000 

 
 Kapital soziala: 600.000 

 

− Abenduaren 16an 20.000 euroren salgaiak erosi eta txekez ordaindu ditugu. Hornitzaileak 

% 4ko deskontua egin digu fakturan, goiz ordaintzeagatik. 

 

− Abenduaren 18an 40.000 euroren salgaiak saldu dizkiogu aurrerakina egin zigun beze-

roari kredituan. 

 

− Abenduaren 19an, aurreko bezeroari 2.000 euroko beherapen-oharra bidali diogu, erosi 

digun salgai kopuruagatik. 
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− Abenduaren 20an, aurreko bezeroak 4.000 euroren salgaiak itzuli dizkigu, ez baitziren 

berak eskatutakoak. 

 

− Abenduaren 20an kobrantza dudagarrikotzat izan dugun bezeroak 3.000 euro ordaindu 

dizkigu transferentzia bidez, eta gainerakoa kobraezina dela erabaki dugu. 

 

− Abenduaren 23an kobratzeko kanbio-letra guztiak bankura eraman ditugu, deskontatzeko. 

Bankuak 88 euroko interesak eta 12 euroko komisioa kobratu dizkigu, eta gainerakoa gure 

kontu korrontean sartu du. 

 

− Abenduaren 26an, hileko nomina ordaindu dugu bankutik:  

 

 Soldata gordina: 10.000 € 

 Enpresaren konturako Gizarte Segurantza: % 24 

 Langilearen konturako Gizarte Segurantza: % 6 

 PFEZrako atxikipena: % 15 

 

− Abenduaren 27an makina bat saldu dugu 3.000 euroan, eta txeke bidez kobratu. (10.000 

euroan erosi genuen, eta urtean % 10 amortizatu dugu; 5 urtean amortizatu dugu, baina 

ekitaldi honetako amortizazioa egin gabe dago). 

 

Egin itzazu: 
 

a) Abenduaren 15eko egiaztapen-balantzea 

b) Abenduaren 15etik aurrera egindako eragiketen idazpenak egunkari liburuan 

c) BEZa kitatu 

d) Ekitaldiko amortizazioa: eraikina % 1 amortizatzen da urtean, eta gainerako 
ibilgetu materiala % 10 

e) Erregularizazioa. Ekitaldi-amaieran, biltegian 7.000 euroren salgaiak daude 

f) Egoera-balantzea ondare-masatan 
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88  
GGaalleerraakk  eettaa  iirraabbaazziiaakk  

 

 

 

 

 

Ekitaldi ekonomikoa oro har urtarrilaren 1ean hasten da, eta abenduaren 31n amaitu. Amaieran, erre-

gularizazioa egin ondoren, 129. kontuak ekitaldian izandako galera edo irabazi gordinak jasotzen ditu. 

Enpresak emaitza hori aitortu behar du, eta dagokion zerga ordaindu. 

 

11  ZZEERRGGAAKK  
 
Pertsona fisikoek eta ugazaba bakarreko enpresek Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ) 

ordaintzen dute. Zerga hori zuzena eta progresiboa da, eta errendimendu hauek zergapetzen ditu: 

 

 Lanaren errendimendua; norberaren kontura egindako lanarena eta besteen kontura egindakoa-

rena (soldatak, bidaia-gastuengatik kobratutakoa, langabezia-prestazioak…) 

 Kapital higiezinaren errendimendua (etxebizitzak...) 

 Kapital higigarrien errendimendua (bankuko interesak, akzioen dibidenduak…) 

 Ondare-elementuengatik izandako irabaziak eta galerak 

 

Sozietateek, lortutako emaitza gordinak kalkulatu ondoren, Sozietateen gaineko Zerga (SZ) ordain-

tzen dute. 

 

Ekitaldi-amaieran zerga kalkulatzen da. 129. kontuko saldoa da zergaren oinarria, eta horren gainean 

aplikatu behar da zerga-tasa. Gaur egun tasa orokorra % 35ekoa da, baina badaude beste batzuk ere: 

adibidez, 1996tik aurrera ETEak (enpresa txiki eta ertainak) zergapetzen dituena; ETE baten zerga-oinarria 

90.151,82 euro baino txikiagoa bada, % 30eko tasa aplikatzen zaio. 

 

Zerga ekitaldi-amaieran kalkulatu arren, aitorpena ez da orduan aurkezten eta ordaintzen, hurrengo 

ekitaldiko uztailaren 1etik 25era baizik. 



Kontabilitate Orokorra eta Diruzaintza 
 

LANBIDE EKIMENA   
 

165 

 

Ekitaldi-amaieran, zerga kalkulatutakoan, idazpen hauek egingo ditugu: 

 
------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(630) Mozkinen gaineko zerga  

 (475) OP, kontzeptu fiskalengatik  
         hartzekodun 

(129) Galdu-irabaziak  

 (630) Mozkinen gaineko zergak 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 
 

 

Zerga ordaintzen dugunean: 

 
------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(475) OP, kontzeptu fiskalengatik  
         hartzekodun 

 

 (570) Kutxa, euroak 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 
 

 

Adibidea 
 

Enpresa batek zerga aurretik 60.000 euroko saldo hartzekoduna dauka 129. kontuan. Zerga-zorra 

kalkulatu eta kontabilizatuko dugu: 

 

60.000 euro irabazi gordina da. 

60.000 x 0,35 = 21.000 euro. 

Irabazi garbia: 60.000 − 21.000 = 39.000 euro. 

 
---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

21.000 (630)  Mozkinen gaineko zergak   

  (475) OP, kontzeptu 
fiskalengatik hartzekodun 

21.000 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 

21.000 (129)  Galdu-irabaziak   

  (630) Mozkinen gaineko zergak 21.000 

---------------------------------------------------------x------------------------------------------------------ 
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22  EEKKIITTAALLDDIIKKOO  GGAALLEERRAAKK  
 

Enpresak galerak izan baditu ekitaldi batean, hau da, 129. kontuak saldo zorduna badu, aukera 

hauek ditugu: 

 

 Kapitala gutxitzea (ugazaba bakarreko enpresa bada). 

 Erreserbak erabiltzea. 

 Galerak konpentsatzea. 

 Hurrengo ekitaldietako irabaziekin konpentsatzeko uztea. 

 

Horietako bakoitza nola kontabilizatzen den ikusi orduko, erabiliko ditugun kontuak aipatuko ditugu: 

 

 550 Ustiapenaren titularra 

 121 Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak 

 122 Galerak konpentsatzeko bazkideen ekarpenak 
 

KAPITALA GUTXITZEA 
 
Ugazaba bakarreko enpresa izanez gero, kapitala gutxitu daiteke. Sozietateek izapide batzuk bete 

behar dituzte hori egiteko.  

 
Idazpena: 

 
------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(102) Kapitala  

 (129) Galdu-irabaziak 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 
 

ERRESERBAK ERABILTZEA 
 

Sozietateak aurreko ekitaldietan eratutako erreserbak baditu (legalak, borondatezkoak, bereziak…), 

horiek zordundu eta galdu-irabaziak abona ditzake.  

 
Adibidez, legezko erreserbak baditu eta erabiltzea erabaki badu, idazpen hau egingo du: 

 
------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(112) Legezko erreserbak  

 (129) Galdu-irabaziak 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 
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GALERAK KONPENTSATZEA 
 
Galerak konpentsatzea erabakiz gero, enpresa indibidualetan 550. kontua zordunduko da, eta 

sozietateetan, 122. kontua.  

 

Idazpena: 

 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(550) Ustiapenaren titularra  

         edo  

(122) Galerak konpentsatzeko  
         bazkideen ekarpenak 

 

 (129) Galdu-irabaziak 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 
 

 

HURRENGO EKITALDIETAKO IRABAZIEKIN KONPENTSATZEKO UZTEA 
 

Idazpen hau egingo dugu: 

 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(121) Aurreko ekitaldietako emaitza 
         negatiboak 

 

 (129) Galdu-irabaziak 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 
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33  EEKKIITTAALLDDIIKKOO  IIRRAABBAAZZIIAAKK  
 

Zergak ordaindu ondoren, 129. kontuaren saldo hartzekodunak enpresaren irabazi garbiak erakusten 

ditu. Irabazi horiekin, besteak beste, hauek egin ditzakegu: 

 

a) Aurreko ekitaldietako galerak konpentsatzea 

b) Erreserbak eratu edo irabaziak banatu gabe uztea 

c) Irabaziak banatzea 

 

Kontu hauek erabiliko ditugu: 

 

 121 Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak 

 112 Erreserba legala 

 116 Estatutu-erreserbak 

 117 Borondatezko erreserbak 

 120 Gainerakoa 

 550 Ustiapenaren titularra 

 553 Bazkide eta administratzaileekiko kontu korrontea 

 525 Ordaintzeko dibidendu aktiboa 
 

AURREKO EKITALDIETAKO GALERAK KONPENTSATZEA 
 

Aurreko atalean ikusi dugunez, ekitaldi batean galerak izan baditugu, 121. kontura eraman daitezke. 

Kontu hori balantzeko netoan agertzen da minus ikurrarekin; eta enpresak irabaziak dituenean, abonatu 

egingo dugu, eta 129.a zordundu. 

 

Idazpena: 

 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(129) Galdu-irabaziak  

 (121) Aurreko ekitaldietako emaitza  
         negatiboak 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 
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ERRESERBAK ERATU EDO IRABAZIAK BANATU GABE UZTEA 
 
Sozietate Anonimoen legeak dio irabazien % 10 legezko erreserbara eraman behar direla, erreserba 

hori kapitalaren % 20 izan arte. Derrigorrezko erreserba horretaz gain, sozietateetan beste erreserba ba-

tzuk ere eratzen dira: 

 

 Estatutu-erreserbak: sozietateko arauak edo estatutuak egitean hala erabaki zelako. 

 Borondatezko erreserbak: enpresak borondatez eratzen ditu, eta nahi duen moduan erabiliko ditu 

(galerak konpentsatzeko, kapitala handitzeko, hurrengo ekitaldietan bazkideen artean banatzeko 

dibidendu aktibo gisa…). 

 ... 

 Batzuetan kantitate bat geratzen da enpresan banatu gabe, eta erreserbetara eraman gabe. 

Kantitate hori 120 Gainerakoa kontura eramaten da, eta enpresak nahi duen moduan erabiliko du: 

hurrengo ekitaldian galerak izanez gero konpentsatzeko, akziodunei dibidenduak banatzeko… 
 

Idazpena: 

 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(129) Galdu-irabaziak  

 (112) Erreserba legala 

 (116) Estatutu-erreserbak 

 (117) Borondatezko erreserbak 

 (120) Gainerakoa 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 
 

 

IRABAZIAK BANATZEA 
 

Irabazien zati bat enpresariarentzat bada edo bazkideen edo akziodunen artean banatzen bada, 

idazpen hau egingo dugu: 

 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 

(129) Galdu-irabaziak  

 (550) Ustiapenaren titularra 

 (553) Bazkide eta administratzaileekiko  
         kontu korrontea 

 (525) Ordaintzeko dibidendu aktiboa 

------------------------------------------------x-------------------------------------------------- 
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Adibidea 
 

Sozietate batean 21.000 euroko irabazi garbia izan da, eta hauxe erabaki da: 

 

 % 10 erreserba legalera eramatea. 

 % 15 estatutu-erreserbetara eramatea. 

 % 50 akziodunen artean banatzea (dibidendu aktiboa). 

 Gainerakoa banatu gabe uztea. 

 

Egunkari liburuan ondorengo idazpen hau egingo dugu: 

 

----------------------------------------------------x------------------------------------------------------- 

21.000 (129) Galdu-irabaziak   

  (112) Erreserba legala 2.100 

  (116) Estatutu-erreserbak 3.150 

  (525) Ordaintzeko dibidendu  
         aktiboa 

10.500 

  (120) Gainerakoa 5.250 

----------------------------------------------------x------------------------------------------------------- 
 



�������
���	���


