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1. Puntuació 
Ambdues opcions de l’examen consten de set qüestions: dues de pràctica (resolució de 
dos problemes) i cinc de teoria, de les quals només se n’han de desenvolupar tres. 
 
La puntuació per cada una de les qüestions correctament resoltes és la següent: 
A) Part pràctica: primer problema: 2 punts; segon problema: 2 punts. 
B) Preguntes teòriques: 2 punts cada pregunta. Només se n’han de contestar tres. 
Base: 10 punts. 
 
2. Criteris de puntuació 
En la valoració de les qüestions teòriques es tindrà en compte: 
1. Claredat de conceptes i concreció. 
2. Ordenació d'aquests. 
3. Exposició sintètica. 
4. Conclusions. 
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OPCIÓ A 

SOLUCIÓ de l’exercici 1 de l'opció A: 

Inversió A T = 400/200 = 2 anys. Es recupera en els dos primers anys. 

Inversió B Els fluxos de caixa són diferents, i la suma d’aquests no recupera la 

inversió inicial. 

Inversió C Els fluxos de caixa són diferents, però en el segon any gairebé es 

recupera la inversió, suposant que la recuperació és constant, en el tercer any passaran 

dos mesos per recuperar la inversió inicial. 

De les tres, són viables la inversió A i la C, encara que en la A es recupera abans la 

inversió inicial.

SOLUCIÓ de l’exercici 2 de l'opció A: 

Ràtio de tresoreria = (16.000 + 8.000) : (20.000 + 8.000) = 0,86 < 1 

Ràtio de liquiditat = (12.000 + 8.000 + 16.000) : (20.000 + 8.000) = 1,29 > 1 

Ràtio de garantia = 67.000 : (14.000 + 20.000 + 8.000) = 1,6 > 1 

Ràtio de disponibilitat = 8.000 : (20.000 + 8.000) = 0,29 < 1



OPCIÓ B 

SOLUCIÓ de l'exercici 1 de l'opció B: 

Hem de calcular el llindar de producció i comparar-lo amb la necessitat que es té, que 

són les 14.500 unitats anuals. 

CF = (900 x 12) + 2.000 + 500 = 13.300 um 

Q = 13.300 : (2 – 1,2) = 16.625 unitats 

La necessitat de Cascanueces és de 14.500 unitats, així que resulta més barat comprar el 

factor productiu al proveïdor que fabricar-lo.

SOLUCIÓ de l’exercici 2 de l'opció B: 

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU 
Immobilizat 4.700 Recursos propis 35.240 

Mobiliari 2.400 Capital 30.000 

E. inform. 2.300 P i G   5.240 

Existències 18.840 Exigible a LT -------- 

Mercaderies 18.840 

Realitzable 1.700 Exigible a CT 4.000 

Clients 700 Deutes e. c. 2.000 

Ctes. ef. c. 1.000 Proveïdors 2.000 

Disponible 14.000 

Bancs i i. ct. 12.000 

Caixa 2.000 

39.240  39.240 


