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ECONOMÍA DA EMPRESA 

 

Instrucións: O alumno debe elixir UNHA das dúas opcións e responder a todas as preguntas da opción 

escollida 

OPCIÓN A 

1. Responda brevemente as seguintes catro preguntas (0,75 puntos cada pregunta) 

 

1.1. - Menciona tres factores que inflúen na localización espacial de actividades industriais. 

1.2.- ¿Que tipos de empresas se poden distinguir atendendo á titularidade da propiedade destas? 

1.3.- ¿Que se entende por estrutura económica da empresa? 

1.4. - ¿Que se entende por organización formal da empresa? ¿En que se diferenza da organización 

informal? 

 

2.  Desenvolva a seguinte cuestión (2 puntos) 

 

2.1.- Financiamento externo a longo prazo da empresa: concepto e fontes. 

  

3. Resolva o seguinte problema (2,5 puntos) 

Unha empresa dedicada á fabricación de máquinas de coser ten que decidir se fabrica por si mesma unha 

determinada peza ou ben se a adquire no mercado. No primeiro caso os custos fixos son de 40.000 euros e 

o custo variable de 100 euros por unidade. No segundo, a empresa pode adquirir a devandita peza por 140 

euros, 

 

Pídese: 

3.1.- Calcular o limiar de rendibilidade da empresa e determinar a opción preferible para unha produción 

de 2.000 unidades. (1 pto.) 

3.2.- Representar graficamente a situación. (1 pto.) 

3.3.- Interpreta os resultados baseándote no concepto de punto morto. (0,5 ptos.) 

4. Resolva o seguinte problema (2,5 puntos) 

A empresa INVER S.A. presenta a seguinte información correspondente á data de peche do último 

exercicio económico (valores expresados en euros): 

 

Compra de mercadorías: 40.000 Reparacións e conservación: 25.000 

Gastos financeiros: 20.000 Amortizacións: 55.000 

Venda de mercadorías: 240.000 Gastos de persoal: 30.000 

 

A partir dos datos do Balance sábese que o valor total do activo ascende a 900.000 euros e os Fondos 

propios a 600.000 euros. Tendo en conta que o tipo impositivo, para o cálculo do imposto de sociedades, 

é do 30%, 

 

Pídese: 

4.1.- Ordenar a conta de Perdas e Ganancias cos distintos niveis de resultados. (1 pto.) 

4.2.- Calcular a rendibilidade financeira. (1 pto.) 

4.3.- Explicar o significado do resultado do apartado anterior. (0,5 ptos). 


