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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.- Describe brevemente dous posibles métodos de fixación de prezos no marco da política de prezos da 

empresa. 

1.2.- Que tipos de financiamento da empresa se poden distinguir atendendo á procedencia dos recursos? Pon 

un exemplo de cada tipo. 

1.3.- Que datos (información) se precisan para calcular o VAN dun investimento? 

1.4.- Menciona tres vías posibles de resolución dun conflito xurdido no seo dunha empresa. 

 

2.  Desenvolva a seguinte cuestión (2 puntos) 

 

2.1.- Fiscalidade do empresario individual e do empresario social: principais impostos aos que están suxeitos, 

base impoñible e feito impoñible destes. Sinalar en cada caso se son impostos directos ou indirectos e razoar 

a resposta. 

 

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

Unha empresa dedicada á fabricación de medicinas necesita para a elaboración dun novo medicamento un 

determinado compoñente. Se decide comprar o devandito compoñente a outro laboratorio deberá pagar un 

prezo de 5.180 € por compoñente. Se decide producilo ela mesma incorrería nuns custos fixos anuais de 

15.020 €, sendo o custo variable de cada compoñente 3.678 €. 

 

3.1.- Para que volume de unidades anuais deste compoñente á empresa lle é indiferente compralo ou 

fabricalo? (1 pto.) 

3.2.- Representar graficamente a solución á pregunta anterior. (1 pto.) 

3.3. -Se prevé unhas necesidades de 15 compoñentes, que decisión adoptaría? Razoa a resposta. (0,5 ptos.) 

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

Unha empresa hipotética presenta os seguintes movementos de almacén respecto a un artigo X durante o 

presente ano: 

 

Existencias iniciais o 1 de xaneiro: 500 Kg cun prezo unitario de 100 € 

15 de febreiro: compra de 100 Kg a un prezo unitario de 105 € 

7 de marzo: venda de 300 Kg a un prezo unitario de 127 € 

22 de abril: compra de 250 Kg a un prezo unitario de 110 € 

19 de maio: venda de 300 Kg a un prezo unitario de 135 € 

 

Pídese: 

4.1.- Valorar os inventarios finais mediante o método do prezo medio ponderado. (1 pto.) 

4.2.- Valorar os inventarios finais mediante o método FIFO. (1 pto.) 

4.3.- Comparar os resultados dos apartados anteriores e explicar a diferenza na valoración final das 

existencias (0,5 ptos.) 

 


