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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 B 

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

 

1.1.- ¿Que é unha Sociedade Anónima Laboral?  

1.2.- Explica brevemente a diferenza entre os conceptos de eficiencia técnica e eficiencia económica.  

1.3.- Explica brevemente a diferenza entre rendibilidade económica e rendibilidade financeira.  

1.4.- ¿En que consiste unha estratexia de fusión empresarial?  

 

2.  Desenvolva a seguinte cuestión (2 puntos) 

2.1.- As contas anuais da empresa: concepto e contidos.  

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

Unha empresa industrial fabrica un produto que se vende no mercado a un prezo de 375 euros a unidade. 

Os custos fixos da empresa ascenden a 975.000 euros anuais e o custo variable unitario é de 215 euros. 

Ademais, o nivel de produción anual estímase en 7.500 unidades. Tendo en conta esta información, 

Pídese: 

3.1.- Calcular o nivel de produción mínimo que evita as perdas no exercicio anual. ¿Que nome recibe o 

devandito nivel de produción? (1 pto.) 

3.2.- Calcular a produtividade media da man de obra se durante o exercicio están empregadas na 

fabricación 30 persoas e traballan un total de 1.800 horas anuais cada unha.  (1 pto.) 

3.3.- Calcular o resultado que obterá a empresa se vende toda a súa produción. (0,5 ptos.) 

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

Unha empresa de nova creación, ten durante o mes de maio as seguintes entradas en almacén do produto 

que vai comercializar: 

DATA ENTRADA (UNIDADES) PREZO (EUROS) 

1 de maio 300 0,9 

12 de maio 130 1,5 

27 de maio 45 1,8 

O 30 de maio vende 330 unidades. Tendo en conta estes movementos, 

Pídese: 

4.1.- Calcular o valor do almacén despois da venda utilizando o método FIFO. (1 pto.) 

4.2.- Calcular o valor do almacén despois da venda utilizando o método do Prezo Medio Ponderado. (1 

pto.) 

4.3.- Baseándote nos resultados obtidos nos apartados anteriores, comenta brevemente as implicacións 

que ten para a empresa a elección do método de valoración de existencias. (0,5 ptos.) 


