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PART TEÒRICA:

Tria i desenvolupa tres dels temes següents:

1 Tipus d’empreses segons la seva forma jurídica. (2 punts)
2 Mètodes de selecció i valoració d’inversions. (2 punts)
3 La funció d’aprovisionament. (2 punts)
4 El màrqueting: Producte i preu. (2 punts)
5 Fonts de finançament de l’empresa. (2 punts)

PART PRÀCTICA:

Cada exercici val 2 punts

1. Una empresa pot escollir entre dos tipus d'instal·lacions que es caracteritzen perquè 
representen els costs fixos i variables següents:
Instal·lacions tipus 1: CF = 30.000 € i CVU = 0,35 €/u.
Instal·lacions tipus 2: CF = 90.000 € i CVU = 0,15 €/u.
Es demana:
a) Punt mort amb cadascuna si el preu de venda = 0,75 €/u.
b) Opció millor si les vendes = 200.000 u. i les vendes = 300.000 u.

2. Al final de l'exercici econòmic de l'any 2011, l'empresa Mayumi, SA, presenta els 
resultats següents: capital social: 5.000 €, maquinària: 3.900 €, deutes a llarg termini: 
1.800 €, clients: 4.000 €, mobiliari: 2.100 €, proveïdors: 1.200 €, mercaderies: 3.000 €, 
bancs: 600 €, caixa: 400 €.

a) Confecciona el balanç de situació de l'empresa i calcula les pèrdues o els guanys de 
l'empresa durant l'exercici econòmic 2011.
b) Calcula les ràtios financeres de tresoreria i de garantia.
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Criteris específics de correcció

Es valorarà positivament que l’alumne mostri, mitjançant el que li demanin a la prova, 
que ha assimilat els conceptes i les tècniques que li proporciona l’assignatura.

La prova consistirà en cinc preguntes teòriques (de les quals se n’han d’escollir tres) i 
dos exercicis pràctics. La valoració de cada pregunta, tant teòrica com pràctica, és de 2 
punts.

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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1. 
a) Es pot igualar el benefici a 0 o aplicar la fórmula QPM = CF / (p-CVu) 

Qpm1 = 75.000 ut 
Qpm2 = 150.000 ut 

b) S’ha de calcular el benefici amb cada nivell de vendes en cada instal·lació, encara que 
n'hi ha prou a comparar els costs, ja que els ingressos són els mateixos: 

200.000 a 1 = 50.000 
200.000 a 2 = 30.000 
Per a 200.000 unitats es prefereixen les instal·lacions de tipus 1 

300.000 a 1 = 90.000 
300.000 a 2 = 90.000 
Per a 300.000 unitats és indiferent el tipus d'instal·lacions 

2. 
a)
Actiu                                                                                                 Passiu                                          

Immobilitzat 6.000 Capital social 5.000 

Existències 3.000 Pèrdues i guanys 6.000 

Realitzable 4.000 Exigible a L termini 1.800 

Disponible 1.000 Exigible a C termini 1.200 

Total actiu 14.000 Total passiu 14.000

Guanys: 14.000 – 8.000 = 6.000 € 

b) Ràtio de tresoreria = (realitzable + disponible) / exigible a c. termini = 
= (4.000 + 1.000) / 1.200 = 4,1666.

    Ràtio de garantia = actiu / exigible total = 14.000 / 3.000 = 4,6666.


