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ECONOMÍA DA EMPRESA  
 

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

 

OPCIÓN A 

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

1.1.- Explica brevemente unha das diferenzas que existen entre unha acción e unha participación.  

1.2.- Diferenza entre estratexias de fusión e adquisición de empresas. 

1.3.- Cales son as catro variables principais da mercadotecnia-mix?  

1.4.-  Identifica e explica brevemente un dos factores que poden influír na motivación dos traballadores.  

2.  Desenvolva a seguinte cuestión (2 puntos) 
 

2.1.- As fontes de financiamento externo a longo prazo da empresa: concepto e modalidades.   
 
3. Resolva o seguinte problema (2,5 puntos) 

Unha empresa que fabrica portas de madeira soporta uns custos fixos de 400.000  euros e un custo variable 
unitario de 50 euros. O prezo de venda de cada porta é de 130 euros. Pídese: 

3.1.- Determinar o volume de produción a partir do cal obterá beneficios esta empresa. Razoa a resposta. (1 
pto.) 

3.2.-  Representar graficamente a solución do apartado anterior. (1 pto).  

3.3.- Se debido á competencia a empresa se vise obrigada a reducir o prezo de venda das portas a 100 euros,  
como se vería afectado o limiar de rendibilidade da empresa? Razoa a resposta (0,5 ptos). 

 

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

Unha empresa presenta, ao finalizar o último exercicio económico, a seguinte información contable (valores 
expresados en euros): 
 

Caixa: 6.800 
Efectos comerciais a pagar: 3.600 
Clientes: 27.000 
Débedas a longo prazo: 32.000 
Débedas a curto prazo: 12.000 
Existencias: 20.000 

Provedores: 30.000 
Maquinaria: 57.600 
Reservas: 10.000 
Resultados do exercicio: 18.000 
Investimentos financeiros a curto prazo: 45.000 

Pídese: 
4.1.- Elaborar o balance de situación desta empresa agrupando as contas en masas patrimoniais e determinar 
o importe dos fondos propios. (1 pto.) 

4.2.- Calcular o fondo de manobra e interpretar o resultado. (1 pto.) 

4.3.- Calcular a ratio de garantía [RG = activo / (pasivo corrente + pasivo non corrente)] e explicar 
brevemente o significado do resultado obtido. (0,5 ptos.) 
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OPCIÓN B 

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

1.1.- Que tipos de empresas se poden distinguir segundo a titularidade do capital?  

1.2.- Diferenza entre rendibilidade económica e rendibilidade financeira. 

1.3.- Diferenza entre competencia perfecta e competencia monopolística.  

1.4.- Explica brevemente en que consiste a planificación estratéxica. 

2.  Desenvolva a seguinte cuestión (2 puntos) 
 
2.1.-  Factores de localización empresarial: localización de actividades industriais e localización de 
actividades comerciais e de servizos  

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

Unha empresa rexistrou as seguintes operacións no seu almacén durante o mes de marzo: 
01-marzo: Existencias iniciais: 500 unidades a 750 euros por unidade. 
09-marzo: Compra de 750 unidades a 770 euros por unidade. 
13-marzo: Venda de 1.000 unidades. 
20-marzo: Compra de 800 unidades a 875 euros por unidade. 
30-marzo: Venda de 975 unidades. 

Pídese: 
3.1.- Elaborar a ficha de almacén desta empresa utilizando o método F.I.F.O. (1 pto.) 

3.2.- Elaborar a ficha de almacén utilizando o método do Prezo Medio Ponderado. (1 pto.) 

3.3.- Baseándote nos resultados anteriores, comentar brevemente a importancia que para a empresa ten a 
elección do método de valoración de existencias. (0,5 ptos.) 

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

Unha empresa hipotética está avaliando a viabilidade de dous proxectos de investimento cuxos fluxos netos 
de caixa anuais expresados en euros son os que figuran na seguinte táboa 

Proxecto Desembolso inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 
A 790.000 400.000 380.000 120.000 0 
B 1.000.000 300.000 350.000 250.000 300.000 

Pídese:  
4.1.- Calcular o pay-back ou prazo de recuperación de ambos os proxectos e indicar cal dos dous escollería 
un inversor que utilizara este criterio de selección de investimentos. Razoa a resposta (1 pto.) 

4.2.- Calcular o Valor Actual Neto (VAN) dos proxectos A e B supoñendo que a taxa de actualización 
aplicable é do  8 %. (1 pto.) 

4.3.- Baseándote no criterio do VAN  indica cal dos dous proxectos sería preferible. Xustifica a túa  resposta. 
(0,5 ptos). 


