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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 (1 punto cada pregunta) 

 

1.1.-  Diferenza entre financiamento interno e financiamento externo. Pon un exemplo de cada tipo.  

1.2.- Describe brevemente un dos factores que explican o desenvolvemento das empresas multinacionais. 

1.3.- Menciona un tipo de estrutura básica de organización e explica brevemente as súas características. 

1.4.- Define o concepto de segmentación de mercados e sinala cal é o seu principal obxectivo. 

 

 

2.  Responda as seguintes dúas cuestións (0,5 puntos cada cuestión) 

 

2.1.- Como se denominan as empresas cuxo capital e control pertence ao estado, comunidades autónomas ou 

concellos? 

 

2.2.- Como se denomina o tipo de responsabilidade patrimonial  que asume o empresario individual? 
 

 

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

Un empresario ten a intención de iniciar a comercialización dun novo produto. Estima que para producilo, 

incorrería nuns custos fixos de 45.000 euros e nun custo variable por unidade de produto de 30 euros. 

Segundo os estudos de mercado que realizou, estima que pode vender cada unidade de produto a 55 euros. 

Pídese: 

 

3.1.- Calcular o volume de produción para o que se alcanzaría o punto morto e interpretar o resultado. (1 

pto.) 

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

3.3.- Se vendese 1.500 unidades, a que prezo debería venderse cada unidade para alcanzar o punto morto co 

devandito nivel de produción? (0,5 ptos.) 

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

Os datos sobre ingresos e gastos dunha sociedade anónima correspondentes ao último exercicio económico 

son os seguintes (en euros):  

Dividendos percibidos: 2.000 

Compras de materias primas: 30.000 

Amortización do inmobilizado: 10.000 

Intereses de débedas: 6.000 

Vendas: 120.000 

Soldos e salarios: 60.000 

Intereses pagos por desconto de efectos: 4.000 

Rendementos de activos de renda fixa: 1.000 

Pídese: 

4.1.- Calcular os resultados de explotación e explicar brevemente o significado deste tipo de resultados. (1 

pto.) 

4.2.- Determinar os resultados financeiros e explicar brevemente o significado deste tipo resultados. (1 pto.) 

4.3.- Calcular os resultados do exercicio despois de impostos (supón que o tipo impositivo do Imposto sobre 

Sociedades é do 25 %). (0,5 ptos) 
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OPCIÓN B 

1. Responda brevemente as seguintes catro preguntas (1 punto cada pregunta) 

 

1.1.- Explica brevemente dúas diferenzas entre unha sociedade anónima e unha cooperativa. 

1.2.- Que se entende por crecemento externo da empresa? Pon un exemplo. 

1.3.- Que se entende por I+D+i?  Explica brevemente  a importancia para a empresa.  

1.4.- No ciclo de vida dun produto comenta brevemente algunha das diferenzas entre a etapa de crecemento e 

a etapa de madurez. 

 

2. 2. Responda as seguintes dúas cuestións (0,5 puntos cada cuestión) 

2.1.- Como se denomina o conxunto de relacións que xorden de maneira espontánea entre os individuos 

dunha organización? 

2.2.- Enumera as principais áreas de actividade da empresa. 

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

O patrimonio dunha empresa está formado polos seguintes elementos (valores en euros): 

Débedas a longo prazo con bancos: 199.500 Reservas voluntarias: 56.000 

Clientes: 425.000 Bancos cc: 158.900 

Provedores: 973.100 Elementos de transporte: 72.000 

Caixa, euros: 158.730 Propiedade industrial (patentes): 590.000 

Construcións: 897.000 Débedas a curto prazo con bancos: 910.700 

Mobiliario: 19.700 Clientes, efectos comerciais a cobrar: 36.500 

Resultados do exercicio: 45.530 Existencias: 826.000 

  

Partindo desta información, pídese:  

3.1.- Elaborar o balance agrupado por masas patrimoniais e determinar o valor do capital social. (1 pto.) 

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

3.3.- Calcular a ratio (Pasivo non corrente + Pasivo corrente)/Recursos propios. Indica o que mide e comenta 

o resultado. (0,5 ptos.) 

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

Unha empresa debe decidir entre dous proxectos de investimento de catro anos de duración. Ambos os 

proxectos requiren un desembolso inicial de 5.000 euros e xeran os seguintes fluxos de caixa anuais (en 

euros): 

PROXECTO Primeiro ano Segundo ano Terceiro ano Cuarto ano 

A 2.000 1.000 2.000 8.000 

B 3.000 0 2.600 5.500 

Pídese: 

4.1.-  Determinar que proxecto é preferible de acordo co criterio do prazo de recuperación ou pay-back. (1 

pto.) 

4.2.- Sabendo que o custo de capital é do 7%, determinar que proxecto é preferible segundo o criterio do 

Valor Actual Neto. (1 pto.) 

4.3.- Cal dos dous criterios anteriores consideras máis adecuado? Xustifica a resposta (0,5 ptos.) 


