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OPCIÓ B   
 
PREGUNTES CURTES (Contesteu raonadament les sis qüestions. Cada una d'elles val fins a un punt) 
1. Què són els costos socials? En què es diferencien de la resta de costos en què pot incórrer una empresa? 
2. Definiu què és una franquícia i poseu un exemple. 
3. “L'organització de l'empresa té dos dimensions, la formal i la informal”. Està d'acord amb aquesta afirmació? Justifiqueu 

la resposta. 
4. Què és el màrqueting-mix i quines variables ho integren? 
5. Quina diferència hi ha entre el “període mitjà de maduració econòmic” i el “període mitjà de maduració financer”?  
6. Què indica el llindar de rendibilitat o punt mort d'una empresa? Representeu-ho gràficament. 
 
EXERCICIS NUMÈRICS (Realitzeu els dos exercicis proposats. Cada un val fins a dos punts) 
 
EXERCICI 1. 
A partir del següent compte de pèrdues i guanys i del balanç següent: 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS Import (€) 
1. INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ  

Vendes de mercaderies 
Prestacions de servei 

20.270 
2.500 

2.  DESPESES D’EXPLOTACIÓ  
Aprovisionaments -15.250 

Compres de mercaderies -15.250 
Despeses de personal -7.400 

Salaris i Seguretat Social -7.400 
Altres despeses d’explotació -3.700 

Llum, aigua -3.700 
Amortització de l’immobilitzat -1.340 

A. RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (1-2) -4.920 
3. INGRESSOS FINANCERS 1.800 
4. DESPESES FINANCERES -3.400 
B. RESULTAT FINANCER (3-4) -1.600 
C. RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (A+B) -6.520 
5. Impost sobre el benefici  
RESULTAT DE L’EXERCICI (C-5) -6.520 

 
ACTIU  PATRIMONI NET I PASSIU  

A) ACTIU NO CORRENT 68.580 A) PATRIMONI NET 26.980 
Immobilitzat material 68.580 Fons propis 26.980 

Terrenys i construccions 65.000 Capital social / Capital 30.000 
Maquinària 27.200 Reserva Legal 3.500 
Equips per a processos d’informació 5.500 Resultats de l’exercici -6.520 
Elements de transport 35.000   
Amort. Ac. immob. Material -64.120 B) PASSIU NO CORRENT 30.000 
  Deutes a llarg termini 30.000 

  Deutes entitats de crèdit a l/t 30.000 
B) ACTIU CORRENT 14.100 C) PASSIU CORRENT 25.700 

Existències 3.700 Deutes a curt termini 15.000 
Mercaderies 3.700 Deutes entitats de crèdit a c/t 15.000 

Deutors comercials i altres comptes 
a cobrar 

7.900 Creditors comer. i altres comptes a 
pagar 10.700 

Clients 4.700 Proveïdors 7.500 
Deutors 3.200 Creditors per prestació de serveis 3.200 

Efectiu i altres actius líquids 
equivalents 

2.500   

Bancs 2.500   

TOTAL ACTIU (A+B) 82.680 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 
(A+B+C) 82.680 

 
a) Calculeu les ràtios de liquiditat, disponibilitat i endeutament. Interpreteu el resultat de les ràtios calculades, i elaboreu un 

diagnòstic de la situació de liquiditat i endeutament de l'empresa. (Fins a 1,25 punts). 
b) Calculeu les ràtios de rendibilitat econòmica i rendibilitat financera, i interpreteu-ne el significat. (Fins a 0,75 punts). 
 
EXERCICI 2. 
“Entre sol i ombra”, coneguda empresa del sector turístic, vol seleccionar la millor de tres possibles inversions per a la seua 
empresa. Les tres estan estimades per a un termini de dos anys. La inversió A suposa un desembossament de 800 € i els fluxos 
nets de caixa són de 400 € cada any; la inversió B és de 1.000 € i té fluxos nets de 700 € el primer any i de 360 € el segon; i la 
inversió C, de 1.400 €, té fluxos nets de caixa de 700 € cada any. 
a) Quina inversió ha de seleccionar d'acord amb el criteri de termini de recuperació o pay-back? (Fins a 1 punt). 
b) Independentment de la resposta anterior, suposeu que a l'empresa li resulta més interessant la inversió B. Segons el criteri 

de la TIR, ¿per a què valors de la taxa de descompte estaria disposada a escometre aquesta inversió? (Fins a 1 punt). 
 
 


