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Economia de l'Empresa 

 

Models 

 

Criteris específics de correcció 

1. Puntuació 

Ambdues opcions de l’examen consten de set qüestions: cinc de teoria, de les quals només se 
n’han de desenvolupar tres, i dues de pràctica (resolució de dos problemes). 

La puntuació per cada una de les qüestions correctament resoltes és la següent: 

A) Preguntes teòriques: 2 punts cada pregunta. Només se n’han de contestar tres. 
B) Part pràctica: primer problema: 2 punts; segon problema: 2 punts. 

Base: 10 punts 

 

2. Criteris de puntuació 

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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SOLUCIONS 

OPCIÓ A 
 

Solució de l’exercici 1: 

 

a) Ingressos totals = 40 x Q 

C. unitari v. = 20 x Q  

Costs fixos = 1.000 € + 5.000 € + 1.200 € = 7.200 € 

Punt mort = ingressos totals – costs totals = 0 

40 x Q = 20 x Q + 7.200 

Q = 7.200/20 = 360 unitats (punt mort) 
 

b) Benefici = 42 x Q – 20 x Q – 7.200 = 30.200 

22 x Q = 37.400 

Q = 1.700 unitats ha de fabricar i vendre per tenir un benefici de 30.200 € 

Solució de l’exercici 2: 

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU   

ACTIU NO 
CORRENT 

43.500 PATRIMONI NET 64.050 

Aplicac. 
informàtiques 

5.000 Capital 55.000 

Elem. de transport 30.000 Reserva legal 6.000 
  Resultat de l’exercici 3.050 
Maquinària 12.000 PASSIU NO CORRENT 20.000 
Amortització 
acumulada 
immobilitzat material 

(3.500) 
Deutes a llarg termini amb entitats de 
crèdit 

20.000 

 
ACTIU CORRENT 

 
62.050 

 
PASSIU CORRENT 

 
21.500 

Mercaderies 20.000 
Deutes a curt termini amb entitats de 
crèdit 5.000 

Deutors 
Bancs 

18.450 
23.600 

Proveïdors, efectes com. a pagar 
Proveïdors 

4.100 
12.400 

 
TOTAL ACTIU 

 
105.550 

 
TOTAL PN I PASSIU 

 
105.550 

    
 

a) La partida de resultat de l’exercici surt per diferència de l’equació del balanç: 

ACTIU = PN + PASSIU + resultat 

105.550 = 61.000 + 20.000 + 21.500 + resultat 

Resultat = 3.050 
 

b) FM = AC – PC = 62.050 – 21.500 = 40.550 € 

c) Un FM positiu indica que l’empresa té un marge operatiu, ja que amb el seu 

actiu corrent pot liquidar totalment l’exigible a curt termini i encara disposarà de 

marge. 
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OPCIÓ B 
Solució de l’exercici 1: 
 
1. Ràtio de tresoreria = (realitzable + disponible) / passiu corrent = 45.500 / 24.000 = 

1,89  

Interpretació: si és superior a 1, vol dir que l’empresa té un excés de liquiditat, té 

actius sense rendiment. 

 

2. Ràtio de disponibilitat = disponible / passiu corrent = 21.600 / 24.000 = 0,9 

Interpretació: hi ha seguretat alta per poder assumir els pagaments a curt termini, 

encara que té actius poc rendibles (els diners que hi ha al banc no aporten ingressos 

financers). 

 

3. Ràtio de garantia = actiu / passiu = 83.500 / 24.000 = 3,48  

Interpretació: és un poc massa alta. Hauria de ser propera a 1,5. L’empresa té 

capacitat per pagar els seus deutes. La situació és de solvència a llarg termini. 
 

Solució de l’exercici 2: 
 

Inversió A 

10.000
4.250

1 04
	
7.000

1 04
558,42			 

Inversió B 

8.000
3.400

1 04
	
5.500

1 04
354,29			 

 

Com que el VAN és major a la inversió A, aquesta és la inversió que es tria. 

 


