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L´empresa BLAU ens ha facilitat la informació següent a 31 de desembre de
2004.
COMPTES (ordenats alfabèticament)
Amortització acumulada immobilitzat material
Bancs
Caixa
Capital
Clients
Construccions
Deutes a curt termini amb entitats de crèdit
Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit
Existències
Equips per a processos d´informació
Hisenda Pública Creditora per conceptes fiscals
Maquinària
Proveïdors
Proveïdors d´immobilitzat a curt termini
Reserves

IMPORT
(en u.m.)
3.200
830
620
?
400
10.000
3.000
6.000
800
2.000
160
4.000
510
350
430

Sobre aquestes dades:
a) Presenteu el balanç de situació d´aquesta empresa, ordenat per masses
patrimonials i determineu l´import del &DSLWDO. (1,5 punts)
b) Quina informació ens proporciona el balanç de situació? (0,5 punts)
c) Calculeu el fons de maniobra i interpreteu el resultat. (1 punt)
d) Suposeu que l´empresa decideix renegociar els terminis de devolució dels
deutes amb les entitats bancàries i aconsegueix passar la meitat del compte
“deutes a curt termini amb entitats de crèdit” a “deutes a llarg termini”.
Indiqueu:
- Quines variacions patrimonials es donarien. (0,5 punts)
- Les repercussions sobre el fons de maniobra. (0,5 punts)
SXQWV
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Una empresa fabrica un producte amb els següents costos anuals:
- costos fixos: 105
- costos variables unitaris: 0,3
El preu de venda és d´1 XQLWDW L VHJRQV XQ HVWXGL GH PHUFDW OHV YHQGHV
anuals podrien ser de 500 unitats.
a) Expliqueu la diferència entre cost fix i cost variable. Poseu un exemple de
cada. (1 punt)
b) Calculeu el punt mort i expliqueu el seu significat. (1 punt)
c) Trobeu el resultat econòmic en cas de produir-se i vendre´s 500 unitats. (1
punt)
SXQWV
'(/6FLQF(;(5&,&,648(9(1(1$&217,18$&,Ï(6&2//,81(WUHV
([HUFLFL
Expliqueu breument les diferents variables que cal tenir en compte per
determinar ODORFDOLW]DFLyGHOHPSUHVD. ( 1 punt)
([HUFLFL

Enumereu les variables del màrqueting-mix. Definiu què és el canal de
distribució i diferencieu entre canal llarg i curt. (1 punt)
([HUFLFL
Definiu els diferents (sub)períodes del període mitjà de maduració d´una
empresa comercial i diferencieu el període mitjà financer de l´econòmic (1punt)
([HUFLFL
“Per tal de garantir l´aprovisionament del procés productiu, una empresa manté
en el seu magatzem un volum de primeres matèries molt superior al necessari”.
Expliqueu si aquest fet pot comportar conseqüències negatives per a
l´empresa. (1 punt)
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Una empresa vol portar a terme
característiques:

un projecte d´inversió

de les següents

Desemborsament
Fluxe net de
Fluxe net de
Inicial
caixa any 1
caixa any 2
1.305
200
500
Taxa actualització o cost del capital=5%

Fluxe net de
caixa any 3
1.000

Calculeu el VAN d´aquesta inversió i tot comentant el resultat digueu si el
projecte serà acceptat o no. ( 1 punt)
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