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

OPCIÓN A

OPCIÓN B

1. Responda brevemente as seguintes catro preguntas (0,75 puntos cada pregunta)
1.1 -Explica brevemente en que consiste a segmentación de mercados.
1.2.- ¿Que nome recibe a operación que consiste na cesión, antes do seu vencemento, de facturas ou créditos a curto
prazo?

1. Responda brevemente as seguintes catro preguntas (0,75 puntos cada pregunta)
1.1.- No marco da xestión de existencias ¿que se entende por stock de seguridade?
1.2.- Comenta brevemente dous dos obxectivos que se pretenden acadar co estudo de movementos que propón Taylor.

1.3.- ¿Que requisitos ten que cumprir unha sociedade anónima para que sexa cualificada como laboral?
1.4.- ¿Que nome recibe a representación gráfica da estrutura formal dunha empresa?

1.3.- Explica a que se refire a ameaza de produtos sustitutivos no marco da análise das forzas competitivas básicas do
esquema de Porter.
1.4.- ¿Que se entende por eficiencia técnica?

2. Desenvolva a seguinte cuestión (2 puntos)
2.1.- O marketing mix: concepto, obxectivo e variables nas que se centra.

2. Desenvolva a seguinte cuestión (2 puntos)
2.1.- Menciona tres métodos de valoración de existencias, explica como asignan valores e comenta as diferenzas de
valoración que poden resultar da aplicación de cada un dos métodos.

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

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

Tendo en conta o balance a final de exercicio destas dúas empresas (valores expresados en euros):
EMPRESA A
EMPRESA B
Inmobilizado material
300.000
150.000
Existencias
18.000
1.000
Clientes
0
2.000
Caixa
15.000
800
Débedas a longo prazo
60.000
7.800
Débedas a curto prazo
28.000
26.000

Unha empresa presenta uns custos fixos de 800 unidades monetarias. Ademais os custos variables para cada nivel de
produción son os seguintes:

Pídese:
3.1. Calcular o valor dos Fondos Propios e do Fondo de Manobra en ambos os dous casos. (1 pto.)
3.2. ¿Cal das dúas empresas ten unha mellor situación financeira? Razoa a resposta. (1 pto.)
3.3 Propón algún tipo de medida que podería adoptar a empresa coa situación financeira máis desfavorable. (0,5 ptos.)

Unidades
1
2
3
4
5

Custos
variables
150
360
550
650
730

Pídese:

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

3.1. Calcular os custos totais, medios e marxinais para cada nivel de produción. (1 pto.)
3.2.Representar graficamente os resultados anteriores e comentar o que se considere máis salientable. (1 pto.)
3.3. Calcular as taxas de variación dos custos medios e dos custos marxinais cando a produción aumenta de 2 a 3
unidades. (0,5 ptos.)

A contas que afectan aos resultados dunha empresa presentan os seguintes saldos ao 31 de decembro de 2008
(expresados en euros):

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

- Compras de mercadorías: 230.000
- Amortizacións do inmobilizado: 12.000
- Gastos de publicidade: 12.000
- Intereses de débedas: 5.000

- Vendas de mercadorías: 900.500
- Soldos e salarios: 200.000
- Cobramento de dividendos de accións : 13.500

Pídese:
4.1.Elaborar a conta de perdas e ganancias e calcular os resultados de explotación. (1 pto.)
4.2 Determinar os resultados financeiros. (1 pto.)
4.3 Calcular o beneficio antes e despois de impostos (tipo impositivo: 30%). (0,5 ptos.)

Unha empresa analiza dous proxectos de investimento dos que ten a seguinte información (datos en unidades
monetarias.):
Proxecto

Desembolso inicial

Proxecto 1
Proxecto 2

1.000
3.000

Pagamentos
ano 1
3.500
4.000

Pagamentos
ano 2
2.500
3.000

Cobramentos
ano 1
5.000
6.000

Cobramentos
ano 2
7.000
3.000

Pídese:
4.1.Calcular a taxa de rendibilidade interna (TIR) de cada un dos proxectos. (1 pto.)
4.2.Calcular o VAN para ambos os dous proxectos, tendo en conta que o tipo de interese é do 9%. (1 pto.)
4.3. Razoar cal dos dous investimentos é máis conveniente. (0,5 ptos.)

