
TIPO TEST

6.1. El resultat del quocient Benefici Net / Patrimoni Net és: 

a) La rendibilitat econòmica. 

b) La rendibilitat financera. 

c) La rendibilitat de les vendes. 

d) Cap de les afirmacions anteriors és correcta. 

6.2.  El principi comptable segons el qual “únicament es comptabilitzaran els beneficis realitzats en la

data de tancament de l’exercici,  però, en canvi, es comptabilitzaran els riscos i  les possibles

pèrdues així que es coneguin, encara que no s’hagin produir, es denomina: 

a) Principi d’empresa en funcionament 

b) Principi de la data del fet 

c) Principi de prudència. 

d) Principi de correlació d’ingressos i despeses. 

6.3. Segons la seva estructura jurídica, les empreses es classifiquen en: 

a) Grans, petites o mitjanes. 

b) Del sector primari, del sector secundari o del sector terciari. 

c) Individuals o societàries. 

d) Públiques, privades o mixtes. 

6.4. Com afectaria al fons de maniobra la liquidació d’un deute per part d’un proveïdor d’immobilitzat a

curt termini? 

a) Augmentaria. 

b) Disminuiria. 

c) Es mantindria. 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 

6.5. Si l’actiu d’una empresa és igual al patrimoni net: 

a) L’empresa es troba en una greu situació patrimonial. 

b) L’empresa es troba en una situació de màxima estabilitat. 

c) L’empresa es troba en una situació d’estabilitat financera normal. 

d) L’empresa es troba en una situació de risc de fallida. 

6.6. El volum de vendes d’una empresa està per damunt del llindar de rendibilitat quan: 

a) El cost variable per unitat és major que el preu. 

b) Els costos totals són inferiors als ingressos totals. 

c) L’empresa té pèrdues. 

d) El cost fix és més alt que el cost variable. 

6.7. Aquella inversió que té com a finalitat renovar un actiu vell per un de nou, sense que això modifiqui

la capacitat productiva de l’empresa, és una... 



a) inversió expansiva. 

b) inversió financera. 

c) inversió de reposició o renovació. 

d) inversió estratègica. 

6.8. El finançament de l’adquisició d’un equipament es pot realitzar amb: 

a) Un lísing. 

b) Un crèdit comercial. 

c) Un contracte de facturatge. 

d) Un rènting. 

6.1. La generació del resultat de l’empresa està representada

a) al compte de pèrdues i guanys.

b) al balanç.

c) a l’estat de canvis en el patrimoni net.

d) a la memòria.

6.2. Què recomanaríeu a una empresa amb una ràtio d’endeutament de 0,8?

a) Augmentar els fons propis.

b) Augmentar els fons aliens.

c) No fer res.

d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.

6.3. Què implica l’emissió d’un emprèstit?

a) Un increment del nombre d’accions d’una empresa.

b) Un augment del capital propi d’una empresa.

c) Un augment del finançament extern d’una empresa.

d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.

6.4. En què consisteix el facturatge?

a) A arrendar un factor de producció per al desenvolupament d’una activitat productiva.

b) A cedir els drets de cobrament sobre clients a una empresa especialitzada.

c) En un procés previ a l’auditoria financera que s’ha d fer obligatòriament a les grans empreses.

d) En un tipus de finançament propi i extern que acostumen a usar les grans empreses.

6.5.  Com s’anomena la  concentració  geogràfica d’empreses  o  entitats  relacionades amb un mercat

concret i que genera sinergies entre si?

a) Trust.



b) Fusió pura.

c) Hòlding empresarial.

d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.

6.6. La ràtio d’endeutament d’una empresa presenta un valor de 0,77. Podem dir que

a) el 77 % dels deutes són a llarg termini.

b) el 77 % dels deutes són a curt termini.

c) el 77 % de les fonts de finançament són de finançament aliè.

d) el 77 % de les fonts de finançament són de finançament propi.

6.7. Què ha de fer una empresa si vol dur a terme un procés de creixement extern? 

a) Augmentar la capacitat i el volum d’operacions per mitjà de l’adquisició, la participació o el

control d’altres empreses ja existents.

b) Augmentar la seva dimensió per mitjà d’inversions en la seva pròpia estructura.

c) Augmentar la capacitat productiva mitjançant noves inversions.

d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.

6.8.  Quan una empresa explota el fet de tenir uns costos inferiors als dels seus competidors en un

determinat producte o servei d’una qualitat semblant, està aplicant una estratègia

a) de lideratge en costos.

b) de diferenciació.

c) d’enfocament.

d) de segmentació.

6.1. El temps que una empresa triga a recuperar els diners que ha invertit en la compra de les matèries

primeres per a la producció s’anomena

a) capital circulant mínim.

b) període mitjà de cobrament.

c) període mitjà de maduració econòmic.

d) període mitjà de maduració financer.

6.2. En què consisteix el crèdit comercial?

a) En la venda de tots els drets de crèdit sobre clients.

b) A utilitzar una pòlissa de crèdit per a l’activitat habitual.

c) A deixar a deure als proveïdors les compres que ha fet l’empresa.

d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.



6.3. Què suposa l’emissió d’obligacions?

a) Un finançament propi de l’empresa.

b) Una pòlissa de crèdit.

c) Un emprèstit.

d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.

6.4. Quina de les afirmacions següents és correcta?

a)  El  nombre mitjà  de dies  que les  matèries  primeres  es  mantenen al  magatzem s’anomena

subperíode de vendes del període mitjà de maduració.

b)  El  nombre mitjà  de dies  que les  matèries  primeres  es  mantenen al  magatzem s’anomena

subperíode de producció del període mitjà de maduració.

c) El nombre mitjà de dies des que entren les matèries primeres al magatzem fins que es cobren

les vendes s’anomena període mitjà de maduració econòmic.

d)  El nombre mitjà de dies des que les matèries primeres es paguen als proveïdors fins que es

cobren les vendes s’anomena període de maduració econòmic.

6.5. Un producte fabricat per una empresa i disponible per a la venda s’anomena

a) producte acabat.

b) producte en curs de fabricació.

c) matèria primera.

d) existència comercial.

6.6. Quina de les afirmacions següents sobre l’anàlisi financera NO és correcta?

a) Si la ràtio de liquiditat és 1, l’empresa pot fer front a tots els deutes a curt termini amb l’import

de l’actiu corrent.

b) Si la ràtio de solvència és 0,5, el total dels deutes representa el doble de l’actiu.

c) Si la ràtio de disponibilitat és 1, l’empresa té tants diners com deutes totals.

d) La ràtio de liquiditat és el quocient entre l’actiu corrent i el passiu corrent.

6.7. Com s’anomena la inversió que modifica la capacitat productiva d’una empresa?

a) Inversió expansiva.

b) Inversió financera.

c) Inversió de reposició.

d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.

6.8. Què hem de fer si volem reduir el punt d’equilibri d’una empresa?

a) Reduir els costos variables unitaris.



b) Reduir el preu del producte.

c) Incrementar els costos fixos.

d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.

6.1. En quina de les circumstàncies següents és adequat per a una empresa el creixement intern?

a) Quan hi ha un coneixement insuficient del mercat al qual va dirigit el producte que s’ofereix.

b)  Quan  el  coneixement  del  producte  o  del  servei  que s’ofereix  és  superior  al  de  la  com-

petència.

c) Quan el mercat del producte que s’ofereix està saturat (fase de maduresa).

d) Totes les afirmacions anteriors són incorrectes.

6.2. La concentració geogràfica d’empreses, institucions i agents relacionats amb un determinat mercat,

producte o sector industrial, que genera sinergies per a tots, s’anomena

a) hòlding empresarial.

b) plataforma logística.

c) clúster empresarial.

d) multinacional. 

6.3. Una empresa que vol adaptar els seus productes als gustos de cadascun dels països on és present

necessita adoptar una estratègia d’internacionalització

a) multidomèstica.

b) global.

c) transnacional.

d) internacional.

6.4. Quina de les fonts de finançament següents és pròpia?

a) La pòlissa de crèdit.

b) El lísing.

c) Les reserves.

d) El descompte d’efectes.

6.5. Què s’ha de fer si es vol reduir el punt d’equilibri d’una empresa?

a) Reduir el preu del producte.

b) Incrementar els costos variables.

c) Reduir els costos fixos.

d) Totes les afirmacions anteriors són incorrectes.

6.6. En les societats anònimes,

a) els socis responen iŀlimitadament dels compromisos de la societat.



b)  el capital està dividit en accions i integrat per les aportacions dels socis, que no responen

personalment dels deutes socials.

c) no hi ha un capital social mínim.

d) el capital social està dividit en participacions.

6.7.  Si  la  mitjana  de  temps  que  es  tarda  a  vendre  una  empresa  són  20  dies,  el  període  mitjà  de

maduració econòmic és de 90 dies i el període mitjà de pagament és de 20 dies, quina de les

afirmacions següents és correcta?

a) El període mitjà de maduració financer és de 70 dies.

b) El període mitjà de maduració financer és de 110 dies.

c) El període mitjà de maduració financer és de 130 dies.

d) Totes les afirmacions anteriors són incorrectes.

6.8. Quina de les afirmacions següents sobre l’anàlisi del punt mort és vertadera?

a) El punt mort té un valor inferior al dels costos fixos.

b) Els costos variables són independents del volum de producció.

c) Els costos fixos són dependents del volum de producció. 

d) El punt mort és el punt en què els ingressos totals s’igualen als costos totals.

6.1. Quina de les afirmacions següents sobre les masses patrimonials de l’actiu és correcta?

a) El patrimoni net és una massa patrimonial de l’actiu.

b) L’immobilitzat intangible és una massa patrimonial de l’actiu corrent.

c)  Les  participacions  de capital  (accions)  en  altres  empreses  a  llarg  termini  són  una massa

patrimonial de l’actiu no corrent.

d) Els drets de cobrament de l’empresa són una massa patrimonial de l’actiu no corrent.

6.2. Quin és el capital mínim requerit per a constituir una societat de responsabilitat limitada?

a) 60.000 euros.

b) 3.000 euros.

c) No hi ha un mínim requerit.

d) 10.000 euros.

6.3. El fet que una empresa disposi d’un contracte d’exclusivitat per a comercialitzar un producte en un

determinat mercat es considera

a) una debilitat.

b) una amenaça.

c) una fortalesa.

d) una oportunitat.



6.4. Quina de les afirmacions sobre el creixement intern i extern de les empreses és correcta?

a) La fusió pura entre dues empreses és un exemple de creixement intern.

b) La inversió per a l’ampliació de la planta productiva, amb un 80 % de finançament propi i un 20

% de finançament aliè en forma de préstec bancari, és un exemple de creixement extern.

c) L’absorció d’una empresa petita per una gran empresa multinacional és un cas de creixement

intern, ja que l’empresa petita desapareix.

d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.

6.5. Un projecte d’inversió serà acceptable segons el criteri de la taxa interna de rendibilitat (TIR) si la

TIR és

a) més petita que el tipus d’interès de mercat.

b) més gran que el tipus d’interès de mercat.

c) més gran que el valor actual net (VAN).

d) més petita que el valor actual net (VAN).

6.6. El fons de maniobra és

a) l’efectiu de què disposa l’empresa per a l’activitat diària.

b) el conjunt dels recursos permanents de l’empresa.

c) la part de l’actiu corrent que es finança amb recursos permanents.

d) el mateix que el període mitjà de maduració.

6.7. Quina de les fonts de finançament següents és a llarg termini?

a) El facturatge.

b) El descompte d’efectes.

c) L’emprèstit.

d) Totes les opcions anteriors són fonts de finançament a curt termini.

6.8.  Quina de les característiques següents és un avantatge de les petites i mitjanes empreses (PIME)

respecte de les multinacionals?

a) L’aprofitament de les economies d’escala.

b) L’accés a unes condicions de finançament més avantatjoses.

c) Una flexibilitat més gran.

d) Les PIME no tenen avantatges respecte de les multinacionals.

6.1. Quina de les afirmacions següents sobre el fons de maniobra és correcta?

a) Es pot calcular amb l’operació següent: patrimoni net + passiu no corrent – actiu corrent.

b) Es pot calcular a partir de la diferència entre el passiu corrent i l’actiu no corrent.

c) Es pot calcular a partir de la diferència entre el passiu corrent i l’actiu corrent.



d) Es pot definir com aquella part de l’actiu corrent que es finança amb recursos permanents.

6.2. Quina de les formes jurídiques següents no necessita capital mínim?

a) La societat limitada laboral.

b) La societat anònima.

c) L’empresa individual.

d) Totes les societats necessiten, per llei, un capital inicial mínim perquè es puguin crear.

6.3. Quina de les afirmacions següents sobre la cadena de valor és correcta?

a) És una estratègia per a determinar els costos en el sector primari i en el secundari, sense tenir

en compte el sector terciari.

b)  És  un  model  teòric  que  permet  descriure  el  desenvolupament  de  les  activitats  d’una

organització empresarial, les quals generen valor des de l’origen de la logística d’inputs fins al

client final.

c) És una cadena de multinacionals que estableixen una cadena de distribució d’alt valor afegit.

d) És un grup geogràfic d’acció formativa (universitària) empresarial que comporta un augment de

valor per a les empreses.

6.4. Perquè un projecte sigui viable segons el criteri de la taxa interna de rendibilitat (TIR), aquesta ha de

ser

a) més gran que el cost de finançar el projecte.

b) més petita que el cost de finançar el projecte.

c) positiva.

d) negativa.

6.5.  La decisió de reduir temporalment la producció d’una fàbrica al 70 % de la seva capacitat és una

decisió estratègica de tipus

a) funcional.

b) de negoci.

c) corporativa.

d) funcional, de negoci i corporativa

6.6. Quina de les afirmacions següents sobre les eines o variables de màrqueting mix és correcta?

a) La gestió de la devolució d’un producte forma part de l’estratègia de distribució.

b) Les decisions vinculades a la marca d’un producte determinat formen part de l’estratègia de

promoció.

c) La decisió d’incloure un 20 % més de gel en cada envàs és una estratègia de producte.

d) Quan una empresa garanteix la devolució dels diners si els clients no queden satisfets, segueix

una estratègia de preu.

6.7. La redacció d’un pla d’empresa és important

a) perquè ajuda a aclarir conceptes al futur empresari o empresària.



b) perquè resumeix les qualitats de l’emprenedor o emprenedora.

c) perquè ho exigeix el Pla General Comptable.

d) perquè és normatiu de la Llei de societats.

6.8. Quina de les afirmacions següents sobre les ràtios financeres és correcta?

a) Si la ràtio de liquiditat és 0,5, vol dir que l’empresa té un fons de maniobra nul (igual a zero).

b) Si la ràtio de tresoreria és 1, podem assegurar que el fons de maniobra és igual a zero.

c) Si l’estructura del deute és 1, podem afirmar que els deutes a llarg termini són zero.

d) Si la ràtio de disponibilitat és 1, significa que l’empresa pot pagar tots els deutes, a curt termini

i a llarg termini, amb els diners de caixa i bancs.

6.1. Quin dels documents comptables següents NO es considera un compte anual? 

a) La memòria. 

b) El compte de pèrdues i guanys. 

c) El balanç de comprovació. 

d) El balanç de situació. 

6.2. Quina de les masses patrimonials següents NO forma part de l’actiu? 

a) Les inversions immobiliàries. 

b) El realitzable. 

c) L’immobilitzat intangible. 

d) El patrimoni net. 

6.3. Quina de les fonts de finançament següents és d’autofinançament per manteniment? 

a) El capital social. 

b) L’amortització. 

c) El lísing. 

d) Les reserves. 

6.4. Viatges Orient, SL utilitza els mètodes de selecció d’inversions dinàmics. Segons el criteri del valor

actual net (VAN), executarà el projecte que proporcioni un VAN 

a) superior a la taxa interna de rendibilitat (TIR). 

b) inferior a la taxa interna de rendibilitat (TIR). 

c) inferior a 0. 

d) superior a 0.

6.5. Quina de les afirmacions següents sobre la cadena de valor és correcta? 

a) La cadena de valor explota l’avantatge competitiu en preus. 

b) Les activitats de la cadena de valor es poden classificar en primàries i de suport. 

c) La cadena de valor sempre provoca barreres d’entrada a empreses d’un sector determinat. 

d) La política governamental afavoreix la creació de la cadena de valor en les petites i mitjanes

empreses (PIME). 



6.6. Les estratègies d’internacionalització es consideren estratègies de creixement del més alt nivell 

a) corporatiu. 

b) de negoci. 

c) funcional. 

d) departamental. 

6.7. Quina de les afirmacions següents sobre el pla d’empresa és falsa? 

a) El pla de màrqueting forma part de la viabilitat comercial. 

b) El pla de producció forma part de la viabilitat tècnica. 

c) L’estudi econòmic i financer forma part de la viabilitat econòmica. 

d) L’anàlisi de l’entorn socioeconòmic i del mercat forma part de la viabilitat econòmica. 

6.8. La política de distribució (màrqueting mix) té com a objectiu: 

a) destacar el producte en el punt de venda. 

b) informar el possible comprador sobre el producte que ven l’empresa. 

c) fer arribar els productes als consumidors en el lloc adequat. 

d) transmetre les característiques del producte utilitzant un mitjà de comunicació de massa. 

6.1. El criteri per a ordenar el passiu del balanç de situació és

a) de major a menor liquiditat.

b) de major a menor exigibilitat.

c) de menor a major liquiditat.

d) de menor a major exigibilitat.

6.2. Si una empresa paga la factura pendent a un proveïdor, el fons de maniobra d’aquesta empresa

a) augmenta.

b) disminueix.

c) no canvia.

d) no es pot saber si augmenta, si disminueix o si canvia.

6.3. A quina de les fonts de finançament següents és més difícil que puguin accedir les PIME?

a) Al crèdit comercial.

b) A la pòlissa de crèdit.

c) Al descompte d’efectes.

d) A l’emprèstit.

6.4. Quin tipus de font de finançament és l’amortització?

a) Una font de finançament interna.

b) Una font de finançament externa.



c) No és una font de finançament.

d) Una font de finançament amb cost financer.

6.5. Quina de les opcions següents NO és una estratègia d’internacionalització?

a) La multidomèstica.

b) La global.

c) La transnacional.

d) Totes les respostes anteriors són estratègies d’internacionalització.

6.6. En la matriu DAFO, quina consideració tenen les debilitats?

a) Interna.

b) Externa.

c) Interna i externa.

d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.

6.7. Què es considera autofinançament de manteniment?

a) Les reserves.

b) El capital.

c) El lísing.

d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.

6.8. Un fons de maniobra negatiu suposa

a) que el passiu supera l’actiu.

b) una situació de normalitat en l’estructura financera.

c) que el passiu corrent és major que l’actiu corrent.

d) que el passiu no corrent és major que el passiu corrent.

6.1. Si una empresa paga una factura de 800 € a un proveïdor i aquest li fa un descompte per pagament

avançat de 20 €, el fons de maniobra de l’empresa

a) disminueix en 780 €.

b) disminueix en 20 €.

c) augmenta en 20 €.

d) es queda igual.

6.2. El càlcul del llindar de rendibilitat (o punt mort) és un instrument que s’utilitza per a valorar, en el

cas d’una empresa, la viabilitat

a) econòmica.

b) financera.

c) legal.



d) mediambiental.

6.3. Quina de les fonts de finançament següents és a llarg termini?

a) Facturatge.

b) Descompte d’efectes.

c) Emprèstit.

d) Totes les respostes anteriors són fonts de finançament a curt termini.

6.4. L’autofinançament de l’empresa inclou

a) les ampliacions de capital.

b) les reserves.

c) les amortitzacions.

d) les reserves i les amortitzacions.

6.5. En quin dels sectors següents podem trobar barreres d’entrada?

a) Restaurants i cafeteries.

b) Copisteries.

c) Farmàcies.

d) Perfumeries.

6.6. Com es denomina l’obertura d’una organització als mercats internacionals?

a) Deslocalització.

b) Globalització.

c) Internacionalització.

d) Totes les respostes anteriors són correctes.

6.7.  Quina és la forma jurídica més adient per a uns emprenedors que només disposende 9.000 € de

capital, no volen arriscar el patrimoni personal i volen afavorir les transmissions de capital entre

ells?

a) Societat anònima.

b) Societat coŀlectiva.

c) Societat civil pública.

d) Societat de responsabilitat limitada.

6.8. Quina de les afirmacions següents respecte al punt mort (o llindar de rendibilitat) d’una empresa és

correcta?

a) Si el volum de producció i venda d’una empresa és inferior al volum de producció i venda del

punt mort, l’empresa té beneficis.



b) Si el volum de producció i venda d’una empresa és inferior al volum de producció i venda del

punt mort, cal que l’empresa compri i no produeixi.

c) El volum de producció i venda en el punt mort indica si l’empresa ha de produir o comprar, per

exemple, un component dels seus productes.

d) El punt mort és el volum de producció i venda a partir del qual l’empresa obté beneficis.

6.1. Si el comptable d’una empresa es compra un iot, de quina part del balanç de situació de l’empresa

formarà part el iot?

a) De l’actiu no corrent.

b) De l’actiu corrent.

c) Del patrimoni net.

d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.

6.2. En una situació d’excés de liquiditat

a) hi ha el risc de mantenir actius amb poca rendibilitat o improductius.

b) s’arribarà a un concurs de creditors.

c) caldrà demanar finançament a curt termini.

d) s’haurà de soŀlicitar més finançament a llarg termini.

6.3. En quin tipus d’empreses els socis tenen responsabilitat limitada?

a) Societat cooperativa. 

b) Societat limitada.

c) Societat anònima.

d) Totes les respostes anteriors són correctes.

6.4. Quin és el fons de maniobra d’una empresa que mostra els saldos comptables següents?: mobiliari:

800 €, capital: 800 €, creditors per prestació de serveis: 250 €, aplicacions informàtiques: 450 €,

resultat: 700 €, clients: 1.000 € i proveïdors de l’immobilitzat a llarg termini: 500 €.

a) 250 €

b) 750 €

c) –750 €

d) –250 €

6.5. Si volem estudiar el grau de solvència a llarg termini d’una empresa, utilitzarem la ràtio de

a) liquiditat.

b) endeutament.

c) garantia (o solvència).

d) disponibilitat.



6.6. La societat Martí & Pujol està estudiant la possibilitat de comprar el patrimoni d’una altra o d’altres

societats i integrar-lo en el seu patrimoni. Aquest procés s’anomena

a) aliança d’empreses.

b) absorció.

c) fusió pura.

d) participació en societats.

6.7. En l’anàlisi DAFO, la bona formació del personal de l’empresa suposaria una

a) debilitat.

b) amenaça.

c) oportunitat.

d) fortalesa.

6.8. Què podem fer per a reduir el llindar de rendibilitat (o punt mort) d’una empresa?

a) Reduir el preu de venda del producte.

b) Incrementar-ne els costos fixos.

c) Reduir-ne els costos variables.

d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.

6.1. L’auditoria de comptes persegueix

a) emetre una opinió.

b) obtenir la imatge fidel dels estats financers auditats.

c) la uniformitat en l’aplicació dels principis i normes comptables.

d) Totes les anteriors són correctes.

6.2.  Si sabem que el període mitjà de maduració financer d’una empresa és de 110 dies i el període

mitjà de maduració econòmic és de 100 dies, podem deduir que:

a) el període mitjà de venda és de 10 dies.

b) el període mitjà de pagament és de 10 dies.

c) el període mitjà de cobrament és de 10 dies.

d) Cap de les anteriors.

6.3. Quina de les fonts de finançament següents és pròpia?

a) Emprèstit.

b) Amortitzacions.

c) Facturatge.

d) Cap de les anteriors.

6.4. Per a una determinada inversió,

a) el valor del VAN augmenta amb la taxa d’actualització.

b) el valor del VAN disminueix quan augmenta la taxa d’actualització.

c) el valor del VAN és independent de la taxa d’actualització.



d) si la taxa d’actualització és 0, el VAN és igual a la taxa interna de rendibilitat (TIR).

6.5. El conjunt de decisions que es prenen en l’àmbit directiu dels diferents departaments de l’empresa

formen part de

a) l’estratègia corporativa.

b) l’estratègia de negoci.

c) l’estratègia funcional.

d) Cap de les anteriors.

6.6. Quina de les següents afirmacions és falsa?

a) El creixement extern en una empresa és, en general, més car que el creixement intern.

b)  Les  estratègies  d’internacionalització  empresarial  impliquen  repercussions  organitzatives

importants i canvis culturals destacables.

c) El creixement intern en una empresa presenta un estalvi de temps important, ja que sol ser

més ràpid que el creixement extern.

d) La deslocalització empresarial comporta el tancament de les instal·lacions d’una empresa per a

ser traslladades a països estrangers, normalment amb uns costos salarials inferiors.

6.7. La reunió dels socis d’una societat anònima per a deliberar i prendre acords és

a) el consell d’administració.

b) la junta general d’accionistes.

c) el consell d’auditors de comptes.

d) el consell rector.

6.8. Les societats anònimes són

a) empreses individuals.

b) societats capitalistes.

c) entitats en què cada soci té sempre un vot.

d) societats personalistes.

6.1.  Quan una empresa comptabilitza el pagament a un proveïdor es/s’ _________ en el compte de

proveïdors i es/s’ _________ en el compte de bancs.

a) carrega, carrega

b) carrega, abona

c) abona, carrega

d) abona, abona

6.2. Quin dels documents següents NO forma part dels comptes anuals d’una empresa?

a) El balanç de comprovació de sumes i saldos.

b) El compte de pèrdues i guanys.

c) La memòria.

d) Cap de les respostes anteriors és correcta.



6.3. Considereu la informació següent, obtinguda del compte de pèrdues i guanys:

• ingressos d’explotació: 120.000 €;

• ingressos financers: 20.000 €;

• despeses d’explotació: 70.000 €;

• despeses financeres: 30.000;

• impost sobre societats aplicable del 30%.

Quina de les afirmacions següents és correcta?

a) El resultat abans d’impostos és de 50.000 €.

b) El resultat abans d’interessos i impostos és 40.000 €.

c) El resultat net és de 28.000 €.

d) L’impost sobre beneficis representa 18.000 €.

6.4. Si la ràtio de liquiditat de dues empreses, Y i Z, és de 1,62 i 0,92, respectivament, quina de les dues

empreses té més risc de suspensió de pagaments?

a) No es pot mesurar amb aquesta ràtio.

b) L’empresa Y.

c) L’empresa Z.

d) Cap de les dues empreses.

6.5. La rendibilitat financera d’una empresa estudia:

a) el rendiment de l’actiu de l’empresa.

b) el rendiment de les aportacions dels socis.

c) la capacitat de generar recursos propis.

d) la capacitat d’invertir de l’empresa.

6.6.  El termini de recuperació (payback)  d’una inversió és millor quan més _______ sigui i ha de ser

_______ a la durada de la inversió:

a) gran, superior

b) gran, inferior

c) petit, superior

d) petit, inferior

6.7. La dimensió temporal d’una estratègia de negoci és normalment a:

a) curt termini.

b) mitjà termini.

c) llarg termini.

d) Totes les respostes anteriors són correctes.

6.8. En el marc de l’anàlisi DAFO, els aspectes del projecte empresarial en què la competència esdevé

superior són un factor __________ i una ___________.

a) extern, amenaça



b) extern, oportunitat

c) intern, debilitat

d) intern, fortalesa

6.1. Quina de les afirmacions següents sobre el patrimoni empresarial i les masses

patrimonials de l’actiu i del passiu és correcta:

a) La partida “proveïdors” és una massa d’actiu corrent.

b) La partida “existències de productes acabats” és una massa de passiu.

c) El passiu no corrent està format pel conjunt de deutes a curt termini.

d) El patrimoni net representa el capital propi de la empresa.

6.2. Quin dels càlculs següents permet obtenir el fons de maniobra:

a) Actiu corrent – passiu corrent.

b) Patrimoni net + passiu no corrent – actiu no corrent.

c) Patrimoni net – passiu corrent.

d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

6.3. Quina de les afirmacions següents sobre l’anàlisi financera mitjançant les ràtios és

correcta?

a) Si la liquiditat és 1, l’empresa pot fer front a tots els deutes a curt termini amb l’import de

l’actiu corrent.

b) Si la solvència és 0,5, el total de les deutes és del triple de l’actiu.

c) Si la disponibilitat és 1, l’empresa té tants diners com deutes totals.

d) Totes les respostes anteriors són correctes.

6.4. Una font de finançament propi són

a) Els proveïdors.

b) Els recursos disponible en caixa.

c) Les reserves.

d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

6.5. Una forma de creixement extern de l’empresa és

a) la fusió pura.

b) la fusió per absorció.

c) la participació en societats.

d) Totes les respostes anteriors són correctes.

6.6. Com a forma jurídica d’un negoci, els denominats autònoms

a) són empresaris o empresàries individuals.

b) no necessiten un mínim de capital per a constituir-se.

c) tributen per l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

d) Totes les respostes anteriors són correctes.



6.7. En una matriu DAFO,

a) les amenaces provenen només de l’interior de l’empresa.

b) els punts forts o fortaleses provenen només de l’entorn de l’empresa.

c) es refereix al conjunt de debilitats (o punts dèbils), amenaces,  fortaleses (o punts forts) i

oportunitats de l’empresa.

d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

6.8. Quina de les afirmacions següents sobre la viabilitat financera d’un projecte

d’inversió dins de l’empresa és correcta?

a) Si la taxa interna de rendibilitat (TIR) és igual al 4%, el Valor Actual Net (VAN) per a una taxa

d’interès o d’actualització del 6% serà positiu (VAN > 0).

b) Si la TIR és igual al 10%, el VAN per a una taxa d’interès o d’actualització del 6% serà positiu

(VAN > 0).

c) La condició per acceptar sempre un projecte d’inversió és que el VAN resulti positiu, sigui quina

sigui la taxa d’interès o d’actualització (encara que sigui del 1% o fins i tot de menor valor).

d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

6.1. El Passiu del balanç s’ordena:

a) de major a menor liquiditat

b) de menor a major liquiditat

c) de major a menor exigibilitat

d) de menor a major exigibilitat

6.2. L’Actiu del balanç de situació s’ordena:

a) de major a menor liquiditat

b) de menor a major liquiditat

c) de major a menor exigibilitat

d) de menor a major exigibilitat

6.3. Quin dels següents elements NO és necessari per calcular el Valor Actual Net (VAN)?

a) El cost de capital

b) La taxa de rendibilitat interna

c) Els fluxos nets de caixa

d) El desemborsament inicial

6.4. Dels següents elements patrimonials, quin pertany als recursos propis (o finançament propi):

a) Emprèstit

b) Reserves

c) Crèdit a llarg termini

d) Préstec a curt termini



6.5. El creixement intern de l’empresa és adequat :

a) Si és vol un creixement ràpid.

b) Si es producte està saturat (mercat madur)

c) En la fase d’introducció del producte.

d) Si és vol dificultar la imitació del producte.

6.6. Una estratègia referència per tots els àmbits de l’empresa, com produir amb la màxima qualitat

possible, és una:

a) Estratègia corporativa

b) Estratègia de negoci

c) Estratègia funcional

d) Estratègia puntual.

6.7. Per poder constituir una societat anònima que ha emès un capital de 100.000 €, cal que aquest hagi

estat:

a) Totalment subscrit i desemborsat

b) Parcialment subscrit i totalment desemborsat

c) Totalment subscrit i parcialment desemborsat

d) Parcialment subscrit i desemborsat

6.8. La senyora Crispí és autònoma, de manera que:

a) La titular respon davant tercers amb tot el seu patrimoni empresarial.

b) La responsabilitat de l’empresària és limitada en alguns casos.

c) La titular respon davant tercers amb tot el seu patrimoni empresarial i particular.

d) La responsabilitat de l’empresària és sempre limitada.

6.1. Quant a les masses patrimonials, quina de les afirmacions següents és correcta?

a) Les partides “organismes de seguretat social deutors” i “banc i institucions de crèdit” formen

part de la massa patrimonial coneguda com actiu corrent.

b) El passiu corrent és aquell finançament obtingut per l’empresa amb un venciment inferior a un

any.

c) L’actiu del balanç també es coneix com a estructura econòmica.

d) Totes les afirmacions anteriors són correctes.

6.2. Sobre el Fons de Maniobra, quina de les afirmacions següents és correcta?

a) El Fons de Maniobra es descriu com la diferència entre els recursos

permanents i l’actiu corrent.

b) Si l’actiu corrent d’una empresa és de 40 unitats monetàries; el passiu corrent, de 20 unitats

monetàries, i els recursos permanents, de 80 unitats monetàries, el fons de maniobra és de 20

unitats monetàries.

c) El Fons de Maniobra és el valor que té l’empresa en el mercat financer.



d) Totes les afirmacions anteriors són correctes.

6.3. Sobre les fonts de finançament, quina de les afirmacions següents és correcta?

a) El crèdit comercial és el finançament automàtic que obté l’empresa pel temps que passa des

del moment de la compra fins a la data de pagament d’aquesta compra.

b) El facturatge és aquella font de finançament mitjançant la qual l’entitat financera lliura al client

una quantitat de diners i el client s’obliga a retornar-la al cap d’un temps establert junt amb els

interessos meritats.

c)  L’emprèstit  és  un  contracte  pel  qual  una  de  les  parts  s’obliga  a  cedir  a  l’altra  l’ús  d’un

determinat bé, per exemple un cotxe o un ordinador, a canvi d’una renda periòdica.

d) Cap de les afirmacions anteriors és correcta.

6.4. Indiqueu quin dels següents es considera un mètode dinàmic de selecció         d’inversions:

a) La TIR

b) El període de recuperació (pay-back)

c) El període mitjà de maduració.

d) Totes les anteriors.

6.5. Quina de les següents afirmacions és certa?

a) El valor que l’empresa suma a un producte o servei a partir de la seva activitat econòmica es

denomina valor afegit.

b) L’estratègia de diferenciació es basa a oferir un producte a un preu inferior a la competència,

però proporcionant el mateix valor afegit, o similar grau de satisfacció de necessitats dels clients.

c) La cooperació d’empreses és la unió entre diverses societats per crear-ne una de nova.

d) Les empreses multinacionals són aquelles que operen en més de deu països.

6.6. Les estratègies relacionades amb el dia a dia i que tenen una dimensió temporal a curt termini, es

denominen:

a) corporatives

b) de negoci

c) operatives

d) globals

6.7. En relació a les formes jurídiques de l’empresa... quina de les afirmacions

següents és correcta?

a) Per a constituir una societat cooperativa el mínim de socis és de 3, i la responsabilitat es limita

al capital aportat.

b)  La  societat  limitada  nova  empresa  es  creà  amb  l’ànim  d’estimular  la  creació  d’empreses

mitjançant la simplificació dels tràmits de constitució, que es poden fer per mitjans telemàtics.

c) En la denominació d’una societat anònima haurà de figurar necessàriament l’expressió SA o

societat anònima.



d) Totes les afirmacions anteriors són certes.

6.8. En la matriu DAFO:

a) Les debilitats son factors de caràcter extern de l’empresa.

b) Les amenaces es consideren factors de caràcter extern de l’empresa.

c) Les amenaces es consideren factors de caràcter intern de l’empresa.

d) Les fortaleses es consideren factors de caràcter extern de l’empresa.

6.1. El període mitjà de maduració d’una empresa comercial NO inclou el subperíode de:

a) vendes

b) fabricació

c) cobrament

d) proveïment

6.2. Quina de les afirmacions següents és correcta?

a) L’informe d’auditoria forma part dels comptes anuals o estats financers de l’empresa.

b) L’auditoria externa és aquella realitzada per personal de l’empresa.

c)  L’auditoria consisteix a analitzar si  les anotacions  que estan plasmades en els documents

comptables descriuen adequadament els fets que les han produït.

d) Totes les empreses estan obligades a realitzar auditories.

6.3. La utilització d’un compte corrent bancari per un import superior al saldo disponible, es denomina:

a) crèdit comercial

b) descompte d’efectes

c) facturatge

d) descobert en compte

6.4. Quant als mètodes de selecció d’inversions, quina de les següents afirmacions és FALSA?

a) Els mètodes dinàmics no tenen en compte el moment concret en què es produeix l’entrada o

la sortida de les quantitats monetàries.

b) Les inversions de reposició o renovació són aquelles en que es canvia un actiu vell per un altre

de nou.

c)  El  criteri  del  termini  de  recuperació  representa  el  temps  que  es  triga  a  recuperar  el

desemborsament inicial.

d) La TIR indica la rendibilitat màxima que genera una inversió.

6.5. Una estratègia que es fonamenta a oferir un producte substancialment diferent de la competència

és una estratègia:

a) Operativa

b) De diferenciació

c) De costos baixos



d) Cap de les anteriors

6.6.  El  trasllat  d’activitats  productives  des  de  països  industrialitzats  cap  a  països  en  vies  de

desenvolupament, es denomina:

a) internacionalització

b) globalització

c) deslocalització

d) Cap de les anteriors

6.7. El capital social mínim d’una Societat de Responsabilitat Limitada...

a) és variable

b) és de 3.005,06 €

c) és de 60.101,21€

d) Les SRL no tenen cap xifra mínima de capital social.

6.8. En una matriu DAFO, la variable que es refereix als aspectes del projecte empresarial en què la

competència esdevé superior, s’anomena:

a) Debilitats

b) Fortaleses

c) Amenaces

d) Oportunitats


