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      Anàlisi econòmica 

 
 

 

Avaluació tipus test 

 

1> De les següents tècniques, identifica la que no correspon en l’anàlisi del compte de 
resultats:[1 punt] 
 
☐ Percentatge respecte de les vendes.  

☐ Càlcul de variacions. 

☐ Representació gràfica. 

☐ Tractament de la informació relativa a les inversions de l’empresa. 

 

2> Quina és l’expressió de la rendibilitat econòmica? [1 punt] 
 
☐                 

                          BAII 

            re =     

                          Actiu 

 

☐  

                           BAI 

            re =     

                           Actiu 

 

☐                       

                           BAII 

            re =     

                          Passiu 

 

☐  

                            BAI 

            re =     

                      Patrimoni net 
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3> Un component de la rendibilitat econòmica anomenat marge: [1 punt] 
 
☐ Indica les unitats monetàries de vendes que es poden obtenir per cada unitat 

monetària invertida. 

☐ Mostra les unitats monetàries de vendes que es poden obtenir per cada unitat de 

compra d’actiu no corrent. 

☐ Indica els beneficis per unitat monetària ingressada per vendes. 

☐ Mostra els beneficis per unitat monetària cobrada relativa a les vendes. 

 

4> Un mètode per poder augmentar la rotació de l’empresa: [1 punt] 
 
☐ Caldria tenir més vendes amb la mateixa estructura econòmica (actiu) 

☐ Hauria de mantenir-se el nivell de vendes amb un increment de la inversió (actiu) 

☐ Seria augmentant el preu de venda mantenint els costos unitaris. 

☐ Disminuint els costos unitaris però mantenint constant el preu de venda. 

 

5> Analíticament, representarem la rendibilitat financera: [1 punt] 
 
☐ rf = Benefici net / Actiu 

☐ rf = Benefici net / Recursos propis 

☐ rf = BAII / Recursos propis 

☐ rf = Patrimoni net / Benefici net 

 

6> Calcula el palanquejament d’una empresa la qual té una xifra d’actiu en el balanç de 
123.520 €, els recursos propis són de 24.000 €, el benefici net que ha tingut al llarg de 
l’exercici de 2.300 € i les vendes han sigut de 63.400 €: [1 punt] 
 
☐ 5,15 

☐ 1,94 

☐ 2,25 

☐ 3,74 
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7> Explica com s’incrementa el marge de vendes, que és un component de la rendibilitat 
financera: [1 punt] 
 
☐ Reduint l’actiu i/o incrementant les vendes. 

☐ Incrementant la relació entre l’actiu i els recursos propis. 

☐ Incrementant l’actiu i/o reduint les vendes. 

☐ Pujant els preus de venda i/o reduint els costos 

 

8> Calcula la rendibilitat financera sabent que els recursos propis d’una empresa són de 
80.500 €, l’actiu és de 230.000 € i el benefici net en l’exercici que s’estudia és de 
22.400 €: [1 punt] 
 
☐ 23,28% 

☐ 27,82% 

☐ 16,14% 

☐ 33,15% 

 

9> Quin concepte té la relació entre actiu i recursos propis: [1 punt] 
 
☐ Marge 

☐ Rendibilitat financera 

☐ Rotació 

☐ Palanquejament 

 

10> Calcula el cost mitjà del finançament d’una empresa que a 31/12/2018 té uns 
recursos propis de 24.000 €, un passiu total de 71.450 €, un actiu corrent de 46.000 
€, unes despeses financeres de 4.300 € i uns ingressos financers de 7.100 €: [1 punt] 
 
 ☐ 6% 

 ☐ 7% 

 ☐ 8% 

 ☐ 9% 

 

Avaluació tipus test. Solucions 

 

11> De les següents tècniques, identifica la que no correspon en l’anàlisi del compte 
de resultats:[1 punt] 
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☐ Percentatge respecte de les vendes.  

☐ Càlcul de variacions. 

☐ Representació gràfica. 

☐ Tractament de la informació relativa a les inversions de l’empresa. 

 

12> Quina és l’expressió de la rendibilitat econòmica? [1 punt] 
 
☐                 

                          BAII 

            re =     

                          Actiu 

 

☐  

                           BAI 

            re =     

                           Actiu 

 

☐                       

                           BAII 

            re =     

                          Passiu 

 

☐  

                            BAI 

            re =     

                      Patrimoni net 

 

 

 

 

13> Un component de la rendibilitat econòmica anomenat marge: [1 punt] 
 
☐ Indica les unitats monetàries de vendes que es poden obtenir per cada unitat 

monetària invertida. 

☐ Mostra les unitats monetàries de vendes que es poden obtenir per cada unitat de 

compra d’actiu no corrent. 
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☐ Indica els beneficis per unitat monetària ingressada per vendes. 

☐ Mostra els beneficis per unitat monetària cobrada relativa a les vendes. 

 

14> Un mètode per poder augmentar la rotació de l’empresa: [1 punt] 
 
☐ Caldria tenir més vendes amb la mateixa estructura econòmica (actiu) 

☐ Hauria de mantenir-se el nivell de vendes amb un increment de la inversió (actiu) 

☐ Seria augmentant el preu de venda mantenint els costos unitaris. 

☐ Disminuint els costos unitaris però mantenint constant el preu de venda. 

 

15> Analíticament, representarem la rendibilitat financera: [1 punt] 
 
☐ rf = Benefici net / Actiu 

☐ rf = Benefici net / Recursos propis 

☐ rf = BAII / Recursos propis 

☐ rf = Patrimoni net / Benefici net 

 

16> Calcula el palanquejament d’una empresa la qual té una xifra d’actiu en el balanç 
de 123.520 €, els recursos propis són de 24.000 €, el benefici net que ha tingut al llarg 
de l’exercici de 2.300 € i les vendes han sigut de 63.400 €: [1 punt] 
 
☐ 5,15 

☐ 1,94 

☐ 2,25 

☐ 3,74 

 

 

 

 

 

 

17> Explica com s’incrementa el marge de vendes, que és un component de la 
rendibilitat financera: [1 punt] 
 
☐ Reduint l’actiu i/o incrementant les vendes. 

☐ Incrementant la relació entre l’actiu i els recursos propis. 

☐ Incrementant l’actiu i/o reduint les vendes. 

☐ Pujant els preus de venda i/o reduint els costos 
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18> Calcula la rendibilitat financera sabent que els recursos propis d’una empresa són 
de 80.500 €, l’actiu és de 230.000 € i el benefici net en l’exercici que s’estudia és de 
22.400 €: [1 punt] 
 
☐ 23,28% 

☐ 27,82% 

☐ 16,14% 

☐ 33,15% 

 

19> Quin concepte té la relació entre actiu i recursos propis: [1 punt] 
 
☐ Marge 

☐ Rendibilitat financera 

☐ Rotació 

☐ Palanquejament 

 

20> Calcula el cost mitjà del finançament d’una empresa que a 31/12/2018 té uns 
recursos propis de 24.000 €, un passiu total de 71.450 €, un actiu corrent de 46.000 
€, unes despeses financeres de 4.300 € i uns ingressos financers de 7.100 €: [1 punt] 
 
 ☐ 6% 

 ☐ 7% 

 ☐ 8% 

 ☐ 9% 

 


