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II OLIMPÍADA D’ECONOMIA
FASE LOCAL
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

DADES DEL PARTICIPANT:
Nom: ...................................................................................................................
Cognoms: ...........................................................................................................

Centre: ................................................................................................................

L’enunciat consta de 7 pàgines (4 preguntes, 2 exercicis i 1 lectura).
La prova es valorarà sobre 10 punts.
Disposeu de 1 hora i 30 minuts per a la realització de la prova.

19 de maig de 2010
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PREGUNTA 1
Dels conceptes següents, situeu de forma adequada aquells que siguin fonts de
finançament per a l’empresa en les dues taules que se us donen:
(1 punt)
- Préstec
- Existències
- Dividends
- Reserves
- Pòlissa de crèdit
- Ampliació de capital
- Impost de Societats
- Emprèstit

Finançament
Propi

Finançament
Aliè

Finançament
Intern

Finançament
Extern

PREGUNTA 2
Definiu el concepte de fons de maniobra. Com s’interpreta el fet que una empresa
tingui un fons de maniobra negatiu? I en aquest cas, quines mesures aconsellaríeu
a l’empresa?
(1 punt)
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PREGUNTA 3
Comenteu les diferències i semblances entre una Cooperativa i una Societat de
Responsabilitat Limitada.
(1 punt)

PREGUNTA 4
Enumereu i descriviu tres característiques associades a l’esperit emprenedor. (1 punt)
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EXERCICI 1
De forma resumida, el desglossament del compte de pèrdues i guanys de l’empresa
OLIMPIA, S.A. és el següent:
(2 punts)
-

Ingressos d’explotació: 750.000 €
Despeses d’explotació: 600.000 €
Ingressos financers: 25.000 €
Despeses financeres: 90.000 €
Impostos: 39.375 €

D’altra banda, sabem que l’actiu és de 3.000.000 d’euros i el passiu exigible és de
2.400.000 euros.
Se us demana:
a. Calculeu la rendibilitat econòmica de l’empresa OLIMPIA, S.A. i interpreteu el
resultat.
b. Calculeu la rendibilitat financera de l’empresa OLIMPIA, S.A. i interpreteu el
resultat.
c. Compareu els resultats obtinguts en els apartats a i b i interpreteu aquesta
relació.
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EXERCICI 2
La mateixa empresa OLIMPIA, S.A. s’està plantejant la inversió en 2 projectes. El
projecte A implica un desemborsament de 120.000 euros i es preveu que generi uns
fluxos de caixa de 60.000 euros el primer any i 75.000 euros el segon any. El valor
residual del projecte A s’estima inexistent.
El projecte B necessita un desemborsament inicial també de 120.000 euros, i a canvi,
l’empresa OLIMPIA, S.A. obtindrà uns fluxos de caixa de 60.000 euros el segon any i
75.000 euros el tercer any (el primer any no genera fluxos). A més, el valor residual al
final del tercer any s’estima en 5.000 euros.
Suposant que el cost de capital (o la taxa d’actualització) és del 5% anual, se us
demana:
(2 punts)
a. Trobeu el VAN d’ambdós projectes.
b. Quin dels dos projectes recomanaríeu a l’empresa? Per què?
c. Sabent que la TIR del projecte A és el 7,916%, comenteu la viabilitat del
projecte A en el cas que el cost de capital incrementés.
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COMENTARI

Llegiu l’article següent:
LA PLANTILLA DE VALIRA TEM PEL FUTUR DEL GRUP
Els treballadors del fabricant d’utensilis de cuina Valira, amb seu a Reus (Baix Camp), temen
pel seu futur si la companyia canvia de propietaris.
Segons el secretari general de CCOO a Tarragona, Josep Anton Hernández, la direcció de
l’empresa ha comunicat als seus treballadors la seva intenció de vendre el grup i ja es troba en
negociacions amb alguns possibles inversors. L’empresa fou fundada per la família Betriu, a la
seva vegada expropietaris de Taurus.
Segons Hernández, els treballadors temen que la companyia pugui vendre la marca Valira – ja
que està molt ben posicionada en el mercat – així com algunes patents de productes, i en
canvi, el possible comprador desitgi prescindir de la plantilla i deslocalitzar la producció. El grup
ocupa prop de 190 treballadors.
Valira va presentar un expedient de regulació d’ocupació (ERO) temporal de catorze mesos el
passat octubre que afecta a tres de les quatre empreses del grup: Comercial Valira (matriu),
Arhosa (fabrica) i Lamsa (acabats i logística). El grup té a més una altra societat, Premersa,
sota la qual opera el taller mecanitzat.
L’empresa també ha comunicat als treballadors, segons CCOO, que es troba en un estat previ
al concurs de creditors.
Els treballadors es mobilitzaran per reclamar garanties de continuïtat industrial, així com el
pagament de les nòmines de desembre i les pagues extres, que encara no s’han abonat. En
els últims mesos, els pagaments han acumulat endarreriments.
Els treballadors de Valira es concentraran avui a les portes de la fàbrica com a mesura de
protesta, i es preveuen jornades de vaga per als dies 13, 20 i 27 de gener.
Expansión.com, 05-01-10, per M. A. Barcelona (Traduït al català)

Se us demana:

(2 punts)

a. Expliqueu el significat de les expressions subratllades en el text.
b. Enumereu i comenteu els principals factors que influeixen a l’hora d’escollir la
localització per a una empresa.
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