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Pytania egzaminacyjne z zakresu finansów przedsiębiorstwa
1. Stopa procentowa i jej znaczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw
2. Rodzaje stóp procentowych w gospodarce
3. Inflacja: pojęcie, przyczyny i rodzaje
4. Dłużne i wierzycielskie instrumenty finansowe
5. Rynek finansowy i jego struktura
6. Podstawowe różnice między akcją i obligacją korporacyjną
7. Formy prowadzenia działalności gospodarczej z punktu widzenia obowiązku ewidencji zjawisk
gospodarczych
8. Długo- i krótkookresowe cele zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
9. Struktura sprawozdania finansowego jako standard ewidencji zjawisk gospodarczych
10. Bilansowe reguły finansowania
11. Bilansowa reguła zachowania kapitału jako warunek wypłacalności długoterminowej
12. Struktura aktywów przedsiębiorstwa i jej znaczenie dla płynności finansowej
13. Struktura pasywów przedsiębiorstwa i jej znaczenie dla stabilizacji finansowej
14. Kapitał własny w przedsiębiorstwie: jego źródła i rodzaje
15. Płynność finansowa w ujęciu statycznym i dynamicznym
16. Pojęcie kapitału obrotowego netto i jego znaczenie w zarządzaniu finansami
17. Rodzaje działalności gospodarczej wyodrębnione w rachunku zysków i strat
18. Kategorie zysku w przedsiębiorstwie prowadzącym księgi rachunkowe
19. Różnica między zyskiem a przepływami pieniężnymi
20. Istota usługi finansowej jaką jest leasing, różnica między leasingiem finansowym i operacyjnym
21. Istota usługi finansowej jaką jest faktoring, różnica między faktoringiem pełnym i niepełnym
22. Franczyza: istota i znaczenie w rozwoju sektora MŚP
23. Kryterium podziału kosztów przedsiębiorstwa na koszty stałe i zmienne: przykłady
24. Próg rentowności i jego znaczenie w analizie finansowej
25. Cykl operacyjny w przedsiębiorstwie i jego czynniki
26. Cykl gotówkowy w przedsiębiorstwie i jego czynniki
27. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym
28. Amortyzacja: pojęcie, rodzaje i znaczenie w zarządzaniu finansami
29. Rodzaje wskaźników względnych wykorzystywanych w analizie zjawisk gospodarczych
30. Rentowność przedsiębiorstwa: pojęcie, rodzaje i pomiar
31. Finansowe wskaźniki wypłacalności krótkookresowej
32. Finansowe wskaźniki wypłacalności długookresowej
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