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Rodzaje przedsiębiorstw (wielkość, fazy rozwoju)
Struktura bilansu i rachunku zysków i strat.
Struktura aktywów trwałych według bilansu.
Struktura aktywów obrotowych według bilansu.
Struktura kapitału własnego według bilansu.
Struktura zobowiązań (i rezerw na zobowiązania) według bilansu.
Zysk z działalności operacyjnej według rachunku zysków i strat.
Zysk z działalności gospodarczej.
Zysk brutto i zysk netto.
Koszty finansowe i przychody finansowe.
Aktywa bieŜące.
Źródła finansowania przedsiębiorstwa według bilansu.
Interpretacja zmian wskaźnika szybkości obrotu zapasami (liczba cykli i w dniach).
Interpretacja zmian wskaźnika szybkości obrotu naleŜnościami (liczba cykli i w dniach).
Interpretacja zmian wskaźnika szybkości obrotu zobowiązaniami (liczba cykli i w dniach).
Pojęcie rentowności ROE i ROA.
Pojęcie bieŜącej płynności oraz róŜnica pomiędzy wskaźnikiem bieŜącej płynności a
wskaźnikiem szybkim.
Mocne i słabe strony, szanse i zagroŜenia – identyfikacja.
Operacyjny próg rentowności w przedsiębiorstwie.
Margines bezpieczeństwa a ryzyko działalności.
Rentowność kilku róŜnych projektów.
Dźwignia operacyjna – zaleŜność i zastosowanie.
Wartości dźwigni operacyjnej + operacyjny próg rentowności.
Dźwignia finansowa – zaleŜność i zastosowanie.
Finansowy próg rentowności.
Wartości dźwigni finansowej + finansowy próg rentowności.
Metody zarządzania zapasami (ABC, optymalna wielkość partii dostawy, just in time)
Motywy utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie.
Strategie zarządzania kredytem kupieckim.
Cash pooling w zarządzaniu środkami pienięŜnymi.
Istota i zastosowanie modelu Altmana.
Ryzyko kursowe przedsiębiorstwa eksportującego i importującego (przyczyny i skutki).
Opcje walutowe (call i put) oraz ich zastosowanie w zabezpieczaniu przed ryzykiem
kursowym.
Rodzaje krótko i długoterminowych źródeł finansowania.
Własne i obce źródła finansowania.
Istota działalności aniołów biznesu.
Faktoring (istota, strony transakcji, rodzaje).
Kapitał ryzyka – fundusze venture capital/private equity (istota, róŜnice, dezinwestycje).
Obligacje korporacyjne (pojęcie, rodzaje, rola ratingu).
Finansowanie pośrednie typu mezzanine.
Emisja akcji jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstw (korzyści, koszty).
New Connect i jego rola.
Kredyt bankowy jako źródło finansowania (rodzaje kredytów, odsetki proste i
zdyskontowane).
Leasing (strony transakcji, rodzaje, znaczenie).
Formy prowadzenia działalności gospodarczej (podstawowe cechy, róŜnice + akty prawne
określające zasady ich funkcjonowania).
Franchising jako forma finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw.
Rodzaje funduszy UE.
Programy operacyjne dla przedsiębiorstw.
BieŜące czynniki typu mikro mające wpływ na decyzje finansowe przedsiębiorstw.
BieŜące czynniki typu makro mające wpływ na decyzje finansowe przedsiębiorstw.
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