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Przedmiot: Finanse przedsiębiorstwa (2019/2020) 

 

Forma zajęć: wykład; ćwiczenia  

Kierunek studiów: Logistyka 

Rodzaj i rok studiów: stacjonarne I st., II rok 

Specjalność: nie dotyczy 

Wymiar godzin: 15 + 30 

Cel kształcenia: zapoznanie studentów ze współczesnymi koncepcjami i metodami zarządzania 

finansami przedsiębiorstwa oraz rozwój ich kompetencji w zakresie praktycznego posługiwania 

się nimi. 

 

I. Treści programowe: 
 

1. Źródła informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa:  

1.1. Bilans. 

1.2. Rachunek zysków i strat.  

1.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym. 

1.4. Rachunek przepływów pieniężnych.  

1.5. Informacje dodatkowe i objaśnienia. 

2. Cele i instrumenty zarządzania finansami przedsiębiorstwa: 

2.1. Ryzyko gospodarcze w działalności przedsiębiorstwa. 

2.2. Modele finansowania przedsiębiorstwa. 

2.3. Źródła finansowania przedsiębiorstwa. 

2.4. Znaczenie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. 

3. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie:  

3.1. Opracowywanie założeń do prognoz finansowych. 

3.2. Szacowanie  zapotrzebowania na aktywa trwałe.  
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3.3. Planowanie przychodów ze sprzedaży.  

3.4. Szacowanie kosztów działalności.  

3.5. Przygotowywanie prognoz finansowych z wykorzystaniem rachunku zysków i strat, 

bilansu oraz rachunku przepływu środków pieniężnych.  

3.6. Weryfikacja i ewentualna modyfikacja założeń do prognoz finansowych.   

3.7. Analiza zagrożenia upadłością.  

4. Optymalizacja struktury kapitałowej przedsiębiorstwa: 

4.1. Elementy składowe kapitałów firmy. 

4.2. Źródła pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwo. 

4.3. Koszt kapitału (istota i znaczenie kosztu kapitału, koszt kapitału własnego, koszt ka-

pitału obcego, średnioważony koszt kapitału). 

4.4. Czynniki kształtujące strukturę kapitału przedsiębiorstwa. 

4.5. Wpływ struktury kapitału na zyskowność. 

4.6. Struktura kapitału a ryzyko. 

5. Zarządzanie kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa: 

5.1. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym. 

5.2. Zarządzanie zobowiązaniami. 

5.3. Zarządzanie zapasami. 

5.4. Zarządzanie należnościami. 

5.5. Zarządzanie środkami pieniężnymi. 

6. Rachunek wartości pieniądza w czasie: 

6.1. Czynniki wpływające na zmianę wartości pieniądza  w czasie. 

6.2. Procent prosty. 

6.3. Procent składany. 

6.4. Harmonogram spłat kredytów. 

6.5. Rachunek rent. 

6.6. Wycena papierów wartościowych.  

7. Zarządzanie rzeczowym majątkiem trwałym: 

7.1. Potencjał gospodarczy przedsiębiorstwa. 

7.2. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycje. 

7.3. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. 

7.4. Ryzyko inwestycyjne. 
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8. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa: 

8.1. Istota wartości przedsiębiorstwa. 

8.2. Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa. 

8.3. Pomiar kreacji wartości przedsiębiorstwa. 

8.4. Metody wyceny wartości przedsiębiorstw.  

 
II. Zasady i kryteria zaliczenia przedmiotu: 

 

1) Końcowa ocena zaliczeniowa z przedmiotu jest oceną zaliczeniową z ćwiczeń. 

2) Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pozytywny wynik z kolokwium oraz aktywny 

udział w zajęciach.  

3) Podczas kolokwium sprawdzana jest umiejętność samodzielnego rozwiązywania za-

dań w zakresie zgodnym z treściami merytorycznymi omówionymi wcześniej                    

w trakcie zajęć. 

4) Oceny uzyskiwane przez studentów są uzależnione od skuteczności, czyli ilorazu 

uzyskanej liczby punktów i maksymalnej, możliwej do zdobycia, liczby punktów: 

100% - 95% 5,0 
94% - 86% 4,5 
85% - 76% 4,0 
75% - 66%  3,5 
65% - 56% 3,0 
55% -   0% 2,0 

5) Student ma prawo wglądu do ocenionych prac kontrolnych i uzyskania wyjaśnień na 

ich temat. 

 
III. Literatura zalecana: 

 

1) E.F. Brigham, J.F. Houston: Podstawy zarządzania finansami; PWE, Warszawa 2005. 

2) W. Bień: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; Difin, Warszawa 2011. 

3) M. Sierpińska, T. Jachna: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych; PWN, 

Warszawa 2007. 

 

 


