
Pytania teoretyczne „tak” lub „nie”: 

 

1. Wskaźniki sprawności mierzą zdolność firmy do spłaty zadłużenia. 

2. Rentowność jest poprawnym miernikiem kondycji firmy. 

3. Dźwignia kapitałowa jest ilorazem pasywów względem kapitału własnego. 

4. Jeśli ROAA>ROAB, to firma A jest lepsza od firmy B. 

5. Druga wersja schematu duPonta opisuje dekompozycję ROA. 

6. Dźwignia kapitałowa może służyć do oceny pionu finansowego firmy. 

7. Czynniki duPonta są porównywalne między sobą. 

8. RoR to rentowność przychodów. 

9. Rentowność przychodów pozwala na rozwinięcie drzewka DuPonta. 

10. W niepoprawnej wersji stopy wzrostu zrównoważonego pomija się zysk netto. 

11. Stopę wzrostu zrównoważonego porównuje się ze stopą wzrostu przychodów. 

12. Gdy stopa wzrostu przychodów jest mniejsza od stopy wzrostu zrównoważonego to 

należy oczekiwać nadwyżki gotówki. 

13. Gdy stopa wzrostu przychodów jest większa od stopy wzrostu zrównoważonego to należy 

oczekiwać niedostatku gotówki. 

14. W ROE brakuje informacji o ryzyku. 

15. Rentowność przychodów odzwierciedla strategię cenową firmy. 

16. Dużej rotacji aktywów zwykle towarzyszy niska rentowność przychodów. 

17. W firmach handlowych rotacja aktywów jest zwykle niska. 

18. Wskaźnik ROE jest stopą wzrostu. 

19. Wskaźniki sprawności informuję o szybkościach obrotu kapitałem własnym. 

20. Efektywność może być utożsamiana ze sprawnością. 

21. Rozwinięciem zyskowności są marże. 

22. Wskaźniki krotności pokrycia dotyczą wypłacalności. 

23. Wskaźniki krotności pomijają EBIT. 

24. Sprawozdanie z Cash Flow nie jest dokumentem pierwotnym, lecz wtórnym. 

25. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 

26. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura kapitałowa. 

27. Wskaźnik zysku zatrzymanego to iloraz przyrostu kapitału własnego względem zysku 

netto. 

28. Gdy wzrost rzeczywisty przewyższa wzrost zrównoważony to należy unikać emisji 

nowych akcji. 

29. Wzrost nadmierny może doprowadzić do upadłości firmy. 

30. Reedukacja w wypłatach dywidend nie wpływa na skutki wzrostu nadmiernego. 

31. Restrukturyzacja jest sposobem na usunięcie skutków wzrostu nadmiernego. 

32. Restrukturyzacja jest przeciwieństwem strategii konglomeratowej. 

33. Przypadkiem usług zleconych jest franczyza. 

34. Podnoszenie cen nie likwiduje wzrostu nadmiernego. 

35. „Dojną krową” jest firma z nadmiarem gotówki. 

36. Niedostateczny wzrost rzeczywisty skutkuje niedostatkiem środków pieniężnych. 

37. Konserwatywna polityka finansowa chroni zasoby pieniężne firmy. 

38. „Koniem trojańskim” jest firma zajmują się wrogimi przejęciami. 

39. Zwracając kapitał akcjonariuszom firma przyznaje się do wzrostu niedostatecznego. 

40. Wzrost firmy można kupić poprzez joint-venture. 

41. Inflacja nie wpływa na stopę realnego wzrostu zrównoważonego. 



42. Sposobem na przejęcie firmy jest wykup pakietu kontrolnego akcji. 

43. Nadmiar środków pieniężnych skutkuje spadkiem ceny rynkowej akcji. 

44. Firmy z niedostatecznym wzrost rzeczywistym cierpią na brak środków pieniężnych. 

45. Planowanie finansowe jest częścią analizy finansowej. 

46. Sprawozdanie pro forma nie jest dokumentem obligatoryjnym. 

47. W modelu planowania finansowego uwzględnia się prognozę wzrostu zrównoważonego. 

48. W metodzie uproszczonej planowania finansowego wielkością inicjującą jest prognoza 

przychodów ze sprzedaży. 

49. W metodzie udziałów procentowych planowania finansowego zamiast wartości 

uwzględnia się stopy wzrostu. 

50. Celem planowania finansowego jest określenie zapotrzebowania na kapitały własne. 

51. W metodzie parametrycznej planowania finansowego podstawę stanowi równanie 

wzrostu. 

52. Free Cash Flow jest różnicą między dopływem gotówki i wydatkami na inwestycje. 

53. Elastyczność powinna być kojarzona z cross ratio. 

54. W metodzie wzrostu zrównoważonego planowania finansowego przychody wynikają ze 

strategii rozwoju firmy. 

55. W planowaniu metodą wzrostu zrównoważonego celem jest określenie zapotrzebowania 

na dodatkowe fundusze. 

56. Free Cash Flows nie zależą od przyrostu w wydatkach operacyjnych. 

57. Elastyczność jest miernikiem nachylenia krzywej. 

58. Elastyczność to iloraz ilorazów. 

59. W planowaniu metodą wzrostu zrównoważonego początek kalkulacji stanowią przychody 

ze sprzedaży. 


