Národní reprezentant EBC*L (země)

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ZNALOSTÍ (za každou otázku 4 body)
Body

1.

Jak se vypočítá likvidita 1. stupně a o čem vypovídá?

U

2.

Co znamená zisk/ztráta z obvyklé obchodní činnosti, jak se vypočítá?

B

3.

Co rozumíme pod pojmem přímé náklady (jednicové náklady). Uveďte dva
příklady z činnosti kadeřnického salónu.

K

4.

Jaká formální kriteria musí být splněna pro právně závazný podpis?

W

5.

Jak se vypočítá rentabilita vlastního kapitálu (ROE)?

U

6.

Nejčastější právní formou je „podnik jednotlivce“.
Uveďte, prosím, 4 důvody, proč je tato právní forma tak často volena.

W

7.

Co rozumíme pod pojmem odpis a jak se vypočítá?

B

8.

Čím se vyznačuje účetnictví profitcenter v porovnání s účetnictvím nákladových K
středisek?

9.

Co rozumíme pod pojmem oběžná aktiva? Uveďte dvě položky oběžných aktiv
na příkladu obchodu s nábytkem.

B

10.

Co rozumíme pod pojmem variabilní náklady? Uveďte dva příklady variabilních
nákladů na příkladu květinářství.

K

11.

Jak se vypočítá koeficient vlastního kapitálu? O čem tento ukazatel vypovídá?

U

12.

Co je největší předností právní formy „s.r.o.“?
Jaké jsou naopak její nevýhody (3 nevýhody)?

W

13.

Je možné vybírat vlastní kapitál firmy okamžitě (v hotovosti)? Odůvodněte svoji
odpověď.

B

14.

Proč nelze přebírat čísla z finančního účetnictví bez kontroly a beze změn do
nákladového účetnictví?
Odůvodněte svoji odpověď!

K

15.

Co to znamená kolektivní prokura?

W

16.

Je Cash flow zpravidla vyšší nebo nižší než zisk? Odůvodněte svoji odpověď.

U

Národní reprezentant EBC*L (země)

OTÁZKY NA POCHOPENÍ (za každou otázku 6 bodů)
Body

17.

Podnikatel by chtěl ještě před koncem roku koupit firemní vůz za 24.000 Euro.
„To sníží ještě v tomto roce můj zisk o 24.000 Euro. Tak ušetřím vysokou
částku na daních.“

B

Vysvětlete, prosím, zda má podnikatel s touto domněnkou pravdu či nikoli.
18.

Předpokládejme, že jste společník veřejné obchodní společnosti. Ta se

W

dostane do konkursu (musí vyhlásit platební neschopnost). Protože máte jako
jediný ze čtyř společníků této veřejné obchodní společnosti významnější
soukromý majetek, pokouší se věřitelé vymoci své veškeré pohledávky od Vás
samotných.
Budou úspěšní? Svoji odpověď zdůvodněte.
19.

Fitnesscentrum je v létě málo vytížené. To představuje kvůli vysokým fixním
nákladům silné zatížení:

K

a. Jaké jsou u fitnesscentra možné fixní náklady?
b. Může fitnescentrum snížit cenu pod vypočtené dlouhodobé náklady
(zvláštní letní slevy), aby se v létě vytížení zlepšilo? (odůvodnění
z hlediska podnikové ekonomiky)
c. Pokud by se fitnescentrum rozhodlo pro takové opatření: Jaké negativní
důsledky by to s sebou mohlo přinést? (Uveďte dva příklady)
20.

Bilance vykazuje a straně aktiv souhrn ve výši 300.000 Euro. Na straně
pasiv se nachází cizí kapitál ve výši 280.000 Euro. Cizí kapitál se skládá
ze 150.000 Euro dlouhodobého bankovního úvěru a z 80.000 Euro
rezerv společně s 50.000 Euro krátkodobých závazků. Příjmy z prodeje
činí 1.000.000 Euro.
a. Vypočítejte koeficient vlastního kapitálu firmy.
b. Jak tento koeficient vlastního kapitálu posuzujete?

U
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PŘÍPADOVÁ STUDIE (12 bodů)

21.

Výkaz zisků a ztrát firmy (ve formě účtů) vypadá takto:
Výkaz zisků a ztrát

Náklady na zboží
Provozní náklady
Osobní náklady
Reklama
Odpisy
Úrokové náklady
Mimořádné náklady

26 000 000 Tržby z prodeje
5 000 000 Výnosy z úroků a cenných papírů
15 000 000 Mimořádné výnosy
1 000 000
4 000 000
2 000 000
1 000 000

Zisk

3 000 000
57 000 000

50 000 000
4 000 000
3 000 000

57 000 000

Jak vysoký je ...

Body

a) provozní výsledek?
b) výsledek obvyklé obchodní činnosti ?
c) Cash flow?
d) Jaké závěry lze učinit z vypočítaných ukazatelů?

Ke každé úloze uveďte kompletní výpočet.
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