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 Sprawozdanie ze spotkań koła Zarządzania finansami przedsiębiorstw  

za rok akademicki 2005/2006 

 

W roku akademickim 2005/2006 odbyło się 15 spotkań koła Zarządzania finansami 

przedsiębiorstw w ramach których poruszono m.in. następujące problemy: 

 ryzyka towarzyszące prowadzeniu działalności gospodarczej; metody racjonalizacji ryzyk; 

ubezpieczenia ryzyk finansowych; wpływ warunków pogodowych na wyniki finansowe; 

 strategie finansowania środków obrotowych; 

 instrumenty pochodne – kontrakty terminowe, opcje; 

 wskaźniki sprawozdań finansowych; model Du Ponta, sporządzenie analizy SWOT 

w oparciu o informacje dostarczane przez analizę wskaźnikową; 

 symptomy upadłości przedsiębiorstw w okresie krótszym niż jeden rok, wartości progowe 

wskaźników sprawozdań finansowych; analiza dyskryminacyjna: model Altmana 

i próby jego dostosowania do warunków polskich, uproszczona analiza dyskryminacyjna, model 

poznański;  

 wartość pieniądza w czasie; NPV (ang. Net Present Value); IRR (ang. Internal Rate of Return); 

współzależność między NPV a IRR; sytuacje w których podstawowa zależność pomiędzy NPV 

a IRR nie sprawdza się; ograniczenia w analizie NPV oraz kryterium NPV/AF (AF- ang. 

Annuity Factor); 

 planowanie: planowanie operacyjne, sporządzanie planu zakupów, plan środków pieniężnych, 

planowany bilans; budżetowanie; 

 koszt kapitału; WACC (ang. Weighted Average Cost of Capital); MCC (ang. Marginal Cost of 

Capital); 

 

Na spotkaniach wykorzystano następujące artykuły: 

 A. Wojtasik, Jak żyć z ryzykiem, Gazeta Bankowa, 2004, nr 24. 

 M. Kołowacik, Biznes z gwarancjami, Gazeta Bankowa, 2004, nr 18. 

 J. Kosiński, Ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej, Ekonomika i Organizacja 

Przedsiębiorstwa, 2000, nr 2 . 

 D. Siudowska, Rynek ubezpieczeniowy powoli dojrzewa, Gazeta Bankowa, 2004, nr 18. 

 J. Preś, Instrumenty pogodowe. Zarządzanie ryzykiem, Nowe Życie Gospodarcze, 2004, 
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nr 11. 

 J. Gajdka, D. Stos, Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji 

finansowej przedsiębiorstw (w:) Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju 

przedsiębiorstw, R. Borowiecki (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie – TNOiK, 

Kraków 1996. 

 A. Hołda, Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej 

z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, Rachunkowość, 2001, nr 5. 

 D. Wędzki, Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości 

polskich przedsiębiorstw, Bank i Kredyt, 2000, nr 5. 

 D. Wędzki, Wartości progowe wskaźników finansowych w badaniu upadłości 

przedsiębiorstw, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, T. 19, nr (75). 

 

W roku akademickim 2005/2006 przygotowywano również konferencję Studentów nt. 

Nauki ekonomiczne w badaniach Studentów – doświadczenia i strategie, do której zaproszono 

również członków pozostałych kół naukowych WSZiB w Krakowie oraz Studentów innych 

Uczelni. 
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