Testy z Fin. managementu
1. V: Prístupy k oceňovaniu CP –> CAMP, APT
V: Metódy fin. plánu – globálny model, nulového bodu, pomer. ukazovateľov
M: Daňový štít
M: Hodnotenie efektívnosti investičných projetkov pri limit. zdrojoch – hlavné
kritériá
2. V: Hodnotenie efektívnosti nových projektov????????????????????
V: Emisia akcií (techniky, proces)
M: Typy dividendovej politiky
M: Účinky inflácie na finančné investovanie
3. V: Kapitálový rozpočet
V: Dividendová politika a teória
M: Štruktúra finančného plánu
M: Charakteristika optimálnej kapitálovej štruktúry???????????????????
4. V: Vnútorná hodnota akcie
V: Náklady kapitálu
M: Hodnota portfólia akcií??????????????????????????????????????????
M: Agentské teórie
test
V: Rozhodovanie o výške dividendy
V: M-M model (prístupy k riešeniu finančnej štruktúry podniku)
M:
M:
test
V: Krátkodobý finančný plán
V: Metódy hodnotenia vecných investícií
M: Metóda priemerných ročných Nákladov
M: Ukazovateľ zadĺženosti
vvtest
V: Fin. deriváty v zabezpečovacích stratégiách portfólia
V: Externé faktory finančného managementu
M: Subskripčná cena akcie???????????????????????????????????????
M: asi áno - Faktory ovplyvňujúce optimálnu kapitálovú
štruktúru??????????? dvojité zdanenie, úvery, výkyvy cash flow,
agentský problém atď?
5. V: Riziko portfólia – efektívne a optimálne portfólio
V: Činitele ovplyvňujúce finančnú štruktúru??? (je to toto? Daňový štít, riziko
Bankrotu a ostatné: voľnosť verzus fixnosť, výkyvy cash flow, dvojité
zdanenie, podmienky na úvery sú rôzne, manažéri verzus majitelia, vplyv
inflácie, štruktúra podnikového majetku atď)

M: Výplata dividend v SR – zdroj
M: Metódy rizika vecných investícií????????????
6. V: Riziko vecných investícií – rizikovosť???????
V: Podmienky rovnováhy v medzinárodných financiách
M: Periodické plánovanie
M: Spôsoby distribúcie dividendy
7. V: Determinanty finančného rozhodovania
V: Výnos a riziko portfólia akcií – miera trhového rizika
M: Hlavné oblasti finančného riadenia
M: Hlavný ukazovateľ – diskontný faktor pri obligácii – vzorec
8. V: Model CAMP
V: Oceňovanie CP????????????????????????????????????
9. V: Emisia obligácií – postup, výhody, nevýhody
V: Kapitálový rozpočet pri obmedzených zdrojoch

Že vraj ešte neboli:






Dividendová politika
Externé faktory vplývajúce na finančný manažment
Deriváty v investičných stratégiach
??? nevieme ďalej, ale asi M-M model
Test 1 nebol(CAPM, APT atď)

