
 

  

Finanse przedsiębiorstwa uczestniczącego w obrotach zagranicznych 
  
Wykładowca: dr Katarzyna Sum 
  
CEL ZAJĘĆ: 
Zapoznanie uczestników z czynnikami zewnętrznymi wpływającymi na sytuację finansową 
przedsiębiorstwa,źrodłami finansowania działalności firm oraz zarządzaniem ich majątkiem. 
Przedmiotem uwagi jest takŜe zasady stosowania podatku dochodowego oraz VAT, w tym w 
szczególności w obrocie z innymi krajami Unii Europejskiej. 
  
PROGRAM: 
1.     Czynniki zewnętrzne wpływające na sytuację finansową przedsiębiorstwa 

•  Koniunktura gospodarcza 
• Polityka pienięŜna banku centralnego 
• Polityka budŜetowa, system podatkowy 
• Kształtowanie się kursu walutowego 
• Inne czynniki (m.in. regulacje dotyczące obrotu z zagranicą, zasady pomocy publicznej dla 

firm, odpowiedzialność cywilna za produkt, zasady ochrony konkurencji, certyfikacja 
produktów) 

2.     Waluty międzynarodowe stosowane w obrocie z zagranicą 

• Funkcje walut międzynarodowych  
• Dolar i euro jako najwaŜniejsze waluty międzynarodowe  
• Czynniki kształtujące kurs euro/dolar  

3.     Źródła pozyskiwania środków finansowych przez przedsiębiorstwa 

• Kapitały własne i kapitały obce  
• Czynniki wpływające na strukturę finansowania  
• Amortyzacja jako źródło finansowania  

4.     Zarządzanie majątkiem obrotowym 

• Składniki majątku obrotowego  
• Zarządzanie zasobami gotówkowymi i naleŜnościami  
• Zarządzanie zapasami  

5.     Wybrane źródła finansowania 

• Kredyty bankowe  
• Finansowanie poprzez emisję papierów wartościowych  
• Leasing i faktoring jako niekonwencjonalne formy finansowani  

6.     Podatki i ich wpływ na sytuację finansową firm 

• Podatek dochodowy od osób prawnych (Przychody, koszty uzyskania przychodu, zasady 
rozliczania podatku, rozliczanie straty - przykład)  

• Podatek od towarów i usług –VAT ( Czynności opodatkowane, podatnicy VAT, VAT w 
eksporcie i imporcie, podatek naleŜny i naliczony, handel na jednolitym rynku Unii 
Europejskiej, stawki, rozliczenie podatku – przykład)  
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