Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Факультет економічний
Спеціальність
Спеціалізація Облік і оподаткування
Семестр
10
Форма навчання денна
Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень): магістр
Навчальна дисципліна: Фінансовий аналіз
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ (ЗАВДАННЯ) № 1
1. Необхідність та сутність фінансового аналізу як виду економічного аналізу.
2. Напрямки поглибленого аналізу фінансового стану підприємства.
3. ЗАДАЧА. Маємо дані на кінець року (грн.):
Основні засоби
Оборотні кошти, в т.ч.:
запаси товарно-матеріальних цінностей
цінні папери
дебіторська заборгованість
готівка
Власний капітал
Довгострокові пасиви
Короткострокові пасиви
Виручка від реалізації продукції

10000
5000
3100
300
700
900
10400
2600
2000
24275

Визначити:
1. Частку позикових засобів в загальній вартості капіталу.
2. Коефіцієнт загальної ліквідності.
3. Коефіцієнт оборотності запасів
4. Внутрішній управлінський аналіз використовує:
A) докладну внутрішню інформацію;
B) дані публічної фінансової звітності;
C) демографічні дані;
D) рекламну інформацію.
5. Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг це:
A) різниця між об'ємом реалізованої продукції у вартісному виразі (без ПДВ) і
собівартістю продукції;
B) прибуток від реалізації непотрібних підприємству основних фондів;
C) дохід від оренди;
D) виручка від реалізації продукції.


Кількість балів за кожне з питань відповіді:
Для екзамену з 1 по 2 – по 5 балів; зад 3 – 10 балів; зад 9 – 10 балів; з 4 по 8 – по 2 бали;
Для заліку
з 4 по 8 – по 4 бали; зад 1 – 10 балів; зад 9 – 10 балів.

6. Коефіцієнт фінансової стійкості:
А) характеризує інтенсивність використання оборотних коштів;
В) це відношення вартості позикового капіталу до вартості власного;
С) це відношення вартості власного і довгострокового позикового капіталу до
вартості всього капіталу;
D) характеризує структуру пасиву.
7. Актив балансу підприємства дає інформацію про:
А) загальну суму капіталу і його розміщення;
В) загальну суму капіталу і його складові за джерелами утворення;
С) співвідношення власного і позикового капіталу;
D) співвідношення довгострокового і короткострокового позикового капіталу;
Е) співвідношення основного і оборотного капіталу.
8. Для аналізу ефективності фінансової діяльності підприємства застосовуються
показники:
А) фондовіддача;
В) рентабельність капіталу;
С) рентабельність продукції;
D) прибуток;
Е) вартість виробленої продукції.
9. ЗАДАЧА. За представленою інформацією розрахувати рівень операційного
левериджа на підприємстві і оцінити його зміну
Показники

Баз. пер.

Отч. пер.

1

Обсяг реалізації продукції (без ПДВ), тис. грн.

4590,5

3222

2

Сума постійних операційних витрат, тис. грн.

300

300

3

Рівень змінних витрат до обсягу реалізації

0,729

0,827
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1. Цілі та функції фінансового аналізу.
2. Аналіз структури пасиву балансу.
3. ЗАДАЧА. Маємо дані на кінець року ( грн.):
Основні засоби
Оборотні кошти, в т.ч.:
запаси товарно-матеріальних цінностей
цінні папери
дебіторська заборгованість
готівка
Власний капітал
Довгострокові пасиви
Короткострокові пасиви
Виручка від реалізації продукції

10000
5000
3100
300
700
900
10400
2600
2000
24275

Визначити:
1. Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу.
2. Частку оборотних коштів у вартості майна.
3. Коефіцієнт оборотності цінних паперів.
4.Зовнішній фінансовий аналіз використовує:
A) докладну внутрішню інформацію;
B) дані публічної фінансової звітності;
C) демографічні дані;
D) рекламну інформацію.
5.Рентабельність підприємства (загальна) розраховується як:
A) відношення загального (чистої) прибутку до витрат всіх виробничих фондів
підприємства;
B) відношення прибутку від реалізації продукції до собівартості продукції;
C) відношення вартості продукції до чисельності працюючих;
D) відношення прибутку від реалізації продукції до чисельності робітників.


Кількість балів за кожне з питань відповіді:
Для екзамену з 1 по 2 – по 5 балів; зад 3 – 10 балів; зад 9 – 10 балів; з 4 по 8 – по 2 бали;
Для заліку
з 4 по 8 – по 4 бали; зад 1 – 10 балів; зад 9 – 10 балів.

