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Kérdések:
1. A vállalat alapvetı célja és a vállalati pénzügyi döntések osztályozása.
2. A vállalat értéke és a részvényesi érték kapcsolata. A részvényesi érték vállalat
irányítási aspektusai.
3. A vállalat pénzügyi környezete. A pénzügyi közvetítés intézményei, csoportjai.
4. A befektetés hozam-kockázat elemzése.
5. A befektetési pénzáramok becslésének szabályai. A pénz idıérték számítás alapjai.
Jelen és jövıérték, nettó jelenérték és belsı megtérülési ráta.
6. Speciális pénzáramok, az örökjáradék, évjáradék számítása, és alkalmazási területei.
7. Hozamok értelmezése a gyakorlatban. Kamatláb és hozam azonosságai, különbségei.
Az EBKM és THM számítás.
8. Az értékpapír forgalma, csoportjai. Az értékpapír értékelés koncepciója.
9. A kötvény fogalma, csoportjai. A kötvények értékelése. A kötvény árfolyam alakulás
szabályai
10. Részvények értékelése. A részvények fajtái, a részvények árfolyama és hozama. A
növekedési lehetıségek jelenértéke. Az osztalék növekedési ütemének és az elvárt
hozamrátának a becslése.
11. Számviteli kimutatások szerepe a vállalat vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetének
követésére. A mérleg és eredménykimutatás alapvetı összefüggései.
12. A gyakorlatban alkalmazott cash flow típusok. A direkt, indirekt, free cash flow
alapvetı jellemzıi.
13. A beruházási döntések folyamata. A beruházási folyamat jellemzı pénzáramai.
14. A beruházási pénzáramok becslésének szabályai. A kezdı, mőködési és végsı
pénzáram levezetése.
15. A beruházási döntések megalapozása során alkalmazott pénzügyi módszerek, a
módszerek alkalmazhatóságának feltételei és korlátai.
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