Krajowy Reprezentant EBC*L w Polsce

Przykładowy zestaw egzaminacyjny
Szanowni Uczestnicy Egzaminu EBC*L!
Egzamin EBC*L trwa 120 minut - 2 godziny zegarowe, prawidłowo rozwiązując wszystkie zadania
egzaminacyjne można zdobyć maksymalnie 100 punktów.
Aby zdać egzamin należy uzyskać minimum 75 punktów. Wynik egzaminu może być: „zdany” lub
„niezdany” (zdającym nie jest podawana zdobyta liczba punktów).
Zestaw egzaminacyjny składa się z arkusza egzaminacyjnego i 5-ciu kartek z logo EBC*L, na których
należy udzielać odpowiedzi. Podczas egzaminu nie można korzystać z żadnych dodatkowych
materiałów!. Jeżeli podczas egzaminu zabraknie kartek należy zgłosić się do osoby nadzorującej.
Wszystkie niewykorzystane (puste) kartki oraz kartki z rozwiązaniami należy oddać osobie
nadzorującej.
Prosimy o uzupełnienie poniższych pól. Złożenie własnoręcznego podpisu jest potwierdzeniem
osobistego uczestnictwa w niniejszym egzaminie. Własnoręczny podpis oznacza zgodę na
umieszczenie swoich danych osobowych w bazie uczestników egzaminu EBC*L, adres poczty
elektronicznej stwarza możliwość elektronicznego przesłania wyniku egzaminu.

Tytuł, Nazwisko, Imię

Miejsce zamieszkania (kod miejscowość, ulica, nr domu)

Data urodzenia

Telefon kontaktowy

Data egzaminu

e-mail

Podpis

WYPEŁNIANE PRZEZ CENTRUM EGZAMINACYJNE:
Nazwa Centrum Egzaminacyjnego:
Osoba nadzorująca:

Czas oddania egzaminu:

........

Liczba dodatkowych kartek egzaminacyjnych:

........

Potwierdzenie Osoby Nadzorującej
(dane kandydata zostały sprawdzane z dowodem tożsamości)
WYPEŁNIANE PRZEZ KRAJOWEGO REPREZENTANTA EBC*L:
Osoba sprawdzająca (tytuł, nazwisko i imię):
Wynik egzaminu:

Miejscowość, Data, Podpis
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PYTANIA SPRAWDZAJĄCE (PO 4 PUNKTY ZA PYTANIE):
Punkty
1. Jak się oblicza i jak interpretuje wskaźnik płynności pierwszego stopnia?
2. Wyjaśnij, o czym mówi wskaźnik rentowności kapitału całkowitego i w jaki
sposób się go oblicza?
3. Wyjaśnij, co to jest kapitał własny i o czym świadczy jego wielkość?
4. Wyjaśnij, w jaki sposób oblicza się rentowność kapitału własnego?
5. Co rozumie się pod nazwą koszty bezpośrednie, podaj dwa przykłady
kosztów bezpośrednich ponoszonych dla przykładu w salonie fryzjerskim.

A
A
K
B
B

6. Wyjaśnij, co to są wierzytelności, jak są one wykazywane w sprawozdaniu
finansowym na koniec roku obrotowego?
7. Wyjaśnij, co to jest amortyzacja i jak się ją oblicza?
8. Podaj, czym różni się rachunek według centrów kosztowych od rachunku
kosztów pełnych?
9. Wyjaśnij pojęcie majątek obrotowy. Podaj dwa przykłady środków
obrotowych w przedsiębiorstwie produkującej meble.
10. Wyjaśnij, co rozumie się przez pojęcie koszty zmienne? Podaj dwa przykłady
składników kosztów zmiennych w przedsiębiorstwie sprzedającym kwiaty.
11. Czy można w gotówce wycofać kapitał własny natychmiast po rozpoczęciu
działalności przez przedsiębiorstwo? Uzasadnij swoją odpowiedź!
12. Z czego wynika zmiana stanu produktów gotowych w wariancie
porównawczym rachunku zysków i strat? Uzasadnij swoją odpowiedź!
13. Jakie są najważniejsze zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Jakie
są wady prowadzenia działalności w tej formie organizacyjno-prawnej? Podaj
po trzy przykłady
14. Najczęściej stosowaną formą działalności gospodarczej jest przedsiębiorstwo
jednoosobowe. Podaj cztery powody, dla których ta właśnie forma jest tak

B
K
B
K

G

A

G

G

często wybierana.
15. Wyjaśnij, co oznacza prokura łączna?
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16. Jakie formalne kryteria muszą być spełnione, aby zaciągnięcie zobowiązania
przez przedsiębiorcę było ważne i skuteczne?

A

PYTANIA PROBLEMOWE ( PO 6 PUNKTÓW ZA PYTANIE):

Punkty
17. Przedsiębiorca chciałby nabyć pod koniec roku samochód służbowy za 24.000
€. ”Dzięki temu zredukuję mój zysk o 24.000 €, i zaoszczędzę płacąc
niższy podatek.”
Wyjaśnij, czy przedsiębiorca ma rację, czy też nie? Odpowiedź uzasadnij.

18. Załóżmy, że jesteście Państwo wspólnikiem spółki jawnej. Została ogłoszona
jej upadłość. Jako jedyni z czterech wspólników dysponujecie Państwo
znacznym majątkiem osobistym, w związku z czym, wierzyciele próbują
uzyskać zaspokojenie należnych im roszczeń wyłącznie z Państwa majątku.

B

G

Czy działanie takie zakończy się sukcesem? Uzasadnij odpowiedź!

19. Z usług pewnego Fitness Centrum „X” w sezonie letnim korzysta niewiele osób,
przez co Centrum osiąga słabe wyniki. Powodem tego są wysokie koszty stałe
nierównoważone przychodami sezonu letniego.
a) Jakie są możliwe koszty stałe w Fitness Centrum?
b) Czy Centrum powinno obniżyć cenę poniżej wyliczonego długookresowego
kosztu własnego, aby latem poprawić wyniki ?
c) Jakie negatywne następstwa mogłoby przynieść takie rozwiązanie w tym
przypadku?

20. Przedsiębiorca, zajmujący się sprzedażą artykułów sportowych, zamknął dany
rok
ze stratą w wysokości 100.000 €, uzyskany przez niego zysk ze sprzedaży
wyniósł 20.000 €.
a) Jak oceniasz wyniki działalności przedsiębiorstwa?
b) Podaj dwie przyczyny, które mogły spowodować powstanie straty bilansowej.
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STUDIUM PRZYPADKU (12 PUNKTÓW ZA PYTANIE):
Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa X obejmuje:
Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu
Przychody ze sprzedaży
Przychody finansowe
Koszty osobowe
Zyski nadzwyczajne
Koszty reklamy
Amortyzacja
Koszty odsetek
Straty nadzwyczajne

26.000,00
45.000,00
4.000,00
15.000,00
3.000,00
1.000,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00

Punkty
a) Ustal, jaka jest kwota wyniku operacyjnego?
b) Ustal, jaka jest kwota wyniku działalności gospodarczej ?

a) Ustal, jakie jest saldo z przepływów pieniężnych?
d) Jakie wnioski można wyciągnąć z wyliczonych kwot?

Podaj dla każdego zadania pełne wyliczenie!

0411-01
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