ПІДСУМКОВА М О Д У Л Ь Н А
(КОНТРОЛЬНА)РОБОТА
Дисципліна «Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва» розподілена на 5 модулів, у зв'язку з чим передбачено проведення 5-х
підсумкових модульних (контрольних) робіт, кожна з яких охоплює
теми відповідного модулю. За планом підсумкова контрольна робота з
1 модулю має на меті перевірку знань з 1-3 тем дисципліни; підсумкова контрольна робота з 2 модулю відповідно - з 4, 5 тем, з 3 модулю 6, 7 теми, з 4 модулю - 8-10 теми, з 5 модулю - 11 тему.
Кожна контрольна робота складається з 5 завдань (3 питання та 2
задачі) по 1 балу кожне. Таким чином, за контрольну роботу максимально можливо отримати 5 балів; загалом за 5 контрольних - відповідно
25 балів.
Контрольна робота виконується в аудиторії протягом 1 год. 20 хв.
Основними критеріями оцінювання підсумкової контрольної роботи є: самостійність виконання всіх передбачених завдань, змістовність
та логічність відповідей на питання, послідовність та правильність
розв' язку задач.
Орієнтовна структура підсумкової контрольної роботи з 1 модулю
Питання
1.
Визначте до якого виду діяльності (операційна, фінансова, інвестиційна) відносяться наступні операції: реалізація продукції,
отримання відсотків за депозитом, залучення інвестицій від бізнес-партнера, продаж та купівля облігацій, сплата та отримання
дивідендів.
2.
Визначте особливості нарахування бухгалтерської амортизації
підприємства.
3.
Перелічить особливості формування статутного капіталу акціонерними товариствами.
Задачі
Задача 1
АТ на початок року мало: акціонерний капітал - 600, резервний
фонд - 200, нерозподілений прибуток - 100. Одержаний протягом року
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прибуток склав 220. За рішенням акціонерів його буде розподілено
так: дивіденди - 10% від суми акціонерного капіталу на початок року,
відрахування до резервного фонду - 110, збільшення суми нерозподіленого прибутку - 50. Визначте загальну величину власного капіталу
на початок та кінець року.
Задача 2
З урахуванням незадовільної структури майна (власний капітал
65000, необоротні активи 40000, позичковий капітал 25000, оборотні
активи 30000, непокриті збитки -20000) підприємство вирішило зробити санацію балансу. Для цього було вирішено продати необоротні активи на суму 25000 при собівартості реалізації 15000, викупити 400
акцій власної емісії номінальною вартістю 65 за акцію за курсом 55,
домовитися із постачальником про списання боргів на суму 7000. Відобразити результат санації.
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