
Testovací  otázky  –  Přístup  ke  zdrojům  –  školení  v  oblasti
inovativního  přístupu  k  veřejným  financím,  potenciálu

crowdfundingu a získávání firemních sponzorů- modul 4

Kontrolní otázky:

1/ Co rozumíme pod pojmem „kapitál“?:
a/ Peníze z banky
b/ Aktuálně dostupná aktiva jako majetek, pozemky, úspory.
c/ Pronájem

2/ Pracovní kapitál:
a/ Nemůže překročit hranice samosprávných celků
b/ Je to, co se používá v jeho každodenních obchodních operacích
c/ Je částka, o kterou oběžný majetek převyšuje oběžné závazky

3/ Podkapitalizace:
a/ Podporuje rozvoj místních komunit
b/ Je zárukou dodávek
c/  Je  „stav,  který  existuje,  když  společnost  nemá dostatek  hotovosti  na  vykonávání  své
činnosti a vyplácení svých věřitelů“

4/ Centrum vkusu má 2 možnosti toku financování, které obě nesou:
a/ 100% míra grantu
b/ 50 % míra grantu
c/ 80 % míra grantu

5/ Cirkulární ekonomika:
a/ Vede k redukci často přetíženého dodavatelského řetězce
b/ Podílí se na rozvoji těžby surovin a vyhledávání nových ložisek surovin
c/ Určuje přesný počet účastníků dodavatelského kruhu

6/ Ideální obchodní anděl bude mít následující:
a/ Vynikající obchodní reference
b/ Neexistuje
c/ Přednostně se likviduje ve spalovnách

7/ Které z těchto tvrzení o crowdfundingu je NEPRAVDIVÉ?:
a/ Crowdfunding je použití malých částek peněz od velkého počtu individuálních lidí s cílem
získat finance na začínající podnikatelský nápad
b/ Crowdfunding využívá sociální sítě a speciální webové stránky k propojení podnikatelů s
potenciálními investory
c/ Crowdfunding lze dosáhnout prostřednictvím koncertů nebo jiných podobných veřejných
akcí

8/ Která z následujících možností nejlépe popisuje počáteční kapitál:
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a/ Počáteční kapitál je jiný název pro rizikový kapitál
b/ Počáteční  kapitál  jsou počáteční  peníze použité k  financování  nového podnikání  nebo
nového produktu
c/ Počáteční kapitál je obvykle jednou ze sedmi fází při získávání financí pro začínající podnik

9/ Které z následujících tvrzení o podnikatelských úvěrech je NEPRAVDIVÉ:
a/ Podnikatelské  úvěry lze  použít  k  nákupu vybavení,  vozidel  a/nebo majetku ak pokrytí
jiných výdajů
b/ Podnikatelský úvěr zajištěný kolaterálem je zpravidla pod vyšší úrokovou sazbou než úvěr
bez kolaterálu.
c/ Při jakémkoli podnikatelském úvěru musí dlužníci obvykle zaplatit zřizovací nebo zřizovací
poplatek

10/ Které z následujících tvrzení o Angel Investors je NESPRÁVNÉ?:
a/ Andělští investoři vědí, že tento typ investice je obvykle vysoce rizikový
b/ Andělští investoři se starají o fond peněz od jiných investorů a vybírají si, které obchodní
příležitosti budou financovat jejich jménem.
c/ Andělští investoři jsou jednotlivci, kteří investují peníze do začínajících podniků


