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WEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA. FINANSOWANIE
PRZEDSIĘBIORSTW W ASPEKCIE TEORETYCZNYM, RODZAJE. Finansowanie
przedsiębiorstwa nie jest możliwe do określenia w sposób jednoznaczny, dla tego pojęcia można
przyjąć różne płaszczyzny odniesienia tj. struktura kapitału przedsiębiorstwa w relacji pomiędzy
kapitałem własnym, a obcym; gwarancje prawne czyli zabezpieczenia przyznane pożyczkodawcom;
samo pojęcie kapitału, okres jego zaangażowania oraz przekształcenia z nim związane . W
zawężonym pojęciu finansowanie ogranicza się do pozyskiwania kapitału czyli jest to
podejmowanie wszelkiego typu przedsięwzięć mających na celu uzyskanie kapitału długo i
krótkookresowego. Kapitał lokowany jest na określony czas, w konkretnej formie i na określony
cel, jednym z licznych przykładów może być: zdobywanie kapitału na inwestycję zaplanowaną
przez dane przedsiębiorstwo na terenie obcego kraju. Finansowanie w pojęciu szerszym oprócz
aspektu gromadzenia obejmuje także zarządzanie danymi środkami mające na celu utrzymanie
równowagi i płynności finansowej. Finansowanie można rozpatrywać również przez pryzmat
finansowania pasywnego mającego na celu finansowanie własnego przedsiębiorstwa oraz

finansowania aktywnego polegającego na lokowaniu kapitału w innym przedsiębiorstwie.
Finansowanie przedsiębiorstwa to nie tylko pozyskiwanie środków pieniężnych jednocześnie jest to
uzyskiwanie kapitału we wszystkich formach tj. rzeczowych i pieniężnych.
Kapitał finansujący przedsiębiorstwo może pochodzić z różnych źródeł, jako źródło pochodzenia
kapitału możemy wyróżnić finansowanie zewnętrzne, które charakteryzuje się tym, że kapitał
przedsiębiorstwo pozyskuje z zewnątrz (od innych podmiotów). Finansowanie zewnętrzne możemy
podzielić jeszcze na finansowanie własne jak i obce, o finansowaniu własnym mówimy wtedy gdy
środki finansowe dopływają do przedsiębiorstwa poprzez wkłady obcych przedsiębiorstw i udziały
w papierach wartościowych. Natomiast o finansowaniu obcym mówimy wtedy gdy kapitał dociera
do przedsiębiorstwa poprzez rynek pieniężny i kapitałowy w postaci krótkookresowych kredytów
bankowych i długookresowych pożyczek, oraz przez obrót kredytowy i towarowy jako kredyt
dostawcy i kredyt odbiorcy, czyli przedpłat. Szczególnymi formami obcego finansowania jest
leasing oraz factoring . Wyżej wspomniane formy nie są jedynymi źródłami zewnętrznego
finansowania działalności przedsiębiorstwa, a o tym z którego źródła skorzystać decydują wnikliwe
analizy finansowe mające na celu złagodzenie ryzyka zachwiania płynności przedsiębiorstwa.
Drugim źródłem finansowania działalności danego przedsiębiorstwa mogą być źródła wewnętrzne
mające na celu przekształcanie dóbr należących do przedsiębiorstwa w środki finansowe. Można
powiedzieć, że kapitał przedsiębiorstwa rośnie pomimo iż nie inwestuje w nie żadne inne
przedsiębiorstwo. W finansowaniu wewnętrznym wyróżniamy następujące sposoby pozyskiwania
środków finansowych są to: przekształcenia majątkowe gdzie zmiany powstają w wyniku
finansowania inwestycji, z odpisów amortyzacyjnych, w wyniku przyspieszenia obrotu kapitału oraz
poprzez zmniejszenia majątku i sprzedaż zbędnych jego składników. Kształtowanie kapitału polega
natomiast na tworzeniu długookresowych rezerw i zatrzymaniu zysku w przedsiębiorstwie.

Finanse przedsiębiorst i cel przedsiębiorstwa
Wewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
Ekonomika środków trwałych
Finansowanie wewnętrzne
Sprawozdanie finansowe - analiza finansowa
Sprawozdania finansowe firmy

Reklama

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Prawa autorskie
Reklama

Kontakt

