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Кроссворд по предмету "предмету Фiнанси (укр.)"  на тему "Кредитування (укр.)"
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По горизонтали
2. Емiсiйний цiнний папiр, що засвiдчує внесення його власником грошових коштiв i пiдтверджує зобовязання вiдшкодувати йому номiнальну вартiсть цього цiнного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фiксованого вiдсотка (якщо iнше не передбачено умовами випуску)
6. Це придбання у кредитора боргу, вираженого в оборотному документi, на безповоротнiй основi
10. Продаж дебiторської заборгованостi пiдприємства на користь факторингової компанiї чи комерцiйного банку ранiше строку їх погашення з дисконтом вiд номiнальної вартостi
14. Аналiз балансу, що порiвнює показники одного звiтнього перiоду з показниками iншого, з його допомогою є можливiсть виявляти тенденцiї змiни окремих статей чи їхнiх груп, що входять до складу бухгалтерської звiтностi
17. Законодавчо врегульований процес встановлення та утримання податкiв у країнi, визначення їхнiх розмiрiв i ставок, вiдповiдних обєктiв та кола юридичних i фiзичних осiб, що пiдлягають оподаткуванню, а також порядок сплати податкiв
22. Економiчнi, кредитнi вiдносини, якi виникають мiж окремими пiдприємствами - … кредит
23. Принцип кредитування, який обумовлює плату за його використання
24. Застiй в економiцi, пов’язаний зi збiльшенням безробiття та безперервним пiдвищенням цiн

По вертикали
1. Юридична або фiзична особа, яка здiйснює платiж за допомогою чека та пiдписує його
3. Кредитування банком розрахункового рахунка клiєнта для оплати ним розрахункових документiв за недостатностi або вiдсутностi на розрахунковому рахунку клiєнта-позичальника коштiв
4. Економiчнi, кредитнi вiдносини мiж державою та субєктами господарювання - … кредит
5. Назвiть модель фiнансового аналiзу, яка характеризує модель передбачувального, прогностичного характеру
7. Вiдносна величина, що характеризує результативнiсть будь-яких затрат
8. Короткостроковий кредит, який погашається за першою вимогою
9. Назвiть один iз методiв, що належить до неформалiзовани
11. Єдиний рахунок клiєнта в банку за яким на пiдставi дiї договору здiйснюються як кредитнi так i розрахунковi операцiї
12. Зобовязання поручника вiдповiдати перед кредитором за виконання контракту боржником при його невиконаннi чи неналежному виконаннi
13. Надзвичайно важливим показником фiнансового стану пiдприємства є його …
15. Ресурси пiдприємства якi забезпечують економiчну користь протягом тривалого перiоду, в них вiдсутня матерiальна основа здобування доходiв та невизначенi майбутнi розмiри усiх заходi
16. До яких методiв фiнансового аналiзу належать тi, в основу яких покладено жорстко формалiзованi аналiтичнi залежностi
18. Хто ще може аналiзувати фiнансовий стан пiдприємств, крiм iнвесторiв, щоб мiнiмiзувати свої ризики за позиками та внесками, а також для необхiдного диференцiювання вiдсоткових ставок
19. Який кредит залучає пiдприємство, коли йому не достатньо власних обiгових коштiв
20. До суб'єктивних факторiв належать рiвнi органiзацiї, назвiть один iз них
21. Такий стан пiдприємства, коли обсяг його майна (активiв) достатнiй для погашення зобовязань, тобто пiдприємство платоспроможне, називається фiнансова …
25. Як називається коефiцiєнт — показник, який характеризує частку власних активiв у загальнiй сумi всiх активiв пiдприємства, використаних ним для здiйснення статутної дiяльностi

