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Кроссворд по предмету "предмету Фiнанси (укр.)"  на тему "Общий (укр.)"
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По горизонтали
2. - юридична особа - субєкт пiдприємницької дiяльностi, який отримав в установленому порядку дозвiл на ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв
4. Пiдприємство, установа, органiзацiя, громадянин, яким в установленому порядку надано земельну дiлянку в безстрокове, довгострокове або тимчасове користування
5. Ринок, що органiзується дилерами, якi можуть бути або не бути членами валютної бiржi i здiйснюють валютнi угоди по телефону або через компютернi мережi
7. Добровiльне обєднання громадян для спiльного ведення господарської й iншої дiяльностi
8. Активи, якi не мають фiзичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або цiна фiрми
9. Дефiцит, який є наслiдком низького рiвня виробництва i зумовлюється недостатнiстю фiнансових ресурсiв у країнi
11. Етап на яякому здiйснюється поступове уточнення та вдосконалення плану проекту за всiма напрямками - комерцiйному, технiчному, фiнансовому, економiчному тощо
12. Точка зору, з якої валютний ринок розглядається як тi, що забезпечують своєчасне здiйснення мiжнародних розрахункiв, страхування вiд валютних ризикiв, диверсифiкованiсть валютних резервiв
13. Господарська операцiя, яка передбачає здiйснення капiтальних або фiнансових iнвестицiй за рахунок доходу (прибутку), отриманого вiд iнвестицiйних операцiй
14. Норма … - мiнiмальний розмiр партiї продукцiї, що випускається, при цьому забезпечується нульовий прибуток
16. Який обьєкт є одиницею облiку основних засобiв
17. Можливiсть банку вiдповiдати за своїми зобов’язаннями у встановленi строки пiд впливом рiзноманiтних факторiв - це … банку
18. Дiяльнiсть держави у сферi оподаткуваннi
19. Процес поступового перенесення вартостi основних фондiв на продукт, що виготовляється з їх допомогою
21. Спiввiдношення суми iнвестицiйних витрат на реалiзацiю проекту з середньорiчною сумою чистого грошового потоку за перiод експлуатацiї проекту – це дисконтований перiод …
22. Третьою особою, яка може брати участь у кредитних операцiях, є гарент, …
23. Дисконтна ставка, за якої чиста теперiшня вартiсть проекту в процесi дисконтування буде приведена до нуля це … норма дохiдностi

По вертикали
1. Списанням коштiв з аналiтичного рахунку "Розрахунки акредитивами", вiдкритого у виконуючому банку?
3. Операцiї, що здiйснюються не за рахунок банку, а за рахунок його клiєнтiв
4. Урiвноваженiсть доходiв i видаткiв
6. Обєднання дрiбних грошових заощаджень та трасформацiя коштiв у позиковий капiтал характерна для якого ринку
10. Показник, що вiдображає мiру зростання цiнностi фiрми в розрахунку на 1 грн. iнвестицiй – це … iнвестицiй
15. Стандартний документ, у якому детально обгрунтовується концепцiя призначеного для реалiзацiї реального iнвестицiйного проекту i наводяться основнi його технiчнi, економiчнi, фiнансовi та соцiальнi характеристики
18. Занижена величина фактичного бюджетного дефiциту i державного боргу
20. Господарське товариство, статутний капiтал якого не може бути меншим нiж 1250 мiнiмальних заробiтних плат i який подiлено на визначену кiлькiсть часток однакової номiнальної вартостi, корпоративнi права за якими посвiдчуються акцiями

