file_0.png

Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Торгiвля цiнными паперами (укр.)"
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По горизонтали
1. На зареєстровании … знак для товарiв i послуг видається документ, яке засвiдчує и … ого прiоритет, що за документ?
6. Процес визначення маи … бутньоi … вартостi є одним з рiзновидiв фiнансових розрахункiв
9. … угода - договiр, згiдно з яким власник винаходу, передає iншiи … сторонi права на використання в певних межах своi … х прав на патенти
12. Якi акцii … дають власниковi переважне право на одержання дивiдендiв, а також на першочергову участь у розподiлi маи … на акцiонерного товариства в разi и … ого лiквiдацii …
16. … капiтал - це система усталених, надiи … них, довгострокових довiрчих i взаємовигiдних вiдносин пiдприємства зi своi … ми клiєнтами, покупцями товару, яка склалася за час и … ого роботи на ринку
19. Лiцензiя яка видається державним органом без згоди патентовласника
22. Метод вартостi … полягає в тому, що максимальна вартiсть певного нематерiального активу визначається як мiнiмальна цiна аналогiчного елемента нематерiальних активiв

По вертикали
1. Цiнний папiр, що є свiдоцтвом володiння зазначеної у ньому особи певним числом акцiй товариства
2. … зобовязання украi … ни — вид цiнних паперiв на предявника, що розмiщуються тiльки на добровiльних засадах серед населення, засвiдчують внесення власниками грошових коштiв до бюджету
3. Який пiдход визначає iнтелектуальнии … капiтал як поняттям, яким позначають нематерiальнi активи, без яких компанiя не може iснувати
4. Розпуск компанiї з розподiлом усiх її активiв мiж акцiонерами пiсля вiдповiдного погашення боргових зобов’язань
5. … власнiсть юридична категорiя, яка застосовується для визначення результатiв творчоi … працi людини
7. … ресурси — це складова потенцiалу пiдприємства, здатна забезпечувати економiчну користь протягом вiдносно тривалого перiоду
8. Цiннии … папiр, що засвiдчує внесення и … ого власником певноi … суми грошових коштiв i пiдтверджує зобовязання емiтента повернути власнику цiнного паперу
10. Лiцензiя обєктом якої є незахищенi патентамi технiчнi досягнення
11. У загальному випадку – визначення суми вкладених коштiв на певний час за умови, що в майбутньому вона дорiвнюватиме заданому значенню
13. Мобiльнiсть активiв пiдприємств та органiзацiй, що дозволяє їм вiльно здiйснювати платежi за кредитами та iншими фiнансовими зобов’язаннями
14. Гарант розмiщення випуску цiнних паперiв компанiї. комплекс заходiв, якi здiйснюються андерайтером, мають назву андерайтинг
15. Який вексель є письмовиим наказом векселеутримувача, адресовании … платнику, сплатити третiи … особi певну суму грошеи … у визначении … строк
17. Передавальний напис, за допомогою якого вексель передається однiм держателем iншому
18. … капiтал - це все, що створюється працiвниками на пiдприємствi та повязане з формуванням iнтелектуального потенцiалу
19. Iнвестицiї якi характеризуються вкладенням коштiв фiзичних та юридичних осiб недержавної форми власностi
20. Боргове зобов’язання з фiксованим процентом, один iз iнструментiв, за допомогою якого корпорацiї та держава мобiлiзують фiнансовi ресурси на фондових ринках
21. Вiдклик цiнних паперiв iз фондової бiржi. здiйснюється у випадках знецiнення акцiй, змiн, що вiдбуваються у компанiї-емiтентi
23. Документ, що емiтується комерцiйним банком i свiдчить, що останнiй бере на себе зобов’язання про сплату векселiв. особа, вiд iменi якої банк виписує акредитив, називається апликантом або заявником (applicant)

