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Кроссворд по предмету "предмету Фiнанси (укр.)"  на тему "Фiнансовi термiни (укр.)"
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По горизонтали
2. Дохiд держави вiд емiсiї грошей
7. Вартiсне вираження витрат, повязаних з використанням у технологiчному процесi виробництва продукцiї (виконання робiт, надання послуг) природних ресурсiв, сировини, матерiалiв, палива, енергiї, основних виробничих засобiв, нематерiальних активiв, спецiалiзованого оснащення, iнструменту, iнвентарю, трудових i фiнансових ресурсiв, а також iнших затрат на виробництво i збут готової продукцiї, включаючи встановленi державою як обовязковi вiдрахування, податки i платежi
10. Документи, якi засвiдчують право володiння i довготермiновi зобов’язання емiтентiв щодо виплати їхнiм власникам доходiв
14. Сукупнiсть матерiально-речових i не- матерiальних цiнностей та об’єктiв, якi належать установi, забез- печують її функцiонування i мають очiкуваний термiн корисної дiї чи експлуатацiї понад один рiк
22. Власнi джерела пiдприємства, якi без визначення строку повернення внесенi засновниками або залишенi ними (засновниками) на пiдприємствi з уже оподаткованого прибутку
24. Первiсна вартiсть запасiв отриманих установою безоплатно

По вертикали
1. Загальна сума доходу вiд усiх видiв дiяльностi, отримана протягом звiтного перiоду в грошовiй, матерiальнiй або нематерiальнiй формах як на територiї України, так i за її межами
3. Будь-яка господарська операцiя суб’єкта пiдприємницької дiяльностi, що передбачає надання коштiв у позичку на визначений строк та пiд визначенi вiдсотки з поверненням основної суми заборгованостi та нарахованих вiдсоткiв у грошовiй формi або iнших формах забезпечення заборгованостi, включаючи матерiальнi цiнностi та нематерiальнi активи, наданi в заставу
4. Органiзацiя, створена органом державної влади для здiйснення управлiнських, соцiально-культурних, науково-технiчних або iнших функцiй некомерцiйного характеру, дiяльнiсть якої фiнансується з державного бюджету або за визначених обставин iз позабюджетного фонду на основi кошторису доходiв i витрат
5. Юридичнi особи та дiєздатнi громадяни, якi уклали iз страховиками договори страхування або є страхувальниками вiдповiдно до законодавства України
6. Активи, що не мають матерiальної форми незалежно вiд вартостi i використовуються установою понад 1 рiк
8. Перевищення видаткiв над доходами бюджету
9. … заборгованiсть — це фiнансовий актив установи, що виникає унаслiдок договiрних вiдносин мiж двома юридичними осо- бами, серед яких одна, що є власником активу, пiсля настання вiдпо- вiдних умов угоди має право на отримання платежiв, товарiв, робiт чи послуг
11. Усi податковi, неподатковi та iншi надход- ження на безповоротнiй основi, справляння яких передбачено зако- нодавством України (включаючи дарунки, гранти, трансферти)
12. Документ, пiдготовлений головним розпорядником бюджетних коштiв, що мiстить пропозицiї з вiдповiдним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштiв, необхiдних для його дiяльностi на наступнi бюджетнi перiоди
13. Розмiр зарплати за одиницю часу, як прави- ло за годину чи мiсяць, а тому розрiзняють годиннi та мiсячнi тарифи
15. Сукупнiсть принципiв, методiв i проце- дур, що використовуються пiдприємством для складання та подання фiнансової звiтностi
16. Облiкова таблиця (бланк) встановленої форми i змiсту для вiдображення господарських операцiй на рахунках бухгалтерського облiку, письмовий документ, який мiстить накопиченi та згрупованi за певними однорiдними ознаками данi первинних документiв
17. Зниження офiцiйного курсу нацiональної валюти щодо валют iнших країн
18. Елемент ринкового механiзму, пов’язаний iз формуванням господарських пропорцiй на основi змагань пiдприємств, фiрм за кращi й вигiднiшi умови вкладання капiталу, реалiзацiї продукцiї, надання послуг
19. Суб’єкти фiнансового ринку, якi надають позичку в тимчасове користування пiд певний процент
20. Поняття, що означає розорення, вiдмову пiдприємства платити за своїми борговими зобов’язаннями через вiдсутнiсть коштiв. Як правило, призводить до закриття або примусової лiквiдацiї пiдприємства, розпродажу майна для погашення усiх боргiв
21. Комплексна система управлiння дiяльнiстю пiдприємства з розробки, виробництва, збуту продукцiї або надання послуг
23. Перевiрка i документальне пiдтвердження наявностi та стану, оцiнка активiв та зобовязань (майно, вкладення пiдприємства в статутнi фонди iнших пiдприємств, розрахунки з дебiторами та кредиторами) пiдприємства
24. Цiльовий мiжбюджетний трансферт, призначений на певну мету в порядку, визначеному тим органом, який її надав. Рiзновид цiльових субсидiй, якi передбачають спiльну участь отримувача i бюджету у фiнансуваннi певних витрат

