ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
1. До фінансових ресурсів підприємства відносять:
2. Назвіть основні функції фінансів підприємств:
3. Контроль, що здійснюється в процесі здійснення господарських операцій з
метою виявлення негативних і позитивних сторін діяльності підприємства
називають:
4. Назвіть джерело формування фінансових ресурсів підприємства, яке належить
до фондів позичених коштів:
5. Дайте правильне визначення грошових фондів:
6. До суб'єктів фінансових відносин не відносять:
7. Наказом
підприємства з перерахування певної суми коштів зі свого
розрахункового рахунка на рахунок постачальника або іншого одержувача є:
8. Чистий дохід від реалізації підприємства розраховується як:
9. На розмір виручки від реалізації продукції істотний вплив має:
10.До оборотних засобів підприємства відносять:
11.До оборотних коштів сфери обігу відносять:
12.Планування оборотних коштів здійснюється відповідно до:
13.До показників ефективності використання оборотних коштів відносять:
14.До високоліквідних активів відносять:
15.Довгострокові кредити банків видаються на такі цілі:
16.Кредит, що видається під заставу нерухомого майна, називається:
17.Показником, який свідчить, на скільки діяльність підприємства фінансується
за рахунок позичених коштів, є коефіцієнт:
18.Фінансовий аналіз є складовою аналізу діяльності підприємства:
19.Майновий стан підприємства характеризує:
20.Коефіцієнт автономії (незалежності) визначається як відношення:
21.Мета санаційного аудиту полягає у:
22.Фінансова санація включає заходи:
23.Мирова угода в процесі провадження справи про банкрутство — це
24.За банкрутства підприємства передусім відшкодовуються
25.Розмір облікової ставки за видачу кредиту комерційним банкам встановлює:
26.Сума податку на прибуток підприємства залежить від:
27.До грошових фондів підприємства відносять:
28.Виберіть документ, яким оформляються безготівкові розрахунки:
29.Назвіть, що не входить до складу грошових надходжень від фінансової
діяльності:
30.Назвіть витрати підприємства, які не можна віднести на собівартість товарної
продукції:
31.Соціальна пільга надається при нарахуванні:
32.Грошові кошти, що вкладені в оборотні та необоротні активи, називають:
33.Фінанси підприємств є складовою:
34.0% ставка ПДВ поширюється на операції:

35.Різниця між первісною вартістю основних засобів та сумою нарахованого зносу
називається вартістю:
36.Ставка податку на прибуток складає:
37.Відтворення основних засобів, яке передбачає заміну старих основних засобів
на нові, називається:
38.Законодавчо визначена величина оподаткування, як правило виражена у
відсотках, називається:
39.Документальним підтвердженням податкового кредиту з ПДВ виступає:
40.Чистий прибуток підприємства розраховується як різниця між:
41.На готівкові розрахунки оформляють:
42.Яка сума штрафу передбачена за несвоєчасне повідомлення податкову службу
про відкриття банківського рахунку:
43.Комерційний кредит — це економічні відносини, які виникають між:
44.Для проведення валютно-обмінних операцій агент має:
45.Лізинговий кредит — це:
46.Прибуток від реалізації продукції — це:
47.Ефективність виробничо-господарської діяльності характеризує:
48.Назвіть принципи побудови системи оподаткування:
49.Які із наведених обов’язкових платежів належать до місцевих зборів?
50.Назвіть основне призначення непрямих податків:
51.Назвіть об’єкт оподаткування, що використовується для обчислення єдиного
податку для суб’єктів господарювання (юридичних осіб):
52.Стан оборотних коштів визначається
53.Джерелом сплати до бюджету податку на додану вартість є:
54.Капітальні вкладення — це...
55.Підвищення технічного рівня виробництва без розширення існуючих
виробничих площ можливе за рахунок проведення:
56.Узагальнюючим показником ефективності використання основних засобів
підприємства виступає
57.Які з наведених показників, на вашу думку, не належать до показників
ліквідності та платоспроможності?
58.Дайте правильне визначення сутності рентабельності:
59.Знайдіть правильне визначення економічної сутності прибутку:
60.За етапами формування фінансові ресурси поділяють на:
61.За перевищення ліміту каси передбачений штраф в розмірі від зверхлімітної
суми:
62.Із нижченаведеного переліку виберіть операцію, яка не відноситься до касової:
63.До доходів від операційної діяльності належать доходи від реалізації:
64.Безготівкові розрахунки – це:
65.Період користування кредитом визначає:
66.Види кредиту, що оформляються векселем:

67.Комерційним кредитом називається:
68.Відтворення основних засобів – це:
69.Фінансовий стан підприємства залежить від:
70.До неформалізованих методів аналізу фінансового стану підприємства
відносять:
71.Знайдіть правильне визначення чистого прибутку підприємства:
72.Назвіть загальноекономічні причини виникнення кредитних відносин:
73.Кредитоспроможність підприємства – це здатність
74.Об'єктом для нарахування єдиного соціального внеску є:
75.До місцевих податків і зборів відносять:
76.На розмір прибутку від реалізації продукції підприємства впливає
77.Джерелом фінансування відтворення основних засобів є кошти фонду
78.До факторів зростання прибутку підприємства належать
79.До непрямих податків, які встановлюються у вигляді надбавок до цін або
тарифів відносять
80.Із заробітної плати працівників утримують наступний податок:
81.До непрямих податків відносять:
82.Ставка ПДВ складає:
83.Рівень фінансової стійкості підприємства характеризує:
84.На фінансовий стан підприємства впливає:
85.Коефіцієнт фінансової незалежності визначається як відношення:
86.Найбільш
повно фінансовий стан підприємства характеризують такі
показники:
87.Щоб мати думку про фінансовий стан підприємства у визначений момент часу,
необхідно вивчити його:
88.Здатність підприємства швидко продавати активи й одержувати гроші для
погашення зобов'язань називається
89.Відсотки за користування кредитом повинні нараховуватись з моменту
90.Непряме кредитування — це надання кредиту:
91.Витрати на відтворення основних засобів включають витрати
92.Сукупність витрат на створення нових, розширення, реконструкцію та
технічне переоснащення діючих основних засобів називається
93.Амортизаційні відрахування – це:
94.Як ви вважаєте, від яких показників залежить сума амортизаційних
відрахувань
95.Основні засоби — це...
96.Ставка податку на прибуток підприємства складає
97.Сума податку на прибуток підприємства залежить від
98.Консорціумне кредитування — це надання кредиту
99.Сукупність витрат на придбання основних засобів називається
100. Із нижченаведеного переліку виберіть метод фінансового планування:

101. Інформаційним забезпеченням фінансового аналізу є:
102. Із нижченаведеного переліку виберіть принцип, який не відноситься до
принципів організації фінансово-господарської діяльності підприємства:
103. На фінансовий стан підприємства не впливає
104. Коефіцієнт платоспроможності визначається як відношення
105. Основне призначення екологічного податку
106. На розмір прибутку підприємства безпосередньо не впливає
107. До засобів обігу підприємства слід віднести
108. Нормування оборотних засобів на підприємстві здійснюється з метою
109. До ненормованих оборотних коштів належать
110. Залежно від участі у виробничому процесі оборотні засоби поділяють на:
111. До ненормованих оборотних коштів відносять:
112. Знайдіть правильне визначення податкової системи:
113. Назвіть принципи побудови системи оподаткування, з якими безпосередньо
пов'язана регулююча функція податків:
114. Назвіть можливі напрямки використання чистого прибутку:
115. До якого показника належить визначення: «сума грошових коштів, які
надійшли на поточний рахунок підприємства за відвантажену продукцію та
інші матеріальні цінності, надані роботи та послуги:

