Примерни тестови въпроси:
1. Сложнолихвеният фактор има стойност, която:
а) е винаги по-малка от единица;
б) приема стойности между нула и единица;
в) е винаги по-голяма от единица;
г) е отрицателно число.
2. Анюитетните облигации изплащат:
а) само крайно (балонно) плащане на падежа;
б) безкрайно фиксиран купон всеки всеки период, не плащат окончателно плащане и нямат падеж;
в) фиксиран купон за фиксиран брой периоди и не изплащат окончателно (балонно) плащане;
г) фиксиран купон за фиксиран брой периоди и окончателно (балонно) плащане.
3. Кое от следните не е характеристика на обикновените акции:
а) право на дял от собствеността;
б) право да назначава мениджърския екип;
в) глас в управлението;
г) право на дял от декларираните дивиденти.
4. В зависимост от природата на търгуваните финансови инструменти, различаваме
следните видове пазари:
а) парични и капиталови;
б) първични и вторични
в) дългови пазари и пазари на акции;
г) борсови и извънборсови.
5. Регуларането на капиталовия пазар в България се осъществява от:
а)Комисията по финансов надзор;
б)Централния депозитар;
в)Българска народна банка;
г)Българска фондова борса.
6. За косвените данъци е вярно, че:
а) облагат дохода при неговото получаване;
б) облагат дохода при неговото разходване;
в) при тях има съвпадение между субект и носител на данъчното задължение;
г) нито едно от посочените.
7. Пряк данък е:
а) данъкът върху добавената стойност;
б) данъците върху доходите на физическите лица;
в) акцизите;
г) митата.
8. ДДС е данък, който се определя като:
а) косвен;
б) универсален;
в) многофазен;
г) всичко изброено.
9. Институционални инвеститори са:
а) застрахователните компании;

б) търговските банки;
в) фондовите борси;
г) спестовните банки.

Примерни твърдения:
1. Инструментите на капиталовите пазари са по-рискови от
инструментите на паричните пазари.
2. Паричният пазар е извънборсов пазар.
3. Основната цел, с която функционира банковото предприятие, е
максимизиране на неговата цена.
4. Брокерската търговия е ориентирана към търговия с ценни книжа на
първичните пазари.
5. Финансирането се отразява в пасива на баланса на предприятието.
6. При наличие на две алтернативи в процеса на гласуване на решение в
публичния сектор се осигурява универсалност и транзитивност.
7. Недеформиращите данъци се наричат още паушални.
8. Задължителна регистрация по ДДС на база облагаем оборот в България
се извършва при достигане на облагаем оборот от 50 000 лв.
9. Начисляването на ДДС при внос се осъществява от митническите
органи.
10. Универсалните банки могат да извършват търговска и инвестиционна
банкова дейност „под един покрив”.
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