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A

a conto a conto
A share akcja bez prawa głosu

a vista a' vista
a vista bill weksel a' vista

abandonment abandon, zaniechanie
abandonment costs koszty likwidacji
abandonment fund fundusz likwidacyjny

abate udzielić
abatement opust, rabat, skonto

abatement of a tax ulga podatkowa

abbreviate sporządzić wypis
abbreviated skrócony

abbreviated financial reports skrócone
sprawozdania finansowe

ABC analysis analiza ABC
ability dolność

ability factor wskaźnik wypłacalności
ability to pay wypłacalność, zdolność płat-
nicza

abnormal (gains, losses) nienormowany
abnormal gains ponadnormatywne zyski
abnormal losses ponadnormatywne straty

abnormality nieprawidłowość
abolish znieść

abolish a duty znieść podatek
abolish a tax znieść podatek

abolishment
abolishment of a tax zniesienie podatku

abolition abolicja, umorzenie
abolition of debt umorzenie długu
abolition of double taxation zniesienie
podwójnego opodatkowania

above-limit ponadnormatywny
above-normal profit zysk ponadnorma-
tywny

above-the-line nad kreską

abridged skrócony
abridged accounts uproszczone spra-
wozdanie finansowe
abridged financial statement sprawoz-
danie finansowe uproszczone

abridgement wypis

abrogation zniesienie

absence
absence of arrears brak zadłużenia

absolute absolutny
absolute liquidity płynność absolutna
absolute liquidity ratio wskaźnik abso-
lutnej płynności, wskaźnik absolutnej
wypłacalności

absorption absorpcja
absorption costing rachunek kosztów
pełnych

abstract sporządzić wyciąg

abstraction abstrakcja
abstraction of value abstrakcja wartości

accelerated przyśpieszony
accelerated amortization amortyzacja
przyśpieszona
accelerated capital cost allowance przyś-
pieszona stawka amortyzacji podatkowej
accelerated cost recovery system (ACRS)
model przyspieszonej amortyzacji
accelerated depreciation amortyzacja
przyśpieszona
accelerated redemption amortyzacja przy-
śpieszona
accelerated tax depreciation przyspie-
szona amortyzacja podatkowa

acceleration przyspieszenie
acceleration effect efekt mnożnika

accelerator akcelerator

accept przyjąć
accept a bill przyjąć weksel
accept a bill for discount przyjąć weksel
do dyskonta

accept a draft przyjąć weksel
accept for collection przyjąć do inkasa
accept into discount przyjąć do dyskonta

accept
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accept unconditionally przyjąć bez zastrzeżeń
accept without qualification przyjąć bez-
warunkowo

acceptance akcept
acceptance account konto akceptów,
rachunek akceptów
acceptance and continuance decision
decyzja o akceptacji i kontynuacji
acceptance book księga akceptów
acceptance credit kredyt akceptacyjno-
rembursowy
acceptance date data akceptowania
acceptance maturity termin akceptu (weksla)

acceptance of a bill akcept wekslowy,
przyjęcie weksla
acceptance of a bill of exchange akcept
wekslowy

acceptance of a cheque akcept czekowy
acceptance of a draft przyjęcie weksla,
akcept traty
acceptance register księga akceptów

accepted akceptowany, zaakcepto-
wany

accepted bill weksel akceptowany
accepted draft zaakceptowana trata
accepted invoice faktura przyjęta (zaaka-

ceptowana)

accepting akceptacyjny
accepting bank bank akceptacyjny
accepting credit operation transakcja
rembursowa
accepting house bank akceptacyjny

acceptor akceptant
acceptor's liability odpowiedzialność
akceptanta

accession przyrost
accessory dodatkowy

accessory document dokument dodatkowy
accessory expenses koszty dodatkowe

accident wypadkowy
accident insurance ubezpieczenie wy-
padkowe

accidental przypadkowy
accidental error błąd przypadkowy
accidental loss strata przypadkowa

accommodation zakwaterowanie
accommodation acceptance akcept grzecz-
nościowy
accommodation line linia kredytowa
accommodation note weksel grzecznoś-
ciowy

accommodation-bill weksel grzecz-
nościowy

accomplish realizować

accomplishment świadczenie

accord przyznać
accord a loan udzielić kredytu, przyznać
kredyt

accordingly zgodnie

account bilans, konto, konto księgowe,
ocena, rachunek, rozliczenie

account administration charge opłata
za prowadzenie rachunków
account agreement umowa o rachunek
bankowy
account analysis analiza rachunkowa,
analiza rachunków,  analiza kont
account and risk na rachunek i ryzyko
account at the bank rachunek bankowy
account balance bilans konta, pozosta-
łość na koncie, saldo konta, stan rachunku
account balance-sheet pozycja bilansu
account book ewidencja księgowa, księga
kontowa, księga rachunkowa
account book centre centrum ewidencji
finansowej

account calculation obliczenie księgowe
account capital kapitał płynny
account card plan kont
account chart plan kont
account code symbol konta
account current kontokorent, rachunek
bieżący
account day dzień rozliczenia rachunku,
dzień rozrachunku, termin likwidacyjny,
termin rozliczenia
account dealing kupno-sprzedaż papierów
wartościowych w ciągu jednego okresu
operacyjnego
account debited rachunek obciążony

acceptance
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account denominated in EUR rachunek
denominowany w Euro
account director account director
account distribution kontowanie (zapisy-

wanie na konto)

account document dokument rozlicze-
niowy
account duty podatek od darowizny
account error błąd rachunkowy
account executive referent prowadzący
rachunki klientów
account for collection rachunek do inkasa
account form balance sheet układ kon-
towy bilansu
account history historia rachunku
account holder posiadacz konta, posiadacz
rachunku, właściciel konta, właściciel
rachunku
account identifier identyfikator konta
account in arrears rachunek zaległości
płatniczych
account in foreign currency konto de-
wizowe, rachunek dewizowy
account loss strata bilansowa 2. strata
rozliczeniowa
account maintenance charge opłata za
prowadzenie konta
account management zarządzanie rela-
cjami z klientami
account manager account manager,
manager ds. obsługi klienta, opiekun klienta
account money pieniądze na rachunku
bieżącym
account name nazwa konta, nazwa ra-
chunku, oznaczenie rachunku
account note polecenie księgowania
account number numer konta, numer
konta bankowego, umer rachunku
account of activities sprawozdanie z
działalności
account of an agent sprawozdanie agenta
account of assets and liabilities bilans
(zestawienie bilansowe)

account of charges rachunek kosztów,
zestawienie kosztów
account of conveyance rachunek kosz-
tów transportu
account of cost obliczanie kosztów

account of cost and charges rachunek
zakupu

account of disbursements rachunek
nakładów, zestawienie wypłat
account of exchange rachunek dewizowy
2. rachunek wekslowy
account of expenses rachunek nakładów
account of the facts opis stanu faktycznego
account of fixed assets konto środków
trwałych
account of incomes konto przychodów
account of profits and losses konto zys-
ków i strat
account of returns rachunek sprzedaży
account of sales rachunek sprzedaży,
zestawienie sprzedaży towarów zrealizo-
wanych przez agenta, zestawienie sprze-
daży towarów zrealizowanych przez ko-
misanta
account of settlement rachunek zamk-
nięcia
account paid rachunek opłacony, zobo-
wiązania uregulowane
account payable konto „wierzytelności”,
rachunek „wierzyciele”, rachunek płatny
account payee na rachunek odbiorcy
account payee check czek rozrachunkowy
account payee cheque czek rozrachun-
kowy

account period okres obrachunkowy,
okres rozliczeniowy
account purchases rachunek zakupów
account receivable konto dłużników,
rachunek „dłużnicy”, rachunki do inkasa
account receivable management zarzą-
dzanie należnościami

account rendered rachunek przedłożony,
rachunek przedstawiony
account sales rachunek sprzedaży, ze-
stawienie sprzedaży towarów zrealizowa-
nych przez agenta, zestawienie sprzedaży
towarów zrealizowanych przez komisanta
account security rachunek gwarancyjny,
konto zabezpieczające
account security holder posiadacz ra-
chunku gwarancyjnego
account security number numer konta
zabezpieczającego

account
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account settled pokryty rachunek, rachu-
nek potwierdzony
account title nazwa konta, nazwa rachunku,
oznaczenie rachunku
account totals obrót konta
account transaction operacja księgowa
account turnover obrót na koncie, obrót
na rachunku
account unit jednostka obrachunkowa
account with bank konto w banku
account with correspondent bank konto
w banku korespondencyjnym
account without commission konto bez
prowizji
account without copy konto bezprzebit-
kowe
account year rok obrachunkowy

accountability ewidencja 2. odpo-
wiedzialność (np. finansowa)

accountability rejestracja
accountability index wskaźnik poziomu
odpowiedzialności społecznej

accountable odpowiedzialny
accountable delay zwłoka usprawiedli-
wiona
accountable factor czynnik uwzględniany
accountable receipt kwit kasowy, po-
kwitowanie księgowe

accountancy księgowanie, księgo-
wość, rachunkowość, sprawozdaw-
czość 2. księgowy

accountancy account rachunek księgowy
accountancy adjustment korekta ksiąg
rachunkowych
accountancy department dział księgo-
wości, rachuba (dział)

accountancy error błąd księgowy
accountancy reporting sprawozdawczość
rachunkowa

accountant kontroler, księgowy (osoba)

accountant’s report ekspertyza księgowa
accountant’s review przegląd ksiąg przez
biegłego rewidenta
accountant's department dział księgo-
wości, księgowość (dział)

accountants professional liability insu-
rance ubezpieczenie od odpowiedzial-
ności zawodowej księgowego
accountant's report sprawozdanie księ-
gowego

accountants sprawozdanie rachun-
kowe

accounted księgowy
accounted standard daily wage dniówka
obrachunkowa

accounting ewidencjonowanie,
kontowanie, księgowanie, księgowość,
rachunkowość, rozliczanie, sprawoz-
dawczość, sprawozdawczość finansowa,
zaksięgowanie 2. księgowy

accounting adjustment korekta księgowa
Accounting and Auditing Review De-
partment (Lloyd's) Ewidencyjno-auty-
torski Departament (Lloyd)
accounting and reporting by retirement
benefit plans rachunkowość i sprawoz-
dawczość programów świadczeń emery-
talnych
accounting apparatus aparat księgowy
accounting assets aktywa księgowe
accounting assumptions nadrzędne za-
sady rachunkowości
accounting audit audyt rachunkowości,
kontrola księgowa
accounting balance-sheet bilans księgowy
accounting calculation obliczenie księ-
gowe
accounting change zmiana zasad rachun-
kowości
accounting circulation obieg księgowy
accounting code symbol księgowy
accounting concept koncepcja księgo-
wości, koncepcja rachunkowości, zasada
rachunkowości
accounting consulting consulting księ-
gowy
accounting control kontrola księgowa
accounting currency waluta rozliczenia
accounting cycle cykl obrachunkowy,
obieg księgowy, sekwencja czynności
księgowych

accountability
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accounting data dane ewidencyjne,
dzień bilansowy
accounting department rachuba (dział)

accounting details elementy księgowania
accounting document dokument księ-
gowy
accounting documentation dokumentacja
księgowa
accounting entity jednostka sprawoz-
dawcza
accounting equation równanie bilansowe,
zestawienia obrotów i sald
accounting error błąd księgowy
accounting estimate rachunkowość 2.
szacunek księgowy, wartość szacunkowa
accounting estimates oszacowania księ-
gowe, szacunki księgowe
accounting expenditures wydatki księ-
gowe
accounting expenses wydatki księgowe
accounting exposure wrażliwość bilansu
Accounting Federation (FEE) Euro-
pejską Federację Księgowych
accounting file kartoteka księgowa
accounting firm biuro rachunkowe
accounting for foreign trade statystyczna
sprawozdawczość handlu zagranicznego
accounting for the period rozliczenie za
okres
accounting fraud oszustwo księgowe
accounting income zysk ewidencyjny
accounting information system księgowy
serwis informacyjny, system informa-
tyczny rachunkowości
accounting insolvency niewypłacalność
księgowa
accounting irregularities nadużycia
księgowe
accounting item pozycja księgowa
accounting judgements oceny księgowe
accounting liquidity płynność bilansu
accounting loss strata księgowa
accounting management prowadzenie
rachunków,  zarządzanie rachunkami
accounting method metoda księgowa,
metoda rachunkowości
accounting model model rachunkowości
accounting multiplier mnożnik księgowy

accounting noise chaos księgowy
accounting of company księgowość przed-
siębiorstwa
accounting office (US) dział księgowości
accounting operation operacja rachun-
kowa
accounting organization organizacja ra-
chunkowości
accounting period okres obrachunkowy,
okres rozliczeniowy, okres sprawozdawczy
accounting policies zasady rachunkowości
accounting policies, changes in acco-
unting estimates and errors zasady
(polityka) rachunkowości, zmiany war-
tości szacunkowych

accounting policy polityka księgowa
accounting position pozycja księgowa
accounting price cena rozliczeniowa,
cena rozrachunkowa
accounting principles zasady księgowe,
zasady księgowości, zasady rachunkowości
Accounting Principles Board Komisja
ds. Ustalenia Zasad Rachunkowości
accounting procedure procedura spra-
wozdawcza
accounting profit zysk księgowy
accounting profitability rentowność księ-
gowa
accounting purpose cel podatkowy
accounting pyramid piramida rachunko-
wości
accounting rate of interest księgowa
stopa procentowa
accounting rate of return księgowa stopa
zwrotu, księgowa stopa zwrotu kapitału
accounting record zapis ewidencyjny,
zapis księgowy
accounting records dane księgowe,
dokumentacja ewidencyjna, dokumen-
tacja księgowa, ewidencja księgowa
accounting reference period rok obra-
chunkowy
accounting register rejestr księgowy
accounting regulations przepisy o ra-
chunkowości
accounting report sprawozdanie księ-
gowe
accounting reporting sprawozdawczość
księgowa

accounting
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accounting, reporting and auditing ra-
chunkowość, sprawozdawczość i kon-
trola finansowa
accounting, reporting and auditing pro-
curement rachunkowość, sprawozdaw-
czość i kontrola finansowa

accounting risk ryzyko księgowe
accounting scam przekręt księgowy
accounting scandal skandal księgowy
accounting scheme plan kont
accounting sequence plan kont
accounting service bureau biuro rachun-
kowe, biuro usług księgowych
accounting services usługi księgowe
accounting sheet arkusz rozliczeniowy
accounting software oprogramowanie
księgowe
accounting staff pracownik księgowości
accounting standards normy rachunko-
wości, standardy rachunkowości, zasady
rachunkowości, zasady sprawozdawczości
finansowej
Accounting Standards Board Urząd
Norm Rachunkowości
Accounting Standards Committee Ko-
mitet ds. Standardów w Rachunkowości

accounting system system ewidencji,
system księgowania, system księgowości,
system księgowy, system rachunkowości
accounting technician technik księgowy
accounting theory teoria księgowości,
teoria rachunkowości
accounting treatment postępowanie
przyjęte w rachunkowości, sposób księ-
gowania
accounting turnover obieg księgowy
accounting unit jednostka ewidencyjna,
jednostka gospodarcza z własnym bilan-
sem, jednostka rozrachunkowa
accounting valuation wycena księgowa
accounting value cena ewidencyjna,
wartość księgowa
accounting voucher dokument księgowy,
dowód księgowy
accounting year rok księgowy, year rok
obrotowy

account-only tylko do rozliczeń
account-only check czek do rozliczeń
bezgotówkowych, czek krosowany

account-plan plan kont

accounts księgi handlowe, księgo-
wość finansowa, rachunkowość

accounts analysis analiza pozycji bilansu
accounts classification klasyfikacja kont
accounts date data sporządzenia spra-
wozdania
accounts department dział księgowości
2. dział zamówień
accounts manager kierownik działu
księgowości
accounts payable zobowiązania
accounts payable ratios wskaźniki zo-
bowiązań

accounts receivable należności, należ-
ności, wierzytelności do ściągnięcia, zad-
łużenie debetowe
accounts receivable account konto
należności w bilansie
accounts receivable ledger księga na-
leżności
accounts receivable ratios wskaźniki
należności
accounts receivables and payables
rozrachunek należności i wierzytelności

accounts supervision sprawdzenie ra-
chunków
accounts to the end of a financial year
roczne zamknięcie rachunkowe
accounts with banks rachunki w bankach

accredit akredytować, udzielić kre-
dytu, zaliczyć na konto
accreditation akredytowanie
accreditee beneficjent akredytywy,
kredytobiorca
accretion wzrost

accretion of a discount wzrost dyskonta,
zwiększenie dyskonta

accried narosły
accried dividend dywidenda narosła

account-only
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accrual narastanie
accrual accounting rachunkowość me-
moriałowa
accrual basis zasada memoriałowa
accrual basis of accounting rachunko-
wość memoriałowa

accrual of interest akumulacja procentów,
przyrost odsetek

accruals rozliczenia międzyokresowe,
rozliczenia międzyokresowe bierne,
rozliczenia międzyokresowe czynne

accruals concept zasada memoriałowa,
zasada przyporządkowania kosztu do
okresu

accrued narosły
accrued amortization amortyzacja nali-
czona
accrued depreciation amortyzacja nali-
czona
accrued expenses koszty narosłe
accrued interest odsetki należne, od-
setki narosłe
accrued interest owing on loan odsetki
narosłe od kredytu

accrued liabilities bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów, rozliczenia
międzyokresowe bierne, zobowiązania
narosłe
accrued loss strata rzeczywista
accrued revenue przychód naliczony

accumulate akumulować, gromadzić
accumulate funds gromadzić środki

accumulated skumulowany
accumulated amortisation amortyzacja
skumulowana,  amortyzacja akumulowana,
dotychczasowe umorzenie (wartości niema-

terialne i prawne)

accumulated capital kapitał nagromadzony,
kapitał zakumulowany
accumulated debt dług skumulowany,
nagromadzone zadłużenie, zadłużenie
narosłe
accumulated depreciation amortyzacja
akumulowana, dotychczasowe umorze-
nie (środki trwałe), umorzenie
accumulated dividend dywidenda aku-
mulowana

accumulated earnings tax skumulowany
podatek od zysku
accumulated funds środki nagromadzone
accumulated interest odsetki narosłe
accumulated loss strata skumulowana,
strata z lat ubiegłych
accumulated profit zysk skumulowany,
zysk z lat ubiegłych
accumulated surplus nadwyżka akumu-
lowana

accumulation akumulacja, groma-
dzenie

accumulation analysis analiza akumu-
lacji
accumulation fund fundusz akumulacji,
fundusz akumulacyjny
accumulation of capital akumulacja ka-
pitału
accumulation of charges akumulacja
kosztów
accumulation of fixed capital akumula-
cja kapitału trwałego
accumulation of funds akumulacja
funduszów, akumulacja kapitału, aku-
mulacja środków, gromadzenie środków
accumulation of interest akumulacja
odsetek
accumulation of profit akumulacja zysku
accumulation of reserves akumulacja
rezerw, tworzenie zapasów
accumulation of savings akumulacja
oszczędności
accumulation of wealth akumulacja
majątku
accumulation of working assets aku-
mulacja środków obrotowych
accumulation rate stopa akumulacji
accumulation ratio stopa akumulacji
accumulation swing index skumulowany
indeks wahań
accumulation/distribution ratio wskaź-
nik akumulacji/dystrybucji

acid kwas
acid test analiza wypłacalności firmy
acid test ratio (ATR) wskaźnik płynności,
wskaźnik szybki, wskaźnik szybkiej wyp-
łacalności, wskaźnik szybkiej płynności

acid
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acknowledgement potwierdzenie,
uznanie (akceptacja)

acknowledgement of a debt uznanie długu,
potwierdzenie długu

acquaintance znajomość
acquaintance in full spłata całkowita

acquired nabyty
acquired assets aktywa nabywane
acquired company spółka nabywana

acquiree jednostka przejmowana,
nabycia, podmiot nabywany, podmiot
nabywający

acquiring nabywający
acquiring company spółka nabywająca

acquisition nabycie, zakup
acquisition accounting rachunkowość
nabycia
acquisition costs koszty akwizycji, koszty
nabycia
acquisition date data nabycia
acquisition less disposals of valuables
nabycie pomniejszone o rozdysponowa-
nie aktywów o wyjątkowej wartości
acquisition of a right nabycie praw
acquisition of assets nabycie aktywów
acquisition of company nabycie przed-
siębiorstwa
acquisition of property nabycie majątku
acquisition of real estate nabycie nie-
ruchomości
acquisition of shares nabycie udziałów
acquisition of stocks nabycie akcji
acquisition of tangible fixed assets na-
bycie rzeczowych aktywów trwałych

acquit uiścić
acquit a debt spłacić dług, uiścić dług,
wyrównać dług

acquittal spłata
action for payment powództwo o zapłatę

active aktywny, czynny
active account konto aktywne
active assets aktywa czynne
active balance bilans aktywny, bilans
czynny, bilans dodatni, saldo dodatnie

active balance of trade dodatni bilans
handlowy
active balance sheet items aktywne
pozycje bilansu

active banking operations aktywne ope-
racje bankowe
active capital kapitał aktywny, kapitał
czynny
active debt dług niespłacony, wierzy-
telność
active debts aktywa
active market rynek aktywny
active portfolio strategy aktywna stra-
tegia portfelowa

activity działalność
activity based budgeting (ABB) budże-
towanie kosztów działań, budżetowanie
oparte na analizie działalności
activity based costing (ABC) rachunek
kosztów działań
activity-based costing analysis analiza
ABC

activity-based cost accounting kalku-
lacja kosztów oparta na działalności
activity-based depreciation amortyzacja
naturalna
activity-based method of depreciation
metoda amortyzacji naturalnej
activity rate współczynnik aktywności
zawodowej ludności

actual faktyczny, rzeczywisty
actual accumulation akumulacja faktyczna
actual amounts collected (VAT) rzeczy-
wiste pobrane kwoty
actual annual value (AAV) wartość rocz-
na rzeczywista
actual assets aktywa efektywne
actual balance saldo faktyczne
actual cash value rzeczywista wartość
pieniężna
actual cost cena nabycia
actual cost accounting rachunek kosztów
rzeczywistych
actual cost of the services koszty własne
usług
actual cost of the services rendered
koszty własne świadczonych usług

acknowledgement
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actual costs wydatki rzeczywiste
actual data dane faktyczne
actual earnings per share rzeczywisty
zysk z akcji
actual efficiency efektywność faktyczna
actual expenses wydatki rzeczywiste
actual gross income dochód rzeczywisty
brutto
actual income dochód rzeczywisty
actual inflation level rzeczywisty poziom
inflacji
actual loss strata rzeczywista
actual market value rzeczywista wartość
rynkowa
actual net value rzeczywista wartość netto
actual production produkcja rzeczywista
actual reserve rezerwa faktyczna
actual stock date data rzeczywistej in-
wentaryzacji
actual total overheads rzeczywiste koszty
pośrednie
actual value wartość aktualna
actual yield zysk rzeczywisty

actuarial aktuarialny
actuarial assumption założenie aktuarialne
actuarial gains and losses zyski i straty
aktuarialne
actuarial reserves rezerwy ubezpiecze-
niowe
actuarial valuation wycena aktuarialna
actuarial valuation method metoda
wyceny aktuarialnej

ad od
ad hoc approach podejście ad hoc
ad valorem ad valorem

ad valorem duty opłata od wartości

add dodawać, doliczać

add dodany
add value wartość dodana

added dodany
added at factor values wartość dodana
w cenach produkcji
added capital kapitał dodatkowy
added cost wartość dodatkowa
added interest odsetki doliczone
added value wartość dodana

added value analysis (AVA) analiza
strumienia wartości dodanej

addendum addendum

addition dodawanie
addition of interest przyrost procentów
addition to price narzut
addition to sales price narzut do ceny
sprzedaży
addition to wholesale price narzut do
ceny hurtowej

additional dodatkowy, ponadnorma-
tywny

additional assessment domiar podatkowy
additional audit procedures dodatkowe
procedury audytu
additional balance bilans dodatkowy
additional benefit ulga dodatkowa
additional budget budżet dodatkowy
additional charges koszty dodatkowe
additional collateral gwarancja dodatkowa
additional commission prowizja dodat-
kowa
additional costs koszty dodatkowe
additional credit kredyt dodatkowy
additional data dane dodatkowe, dane
uzupełniające, informacja dodatkowa
additional details dodatkowe dane szcze-
gółowe
additional expenditures koszty dodatkowe,
wydatki nieprzewidziane, wydatki dodat-
kowe
additional expenses koszty dodatkowe,
wydatki nieprzewidziane, wydatki do-
datkowe
additional fee składka dodatkowa
additional financing finansowanie dodat-
kowe
additional income dochód dodatkowy
additional information informacja dodat-
kowa
additional investments inwestycje do-
datkowe
additional line item pozycja dodatkowa
additional outputs nakłady dodatkowe
additional pay płaca dodatkowa
additional payment płatność dodatkowa,
zapłata dodatkowa

additional
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additional premium premia dodatkowa
additional profit zysk dodatkowy
additional receipts wpływy dodatkowe
additional security gwarancja dodatkowa
additional source of maintenance do-
datkowe źródło utrzymania
additional tax domiar podatkowy
additional value wartość dodatkowa

address adres
address for delivery adres dla doręczeń
address for payment domicyl (wekslowy)

address of the registered office of the
company adres siedziby prawnej firmy

addressee trasat

addressor trasant

adequacy adekwatność

adequate adekwatny
adequate control kontrola adekwatna

adjournment odroczenie

adjudication orzeczenie, wyrok
adjudication in bankruptcy ogłoszenie
o upadłości, ogłoszenie upadłości
adjudication order ogłoszenie o upadłości

adjunct alonż 2. dodatek
adjunct account konto pomocnicze

adjust korygować
adjust downwards korygować w dół
adjust upwards korygować w górę

adjustable regulowany
adjustable rate note obligacja o zmien-
nym oprocentowaniu

adjusted skorygowany
adjusted amount wartość skorygowana
adjusted book value skorygowana war-
tość bilansowa
adjusted cost amount skorygowana wiel-
kość wydatków
adjusted data dane skorygowane
adjusted gross income skorygowany
dochód brutto
adjusted loss skorygowana wielkość straty
adjusted net asset value (ANAV) sko-
rygowa wartość aktywów netto

adjusted net foreign income skorygo-
wany dochód zagraniczny netto
adjusted present value (APV) skorygo-
wana wartość bieżąca
adjusted tax depreciation after balancing
skorygowana amortyzacja podatkowa po
zbilansowaniu
adjusted trial balance bilans próbny po
korektach, roboczy próbny bilans, skory-
gowane zestawienie obrotów i sald

adjusting skorygowany
adjusting account konto korygujące
adjusting entries korekty (na koniec okresu)

adjusting entry zapis korygujący, zapis
skorygowany
adjusting event zdarzenie korygujące
adjusting event after balance sheet date
zdarzenie po dniu bilansowym wyma-
gające dokonania korekty

adjustment korekta, korygowanie,
skorygowanie

adjustment account konto korekcyjne
adjustment at year end korekta na ko-
niec roku
adjustment of accounts uzgodnienie
rachunków
adjustment of amortization allowance
korekta odliczeń amortyzacyjnych
adjustment of the amount of tax skory-
gowanie kwoty podatku
adjustment of costs indeksacja kosztów
adjustment of debts korekta zadłużenia
adjustment of deductions korekta odli-
czenia podatkowego
adjustments of fundamental errors
korekty błędów podstawowych
adjustment of input tax korekta podat-
ku naliczonego
adjustment of an invoice korekta faktury,
skorygowanie faktury
adjustment of output tax korekta podatku
należnego
adjustment of a record korekta wpisu
adjustment of stocks korekta wielkości
zapasów
adjustment of tax invoice korekta fak-
tury podatkowej

address
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adjustment of tax return skorygowanie
deklaracji podatkowej
adjustment of the balance-sheet skory-
gowanie bilansu
adjustment of VAT korekta podatku VAT

administer administrować
administer a bankruptcy property ad-
ministrować masą upadłościową

administered regulowany
administered market rynek regulowany

administration zarządzanie 2. admi-
nistracyjny

administration costs koszty administra-
cyjne, wydatki administracyjne
administration expenses koszty admi-
nistracyjne, wydatki administracyjne
administration managing board zarząd
administration of the budget wykonanie
budżetu

administrative administracyjny
administrative charges wydatki admi-
nistracyjne
administrative company spółka admi-
nistracyjna
administrative employee pracownik
administracyjny
administrative expenses koszty admi-
nistracyjne
administrative fine grzywna administra-
cyjna
administrative lead time czas realizacji
zamówienia
administrative penalty kara administra-
cyjna

administrator administrator, zarządca
administrator of a bankrupt's estate
zarządca masy upadłościowej

admissible dopuszczalny
admissible deviation odchylenie dopusz-
czalne
admissible error błąd dopuszczalny

admission dopuszczenie
admission of a claim uznanie roszczenia
admission of a debt uznanie długu
admission of the securities to the stock
exchange dopuszczenie papierów war-
tościowych do obrotu giełdowego

admitted przyjęcie
admitted assets aktywa czyste

adoption przyjęcie

adulteration fałszowanie

advance wypłacać tytułem zaliczki,
zadatkować

advance money zaliczkować

advance podwyżka 2. pożyczka 3.
płatności zaliczkowe, zadatek, zaliczka

advance corporation tax (ACT) zaliczka
na podatek dochodowy od osób prawnych
advance delivery dostawa na kredyt
advance dividend dywidenda zaliczkowa,
zaliczka na poczet dywidendy
advance factoring faktoring zaliczkowy
advances for deliveries zaliczki na dostawy
advances for intangible assets zaliczki
na wartości niematerialne i prawne
advances for tangible fixed assets un-
der construction zaliczki na środki trwałe
w budowie
advance in cash zaliczka gotówkowa
advance in prices podwyżka cen
advance information informacja wyprze-
dzająca
advance money zadatek, zaliczka
advances of funds zaliczkowanie środków
advance of money zaliczka pieniężna
advance of salary zaliczka na poczet płacy
advance of wages wzrost wynagrodzenia
advance on dividend zaliczka na poczet
dywidendy
advance on income tax zaliczka na po-
czet podatku dochodowego
advance on personal income tax zaliczka
na poczet podatku dochodowego od
osób fizycznych
advance on salary zaliczka na poczet
wynagrodzenia
advance on tax zaliczka na poczet podatku
advance on wages zaliczka na poczet
wynagrodzenia
advance payment przedpłata, wpłata
zaliczkowa, wypłata z góry
advance payment guarantee gwarancja
zwrotu zaliczki

advance
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advance payment of tax zaliczka na
poczet podatku
advance payments from customers
zaliczka od klientów

advance premium wypłata zaliczkowa
advance to Minister for Finance zaliczka
podatkowa
advance wages receipt lista zaliczek

advanced zaawansowany, postępowy
advanced amount suma przedpłaty,
suma zaliczek
advanced billing fakturowanie z góry
advanced manufacturing technologies
(AMT) zaawansowane technologie pro-
dukcyjne
advanced repayment of credit przed-
terminowa spłata kredytu

advancement zaliczkowanie
advantage przewaga
adverse ujemny

adverse balance bilans ujemny, saldo
ujemne, ujemny bilans handlowy
adverse cash balance ujemny bilans
gotówkowy
adverse opinion opinia negatywna

advertised reklamowany
advertised tender przetarg otwarty

advertisement reklama 2. reklamowy
advertisement costs koszty reklamy

advertising reklama 2. reklamowy
advertising budget budżet na reklamę
advertising charges koszty reklamy,
wydatki na reklamę, wydatki reklamowe
advertising costs koszty reklamy, wy-
datki na reklamę, wydatki reklamowe
advertising expanses koszty reklamy,
wydatki na reklamę, wydatki reklamowe
advertising reserve rezerwa środków
na reklamę

advice awizo
advice note awizacja
advice of debit zawiadomienie o obcią-
żeniu rachunku
advice of a draft zawiadomienie o tracie
advice of exhaust a letter of credit awizo
o wykorzystaniu akredytywy

advice of payment awizacja wpłaty,
awizo o płatności, awizo o wpłacie, po-
wiadomienie o wpłacie
advice of use of credit powiadomienie
o wykorzystaniu akredytywy

advisable pożądany
adviser doradca

adviser in fiscal matters doradca finan-
sowy

advising awizujący
advising bank bank awizujący akredytywę

advisory doradczy
advisory board organ doradczy
advisory body organ doradczy
advisory committee komitet doradczy
advisory services usługi doradcze

affiliate jednostka afiliowana, jed-
nostka powiązana
affiliated afiliowany, powiązany

affiliated company jednostka afiliowana,
jednostka powiązana, przedsiębiorstwo
afiliowane, przedsiębiorstwo zależne,
spółka podporządkowana

affirmation potwierdzenie
after po

after date bill weksel płatny po dacie
after tax dividend dywidenda netto,
dywidenda po opodatkowaniu
after tax payment płatność po opodatko-
waniu, płatność po potrąceniu podatków
after tax profit zysk po opodatkowaniu
after tax profit margin marża zysku
po opodatkowaniu

after tax real rate return realna stopa
zwrotu po opodatkowaniu
after tax value wartość netto, wartość
po opodatkowaniu
after-sight bill weksel płatny po upływie
określonego czasu po okazaniu, weksel
płatny w pewien czas po okazaniu lub
po dacie
after-tax costs koszty po opodatkowaniu
after-tax income zysk po opodatkowaniu
after-tax proceeds dochód po opłaceniu
podatku, zysk po opłaceniu podatków,
zysk po opodatkowaniu

advanced
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after-tax profit zysk po opodatkowaniu,
zysk po opłaceniu podatków
after-tax profit margin marża zysku
netto, marża zysku po opodatkowaniu

after-tax real rate of return realna stopa
zwrotu po opodatkowaniu
after-tax remuneration wynagrodzenie
netto

age wiek
age dependency ratio współczynnik
obciążenia demograficznego
age method of depreciation metoda na-
liczenia amortyzacji według okresu użyt-
kowania
age of payables okres zadłużenia kre-
dytowego
age of receivables okres zadłużenia de-
betowego

ageing starzejący się
ageing ratio wskaźnik starości

age wiek
age-life method of depreciation meto-
da naliczenia zużycia z uwzględnieniem
okresu użytkowania

agency agencja 2. agencyjny
agency charges prowizja agencyjna
agency commission wages and salaries
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
agency costs koszty agencyjne
agency fee prowizja agencyjna, wyna-
grodzenie agencyjne

agent agent
agent's commission wynagrodzenie
agencyjne
agent's fee wynagrodzenie agencyjne

aggregate dodawać

aggregate łączny, zagregowany
aggregate amount kwota łączna, suma
łączna
aggregate cash flow zagregowany stru-
mień pieniężny
aggregate costs koszty łączne, wydatki
łączne
aggregate index indeks agregacyjny,
wskaźnik agregatowy

aggregate investment łączna wielkość
inwestycji
aggregate investments inwestycje
łączne
aggregate magnitude wielkość agregatowa
aggregate sale obrót łączny
aggregate value wartość łączna
aggregate value of claims łączna suma
wierzytelności

aggregated gross income skumulowany
dochód brutto

aggregation agregacja, podsumowa-
nie, sumowanie

aggregation of balance agregacja bilansu

aggregative agregatowy
aggregative index wskaźnik agregatowy
aggregative number index wskaźnik
agregatowy

aggressive agresywny
aggressive accounting rachunkowość
agresywna
aggressive fund fundusz agresywny

aging wiek
aging schedule klasyfikacja aktywów z
uwzględnieniem czasowych kryteriów

agio agio, premia emisyjna
agree uzgadniać

agree the accounts uzgadniać konta
agree the books uzgadniać księgi

agreed uzgodniony
agreed upon procedures procedury
uzgodnione

agreement porozumienie, umowa
agreement date data umowy

agricultural rolniczy
agricultural activity działalność rolnicza
agricultural inventories zapasy produkcji
rolnej
agricultural land użytki rolne
agricultural market output końcowa
produkcja rolnicza
agricultural value added wartość dodana
w rolnictwie

agricultural
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al pari al pari

algorithm algorytm

alien obcy

alienation zbycie

alienator cedent

alignment wyrównanie

alimentation dotacja

all wszystko
all costs łączna suma kosztów

all in łącznie
all-in cost koszt całkowity
all-inclusive price cena łączna

alleviation ulga
alleviation of the tax zmniejszenie po-
datku

allocable alokowany
allocable costs koszty rzeczywiste

allocated przeznaczony
allocated purchase price cena nabycia
przypisana

allocation alokacja, przydział środków,
rozdział (podział)

allocation base klucz podziałowy, klucz
rozliczeniowy
allocation of assets of an estate under
administration podział majątku pod kon-
trolą administracji
allocation of capital alokacja kapitału
allocation of charges alokacja kosztów,
podział kosztów, repartycja kosztów
allocation of costs alokacja kosztów,
podział kosztów, repartycja kosztów
allocation of credit udzielenie kredytu
allocation of foreign exchange przydział
środków dewizowych
allocation of funds przydział środków,
rozdział środków
allocation of the income podział dochodów
allocation of primary income account
rachunek podziału pierwotnego dochodów
allocation of profit podział zysku
allocation of profits alokacja zysków
allocation of resources alokacja zasobów

allocation of securities alokacja papie-
rów wartościowych
allocation of taxes rozłożenie podatków
allocation to an account kontowanie (za-

pisywanie na konto)

allonge alonż, alonż wekslowy,
przedłużka wekslowa
allotment przydział, udział

allotment of currency przydział dewiz
allotment of funds przydział funduszy,
przydział środków
allotment of shares przydział udziałów,
przydział akcji
allotment of stocks przydział akcji

allow potrącić
allow a abatement przyznać rabat

allowable do potrącenia, dopuszczalny
allowable error błąd dopuszczalny
allowable expenses wydatki możliwe do
odliczenia
allowable variation odchylenie dopusz-
czalne

allowance odliczenie, przydział, to-
lerancja, ulga

allowances against income tax odliczenia
od podatku dochodowego
allowance for bad debts odpis aktuali-
zujący na należności wątpliwe
allowance for debts odpis aktualizujący
należności
allowance for depreciation odpis amor-
tyzacyjny, odpis na amortyzację, potrą-
cenie na amortyzację
allowance for doubtful accounts odpis
aktualizujący na należności wątpliwe,
rezerwa na pokrycie wątpliwych długów
allowance for fixed assets odpis ak-
tualizujący środki trwałe
allowances for uncollectible accounts
odpisy aktualizujące wartość należności
allowance of credit udzielenie kredytu
allowance of credit facilities udzielenie
kredytu

allowance of discount przyznanie skonta

allowed dozwolony
allowed alternative treatment dozwo-
lone podejście alternatywne

al pari
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all cały
all-time high profit zysk rekordowy

alternative alternatywny
alternative approach podejście alterna-
tywne
alternative costs alternatywne koszty
produkcji, koszty alternatywne
alternative depreciation system alter-
natywny model amortyzacji
alternative earnings measures alterna-
tywne miary dochodów
alternative investment market alterna-
tywny rynek inwestycyjny
alternative measurement basis alterna-
tywna podstawa wyceny
alternative minimum tax (AMT) alter-
natywny podatek minimalny
alternative price cena alternatywna
alternative use costs alternatywne koszty
produkcji

altitude wysokość
amalgamation fuzja, połączenie jed-
nostek gospodarczych
amend korygować, wprowadzić zmiany

amend a letter of credit korygować akre-
dytywę

amendment korekta, zmiana
amendment of reimbursement under-
taking zmiana rembusu
amendments to a letter of credit zmia-
na warunków akredytywy

America Ameryka
America’s accounting standards ame-
rykańskie standardy rachunkowości

American amerykański
American accounting księgowość ame-
rykańska
American Institute of Certified Public
Accountants Amerykański Instytut Bieg-
łych Rewidentów

amnesty amnestia
amortisation amortyzacja 2. amor-
tyzacyjny

amortisation instalment rata amortyza-
cyjna

amortisation of an intangible assets
amortyzacja wartości niematerialnych i
prawnych
amortisation of discount amortyzacja
dyskonta
amortisation of loan amortyzacja kredytu
amortisation of premium on long term debt
amortyzacja premii od zadłużenia dłu-
goterminowego
amortisation period of intangible assets
okres amortyzacji aktywów niematerial-
nych
amortisation reserves rezerwy amorty-
zacyjne

amortised umorzony
amortised cost wartość amortyzacyjna,
wartość podlegająca amortyzacji
amortised cost of a financial asset or
financial liability wartość amortyzowa-
ne aktywa finansowe lub zobowiązania
finansowego

amortised debt dług umorzony
amortised obligations zobowiązania
umorzone
amortised premium dyskonto amorty-
zacyjne

amortisement odpis na amortyzację
amortising amortyzacyjny

amortising interest rate swap amorty-
zacyjny swap stopy procentowej

amortizable podlegający amortyzacji
amortizable assets majątek podlegający
amortyzacji

amortization amortyzacja (umorzenie)

amortization amount kwota amortyzacji,
suma amortyzacji, suma odpisu na amor-
tyzację
amortization base podstawa amortyzacji
amortization capital kapitał umorzeniowy
amortization charge odpis amortyzacyjny
amortization charges koszty amortyzacji
amortization costs koszty amortyzacji
amortization credit kredyt amortyzacyjny
amortization expense koszty amortyzacji,
odpis amortyzacyjny
amortization factor współczynnik amor-
tyzacji

amortization
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amortization fund fundusz amortyzacji,
fundusz amortyzacyjny
amortization loan kredyt amortyzacyjny,
pożyczka amortyzacyjna
amortization method metoda amortyzacji
amortization of bill umorzenie weksla
amortization of building amortyzacja
budynku
amortization of credit umorzenie kredytu
amortization of debt amortyzacja długu,
umorzenie długu
amortization of fixed assets amortyzacja
majątku trwałego
amortization of goodwill amortyzacja
wartości niematerialnych
amortization of intangible assets amor-
tyzacja aktywów niematerialnych, amor-
tyzacja wartości niematerialnych
amortization of intangibles amortyzacja
środków niematerialnych
amortization of loan amortyzacja pożyczki,
umorzenie pożyczki, spłata pożyczki,
umorzenie wierzytelności
amortization of mortgage amortyzacja
hipoteki
amortization of shares umorzenie akcji
amortization period czas spłaty głównej
części długu, okres amortyzacji, termin
amortyzacji
amortization quota stopa amortyzacji
amortization rate stopa amortyzacji
amortization schedule harmonogram
amortyzacji, harmonogram spłaty kredytu,
plan amortyzacji, tabela amortyzacyjna
amortization schedule of fixed assets
plan amortyzacji środków trwałych

amortization stock zapas amortyzacyjny
amortization table tabela amortyzacyjna

amortize amortyzować (umarzać)

amortized umorzony
amortized acquisition cost of a finan-
cial assets skorygowana cena nabycia
składnika aktywów finansowych
amortized acquisition cost of a finan-
cial liability skorygowana cena nabycia
zobowiązania finansowego

amount kwota, suma
amount due kwota długu, kwota należna,
suma należna
amount exempt from tax (income tax) kwo-
ta zwolniona z podatku
amount in advance kwota zaliczki
amount in arrears zaległa suma
amount in controversy suma sporna
amount in dispute suma sporna
amount in figures suma cyframi
amount in words suma wyrażona słownie
amount in words and numbers suma
słownie i cyframi

amount of acceptance kwota akceptu
amount of annual income suma rocznego
dochodu
amount of arrears suma zaległości
amount of balance saldo
amount of a bill suma rachunku 2. suma
wekslowa
amount of a bill of exchange suma wek-
slowa

amount of business suma obrotów
amount of cash deposit kwota depozytu
gotówkowego
amount of a cheque kwota czekowa
amount of costs suma kosztów
amount of credit suma kredytu, wielkość
kredytu
amount of debt kwota długu, wysokość
długu
amount of depreciation suma amorty-
zacji
amount of drawing under a letter of cre-
dit suma akredytywy
amount of the exemption kwota zwol-
nienia od podatku
amount of expenses suma kosztów,
suma wydatków
amount of finance wysokość finansowania
amount of franchise wartość franszyzy
amount of guarantee suma gwarancji
amount of illiquid assets suma niepłyn-
nych aktywów
amount of indebtedness suma zadłuże-
nia
amount of inventories wielkość zapasów

amortize
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amount of an invoice kwota faktury,
suma fakturowa
amount of a letter of credit kwota akre-
dytywy, suma akredytywy
amount of losses kwota strat, suma strat
amount of money suma pieniężna
amount of own funds wielkość kapitału
własnego
amount of profit kwota zysku, suma
zysku
amount of the repayment suma zwrotu
amount of salary kwota wynagrodzenia
amount of sales suma obrotów
amount of security kwota gwarancji
amount of tax kwota podatku, suma
podatku
amount of tax deducted suma potrąco-
nego podatku
amount of tax due suma podatku na-
leżnego
amount of tax payable kwota podatku
należna, zobowiązanie podatkowe

amount of total VAT całkowita kwota
podatku VAT
amount of VAT kwota podatku VAT
amount of Vat refund kwota zwrotu
podatku VAT

amount of wage wysokość wynagrodzenia
amount of wages and salaries kwota
wynagrodzenia
amount owed kwota zadłużenia
amount owing suma niedopłaty
amount required for redemption suma
wykupu, wymagana suma spłaty
amount sum suma należna
amount to be collected kwota do zain-
kasowania
amount to be deducted kwota do odli-
czenia, suma do potrącenia
amount to be paid suma do zapłaty
amount to capitalise kwota do skapitali-
zowania
amount withheld at source kwota po-
trącona u źródła

amt suma

analogy analogia 2. analogoczny
analogy approach podejście analogiczne

analyse analiza
analyse of transaction analiza transakcji

analysing badawczy
analysing the condition analiza stanu

analysis analiza, badanie szczegółowe
analysis error błąd analizy
analysis method metoda analizy
analysis of accounts method metoda
analizy kont
analysis of assets structure analiza
struktury aktywów
analysis of audit analiza audytu
analysis of cash flow statement anali-
za rachunku przepływów pieniężnych
analysis of circulation of working capi-
tal analiza krążenia środków obrotowych
analysis of costs structure analiza struk-
tury kosztów
analysis of expenses analiza kosztów
analysis of financial assets analiza ak-
tywów finansowych
analysis of financial result analiza wy-
niku finansowego
analysis of financial statements anali-
za sprawozdań finansowych
analysis of general costs analiza kosz-
tów ogólnych
analysis of management costs analiza
kosztów zarządzania
analysis of market size analiza wielkości
rynku
analysis of marketing cost analiza kosz-
tów marketingu
analysis of production costs analiza
kosztów produkcji
analysis of production dynamics anali-
za dynamiki produkcji
analysis of production volume analiza
wielkości produkcji
analysis of profitability analiza rentow-
ności
analysis of residuals analiza reszt
analysis of sales dynamics analiza dy-
namiki sprzedaży
analysis of structure of liabilities ana-
liza struktury pasywów
analysis of the cost prices analiza kosz-
tów własnych

analysis
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analysis of turnover costs analiza kosz-
tów obrotu

analyst analityk

analytic analityczny
analytic function of accounting funkcja
analityczna rachunkowości
analytic model model analityczny
analytic plan plan analityczny

analytical analityczny
analytical account konto analityczne
analytical accounting ewidencja anali-
tyczna
analytical audit procedures analityczne
procedury audytu
analytical balance bilans analityczny
analytical calculation obliczenie anali-
tyczne
analytical data sheet bilans analityczny
analytical information informacja anali-
tyczna
analytical ledger księga analityczna
analytical method metoda analityczna
analytical procedure procedura analityczna
analytical records ewidencja analityczna

anarchy anarchia

ancillary pomocniczy
ancillary activity działalność pomocnicza
ancillary indicators wskaźniki pomocnicze
ancillary service (VAT) usługa dodatkowa
ancilliary services usługi pomocnicze

annex załącznik

anniversary rocznica
anniversary fund fundusz jubileuszowy

announcement ogłoszenie, powia-
domienie, zawiadomienie

annual doroczny, roczny
annual account roczne sprawozdanie finan-
sowe, roczne zamknięcie rachunkowe,
sprawozdanie roczne
annual adjustment korekta roczna, rocz-
na korekta bilansu
annual amortization amortyzacja roczna
annual amortization factor roczny efekt
amortyzacji

annual amortization quotaroczna  kwota
amortyzacji
annual amortization rate roczna staw-
ka amortyzacyjna

annual amount of depreciation roczna
suma amortyzacji
annual amount of depreciation charges
roczna suma odliczeń amortyzacyjnych

annual assessment oszacowanie roczne
annual average profit margin średnio-
roczna marża zysku, średnioroczna wiel-
kość zysku
annual balance bilans roczny
annual balance-sheet bilans roczny
annual budget roczny budżet
annual costs koszty roczne
annual data dane roczne
annual depreciation amortyzacja roczna
annual depreciation rate roczna stawka
amortyzacyjna

annual effective yield rzeczywista roczna
rentowność
annual emission allocation (AEA) roczny
limit emisji
annual financial statement roczne spra-
wozdanie finansowe, roczne zamknięcie
rachunkowe, zamknięcie roczne, zamk-
nięcie roku operacyjnego
annual financial statements & footnotes
roczne sprawozdanie finansowe wraz z
informacją dodatkową

annual flow of investments roczny stru-
mień inwestycji
annual general meeting (AGM) walne
zgromadzenie akcjonariuszy, doroczne
walne zgromadzenie wspólników
annual gross operating revenue roczny
dochód brutto
annual income tax return roczna dekla-
racja podatkowa
annual interest odsetki roczne, roczny
procent
annual interest expense roczne koszty
odsetkowe
annual interest rate odsetki roczne

annual inventory inwentaryzacja roczna
annual lease dzierżawa roczna

analyst
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annual lease costs roczny koszt dzier-
żawy

annual management report sprawozda-
nie roczne zarządu
annual payment wpłata roczna
annual percentage rate (APR) roczna
stawka procentowa, roczna stopa opro-
centowania, roczny koszt kredytu, rzeczywista
roczna stopa oprocentowania (RRSO)
annual percentage yield (APY) roczny
dochód z oprocentowania
annual period okres roczny
annual premium składka roczna
annual production produkcja roczna
annual profit zysk roczny
annual rate of return roczna stopa zwrotu,
roczna stopa zysku
annual recalculation of tax roczne prze-
liczenie podatku
annual records roczna ewidencja
annual report raport roczny, sprawoz-
danie roczne
annual report and accounts roczny ra-
port i sprawozdawczość

annual returns roczne dochody
annual sales roczna suma obrotu, wiel-
kość sprzedaży roczna
annual sales budget roczny budżet sprze-
daży

annual settlement rozliczenie roczne
annual statement of accounts bilans
roczny, roczne sprawozdanie z sytuacji
finansowej
annual stock-taking inwentaryzacja roczna
annual survey przegląd roczny
annual tax podatek roczny
annual tax declaration roczne zeznanie
podatkowe
annual tax report roczne sprawozdanie
podatkowe

annual turnover obrót roczny, suma rocz-
na obrotu
annual value wartość roczna
annual wage fund roczny fundusz płac
annual work unit roczna jednostka pracy

annuity annuita, annuitet
annuity method metoda rentowa

annul umarzać, unieważnić
annul a letter of credit anulować akre-
dytywę

annulment unieważnienie
annulment of a cheque umorzenie czeku

anomalous nienormalny
anomalous error błąd anormalny, błąd
nietypowy

answer odpowiadać
answer a bill honorować weksel

antedate antydatować
antedate a bill antydatować weksel

antedated antydatowany
antedated cheque czek postdatowany
antedated document dokument antyda-
towany

anticipate antycypować
anticipate a payment zapłacić przed ter-
minem, zapłata awansem

anticipated oczekiwany, przewidy-
wany

anticipated average maturity przewidy-
wany średni okres spłaty
anticipated inflation inflacja przewidy-
wana
anticipated loss strata antycypowana
anticipated net profit przewidziany zysk
netto
anticipated payment płatność z góry,
zapłata przed terminem, zapłata z góry
anticipated profit zysk oczekiwany, zysk
przewidywany, zysk spodziewany
anticipated sale sprzedaż przewidywana

anticipation suma wypłacona zalicz-
kowo
anticipatory przedterminowy

anticipatory credit kredyt zaliczkowy

any wszelki
any foreign liabilities to related offi-
ces wszelkie zobowiązania zagraniczne
wobec jednostek powiązanych

apparatus aparat
appeal odwołanie

appeal against decision of tax office od-
wołanie od decyzji urzędu skarbowego

appeal
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appendix załącznik
applicant kandydat, wnioskodawca

applicant for shares subskrybent akcji

application wniosek
application for credit wniosek o udzie-
lenie kredytu
application for credit facilities wniosek
kredytowy

application for letter of credit wniosek
o otwarcie akredytywy
application for opening a letter of credit
wniosek o otwarcie akredytywy
application for refund of a tax wniosek
o zwrot podatku
application for shares subskrypcja na akcje
application for tax refund wniosek o zwrot
podatku
application for the remission of duty
wniosek o umorzenie należności
application of funds wykorzystanie środków
application of income wykorzystanie
dochodu

applied stosowany
applied cost koszty poniesione
applied overhead rate normatywna stawka
narzutu kosztów pośrednich
applied predetermined rate normatywna
stawka narzutu kosztów pośrednich

apply stosować
apply for shares subskrybować akcje

appointed wyznaczony
appointed employee pracownik miano-
wany

appointment ustanowienie
appointment of tax representative usta-
nowienie pełnomocnika podatkowego

apportion rozdzielać
apportion to a debt zaliczenie na poczet
długu

apportionment podział
apportionment of costs partycypacja w
kosztach
apportionment of losses podział strat

appraisal taksacja, wymiar, wycena
appraisal increments przyrosty z wyceny

appraisal of liquidity ocena płynności
appraisal of property for taxation purposes
wycena majątku do celów podatkowych
appraisal of risk ocena ryzyka
appraisal of shares wycena udziałów
appraisal ratio współczynnik wyceny
appraisal report protokół oszacowania
kapitału trwałego
appraisal value wartość oszacowana

appraise oszacować, szacować, tak-
sować

appraised oszacowany
appraised value wartość podlegająca
opodatkowaniu, wartość szacunkowa,
wartość wyceny

appraisement wycena
appraisement of duty wymiar podatku
appraisement value wartość szacunkowa

appreciation wzrost wartości
appreciation of assets wzrost wartości
aktywów
appreciation of prices wzrost cen

apprehended zatrzymany
apprehended loss strata przewidywana

approach podejście
appropriate a dividend rozdzielać dywi-
dendę

appropriated odpowiedni
appropriated funds środki wyasygnowane
appropriated profit zysk podzielony

appropriateness celowość

appropriation asygnowanie, indywi-
dualizacja

appropriation account konto odliczeń na
fundusz rezerwowy, konto rozliczenia
wyniku finansowego
appropriation of dividend podział dywi-
dendy
appropriation of funds asygnowanie środ-
ków, podział środków
appropriation to a debt zaliczenie na
poczet długu

appropriation-in-aid dotacja

appendix
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approval zatwierdzenie
approval of the balance-sheet zatwier-
dzenie bilansu
approval of a budget zatwierdzenie budżetu

approve zatwierdzić
approve the balance przyjąć bilans, za-
twierdzić bilans
approve the budget zatwierdzić budżet

approximate orientacyjny, przybli-
żony

approximate budget budżet orientacyjny
approximate calculation kalkulacja orien-
tacyjna, kalkulacja przybliżona
approximate estimate szacunek w przy-
bliżeniu
approximate number liczba przybliżona
approximate result wynik przybliżony
approximate value wartość przybliżona

approximation przybliżenie
approximation of tax legislation (UE) ujed-
nolicenie ustawodawstwa podatkowego

arbiter arbiter
arbiter fee honorarium arbitra

arbitrage arbitraż (giełda)

arbitrary value wartość arbitralna

arbitrating arbitraż (giełda)

arbitration panel lista arbitrów

archive archiwum 2. archiwalny
archive document dokument archiwalny

area obszar, zakres
area of taxation zakres opodatkowania

arithmetic arytmetyka
arithmetic average średnia arytmetyczna
arithmetic control kontrola rachunkowa
arithmetic mean średnia arytmetyczna
arithmetic mean return (AMR) średni
arytmetyczny dochód

arithmetical arytmetyczny
arithmetical average średnia arytme-
tyczna

arm ramię
arm’s length transaction transakcja prze-
prowadzona na warunkach rynkowych

arm's lenght principle zasada ustalenia
cen oparta na wartości rynkowej
arm's length price cena rynkowa
arm's length principle zasada długiego
ramienia

arrangement ugoda
arrearage zaległość
arrearages zaległe płatności
arrears należności zaległe, zaległości,
zaległości płatnicze, zaległość

arrears in payments zaległości płatnicze
arrears of interest zadłużenie z tytułu
odsetek, zaległe odsetki
arrears of wages zaległość płacowa

arrive przybywać
arrive at the balance uzgadniać bilans

articles statut
articles of association statut spółki

articulation artykulacja
articulation statement bilans wstępny

asked pytany
asked price kurs sprzedawcy

asking proszący
asking price cena ofertowa

assembling gromadzenie 2. montaż
assembling of capital gromadzenie ka-
pitału

assembly montaż
assembly costs koszty komplektacji
wyrobu

assessable podlegający opodatko-
waniu

assessable income dochód podlegający
opodatkowaniu
assessable profit zysk podlegający opo-
datkowaniu
assessable value wartość podlegająca
opodatkowaniu

assessed oszacowany
assessed tax podatek majątkowy
assessed value wartość oszacowana

assessing wartościowy
assessing procedure procedura nalicze-
nia podatku
assessing risk ocena ryzyka

assessing
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assessment naliczenie, oszacowanie
assessment basis podstawa opodatko-
wania
assessment book rejestr podatkowy
assessment criterion kryterium oceny
assessment for VAT wymiar podatku VAT
assessment method metoda oszacowania
assessment of incomes oszacowanie
dochodów
assessment of losses ocena strat
assessment of property wycena majątku
assessment of real property wycena
nieruchomości
assessment of a tax oszacowanie podatku
assessment of the VAT oszacowanie
podatku VAT
assessment roll rejestr podatkowy

asset aktyw (o majątku), pozycja majątku,
składnik aktywów

asset currency waluta aktywu
asset utilization wykorzystanie zapasów
asset/equity ratio stosunek aktywów do
kapitału własnego
asset/liability management zarządzanie
aktywami i pasywami
asset-backed securities (ABS) papiery
wartościowe zabezpieczone aktywami

assets aktywa, aktywa bilansu, avoiry,
majątek

assets abroad aktywa za granicą
assets account konto aktywów, rachunek
środków własnych
assets accounting księgowość środków
trwałych
assets allocation alokacja aktywów
assets and liabilities aktywa i pasywa
assets and liabilities of company zo-
bowiązania i aktywa przedsiębiorstwa

assets assessment method metoda
oszacowania aktywów
assets brought in wkład
assets brought in business aport

assets ceiling limit aktywów
assets class typ aktywów
assets cover pokrycie aktywami zadłu-
żenia firmy

assets coverage pokrycie długu aktywa-
mi, pokrycie aktywami
assets coverage ratio wskaźnik pokry-
cia zobowiązań aktywami

assets credit side strona aktywów (zapis)

assets days cykl obrotu aktywów
assets depreciation range system mo-
del amortyzacji składników majątkowych
assets diversification dywersyfikacja
aktywów
assets eligible for depreciation aktywa
podlegające amortyzacji
assets evaluation wycena aktywów
assets exchange wymiana aktywów
assets freeze zamrożenie aktywów
assets impairment utrata wartości przez
aktywa
assets in kind aport, udział rzeczowy
assets in kind brought as a contribution
into a partnership aport

assets in kinds aktywa rzeczowe
assets in money brought in wkład pie-
niężny
assets indicator wskaźnik aktywów
assets management zarządzanie aktywami
assets management account konto
zarządzania aktywami

assets mix struktura aktywów
assets mortgage zastaw na majątku
assets of the company aktywa firmy
assets of the enterprise majątek przed-
siębiorstwa
assets of partnership majątek spółki
assets pricing wycena aktywów
assets productivity wydajność aktywów
assets profitability index wskaźnik zys-
kowności aktywów
assets quality jakość aktywów
assets ratio wskaźnik aktywów do za-
dłużenia
assets revaluation przeszacowanie ak-
tywów
assets sale sprzedaż aktywów
assets sales sprzedaż aktywów
assets stripping wyprzedaż aktywów
assets structure analysis analiza struk-
tury aktywów
assets subject to depreciation majątek
amortyzowany

assessment
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assets substitution zamiana aktywów
assets swap wymiana aktywów, zamiana
aktywów, swap aktywów
assets tax podatek od aktywów
assets turnover obrót aktywów, rotacja
aktywów, szybkość obrotu aktywów,
obrotowość aktywów
assets turnover ratio wskaźnik obro-
towości aktywów, wskaźnik szybkości
obrotu aktywów, współczynnik rotacji
aktywów, wskaźnik globalnego obrotu
aktywami

assets under custody aktywa w depozycie
assets under custody indicator wskaź-
nik aktywów w depozycie

assets under management aktywa pod
zarządem
assets utilization wykorzystanie aktywów
assets valuation oszacowanie aktywów,
wycena aktywów
assets value wartość aktywów
assets value loss utrata wartości przez
aktywa

assign cedować, przelać

assignability zbywalność
assignability of bill of exchange zby-
walność weksla

assignable przypisywany
assignable debt dług asygnowany

assignation cesja długu, przydział

assignment cesja
assignment form blankiet przelewowy
assignment of a debt cesja długu, prze-
kazanie długu, przelew długu
assignment of receivables cesja wie-
rzytelności

assignor cedent

assistance pomoc

assistant asystent

associate jednostka stowarzyszona,
spółka stowarzyszona

Associate of Chartered Accountants
Członek Stowarzyszenia Dyplomowanych
Biegłych Rewidentów

associated stowarzyszony
associated company jednostka stowa-
rzyszona, spółka powiązana, spółka sio-
strzana, spółka stowarzyszona

association towarzystwo
association of capital spółka kapitałowa
Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA) Stowarzyszenie
Dyplomowanych Biegłych Rewidentów

assumption założenie
assumption of debt przyjęcie długu

assurance pewność
assurance services usługi atestacyjne

asymmetry asymetria
asymmetry of information asymetria
informacji

at przy
at cost według ceny nabycia
at par pari
at sight a vista

attend przyjąć
attend to collection przyjąć do inkasa

attendance obsługa, usługa

attention uwaga

attest zaświadczenie 2. poświadcza-
jący

attest services usługi poświadczające

attestation atestacja, świadectwo

attorney prokurent

attract przyciągać
attract foreign investment capital przy-
ciągać inwestycje zagraniczne

attribut cecha, atrybut
attributes sampling próbkowanie według
cech

auction aukcja, przetarg 2. aukcyjny
auction expenses koszty aukcyjne
auction sale sprzedaż aukcyjna

auctioneer aukcjonator

audit poddać rewizji, rewidować
audit an account sprawdzać rachunkowość

audit
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audit a balance rewidować bilans
audit a balance-sheet rewidować bilans
audit the books badać księgi, kontrolo-
wać księgi
audit the cash in hand sprawdzać stan kasy
audit the ledgers badać księgi
audit the use of permits kontrolować
wykorzystanie pozwoleń

audit audyt, kontrola, rewizja (księgowość)

audit act ustawa o audycie
audit activity działalność audytorska
audit adjustment korekta audytorska
audit analysis analiza audytorska, analiza
audytu
audit analytical review analityczne pro-
cedury audytu
audit and consulting audyt i konsulting
audit book księga kontrolna
audit certificate protokół audytu, pro-
tokół rewizji ksiąg, raport audytora, ra-
port z rewizji ksiąg
audit commission komisja rewizyjna
audit committee komisja rewizyjna, ko-
mitet audytu
audit contract umowa o świadczenie
usług audytorskich
audit control kontrola audytorska
audit coverage zakres audytu
audit documentation dokumentacja re-
wizyjna, dokumentacja z badania spra-
wozdania finansowego
audit engagement zlecenie badania spra-
wozdań finansowych
audit evidence dowód z audytu, dowod
badania
audit exemption zwolnienie z badania
sprawozdania finansowego
audit fee opłata za badanie sprawozda-
nia finansowego
audit fee to sales opłaty za rewizję w
stosunku do przychodów ze sprzedaży

audit file dokumentacja rewizyjna, kar-
toteka dokumentacji rewizyjnej
audit files dokumentacja dotycząca au-
dytu,  dokumentacja rewizyjna
audit firm firma audytorska
audit for quality kontrola jakości

audit objective cel audytu, cel badania
audit of balance-sheet audyt bilansu
audit of books kontrola ksiąg handlowych,
kontrola ksiąg rachunkowych
audit of business plan audyt biznes planu
audit of business processes audyt pro-
cesów biznesowych
audit of the cash rewizja kasy
audit of cash management audyt zarzą-
dzania gotówką
audit of cash operations audyt operacji
kasowych
audit of cash receipts audyt wpływów
kasowych

audit of environmental management
system audyt systemu zarządzania eko-
logicznego
audit of finance result audyt wyników
finansowych
audit of financial accounting audyt spra-
wozdawczości finansowej
audit of financial statement badanie
sprawozdania finansowego
audit of information system audyt sys-
temów informacyjnych
audit of information technology audyt
technologii informacyjnych
audit of management audyt zarządzania
audit of marketing activity audyt dzia-
łalności marketingowej
audit of marketing research audyt ba-
dań marketingowych
audit of a non-commercial entity bada-
nie jednostki niekomercyjnej
audit of perception audyt percepcji
audit of personnel management audyt
zarządzania personelem
audit of retail sales audyt sprzedaży deta-
licznej
audit opinion opinia biegłego rewidenta,
opinia z badania sprawozdania finanso-
wego
audit plan plan audytu
audit planning planowanie audytu
audit procedure procedura audytu
audit programme plan badania sprawoz-
dań finansowych, program audytu, pro-
gram badania

audit
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audit quality control kontrola jakości audytu
audit report ekspertyza księgowa, proto-
kół audytu, protokół kontroli, protokół
rewizji ksiąg handlowych, raport biegłego,
raport z audytu, raport z rewizji ksiąg,
sprawozdanie audytorskie
audit requirements wymagania związane
z audytem
audit risk ryzyko audytorskie, ryzyko
badania, ryzyko związane z audytem
audit sample próba audytorska
audit sampling próba audytorska, prób-
kowanie rewizyjne
audit scope zakres audytu
audit service służba audytorska
audit software oprogramowanie rewizyjne
audit strategy strategia audytu, strategia
badania
audit team grupa audytorska, zespół au-
dytowy, zespół rewizyjny

audited sprawdzony (księgowość)

audited balance-sheet bilans sprawdzony
audited statement of accounts bilans
sprawdzony

auditee podmiot badany
auditing audyt, działalność audytorska,
kontrolowanie, prowadzenie rewizji,
rewizyjny

auditing costs koszty audytu
auditing department dział audytu
auditing of the accounts badanie rachun-
kowości
auditing of the books badanie ksiąg (rewi-

dowanie)

auditing of the cash rewizja kasy
auditing procedure procedura rewizji
auditing services usługi świadczone
przez audytora
auditing software oprogramowanie re-
wizyjne
auditing standards standardy rewizji fi-
nansowej
Auditing Standards Board of Ameri-
can Institute of Certified Public Acco-
untants Rada Standardów Audytorskich
Amerykańskiego Instytutu Biegłych Księ-
gowych
auditing trail ścieżka rewizyjna

auditor audytor, biegły księgowy, biegły
rewident, kontroler księgowy, rewi-
dent, rewident księgowy

auditor's certificate raport audytora
auditor changes/disagreements korek-
ty biegłych rewidentów i wyrażone przez
nich zastrzeżenia
auditor's confirmation potwierdzenie
audytora
auditor's copy kopia audytora
auditor ethics etyka audytora
auditor's fee honorarium audytora, ho-
norarium rewidenta
auditor's honorarium honorarium audy-
tora, honorarium rewidenta
auditor independence niezależność au-
dytora, niezależność biegłego rewidenta
auditor's liability odpowiedzialność au-
dytora, odpowiedzialność biegłego rewi-
denta
auditor's opinion opinia audytora, opi-
nia biegłego rewidenta
auditor's report protokół rewizji ksiąg,
protokół rewizji ksiąg handlowych, ra-
port audytora, sprawozdanie audytora,
sprawozdanie biegłego rewidenta, spra-
wozdanie rewidenta, sprawozdanie ko-
misji rewizyjnej
auditor’s responsibility odpowiedzial-
ność audytora
auditor secret tajemnica audytorska
auditors services usługi audytorskie

auditorium auditorium 2. auditoryjny
auditorium questionnaire ankieta audy-
toryjna

authentic autentyczny
authentic document dokument auten-
tyczny

authenticate uwierzytelniać
authentication of a signature legalizacja
podpisu

authorised upoważniony
authorised capital kapitał statutowy,
kapitał zarejestrowany, nominalny kapi-
tał zakładowy

authorised
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authorities władze

authority polecenie, upoważnienie
authority to buy upoważnienie do zakupu
authority to collect upoważnienie do in-
kasa
authority to negotiate upoważnienie do
zdyskontowania traty
authority to pay upoważnienie do zapłaty
authority to purchase upoważnienie do
zakupu
authority to sign upoważnienie do pod-
pisu

authorization autoryzacja

authorized autoryzowany
authorized clerk prokurent
authorized copy kopia autoryzowana
authorized signature podpis osoby upo-
ważnionej
authorized to undertake collection upo-
ważnienie do inkasa

automatic automatyczny
automatic copy kopia automatyczna

autonomous autonomiczny
autonomous balance-sheet bilans auto-
nomiczny

autonomy autonomia

autoregresion autoregresja

auxiliary pomocniczy
auxiliary account konto pomocnicze
auxiliary activity działalność pomocnicza
auxiliary balance-sheet bilans pomoc-
niczy

availability dostępność
availability date data wykorzystania kre-
dytu

available dostępny
available assets aktywa rozporządzalne,
aktywa wolne
available-for-sale financial assets ak-
tywa finansowe dostępne do sprzedaży
available-for-sale investments inwestycje
dostępne do sprzedaży
available-for-sale securities (AFS) papiery
wartościowe dostępne do sprzedaży

average przeciętny, średnia
average (across-day) measures wycena
średnia
average amortization rate średnia staw-
ka amortyzacyjna
average annual średnioroczny
average annual growth rate średnio-
roczna stopa wzrostu
average annual net profit średnioroczny
zysk netto
average annual production przeciętna
roczna produkcja
average annual return zysk średnioroczny
average annual value of assets śred-
nioroczna wartość aktywów

average assets value średnia wartość
aktywów
average collection period średni okres
spłaty długu, średni okres ściągalności
należności, wskaźnik cyklu regulowania
należności, wskaźnik rotacji należności
w dniach
average collection period, or days'
receivables średni okres spłaty długu
lub zadłużenie w dniach

average cost koszt przeciętny, średni
koszt jednostki produktu, średni koszt
własny, wartość średnia
average cost (long run) koszty prze-
ciętne w długim okresie
average cost (short run) koszty prze-
ciętne w krótkim okresie
average cost method (AVCO) metoda
wyceny zapasów według ceny przeciętnej,
metoda średnich nakładów, metoda
średniej wartości
average cost of capital (WACC) średnia
wartość kapitału, średni koszt kapitału
average cost of capital currently em-
ployed średni koszt inwestowanego ka-
pitału

average cost of production przeciętny
koszt produkcji
average costs koszty przeciętne, koszty
średnie
average customer klient przeciętny
average daily receipts przeciętny utarg
dzienny

authorities
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average daily sales przeciętna dzienna
sprzedaż
average due date średni termin płatności
average effective rate of tax przeciętna
efektywna stawka podatkowa
average error błąd uśredniony
average expense koszt przeciętny
average fixed cost (AFC) przeciętne
koszty stałe
average flotation costs przeciętne koszty
zmienne
average general costs przeciętne koszty
ogólne
average general expenses przeciętne
koszty ogólne
average hourly gross wage and salary
przeciętne wynagrodzenie godzinowe
average hours receipts przeciętny utarg
godzinny
average market value przeciętna war-
tość rynkowa
average maturity średni okres spłaty
average monthly gross wages and
salaries przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie brutto
average monthly gross wages and
salaries without payments from profit
przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto bez wypłat z zysku
average monthly wages and salaries
without contributions to social security
przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto bez składek na ubezpieczenie
społeczne

average number liczba przeciętna
average overheads przeciętne koszty
ogólne
average paid employment przeciętne
zatrudnienie
average pay średnia płaca
average payment period przeciętny
okres obrotu zobowiązań
average period of collections przeciętny
czas inkasa należności
average post-tax profit zysk przeciętny
po opodatkowaniu

average post-tax profit rate średnia
stopa zysku po opodatkowaniu
average premium średnia składka ubez-
pieczeniowa
average price cena przeciętna, średnia
cena, wartość średnia
average price index (API) wskaźnik cen
przeciętnych, wskaźnik cen średnich
average price level średni poziom cen

average production costs przeciętne koszty
produkcji
average profit zysk przeciętny
average profit margin średnia marża
zysku, średnia wielkość zysku
average profit rate średnia stopa zysku

average rate kurs średni
average rate of income tax przeciętna
stawka podatku dochodowego
average rate of profit przeciętna stopa
zysku
average rate of return (ARR) przeciętna
stopa zwrotu, przeciętna stopa zysku,
średnia stopa zysku, średnia stopa zwrotu
average rate of returns średnia stopa
rentowności
average rate of taxation średnia stawka
podatku

average remuneration średnie wynagro-
dzenie
average retirement pay and pension
przeciętna emerytura i renta brutto
average return on sales przeciętna ren-
towność sprzedaży
average return rate średnia stopa zwrotu
average salary płaca przeciętna, prze-
ciętne wynagrodzenie
average sales per day średnia sprzedaż
dzienna
average stocks value średni stan zapasów
average stocks volume średni stan za-
pasów
average tax rate średnia stawka podat-
kowa, średnia stawka podatku
average total costs przeciętne koszty
całkowite
average unit cost średni koszt jednost-
kowy

average
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average value method metoda wartości
średniej
average value of assets przeciętna
wartość aktywów
average value of stock przeciętna war-
tość zapasów
average variable costs przeciętne koszty
zmienne
average volume of assets przeciętną
wielkość aktywów
average wage płaca średnia
average wages and salaries przeciętne
wynagrodzenie
average yearly productivity przeciętna
roczna wydajność

averaging uśrednienie
averaging of income uśrednienie dochodu

avoid unikać
avoid the double taxation unikać po-
dwójnego opodatkowania

avoidance unikanie

award przyznać (udzielić)

averaging


