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Akcja
papier wartoœciowy daj¹cy posiadaczowi (akcjonariuszowi) okreœlone prawa
i obowi¹zki wobec spó³ki akcyjnej (emitenta). Akcja reprezentuje udzia³
w spó³ce, daje prawo do dywidendy oraz prawo do objêcia odpowiedniej
czêœci maj¹tku spó³ki w przypadku jej likwidacji.

A

Akcjonariusz
posiadacz akcji.
Akcyza
rodzaj podatku nak³adany na towary uznawane za luksusowe (np. samochody) lub przynosz¹ce du¿e dochody do bud¿etu pañstwa (np. napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, paliwa p³ynne). Akcyza, wyra¿ona stawk¹ procentow¹, podwy¿sza cenê p³acon¹ przez nabywcê.
Aktywa
zasób trwa³ych œrodków i obrotowych sk³adników maj¹tkowych, którymi
w danym momencie rozporz¹dza jednostka. Aktywa ró¿ni¹ siê stopniem p³ynnoœci, posiadaj¹ okreœlon¹ wartoœæ pieniê¿n¹, wykorzystywane s¹ w dzia³alnoœci organizacji, maj¹ jej przynieœæ korzyœci ekonomiczne. Zestawienie wg.
zasady wzrastaj¹cej p³ynnoœci, tj. mo¿liwoœci ich spieniê¿enia, znajduje siê
w bilansie jednostki.
Aktywa bieżące netto
nadwy¿ka aktywów bie¿¹cych nad bie¿¹cymi zobowi¹zaniami, inaczej nazywane kapita³em pracuj¹cym lub kapita³em obrotowym jednostki.
Aktywa długoterminowe
niebie¿¹ce œrodki przeznaczone do zu¿ycia lub sprzeda¿y, maj¹ce przynieœæ
korzyœci ekonomiczne w okresie powy¿ej 1 roku.
Aktywa finansowe
papiery wartoœciowe uprawniaj¹ce ich posiadacza do uzyskania okreœlonego
strumienia p³atnoœci odsetek w œciœle okreœlonym terminie; mog¹ byæ przedmiotem obrotu wtórnego przed up³ywem terminu wykupu przez pierwotnego emitenta. Do aktywów finansowych nale¿¹ weksle, obligacje, akcje, bony
skarbowe.
Aktywa krótkoterminowe
bie¿¹ce œrodki przeznaczone do zu¿ycia lub sprzeda¿y, maj¹ce przynieœæ korzyœci ekonomiczne w ci¹gu danego roku.
Aktywa netto
aktywa jednostki pomniejszone o jej wszystkie zobowi¹zania. W swej wartoœci równe s¹ kapita³owi (funduszowi) w³asnemu jednostki.
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Aktywa obrotowe (majątek obrotowy)
zapasy (materia³ów, nie zakoñczonej produkcji, produktów gotowych, towarów, itp.), maj¹ce przynieœæ korzyœæ ekonomiczn¹ jednostce w ci¹gu jednego
cyklu produkcyjnego lub w ci¹gu normalnego cyklu operacyjnego w³aœciwego dla danej dzia³alnoœci.
Aktywa pieniężne
rodzaj aktywów na które sk³adaj¹ siê krajowe œrodki p³atnicze, waluty obce
i dewizy. Do aktywów pieniê¿nych zalicza siê równie¿ inne aktywa finansowe, w tym w szczególnoœci naliczone odsetki od aktywów finansowych.
Aktywa pozostałe
rozliczenia miêdzyokresowe kosztów - czynne (wydatki lub zu¿ycie sk³adników maj¹tkowych poniesione w danym okresie a dotycz¹ce póŸniejszych
okresów).
Aktywa rzeczowe
dobra charakteryzuj¹ce siê d³ugim czasem u¿ywalnoœci. Nale¿¹ do nich zapasy
towarów lub materia³ów, wartoœci niematerialne i prawne oraz œrodki trwa³e.
Aktywa trwałe (majątek trwały)
wartoœci niematerialne i prawne, rzeczowy maj¹tek trwa³y, finansowe sk³adniki maj¹tku trwa³ego oraz nale¿noœci d³ugoterminowe. W za³o¿eniu maj¹ przynieœæ korzyœæ ekonomiczn¹ jednostce w ci¹gu wiêcej ni¿ jednego cyklu produkcyjnego lub w ci¹gu d³u¿szego ni¿ przeciêtny cyklu operacyjnego w³aœciwego dla danej dzia³alnoœci.
Alokacja
przydzia³, przyporz¹dkowanie np. zasobów do ró¿nych dzia³añ.
Aport
œwiadczenie na pokrycie czêœci lub ca³oœci kapita³u zak³adowego lub akcyjnego, wniesione przez wspólników w formie niepieniê¿nego wk³adu do maj¹tku spó³ki; w formie aportu wniesione mog¹ byæ elementy maj¹tku trwa³ego,
np. urz¹dzenia produkcyjne, obiekty budowlane, patenty, licencje itp.; wniesione wk³ady podlegaj¹ wycenie, na podstawie której wydawane s¹ akcje
(tzw. akcje aportowe) lub przyznawane udzia³y.
Audyt
kontrola, badanie sprawozdania finansowego jednostki oraz ksi¹g rachunkowych pod wzglêdem ich prawdziwoœci i rzetelnoœci, przeprowadzany przez
ekspertów w zakresie rachunkowoœci (audytorów), efektem jest niezale¿na
ocena funkcjonowania instytucji. Wyró¿niamy audyt wewnêtrzny i zewnêtrzny oraz dzia³alnoœci i finansowy.
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Audyt działalności
[ang. Performance audit] ocena efektywnoœci (skutecznoœci) i gospodarnoœci
zarz¹dzania finansowego.
Audyt finansowy
[ang. Financial audit] badanie dowodów ksiêgowych oraz ich zgodnoœci
z zapisami w ksiêgach rachunkowych.
Audyt społeczny
analiza jednostki sprawdzaj¹ca jej wizerunek w okreœlonej spo³ecznoœci np.
wœród klientów i kontrahentów, pod k¹tem zgodnoœci dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa z zasadami spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu; wykorzystywany
do mierzenia skutecznoœci strategii spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu.
Audyt wewnętrzny
[ang. Internal audit] badanie przeprowadzane przez wyodrêbnion¹ komórkê, podporz¹dkowan¹ bezpoœrednio kierownikowi instytucji, dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.
Audyt zewnętrzny
[ang. External audit] badanie przeprowadzane przez instytucjê niezale¿n¹ od
kierownictwa jednostki poddawanej audytowi. W administracji rz¹dowej audyt zewnêtrzny przeprowadza np. NIK, a administracji samorz¹dowej np. RIO;
form¹ audytu zewnêtrznego jest równie¿ audyt zlecany przez sam¹ jednostkê
lub organ nadzoru podmiotowi zewnêtrznemu np. bieg³emu rewidentowi lub
firmie audytorskiej.
Audytor
niezale¿ny ekspert rachunkowoœci maj¹cy, na podstawie odpowiednich uprawnieñ, prawo badania sprawozdañ finansowych, wyceny maj¹tku, przeprowadzania analizy finansowej podmiotu gospodarczego itp.
Aukcja (licytacja, przetarg)
publiczna sprzeda¿, w której nabywc¹ zostaje osoba gotowa zap³aciæ najwy¿sz¹ cenê.
Bankowość elektroniczna
forma us³ug oferowanych przez banki, polegaj¹ca na umo¿liwieniu klientowi
dokonywania operacji na rachunku bankowym za pomoc¹ urz¹dzenia elektronicznego (komputera, bankomatu, terminala POS) i linii telekomunikacyjnych. W zale¿noœci od udostêpnionego systemu mo¿na dokonaæ operacji
pasywnych - sprawdziæ saldo i historiê rachunku, albo operacji aktywnych wykonaæ przelew, za³o¿yæ lokatê.

B

Barter (wymiana bezpośrednia)
transakcja polegaj¹ca na wymianie us³ugi za us³ugê, towaru za towar, towaru
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za us³ugê, lub us³ugi za towar. Ka¿da ze stron umowy barterowej jest jednoczeœnie nabywc¹ i sprzedawc¹, nie dochodzi do przep³ywu pieni¹dza, a strony wymieniaj¹ miêdzy sob¹ faktury lub rachunki.
Bezpośrednia kalkulacja kosztów
(definicja dotyczy kalkulacji dla odp³atnej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego)
sposób obliczania wysokoœci wszystkich bezpoœrednich kosztów zwi¹zanych
z konkretnym przedsiêwziêciem, bazuj¹cy na definicji kosztów wytworzenia
produktu.
Bessa
d³ugotrwa³a, silna tendencja spadkowa dotycz¹ca papierów wartoœciowych
lub cen towarów notowanych na gie³dzie.
Bilans
dwustronne zestawienie sk³adników maj¹tku wed³ug rodzajów i lokalizacji
(aktywa) oraz Ÿróde³ finansowania tego maj¹tku, ich pochodzenia i celowego
przeznaczenia (pasywa), na œciœle okreœlony moment (dzieñ), w okreœlonej
przepisami lub praktyk¹ formie; oparte o dane ksiêgowe, wyra¿one w pieni¹dzu. Do bilansu wprowadza siê salda koñcowe odpowiednich kont ksiêgowych. Zawarte w bilansie sumy zostaj¹ przeniesione na odpowiednie konta
jako zapocz¹tkowanie zapisów w nowym okresie – bilans otwarcia. Ka¿dy
bilans jest równoczeœnie bilansem otwarcia i zamkniêcia. Analiza struktury
w przekroju pionowym (ocena pasywów i aktywów, ich relacji) i poziomym
(ocena sytuacji maj¹tkowej podmiotu gospodarczego), s³u¿y okreœleniu kondycji finansowej jednostki.
Bilans otwarcia
zestawienie wartoœci na pocz¹tek roku obrotowego.
Bilans zamknięcia
zestawienie sporz¹dzane na ostatni dzieñ roku obrotowego, s³u¿y otwarciu
ksi¹g w roku nastêpnym.
Biegły rewident
(audytor) osoba fizyczna, spó³ka jawna, spó³ka komandytowa, spó³ka cywilna i osoba prawna, posiadaj¹ca uprawnienia nadane na podstawie przepisów
o zawodzie bieg³ego rewidenta, przeprowadzaj¹ca badanie sprawozdañ finansowych na zasadach przewidzianym ustaw¹ o rachunkowoœci.
Bony skarbowe
papiery wartoœciowe emitowane przez Skarb Pañstwa (emitenta), reprezentowany przez ministra finansów, stanowi¹ potwierdzenie zobowi¹zania pañstwa
z tytu³u zaci¹gniêtego kredytu; forma zobowi¹zania do zap³aty d³ugu w wysokoœci ceny nominalnej, w okreœlonym terminie. Bony skarbowe s¹ lokowane w bankach centralnych i wykorzystywane do prowadzenia operacji na wolnym rynku.
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Budżet
zestawienie planowanych na dany okres przychodów i wydatków. Bud¿et
stanowi podstawê finansowego planowania projektów oraz dostarcza informacji potrzebnych do kontroli prowadzonej dzia³alnoœci. Sporz¹dzenie bud¿etu pozwala na analizê wydatków i zaplanowanie dzia³añ pozwalaj¹cych
na pozyskanie Ÿróde³ do ich pokrycia.
Budżet państwa
roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów:
w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa; s¹dów i trybuna³ów oraz administracji rz¹dowej. Bud¿et pañstwa jest dokumentem uchwalanym w formie ustawy bud¿etowej na okres roku kalendarzowego, zwanego inaczej rokiem bud¿etowym.
Cash flow (przepływ pieniądza, gotówki)
zestawienie przep³ywu kapita³u, bêd¹ce elementem sprawozdania finasowego
du¿ych jednostek prowadzacych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, pokazuj¹ce realne
przep³ywy pieniê¿ne (wp³ywy i wydatki) w jednostce na trzech poziomach:
operacyjnym (dzia³alnoœæ podstawowa), inwestycyjnym i finansowym. Okreœla
wysokoœæ œrodków pieniê¿nych uzyskiwanych z dzia³alnoœci gospodarczej. S³u¿y
ocenie sytuacji finansowej jednostki lub danego przedsiêwziêcia inwestycyjnego. Jest przedmiotem analizy wykonywanej m.in. przez bank w celu okreœlenia
zdolnoœci kredytowej. Zestawienie takie w formie uproszczonej mo¿e byæ pomocne przy realizacji projektu od strony finansowej - pozwoli na kontrolê œrodków otrzymanych i wydatkowanych w danym czasie.

C

CETO (Centralna Tabela Ofert)
spó³ka akcyjna prowadz¹ca publiczny rynek pozagie³dowy.
Cło
rodzaj podatku, nak³adanego przez pañstwo na towary przywo¿one z zagranicy (c³o importowe), wywo¿one za granicê (c³o eksportowe) lub przewo¿one przez terytorium danego kraju (c³o przewozowe).
Controlling
proces, na który sk³ada siê planowanie, koordynacja i kontrola organizacji.
Jego nadrzêdnym celem jest zapewnienie efektywnoœci we wszystkich obszarach dzia³ania jednostki.
Corporate banking
forma bankowoœci elektronicznej przeznaczona dla klientów instytucjonalnych pozwalaj¹ca na komunikacjê z bankiem za pomoc¹ komputera, ³¹cza
telekomunikacyjnego oraz specjalistycznego oprogramowania instalowanego
na sprzêcie klienta.
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Credit (Ct, ma – Ma)
w ksiêgowoœci prawa strona konta, gdzie zapisuje siê kwoty zwi¹zane z uznaniem.
Cykl produkcyjny
okres od rozpoczêcia procesu produkcyjnego do jego zakoñczenia; jego d³ugoœæ zale¿y od specyfiki produkcji, poziomu techniki, stopnia koncentracji
produkcji i organizacji pracy. W cyklu produkcyjnym nie uwzglêdnia siê czasu zwi¹zanego z dostaw¹ materia³ów co oznacza, ¿e oblicza siê go przy za³o¿eniu, ¿e wszystkie wymagane komponenty, niezbêdne dla zrealizowania
przedsiêwziêcia, s¹ dostêpne przed rozpoczêciem realizacji.
Czek
papier wartoœciowy, rodzaj instrumentu p³atniczego, w którym wystawca wydaje
bankowi pisemne polecenie zap³aty okreœlonej kwoty pieniê¿nej ze swego
rachunku osobie wskazanej w treœci czeku lub okazicielowi. Na czeku musz¹
byæ wyszczególnione nastêpuj¹ce elementy: s³owo czek, nazwa podmiotu,
który ma zap³aciæ, miejsce zap³aty, data i miejsce wystawienia czeku oraz
podpis wystawcy czeku. Wyró¿niamy czeki imienne i czeki na okaziciela.
Inne rodzaje to czek kasowy (gotówkowy), rozrachunkowy, zakreœlony, bankierski.
Czek bankierski
papier wartoœciowy wystawiany przez bank, zawiera polecenie wyp³aty skierowane do innego banku na rzecz okreœlonej osoby lub okaziciela.
Czek gotówkowy (zwykły, kasowy)
papier wartoœciowy, który pozwala na podjêcie, przez osobê na któr¹ wystawiony jest czek gotówki. Czek gotówkowy mo¿e byæ przekszta³cony na rozrachunkowy - po umieszczeniu na nim zapisu „do rozrachunku”.
Czek potwierdzony
rodzaj oœwiadczenia banku o pokryciu na rachunku klienta kwoty okreœlonej
na czeku. Bank zabezpiecza na koncie wystawcy kwotê pieniêdzy okreœlon¹
na czeku, do momentu realizacji czeku. Oœwiadczenie trasata mo¿e zostaæ
z³o¿one na czeku wype³nionym lub in blanco. Je¿eli banki zawar³y porozumienie w sprawie realizacji czeków, czek potwierdzony mo¿na zrealizowaæ
w innym banku bez koniecznoœci sprawdzania rachunku wystawcy.
Czek rozrachunkowy
papier wartoœciowy opatrzony odpowiednim napisem na przedniej stronie
np. „do rozrachunku”, „przekazaæ na rachunek”, „przelaæ na rachunek”, który
oznacza, ¿e posiadacz czeku nie otrzyma od trasata (banku) wyp³aty w gotówce, a jedynie kwota okreœlona na czeku zostanie przekazana na jego rachunek bankowy.
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Czek zakreślony
papier wartoœciowy zabezpieczony przed podjêciem gotówki przez niew³aœciw¹ osobê. Na czeku zakreœlonym umiszcza siê dwie równoleg³e linie, miêdzy które mo¿na wstawiæ wyraz bankier lub nazwisko bankiera. Kwotê okreœlon¹ na takim czeku mo¿e otrzymaæ tylko bank lub jego sta³y klient.
Darowizna
forma przekazania okreœlonej wartoœci oparta zazwyczaj na umowie zawartej
miêdzy darczyñc¹ o obdarowanym, ma charakter bezp³atnego œwiadczenia
na rzecz obdarowanego kosztem swojego maj¹tku; mo¿e polegaæ na przeniesieniu praw w³asnoœci z maj¹tku darczyñcy do maj¹tku obdarowanego, na
przekazaniu okreœlonej sumy pieniêdzy lub towarów, ustanowieniu praw maj¹tkowych, zwolnieniu obdarowanego z d³ugu, zniesienia prawa obci¹¿aj¹cego rzecz nale¿¹c¹ do obdarowanego; mo¿e byæ dokonana przez osoby fizyczne i prawne.

D

Debet (Dt, winien - Wn)
w ksiêgowoœci lewa strona konta, gdzie zapisuje siê obci¹¿enia i sumy nale¿ne.
Deflacja
zjawisko odwrotne od inflacji, polegaj¹ce na zmniejszeniu iloœci pieniêdzy
w obiegu. Prowadzi do powstania nadwy¿ki poda¿y nad popytem, powoduje
wzrost konkurencyjnoœci miêdzy dostawcami towarów i us³ug, a w konsekwencji spadek cen i zatrudnienia.
Dekretacja
zapis wskazuj¹cy sposób ujêcia dowodu w ksiêgach rachunkowych; polega ona
na umieszczeniu na dowodzie ksiêgowym dyspozycji (dekretu) ujêcia go na kontach ksiêgi g³ównej, ksi¹g pomocniczych lub na kontach pozabilansowych.
Denominacja
zmiana nominalnej wartoœci pieni¹dza poprzez wycofanie dotychczasowej
jednostki pieniê¿nej i po proporcjonalnym przeliczeniu, zast¹pieniu jej now¹;
zwi¹zana z reform¹ pieniê¿n¹ zmierzaj¹c¹ do stabilizacji pieni¹dza i u³atwienia obrotu pieniê¿nego; koniecznoœæ denominacji wynika z inflacji, powoduj¹cej emisjê banknotów o wysokich nomina³ach, utrudniaj¹cych obroty bie¿¹ce, sprawozdawczoœæ i rachunkowoœæ
Depozyt
œrodki sk³adane przez klienta w banku w celu ich przechowania i wycofania
w póŸniejszym terminie wraz z odsetkami, które z punktu widzenia banku
stanowi¹ koszt pozyskania kapita³u; udzielaj¹c “kredytu” bankowi deponent
uzyskuje korzyœæ w postaci zwiêkszonych œrodków. Depozyty dziel¹ siê na
terminowe (o okreœlonym terminie wycofania) i a«vista (p³atne na ¿¹danie);
mianem depozytu okreœla siê wszelkie aktywa sk³adane przez klienta do przechowania.
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Dochody publiczne
definiuje je ustawa o finansach publicznych. W ich sk³ad wchodz¹:
1)daniny publiczne, do których zalicza siê podatki oraz inne œwiadczenia
pieniê¿ne, których obowi¹zek ponoszenia na rzecz pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynika z odrêbnych ustaw;
2)pozosta³e dochody uzyskiwane przez jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza siê:
a) op³aty,
b)dochody z mienia, w szczególnoœci z najmu oraz z dzier¿awy i innych
umów o podobnym charakterze oraz dywidendy od wniesionego kapita³u,
c) dochody ze sprzeda¿y maj¹tku, rzeczy i praw, niestanowi¹ce przychodów
oraz dochody ze œwiadczenia us³ug,
d)spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej,
e)inne dochody uzyskane na podstawie odrêbnych przepisów.
Donacja
[³ac.] darowizna pieniêdzy, maj¹tku ziemskiego nadana za zas³ugi, w nagrodê;
akt darowizny.
Dotacja
kwota pomocy publicznej stanowi¹ca bezzwrotn¹ pomoc finansow¹ przeznaczon¹ na realizacjê okreœlonego celu, udzielana przez organ administracji
pañstwowej lub instytucjê w formie zaliczki lub refundacji poniesionych kosztów; forma finansowania jednostek pozabud¿etowych, przedsiêbiorstw, instytucji, organizacji pozarz¹dowych; mo¿e mieæ charakter dop³aty w celu popierania jakiejœ dzia³alnoœci lub produkcji/sprzeda¿y okreœlonego wyrobu/
us³ugi.
Dotacja celowa
rodzaj wydatku pochodz¹cego z bud¿etu pañstwa, zgodnie z ustaw¹ o finansach publicznych przeznaczony na finansowanie lub dofinansowanie:
a) zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych jednostkom samorz¹du terytorialnego ustawami,
b)ustawowo okreœlonych zadañ, realizowanych przez jednostki inne ni¿ jednostki samorz¹du terytorialnego,
c) bie¿¹cych zadañ w³asnych jednostek samorz¹du terytorialnego,
d) zadañ zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom,
e) kosztów realizacji inwestycji realizowanych przez: pañstwowe zak³ady bud¿etowe; inne pañstwowe jednostki organizacyjne, dla których zasady gospodarki
finansowej okreœlaj¹ odrêbne ustawy; jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, na podstawie odrêbnego upowa¿nienia zamieszczonego
w ustawie bud¿etowej lub innej ustawie; jednostki samorz¹du terytorialnego
jako zadania: w³asne, z zakresu administracji rz¹dowej, inne zlecone ustawami;
zwi¹zane z badaniami naukowymi lub pracami badawczo-rozwojowymi.
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Dotacja podmiotowa
rodzaj wydatku pochodz¹cego z bud¿etu pañstwa, zgodnie z ustaw¹ o finansach publicznych przeznaczony na dofinansowanie dzia³alnoœci bie¿¹cej ustawowo wskazanego podmiotu.
Dotacja przedmiotowa
rodzaj wydatku pochodz¹cego z bud¿etu pañstwa, zgodnie z ustaw¹ o finansach publicznych polegaj¹cy na dop³acie do okreœlonych rodzajów wyrobów
lub us³ug, kalkulowanych wed³ug stawek jednostkowych.
Dowód księgowy
dokument stanowi¹cy podstawê do dokonania zapisów w ksiêgach rachunkowych. Musi zawieraæ: okreœlenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego; okreœlenie stron (nazwy, adresy) dokonuj¹cych operacji gospodarczej; opis operacji gospodarczej, oraz jej wartoœæ, w miarê mo¿liwoœci okreœlon¹ tak¿e w jednostkach naturalnych; datê dokonania operacji, a tak¿e datê
wystawienia dowodu (jeœli sporz¹dzono go pod inn¹ dat¹); podpis wystawcy
dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjêto sk³adniki aktywów;
stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujêcia w ksiêgach
rachunkowych przez wskazanie miesi¹ca oraz sposobu ujêcia dowodu w ksiêgach rachunkowych (dekretacja); podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. Dowody ksiêgowe dzielimy na: zewnêtrzne w³asne - przekazane
w oryginale kontrahentowi; zewnêtrzne obce - otrzymane od kontrahentów;
wewnêtrzne - dotycz¹ce operacji wewn¹trz jednostki; zbiorcze - s³u¿¹ce do
dokonania ³¹cznych zapisów kilku dowodów Ÿród³owych, które musz¹ byæ
wymienione w dowodzie zbiorczym; koryguj¹ce; zastêpcze - wystawione do
czasu otrzymania dowodu zewnêtrznego obcego; rozliczeniowe - ujmuj¹ce
dokonane uprzednio zapisy wed³ug nowych kryteriów klasyfikacyjnych.
Duplikat faktury VAT
dokument wystawiany na wniosek nabywcy w przypadku zaginiêcia lub zniszczenia orygina³u faktury; zgodnie z danymi zawartymi w kopii faktury. Faktura wystawiona ponownie musi zawieraæ wyraz DUPLIKAT oraz datê jej wystawienia. Duplikat powinien byæ wystawiony w dwóch egzemplarzach - orygina³ otrzymuje nabywca, a kopiê zatrzymuje sprzedawca.
Dyskonto
potr¹cenie przez bank okreœlonej czêœci, procentu sumy nominalnej weksli,
czeków, papierów wartoœciowych w przypadku nabycia ich przed przed terminem p³atnoœci, ró¿nica pomiêdzy wartoœci¹ nominaln¹ a cen¹ rynkow¹,
zysk otrzymywany z góry.
Dywidenda
czêœæ zysku netto spó³ki przypadaj¹ca na wyp³aty na jedn¹ akcjê, udzia³; okreœlana uchwa³¹ walnego zgromadzenia akcjonariuszy, udzia³owców.
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Działalność gospodarcza
forma organizacyjno-prawna, w której wytwarza siê produkty lub œwiadczy
us³ugi w celach zarobkowych. Do jednostek prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nale¿¹ m.in.: przedsiêbiorstwa jednoosobowe, spó³ki, w tym osobowe (cywilna, jawna, komandytowa) i kapita³owe (z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, akcyjna), zak³ady bud¿etowe, spó³dzielnie oraz organizacje spo³eczne. Jest to tak¿e zarobkowa dzia³alnoœæ wytwórcza, budowlana, handlowa, us³ugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze
z³ó¿, a tak¿e dzia³alnoœæ zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany
i ci¹g³y - wg. ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. Przez dzia³alnoœæ gospodarcz¹ rozumie siê tak¿e wykonywanie wolnego zawodu, a tak¿e
ka¿d¹ inn¹ dzia³alnoœæ zarobkow¹ wykonywan¹ we w³asnym imieniu i na
w³asny lub cudzy rachunek - wg. ordynacji podatkowej.
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
dzia³alnoœæ polegaj¹ca na œwiadczeniu na podstawie stosunku prawnego us³ug,
za które jednostki prowadz¹ce tê dzia³alnoœæ nie pobieraj¹ wynagrodzenia.
Działalność odpłatna pożytku publicznego
dzia³alnoœæ w zakresie wykonywania zadañ nale¿¹cych do sfery zadañ publicznych, w ramach realizacji których jednostki j¹ prowadz¹ce pobieraj¹ wynagrodzenie. Dzia³alnoœci¹ odp³atn¹ po¿ytku publicznego jest równie¿ sprzeda¿ towarów lub us³ug wytworzonych lub œwiadczonych przez osoby bezpoœrednio korzystaj¹ce z dzia³alnoœci po¿ytku publicznego, w szczególnoœci w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepe³nosprawnych,
a tak¿e sprzeda¿ przedmiotów darowizny na cele prowadzenia dzia³alnoœci po¿ytku publicznego. Dzia³alnoœæ ta mo¿e byæ prowadzona przez organizacje pozarz¹dowe przy zachowaniu ograniczenia wysokoœci pobieranego wynagrodzenia
(odp³atnoœci) do wysokoœci wynikaj¹cej z kalkulacji jej bezpoœrednich kosztów.
Ponadto wynagrodzenie osób fizycznych z tytu³u zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej dzia³alnoœci nieodp³atnej oraz dzia³alnoœci odp³atnej, niezale¿nie
od sposobu nawi¹zania stosunku pracy lub rodzaju i treœci umowy cywilnoprawnej, nie mo¿e byæ wy¿sze ni¿ 1,5-krotnoœæ przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego w sektorze przedsiêbiorstw og³oszonego przez Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego za rok poprzedni. Z³amanie jednego z tych ograniczeñ powoduje
zmianê charakteru prowadzonej dzia³alnoœci – z odp³atnej na gospodarcz¹.
Działalność pożytku publicznego
dzia³alnoœæ spo³ecznie u¿yteczna, prowadzona przez organizacje pozarz¹dowe w sferze zadañ publicznych.
Działalność statutowa
okreœlona celami statutowymi dzia³alnoœæ organizacji pozarz¹dowej, która nie
jest dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Po wprowadzeniu ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie w ramach dzia³alnoœci statutowej organizacji wyodrêbniono dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego; dzia³alnoœæ jednostki nie14

maj¹c¹ charakteru dzia³alnoœci gospodarczej, okreœlona przepisami prawa i jej
statutem.
Dziennik
ksiêga rachunkowa s³u¿¹ca do zapisywania w porz¹dku chronologicznym
operacji gospodarczych i finansowych. Zapisy musz¹ byæ kolejno numerowane. Sumy zapisów (obroty) powinny byæ liczone w sposób ci¹g³y.
Dzień bilansowy
dzieñ, na który jednostka sporz¹dza sprawozdanie finansowe
Dźwignia finansowa
[ang. financial leverage] forma dzia³ania polegaj¹ca na korzystaniu z kapita³ów obcych np. zad³u¿enia jako elementu struktury kapita³u w³asnego w celu
sfinansowania aktywów jednostki. Efekt dŸwigni finansowej ma na celu uzyskiwanie wysokiej rentownoœci maj¹tku w³asnego. Korzyœci w postaci wzrostu rentownoœci wyst¹pi¹, gdy odsetki od kapita³ów obcych (stopa oprocentowania kredytów) s¹ ni¿sze od stopy zysku z zainwestowanego maj¹tku.
Efekt dŸwigni finansowej jest obci¹¿ony ryzykiem zbyt du¿ego zad³u¿enia
jednostki, co mo¿e doprowadziæ do upad³oœci. Korzystanie z dŸwigni finansowej wymaga ustalenia takiego poziomu zad³u¿enia, przy którym relacja zysku
i ryzyka bêdzie optymalna.
Eksport
[³ac.] wywóz z kraju dóbr za granicê np. w celu sprzeda¿y.
Emitent
podmiot wystawiaj¹cy albo emituj¹cy papiery wartoœciowe i og³aszaj¹cy ich
sprzeda¿ we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek np. spó³ka akcyjna.

E

Ewidencja ilościowa
metoda prowadzenia kont ksi¹g pomocniczych, polegaj¹ca na ujmowaniu
poszczególnych sk³adników lub ich jednorodnych grup wy³¹cznie w jednostkach naturalnych.
Ewidencja ilościowo-wartościowa
metoda prowadzenia kont ksi¹g pomocniczych polegaj¹ca na ujmowaniu obrotów i stanu ka¿dego sk³adnika w jednostkach naturalnych i pieniê¿nych.
Ewidencja wartościowa
metoda prowadzona w jednostkach sprzeda¿y detalicznej lub miejscach sk³adowania, w których przedmiotem zapisów s¹ tylko przychody, rozchody
i stany ca³ego zapasu.
Faktura
dokument potwierdzaj¹cy transakcjê kupna-sprzeda¿y, wystawiany przez do15
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stawcê towaru lub us³ugi. Rozró¿nia siê faktury celne, eksportowe, handlowe,
importowe, pro forma, sprzeda¿y, wewnêtrzne, zakupu.
Faktura pro forma
dokument zawieraj¹cy wszystkie elementy faktury, opatrzony adnotacj¹ „pro forma”, pe³ni rolê oferty handlowej lub s³u¿y potwierdzeniu zamówienia, jest podstaw¹ dokonania p³atnoœci, ale nie jest dowodem dokonania transakcji ani dokumentem ksiêgowym. Faktura pro forma jest wystawiana przed zawarciem transakcji towarowej lub przedk³adana w œlad za towarami wysy³anymi na próbê.
Faktura VAT
dowód ten zarezerwowany jest dla zarejestrowanych podatników posiadaj¹cych numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub pos³uguj¹cy siê numerem tymczasowym. Dokument ten wystawia siê przynajmniej w dwóch egzemplarzach. Orygina³ przekazywany jest nabywcy a kopia zostaje u sprzedawcy.
Faktura stwierdzaj¹ca dokonanie zakupu lub sprzeda¿y powinna zawieraæ:
- w lewym górnym rogu pieczêæ jednostki wystawiaj¹cej fakturê, czyli sprzedawcy,
- nadany kolejny numer faktury,
- miejsce wystawienia,
- miesi¹c, rok sprzeda¿y,
- datê wystawienia,
- imiona i nazwiska lub nazwy, b¹dŸ nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy
oraz ich adresy,
- numery identyfikacji podatkowej (NIP) lub numery tymczasowe sprzedawcy i nabywcy,
- nazwê towaru lub us³ugi,
- jednostkê miary i iloœci sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych us³ug,
- cenê jednostkow¹ towaru lub us³ugi bez kwoty podatku,
- stawki podatku VAT, a w przypadku towarów lub us³ug objêtych stawkami
preferencyjnymi tak¿e symbol PKWiU,
- sumê wartoœci sprzeda¿y netto towarów lub wykonanych us³ug z podzia³em na poszczególne stawki podatkowe i zwolnionych od podatku,
- kwotê podatku od sumy wartoœci sprzeda¿y netto towarów, us³ug z podzia³em na kwoty dotycz¹ce poszczególnych stawek podatkowych,
- wartoœæ sprzeda¿y towarów wraz z kwot¹ podatku (wartoœæ sprzeda¿y brutto)
z podzia³em na kwoty dotycz¹ce poszczególnych stawek podatkowych lub
zwolnionych od podatku,
- kwotê nale¿noœci ogó³em wraz z naliczonym podatkiem, wyra¿on¹ cyframi
i s³ownie,
- czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury
lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.
FIFO
(First In First Out) - metoda ksiêgowania zapasów - pierwsze wesz³o - pierwsze wysz³o.
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Fundusz statutowy
fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa
i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej dzia³alnoœci statutowej.
Gospodarka planowana (gospodarka nakazowa, gospodarka nakazoworozdzielcza)
model zarz¹dzania charakterystyczny dla socjalizmu, gdzie jedynym lub dominuj¹cym regulatorem produkcji i podzia³u jest system wzajemnie powi¹zanych planów gospodarczych (rocznych, wieloletnich i perspektywicznych)
opracowywanych na szczeblu centralnym.

G

Gospodarka rynkowa
system ekonomiczny, w którym decyzje dotycz¹ce gospodarki oraz procesy
ni¹ rz¹dz¹ce podejmowane s¹ przez samodzielne podmioty gospodarcze,
w tym równie¿ gospodarstwa domowe, przy niewielkiej, bezpoœredniej ingerencji pañstwa i jego organów; model opieraj¹cy siê na dominuj¹cej pozycji
na rynku prywatnych przedsiêbiorstw.
GPW
gie³da papierów wartoœciowych
Grant (dotacja, darowizna)
bezpoœrednia p³atnoœæ o charakterze niekomercyjnym, dokonywana przez
osobê prawn¹, instytucjê dysponuj¹c¹ œrodkami finansowymi, na rzecz instytucji, organizacji pozarz¹dowych startuj¹cych w konkursach grantowych; œrodki
pochodz¹ce z grantów s³u¿¹ realizacji projektów, badañ, przedsiêwziêæ prowadzonych przez osoby indywidualne, stowarzyszenia, fundacje i organizacje
miêdzynarodowe.
Holding
grupa spó³ek, w której jedno z przedsiêbiorstw (dominuj¹ce) sprawuje kontrolê nad pozosta³ymi spó³kami (zale¿nymi) poprzez odpowiednio wysokie
udzia³y, przy zachowaniu niezale¿noœci prawnej podmiotów podporz¹dkowanych; organizacja posiadaj¹ca kontrolne pakiety innych spó³ek i maj¹ca
w ten sposób poœredni wp³yw na ich kierowanie.

H

Home banking
forma bankowoœci elektronicznej, przeznaczona dla klienta indywidualnego,
pozwalaj¹ca na komunikacjê z bankiem za pomoc¹ komputera, ³¹cza telekomunikacyjnego oraz specjalistycznego oprogramowania instalowanego na
sprzêcie klienta.
Hossa
d³ugotrwa³a, silna tendencja wzrostowa na rynku dotycz¹ca papierów wartoœciowych lub cen towarów notowanych na gie³dzie.
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I

IBAN
[ang. International Bank Account Number] oznaczenie w miêdzynarodowym
systemie numeru rachunku bankowego, powstaje poprzez dostawienie na
pocz¹tku w³aœciwego numeru rachunku bankowego 2-literowego kodu Polski “PL”.
Import
przywóz do kraju dóbr z zagranicy np. towarów, us³ug, kapita³ów.
Inflacja
proces wzrostu ogólnego poziomu cen dokonuj¹cy siê przy wci¹¿ rosn¹cej
iloœci pieni¹dza znajduj¹cego siê w obiegu co powoduje realny spadek jego
wartoœci oraz niekontrolowan¹ redystrybucjê dochodów i maj¹tku. Inflacja
powoduje spadek wartoœci oszczêdnoœci i inwestowanie w dobra rzeczowe.
Wyró¿nia siê inflacjê popytow¹ i kosztow¹.
Inflacja kosztowa
powstaje poprzez nieproporcjonalny do wzrostu produkcji wzrost ogólnych
kosztów produkcji.
Inflacja popytowa
powstaje poprzez wzrost iloœci pieni¹dza w obiegu przy braku realnego wzrostu
produkcji.
Informacja dodatkowa
element sprawozdania finansowego zawieraj¹cy nieobjête bilansem oraz rachunkiem wyników informacje i wyjaœnienia niezbêdne do oceny gospodarki
finansowej jednostki, a w szczególnoœci:
- objaœnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego,
- uzupe³niaj¹ce dane o aktywach i pasywach,
- informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich
Ÿróde³, w tym przychodów okreœlonych statutem,
- informacje o strukturze kosztów stanowi¹cych œwiadczenia pieniê¿ne i niepieniê¿ne okreœlone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych,
- dane o Ÿród³ach zwiêkszenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego,
- dane dotycz¹ce udzielonych gwarancji, porêczeñ i innych zobowi¹zañ zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ statutow¹,
- informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz sk³adnikach maj¹tku i Ÿród³ach ich finansowania.
Inkubator przedsiębiorczości
forma udzielania wsparcia nowo powsta³ym firmom poprzez pomoc finansow¹, us³ugi z zakresu marketingu, obs³ugê prawn¹, organizacyjn¹, techniczn¹
promocjê oraz tworzenie nowych miejsc pracy; jego zadaniem jest wspomaganie firm w pierwszych latach funkcjonowania, skrócenie czasu osi¹gniêcia
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dojrza³oœci i zdolnoœci do samodzielnego funkcjonowania na rynku; w zamian za us³ugi oraz obni¿enie ryzyka finansowego ponoszonego przez m³od¹
firmê, inkubatory obejmuj¹ zazwyczaj wiêkszoœciowe udzia³y w nowo tworzonej spó³ce.
Inwestycja
aktywa nabyte w celu osi¹gniêcia korzyœci ekonomicznych wynikaj¹cych
z przyrostu wartoœci tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie
odsetek, dywidend (udzia³ów w zyskach) lub innych po¿ytków, w tym równie¿ z transakcji handlowej, a w szczególnoœci aktywa finansowe oraz te nieruchomoœci i wartoœci niematerialne i prawne, które nie s¹ u¿ytkowane przez
jednostkê, lecz zosta³y nabyte w celu osi¹gniêcia tych korzyœci.
Kapitał obrotowy (kapitał pracujący)
nadwy¿ka aktywów bie¿¹cych nad bie¿¹cymi zobowi¹zaniami.
Kapitał żelazny (kapitał wieczysty)
okreœlony, nienaruszalny zasób œrodków finansowych, inwestowany w celu
powiêkszenia swej podstawowej wartoœci, powsta³y zysk przeznaczany jest
na realizacjê celów statutowych w³asnych lub organizacji zewnêtrznych - œrodki
przyznawane s¹ np. w formie grantów.

K

Kierownik jednostki
osoba lub organ jedno- lub wieloosobowy (zarz¹d), który - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi jednostkê przepisami prawa, statutem, umow¹ lub na mocy prawa
w³asnoœci - uprawniony jest do zarz¹dzania jednostk¹, z wy³¹czeniem pe³nomocników ustanowionych przez jednostkê. W przypadku spó³ki jawnej i spó³ki
cywilnej za kierownika jednostki uwa¿a siê - wspólników prowadz¹cych sprawy spó³ki, w przypadku spó³ki partnerskiej - wspólników prowadz¹cych sprawy spó³ki albo zarz¹d, a w odniesieniu do spó³ki komandytowej i spó³ki komandytowo-akcyjnej - komplementariuszy prowadz¹cych sprawy spó³ki.
W przypadku osoby fizycznej prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ za kierownika jednostki uwa¿a siê tê osobê; przepis ten stosuje siê odpowiednio do osób
wykonuj¹cych wolne zawody. Za kierownika jednostki uwa¿a siê równie¿ likwidatora, a tak¿e syndyka lub zarz¹dcê ustanowionego w postêpowaniu upad³oœciowym, je¿eli prowadz¹ przedsiêbiorstwo upad³ego. Kierownik jednostki
ponosi odpowiedzialnoœæ za wykonywanie obowi¹zków w zakresie rachunkowoœci okreœlonych ustaw¹ o rachunkowoœci, w tym z tytu³u nadzoru.
Know-how
[ang - wiedzieæ jak] rodzaj prawa maj¹tkowego nabytego w celu wykorzystania przez jednostkê, osi¹gniêcie techniczne lub naukowe; mo¿e byæ przedmiotem umowy licencyjnej.
Konkurs grantowy (program grantowy)
przedsiêwziêcie w którym instytucja dysponuj¹ca œrodkami, przyznaj¹ca granty,
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ustala kryteria dotycz¹ce zg³aszanych projektów, zasady jakie musz¹ zostaæ
spe³nione przez wnioskuj¹cych, a nastêpnie ocenia nades³ane pomys³y pod
wzglêdem merytorycznym i finansowym; do konkursu mog¹ startowaæ organizacje pozarz¹dowe, szko³y, domy kultury, grupy nieformalne.
Konto
specyficzne dla rachunkowoœci urz¹dzenie ewidencyjne tzw. rachunek dwustronny s³u¿¹cy do rejestracji operacji gospodarczych. Operacje te s¹ wyra¿one w pieni¹dzu. Konto ma dwie strony: lew¹ zwan¹ Winien (w skrócie Wn)
albo Debet (Dt), praw¹ zwan¹ Ma albo Credit (Ct). Zapis po stronie Wn okreœla siê jako obci¹¿enie konta albo zapis w ciê¿ar konta, natomiast zapis po
stronie Ma - uznanie konta lub zapis na dobro konta.
Konto analityczne (szczegółowe)
konto wyodrêbnione w ramach konta syntetycznego, s³u¿y wyodrêbnieniu
i rozszerzeniu informacji zawartych zbiorczo na koncie ksiêgi g³ównej.
Korzystający
organizacja pozarz¹dowa; osoba prawna; jednostka organizacyjna dzia³aj¹ca
na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych, stowarzyszenie jednostek samorz¹du terytorialnego, organ administracji publicznej lub jednostka organizacyjnych podleg³a organom administracji publicznej lub nadzorowana przez te organy, dla której, wolontariusz
wykonuje œwiadczenia w ramach prowadzonej przez nie dzia³alnoœci z wy³¹czeniem dzia³alnoœci gospodarczej.
Koszty bezpośrednie (dla odpłatnej działalności pożytku publicznego)
obejmuj¹ wartoœæ zu¿ytych materia³ów bezpoœrednich, koszty pozyskania
i przetworzenia zwi¹zane bezpoœrednio z produkcj¹ i inne koszty poniesione
w zwi¹zku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich siê
znajduje w dniu wyceny. Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza siê
kosztów:
- bêd¹cych konsekwencj¹ niewykorzystanych zdolnoœci produkcyjnych i strat
produkcyjnych,
- ogólnego zarz¹du, które nie s¹ zwi¹zane z doprowadzaniem produktu do
postaci i miejsca, w jakich siê znajduje na dzieñ wyceny,
- magazynowania wyrobów gotowych i pó³produktów, chyba ¿e poniesienie
tych kosztów jest niezbêdne w procesie produkcji,
- kosztów sprzeda¿y produktów.
KPWiG
Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
rejestr prowadzony w systemie informatycznym przez s¹dy rejestrowe. Sk³ada
siê z rejestru przedsiêbiorców; rejestru stowarzyszeñ, innych organizacji spo20

³ecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak³adów opieki zdrowotnej oraz z rejestru d³u¿ników niewyp³acalnych. Obejmuje podmioty, na których ci¹¿y obowi¹zek uzyskania wpisu do tego Rejestru. Informacje w nim
zawarte s¹ jawne, co oznacza nieograniczony dostêp do danych w nim zawartych a tak¿e mo¿liwoœæ otrzymania poœwiadczonych odpisów, wyci¹gów
i zaœwiadczeñ o danych zawartych w Rejestrze - wg. ustawy o Krajowym
Rejestrze S¹dowym.
Kredyt
forma finansowania w³asnej dzia³alnoœci poprzez u¿ytkowanie obcych funduszy w zamian za przyrzeczenie ich zwrotu w terminie póŸniejszym, za okreœlon¹ op³at¹ w postaci oprocentowania (odsetek od kredytu).
Księga pomocnicza
wyodrêbniona ksiêga (kartoteka, zbiór danych), na kontach których prowadzi siê ewidencjê analityczn¹ (szczegó³ow¹).
Księgi rachunkowe
zbiory zapisów ksiêgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworz¹:
dziennik; konta ksiêgi g³ównej (ewidencja syntetyczna/zbiorcza), w której
obowi¹zuje ujêcie ka¿dej operacji gospodarczej zgodnie z zasad¹ podwójnego zapisu; konta ksi¹g pomocniczych (ewidencja analityczna/szczegó³owa);
wykaz sk³adników aktywów i pasywów; zestawienie obrotów i sald kont ksiêgi
g³ównej (syntetycznej/zbiorczej) oraz zestawienie sald kont ksi¹g pomocniczych (analitycznej/szczegó³owej).
Księga główna
zbiór kont syntetycznych (zbiorczych). Na kontach ksiêgi g³ównej ujête s¹
zapisy w porz¹dku chronologicznym.
LIFO
(Last In First Out) metoda ksiêgowania zapasów - ostatnie wesz³o - pierwsze
wysz³o.

L

Majątek obrotowy (aktywa obrotowe)
zapasy (materia³ów, nie zakoñczonej produkcji, produktów gotowych, towarów, itp.).

M

Majątek trwały (aktywa trwałe)
wartoœci niematerialne i prawne, rzeczowy maj¹tek trwa³y, finansowe sk³adniki maj¹tku trwa³ego oraz nale¿noœci d³ugoterminowe.
Makroekonomia
dzia³ ekonomii analizuj¹cy wahania i zmiany w gospodarce zachodz¹ce
z up³ywem czasu, weryfikuje zachowania konsumentów i przedsiêbiorstw,
organizacjê rynków pracy i przemys³u, funkcjonowanie rynków finansowych
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oraz dzia³ania rz¹du; zainteresowania makroekonomii stanowi d³ugookresowy wzrost gospodarczy i wahania krótkookresowe.
Makler
osoba posiadaj¹ca zezwolenie KPWiG na zawieranie transakcji na GPW i CETO,
oraz udzielanie informacji na temat sytuacji na rynku, przekazywanie rekomendacji inwestorom; osoba zajmuj¹ca siê poœrednictwem w sprawach kupna i sprzeda¿y towarów papierów wartoœciowych, us³ug handlowych, pobieraj¹ca za poœrednictwo op³atê - prowizjê.
Mały podatnik
podatnik podatku od towarów i us³ug spe³niaj¹cy jedno z kryteriów;
a) wartoœæ jego sprzeda¿y, razem z kwot¹ podatku, nie przekroczy³a w poprzednim roku podatkowym wyra¿onej w z³otych kwoty odpowiadaj¹cej
równowartoœci 800 000 euro
b)prowadzi przedsiêbiorstwo maklerskie, zarz¹dza funduszami powierniczymi, agent, zleceniobiorca lub inna osoba œwiadcz¹ca us³ugi o podobnym
charakterze, z wyj¹tkiem komisu - je¿eli kwota prowizji lub innych postaci
wynagrodzenia za wykonane us³ugi (wraz z kwot¹ podatku) nie przekroczy³a u niego w poprzednim roku podatkowym wyra¿onej w z³otych kwoty
odpowiadaj¹cej równowartoœci 30 000 euro.
Metoda kasowa
sposób rozliczeñ podatku od towarów i us³ug VAT, obowi¹zek podatkowy
powstaje z dniem uregulowania ca³oœci lub czêœci nale¿noœci (otrzymania zap³aty od klienta), nie póŸniej jednak ni¿ 90 dnia od dnia wydania towaru lub
wykonania us³ugi; czêœciowe uregulowanie nale¿noœci przez kontrahenta powoduje powstanie obowi¹zku podatkowego jedynie w odniesieniu do zap³aconej czêœci nale¿noœci; metoda dostêpna dla ma³ego podatnika po wczeœniejszym (do koñca miesi¹ca poprzedzaj¹cego okres, za który podatnik bêdzie stosowa³ metodê kasow¹) pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzêdu
skarbowego o wyborze tej formy.
Mikroekonomia
dzia³ ekonomii badaj¹cy procesy podejmowania decyzji przez poszczególne
podmioty dzia³aj¹ce na wolnym rynku np. przedsiêbiorstwa, gospodarstwa
domowe.
Międzybankowy rynek pieniężny
rynek bankowy s³u¿¹cy transakcjom po¿yczek œrodków tworz¹cych p³ynne
rezerwy bankowe.

N
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Nabywca
osoba prawna lub fizyczna do której kierowane s¹ produkty i us³ugi, ostatecznie weryfikuje wartoœæ i przydatnoœci oraz decyduje o ich bycie na rynku.

NIK (Najwyższa Izba Kontroli)
naczelny organ kontroli pañstwowej, podlegaj¹cy Sejmowi i dzia³aj¹cy na zasadzie kolegialnoœci.
NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej)
numer przyznany ka¿dej osobie prawnej i fizycznej rozliczaj¹cej siê z urzêdem skarbowym oraz jednostkom organizacyjnym niemaj¹cym osobowoœci
prawnej, które na podstawie odrêbnych ustaw s¹ podatnikami; s³u¿y do identyfikacji podmiotów; b³êdne podanie NIP-u mo¿e poci¹gn¹æ za sob¹ konsekwencje karne.
NFI (Narodowy Fundusz Inwestycyjny)
spó³ka powo³ana w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP).
Nisza rynkowa
wyodrêbniona, unikatowa grupa odbiorców lub geograficznie czêœæ rynku.
NRB (Numer Rachunku Bankowego)
ujednolicony system prezentacji rachunku bankowego; ma sta³¹ d³ugoœæ 26
znaków i sk³ada siê z trzech cz³onów: 2-cyfrowej liczby kontrolnej, 8-cyfrowego numeru jednostki organizacyjnej banku prowadz¹cego rachunek bankowy, 16-cyfrowego numeru porz¹dkowego rachunku w danej jednostce.
Obligacja
papier wartoœciowy emitowany w serii (najczêœciej na okaziciela), stwierdzaj¹cy istnienie zobowi¹zania d³u¿nika (emitenta) wobec w³aœciciela obligacji
(obligatariusza) do spe³nienia okreœlonego œwiadczenia o charakterze pieniê¿nym (np. zap³aty ustalonego oprocentowania) lub niepieniê¿nym (np.
przyznania prawa do zamiany obligacji na akcje emitenta). Emitent odpowiada ca³ym swoim maj¹tkiem za zobowi¹zania wynikaj¹ce z obligacji. Wyró¿nia
siê obligacje bêd¹ce w obrocie publicznym i niepublicznym (prywatnym). Na
rynku wystêpuj¹ obligacje krajowe, miêdzynarodowe, euroobligacje. Najbardziej typowe s¹ obligacje Skarbu Pañstwa, uznawane jednoczeœnie za jeden
z najmniej ryzykowny papier wartoœciowy na rynku.

O

Oferta
1. oœwiadczenie przez jedn¹ stronê chêci zawarcia umowy, zawieraj¹ce istotne elementy postanowienia. Oferta mo¿e byæ kierowana zarówno do indywidualnego oznaczonego adresata lub do nieoznaczonego ogó³u;
2. termin gie³dowy, pierwsza faza obrotu dodatkowego w systemie notowañ
jednolitych. Oferta kupna lub sprzeda¿y jest kierowana przez maklera do
cz³onków gie³dy w czasie trwania sesji gie³dowej, w celu zrównowa¿enia
poda¿y i popytu na dany papier wartoœciowy.
Oprocentowanie stałe
sposób naliczania odsetek wed³ug sta³ej, ustalonej w umowie stopy procentowej, jego poziom jest niezale¿ny od ruchów oficjalnych i rynkowych stóp
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procentowych, stosowane w stosunku do depozytów o krótkim terminie zapadalnoœci (do 6 miesiêcy). Lokata o sta³ym oprocentowaniu jest op³acalna
przy spadku oficjalnych stóp procentowych.
Oprocentowanie zmienne
sposób naliczania odsetek, w którym ich poziom kszta³towany jest przez ruchy rynkowych stóp procentowych. Stosowane w przypadku wiêkszoœci depozytów bankowych.
Organ zatwierdzający
organ, który zgodnie z obowi¹zuj¹cymi jednostkê przepisami prawa, statutem, umow¹ lub na mocy prawa w³asnoœci jest uprawniony do zatwierdzania
sprawozdania finansowego jednostki. Organem zatwierdzaj¹cym mo¿e byæ
walne zgromadzenie cz³onków stowarzyszenia, rada fundacji, walne zgromadzenie wspólników.
Organizacje pozarządowe (non profit, wolontarystyczne, społeczne,
ochotnicze)
instytucje, które powstaj¹ z inicjatywy obywateli, podstaw¹ ich dzia³alnoœci
jest wolontarystyczne zaanga¿owanie i zewnêtrzne finansowanie (darowizny,
subwencje, dotacje), a celem realizacja pewnej misji (tzn. realizacja wartoœci
lub spo³ecznie po¿ytecznych celów), a nie d¹¿¹ce do uzyskania zysku czy
zdobycia w³adzy. Prawo polskie definiuje je jako osobê prawn¹ lub jednostkê
nieposiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej utworzon¹ na podstawie przepisów ustaw,
niebed¹c¹ jednostk¹ finansów publicznych i niedzia³ajac¹ w celu osi¹gniecia
zysków. Najczêœciej przyjmuje formê fundacji lub stowarzyszenia.

P

Papier wartościowy
dokument stwierdzaj¹cy okreœlone prawa maj¹tkowe przys³uguj¹ce w³aœcicielowi, w za³o¿eniu s³u¿y ruchom w kapitale, zasilaniu jednostek emituj¹cych w œrodki pieniê¿ne, obrót papierami odbywa siê na gie³dzie; wœród
papierów wyró¿niamy akcje, obligacje, euroobligacje, czeki, weksle, listy zastawne i hipoteczne, a tak¿e banknoty, losy loteryjne, akcepty bankowe, certyfikaty depozytowe, udzia³y itp. Ponadto mo¿na wyró¿niæ papiery: imienne,
na zlecenie, na okaziciela, zdematerializowane.
Papier imienny
papier wartoœciowy wskazuj¹cy w swej treœci osobê posiadaj¹c¹ okreœlone
prawa maj¹tkowe wynikaj¹ce z dokumentu. prawo takie przenoszone jest
w drodze przelewu po³¹czonego z wydaniem dokumentu.
Papier na zlecenie
papier wartoœciowy wskazuj¹cy osobê wymienion¹ lub osoby, na które zostan¹ przeniesione prawa w drodze indosu (naniesienie odpowiedniego oœwiadczenia).
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Papier na okaziciela
papier wartoœciowy, którego w³aœcicielem jest osoba posiadaj¹ca go w danej
chwili, prawo do takiego dokumentu otrzymuje siê w drodze wrêczenia.
Papier zdematerializowany
papier wartoœciowy wystêpuj¹cy w obrocie na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych.
Parkiet
miejsce na gie³dzie, gdzie zawierane s¹ transakcje gie³dowe.
Pasywa
znajduj¹ce siê w dyspozycji instytucji kapita³y lub fundusze, które stanowi¹
Ÿród³a finansowania aktywów, suma wszystkich zobowi¹zañ jednostki wobec
udzia³owców (akcjonariuszy) oraz wierzycieli. Pasywa prezentowane s¹
w bilansie w okreœlonej kolejnoœci i ³¹czone w grupy o podobnej treœci ekonomicznej wed³ug wzrastaj¹cego stopnia wymagalnoœci - najpierw kapita³y,
fundusze d³ugoterminowe w³asne, d³ugoterminowe inne (o terminie wymagalnoœci d³u¿szym ni¿ rok) i krótkoterminowe.
Plan kont
uk³ad kont przyjêty w danej jednostce w celu uporz¹dkowania ewidencji operacji gospodarczych, uwzglêdniaj¹cy przepisy prawa oraz potrzeby zarz¹dzaj¹cych. Plany kont w ró¿nych organizacjach s¹ czêsto do siebie podobne,
poniewa¿ bazuj¹ na wzorcach dostêpnych w na rynku. Nie istnieje natomiast
jeden obowi¹zuj¹cy wszystkie jednostki wzór planu kont.
Płynność
zdolnoœæ do szybkiej i ³atwej zamiany danych aktywów na inne np. spieniê¿enie, bez utraty ich pierwotnej wartoœci. Stopieñ p³ynnoœci zale¿y od rodzaju
aktywów - pe³n¹ p³ynnoœæ posiada gotówka, wysok¹ aktywa finansowe czeki, weksle, a nisk¹ aktywa niefinansowe - np. posiadane nieruchomoœci
i œrodki trwa³e.
Podatek
przymusowe, bezzwrotne i nieodp³atne œwiadczenie pieniê¿ne o charakterze
powszechnym, nak³adane z mocy prawa przez pañstwo lub inne organy w³adzy publicznej (np. samorz¹dy lokalne) na osoby fizyczne i prawne. Podatki
spe³niaj¹ trzy g³ówne funkcje: fiskaln¹ - s¹ g³ównym Ÿród³em dochodów bud¿etu pañstwa, gwarantuj¹ finansowanie wydatków publicznych; redystrybucyjn¹ - s¹ instrumentem przesuwania dochodów pomiêdzy ró¿nymi grupami
spo³ecznymi; stymulacyjn¹ - s¹ wykorzystywane przez pañstwo jako instrument oddzia³ywania na decyzje podmiotów gospodarczych w celu skorelowania ich z za³o¿eniami polityki gospodarczej i spo³ecznej pañstwa.
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Podaż
iloœæ towaru, który dostawcy s¹ sk³onni sprzedaæ w danym czasie, przy okreœlonej cenie. Przy niezmiennoœci innych warunków rynkowych wzrostowi ceny
towaru towarzyszy wzrost poda¿y, a obni¿aniu siê ceny - jej spadek. Oprócz
ceny ostatecznej danego dobra, na poda¿ maj¹ wp³yw koszty wytworzenia
i stosowane technologie. Im wy¿sza cena, ni¿sze koszty produkcji, nowoczeœniejsze technologie, tym poda¿ jest wiêksza. W sytuacji odwrotnej poda¿ spada. Dla danego towaru rozró¿nia siê poda¿ indywidualn¹ (ze strony pojedynczego dostawcy) i poda¿ rynkow¹ (ze strony wszystkich producentów). Poda¿
wszystkich towarów ze strony wszystkich dostawców to poda¿ globalna.
Popyt
iloœæ towaru, który nabywcy s¹ w stanie kupiæ w okreœlonym czasie przy ustalonej cenie. Wzrost ceny powoduje zmniejszenie popytu, a obni¿ka ceny wywo³uje jego wzrost, przy sta³ych innych warunkach rynkowych. Na popyt maj¹
wp³yw tak¿e dochody konsumentów; ich wzrost powoduje zwiêkszenie zakupów dotychczasowych i nowych dóbr, dotychczas niedostêpnych; spadek dochodów, nawet przy nie zmienionych cenach, przyczynia siê do spadku popytu. Dla danego towaru wyró¿niamy popyt indywidualny (ze strony okreœlonego
konsumenta) i popyt rynkowy (ze strony wszystkich jego nabywców). Popyt
wszystkich nabywców na wszystkie towary to popyt globalny.
Pozostałe koszty operacyjne
koszty zwi¹zane poœrednio z dzia³alnoœci¹ operacyjn¹ jednostki, w szczególnoœci zwi¹zane:
- z dzia³alnoœci¹ socjaln¹,
- ze zbyciem œrodków trwa³ych, œrodków trwa³ych w budowie, wartoœci niematerialnych i prawnych, a tak¿e z utrzymywaniem i zbyciem nieruchomoœci oraz wartoœci niematerialnych i prawnych, zaliczanych do inwestycji,
- z odpisaniem nale¿noœci i zobowi¹zañ przedawnionych, umorzonych, nieœci¹galnych, z wyj¹tkiem nale¿noœci i zobowi¹zañ o charakterze publicznoprawnym nieobci¹¿aj¹cych kosztów,
- z utworzeniem i rozwi¹zaniem rezerw, z wyj¹tkiem rezerw zwi¹zanych
z operacjami finansowymi,
- z odpisami aktualizuj¹cymi wartoœæ aktywów i ich korektami, z wyj¹tkiem
odpisów obci¹¿aj¹cych koszty wytworzenia sprzedanych produktów lub
sprzedanych towarów, koszty sprzeda¿y lub koszty finansowe,
- z odszkodowaniami, karami i grzywnami,
- z przekazaniem lub otrzymaniem nieodp³atnie, w tym w drodze darowizny
aktywów, w tym tak¿e œrodków pieniê¿nych na inne cele ni¿ nabycie lub
wytworzenie œrodków trwa³ych, œrodków trwa³ych w budowie albo wartoœci niematerialnych i prawnych.
Pozostałe przychody operacyjne
przychody zwi¹zane poœrednio z dzia³alnoœci¹ operacyjn¹ jednostki, w szczególnoœci zwi¹zane - patrz pozosta³e koszty operacyjne.
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PPP
Program Powszechnej Prywatyzacji.
Prace rozwojowe
prace wykorzystuj¹ce dotychczasow¹ wiedzê, uzyskan¹ w wyniku dzia³alnoœci badawczej lub doœwiadczeñ praktycznych, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniej¹cych materia³ów, wyrobów, urz¹dzeñ,
us³ug, procesów lub metod.
Produkt Krajowy Brutto (PKB)
miernik produkcji wytworzonej na obszarze danego kraju. Stanowi sumê wydatków gospodarstw domowych na zakup dóbr i us³ug konsumpcyjnych, wydatków sektora prywatnego na zakup dóbr i us³ug inwestycyjnych, wydatków
pañstwa na zakup dóbr i us³ug oraz salda bilansu handlu zagranicznego.
Program księgowy
informatyczny system ksiêgowo-finansowy pozwalaj¹cy na prowadzenie ksi¹g
rachunkowych jednostki w formie elektronicznych zapisów.
Prokura (zastępstwo)
rodzaj pe³nomocnictwa przewidzianego w kodeksie handlowym, upowa¿niaj¹cego do podejmowania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem
przedsiêbiorstwa, w tym do dokonywania wszystkich czynnoœci s¹dowych
i pozas¹dowych.
Dzia³anie per procura (z upowa¿nienia) poci¹ga skutki prawne dla prokurenta. Prokury udziela siê i wycofuje przez umieszczenie zapisu w rejestrze handlowym.
Przedsiębiorca
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebêd¹ca osob¹
prawn¹, której odrêbna ustawa przyznaje zdolnoœæ prawn¹ - wykonuj¹ca we
w³asnym imieniu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ a tak¿e wspólnicy spó³ki cywilnej
w zakresie wykonywanej przez nich dzia³alnoœci gospodarczej - ustawa
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.
Przedsięwzięcie (projekt)
zaplanowane w czasie i w ramach okreœlonego bud¿etu dzia³ania maj¹ce
jasno i konkretnie okreœlony cel, realizacja dzia³añ odbywa siê zgodnie
z okreœlonymi na etapie formu³owania celu przedsiêwziêcia regu³ami.
Przetarg
szczególny sposób zawarcia umowy, poprzedzony wielostronnym i eliminacyjnym procesem, którego celem jest doprowadzenie do wyboru spoœród
uczestników przetargu oferenta, z którym zostanie zawarta umowa gospodarcza. Wyró¿nia siê przetarg ustny oraz pisemny.
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Przetarg ustny (aukcja, licytacja)
og³aszaj¹cy przetarg przyjmuje oferty s³owne lub wyra¿ane za pomoc¹ odpowiednich znaków, kolejne oferty s¹ coraz korzystniejsze. Wymogiem mo¿e
byæ koniecznoœæ z³o¿enia wadium.
Przetarg pisemny (przetarg ofert)
og³aszaj¹cy oczekuje, i¿ w ci¹gu okreœlonego czasu wp³yn¹ pisemne oferty
odpowiadaj¹ce na og³oszenie o przetargu. Wymogiem mo¿e byæ koniecznoœæ
z³o¿enia wadium.

R

Rachunek bankowy (konto bankowe)
narzêdzie ksiêgowe stosowane przez banki w celu rejestracji operacji pieniê¿nych (gotówkowych i bezgotówkowych) takich jak wp³aty, wyp³aty, udzielone
kredyty, dokonane przelewy, polecenia zap³aty itp. Prezentuje obroty oraz stany
wk³adów pieniê¿nych. Rachunek bankowy mo¿e wykazywaæ saldo dodatnie,
które oznacza stan œrodków pieniê¿nych znajduj¹cych siê w banku lub saldo
ujemne oznaczaj¹ce zad³u¿enie wobec banku z tytu³u wykorzystanego kredytu.
Rachunek kalkulacyjny
wersja rachunku zysków i strat w którym prezentuje siê koszt w³asny sprzeda¿y produktów lub us³ug.
Rachunek bieżący
rodzaj rachunku bankowego p³atnego na ¿¹danie. Przeznaczony dla podmiotów gospodarczych. S³u¿y do gromadzenia œrodków przeznaczonych do szybkiego wykorzystania i przeprowadzania rozliczeñ z kontrahentami. Na rachunek ten wp³ywaj¹ nale¿noœci od odbiorców za sprzedawane towary i œwiadczone us³ugi, podejmowane s¹ z niego œrodki na wyp³atê wynagrodzeñ, pokrywane zobowi¹zania wobec dostawców, podatki, op³aty itp.
Rachunek lokat terminowych (depozytowy)
rodzaj rachunku bankowego s³u¿¹cego do przechowywania wolnych œrodków
pieniê¿nych przez okreœlony czas wynikaj¹cy z umowy zawartej z bankiem.
Rachunek tego typu jest korzystniej oprocentowany ni¿ rachunek bie¿¹cy.
Rachunek oszczędnościowy
prowadzony zazwyczaj na rzecz osób fizycznych np. w formie ROR-u (rachunku oszczêdnoœciowo-rozliczeniowego). Forma niedozwolona dla realizowania rozliczeñ zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.
Rachunek pomocniczy (subkonto)
rodzaj rachunku bankowego, otwierany zwykle w œciœle okreœlonym celu np.
rozliczenia œrodków finansowych zwi¹zanych z konkretnym projektem.
Rachunek porównawczy
wersja rachunku zysków i strat prezentuj¹cy szczegó³owo zestawienie poniesionych kosztów wed³ug rodzaju.
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Rachunek wyników
sprawozdanie finansowe jednostki nieprowadz¹cej dzia³alnoœci gospodarczej
przedstawiaj¹ce rezultaty ca³ej prowadzonej dzia³alnoœci w danym okresie,
przedstawia zyski i straty uzyskane na ró¿nych rodzajach dzia³alnoœci, a tak¿e
wykazuje w jaki sposób zyski i straty zosta³y obliczone, co przyczyni³o siê do
ich powstania oraz jak je podzielono lub pokryto.
Rachunek zysków i strat
sprawozdanie finansowe jednostki prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przedstawiaj¹ce rezultaty ca³ej prowadzonej dzia³alnoœci w danym okresie. Przedstawia zyski i straty uzyskane na ró¿nych rodzajach dzia³alnoœci oraz wykazuje w jaki sposób zyski i straty zosta³y obliczone, co przyczyni³o siê do ich
powstania oraz jak je podzielono lub pokryto; wyró¿nia siê rachunek w wersji
porównawczej i kalkulacyjnej.
Rachunkowość
dzia³ nauki zajmuj¹cy siê teori¹ iloœciowego opisu informacji wystêpuj¹cych
w dzia³alnoœci jednostek gospodarczych; system ewidencjonowania w formie
wartoœci pieniê¿nych zdarzeñ gospodarczych wystêpuj¹cych w danej jednostce, przedstawia jej sytuacjê finansowo - maj¹tkow¹, daje podstawy do kontroli, analizy i podejmowania decyzji. W swym zakresie obejmuje: zasady (politykê) rachunkowoœci; system prowadzenia ksi¹g rachunkowych, ujmuj¹cych
w porz¹dku chronologicznym i systematycznym zapisy zdarzeñ wynikaj¹ce
z dowodów ksiêgowych; inwentaryzacjê faktycznego stanu aktywów i pasywów; wycenê aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego; sporz¹dzanie sprawozdañ finansowych; archiwizacjê dokumentacji ksiêgowej;
badanie i og³oszenie sprawozdañ finansowych w przypadkach, gdy jednostka
jest do tego zobowi¹zana. Wyró¿niamy rachunkowoœæ finansow¹ i zarz¹dcz¹
oraz spo³eczn¹.
Rachunkowość finansowa
dziedzina zajmuj¹ca siê pomiarem i ewidencj¹ zdarzeñ gospodarczych oraz
okresowym przygotowaniem raportów finansowych; okreœlona przez prawo,
naukê, tradycjê.
Rachunkowość społeczna
dyscyplina statystyczno - ekonomiczna, stosuj¹ca konwencjê ewidencyjn¹ (konto, zasada podwójnego zapisu, miernik pieniê¿ny) oraz metodê bilansow¹
rachunkowoœci finansowej w celu ujmowania procesów gospodarczych
w skali ca³ej gospodarki narodowej; system ten opiera siê na podziale gospodarki narodowej na 4 sektory: I - ludnoœæ i gospodarstwa domowe; II - przedsiêbiorstwa; III - podmioty wchodz¹ce w sk³ad systemu bud¿etowego; IV podmioty zagraniczne. (za: portal http://www.nbportal.pl)
Rachunkowość zarządcza
nienormowana przepisami prawnymi dziedzina zajmuj¹ca siê gromadzeniem,
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identyfikowaniem, pomiarem, analiz¹, interpretacj¹, przygotowaniem i prezentacj¹ informacji zarówno finansowych jak i niefinansowych (operacyjnych),
maj¹cych znaczenie dla prowadzonej przez dan¹ jednostkê dzia³alnoœci; wykorzystywanych przez zarz¹d do planowania, oceny i kontroli oraz zapewnienia systemu rozliczeñ z wykorzystania zasobów i osi¹gniêtych wyników przez
poszczególne komórki jednostki.
Reguła podwójnego zapisu
jedna z podstawowych zasad rachunkowoœci, która okreœla, ¿e ka¿da operacja gospodarcza ma byæ ujêta na dwóch ró¿nych kontach, po dwóch ró¿nych
stronach. Taki sposób zapisu zdarzeñ pozwala na zbilansowanie wszystkich
zapisów w ksiêgach.
RIO (Regionalna Izba Obrachunkowa)
organ nadzoruj¹cy i kontroluj¹cy jednostki samorz¹du terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej i zamówieñ publicznych oraz prowadz¹cy dzia³alnoœæ informacyjn¹ i szkoleniow¹ w sprawach bud¿etowych. Izby s¹ pañstwowymi jednostkami bud¿etowymi.
Rok budżetowy
rok kalendarzowy, którego dotyczy dany bud¿et pañstwa uchwalony w formie ustawy.
Rok obrotowy
rok kalendarzowy lub inny okres trwaj¹cy 12 kolejnych pe³nych miesiêcy
kalendarzowych, stosowany równie¿ do celów podatkowych. Rok obrotowy
lub jego zmiany okreœla statut lub umowa, na podstawie której utworzono
jednostkê. Pierwszy rok obrotowy mo¿e byæ wyd³u¿ony w przypadku, gdy
jednostka rozpoczê³a dzia³alnoœæ w drugiej po³owie przyjêtego roku obrotowego. Ksiêgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres mo¿na po³¹czyæ z ksiêgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok nastêpny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien byæ d³u¿szy ni¿ 12 kolejnych miesiêcy.
Rzeczowe zasoby kapitałowe
œrodki pracy np. maszyny, narzêdzia, instalacje, urz¹dzenia.

S

Saldo
w rachunkowoœci stan, wynik konta ksiêgowego, ró¿nica miêdzy wartoœci¹
zapisów lewej i prawej strony. Saldo pozwala ustaliæ stan sk³adnika ewidencjonowanego na danym koncie. W zale¿noœci od rodzaju konta, saldo mo¿e
wystêpowaæ po stronie Winien (w skrócie Wn) lub Ma.
Sponsor
firma, instytucja lub osoba prywatna przekazuj¹ca œrodki rzeczowe lub finansowe
na dzia³alnoœæ statutow¹, konkretny projekt lub jego element np. imprezê sporto-
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w¹; w zamian otrzymuje us³ugê promocji swego pozytywnego wizerunku.
Sponsoring
okreœlone umow¹ wzajemne zobowi¹zanie dwóch podmiotów - sponsora
i sponsorowanego, polegaj¹ce na przekazaniu œrodków finansowych, materialnych lub us³ug sponsorowanemu w zamian za us³ugi promocyjne œwiadczone przez sponsorowanego, forma reklamy i promocji s³u¿¹ca kreowaniu
pozytywnego wizerunku firmy lub produktu.
Spółka
przedsiêwziêcie gospodarcze prowadzone przez dwie lub wiêcej osób i przez
nie zarz¹dzane, maj¹ce s³u¿yæ osi¹gniêciu wspólnego celu; wyró¿niamy m.in.
spó³ki: jawn¹, z o.o, akcyjn¹.
Spółka akcyjna
organizacja emituj¹ca w³asne papiery wartoœciowe (akcje), sprzedaj¹ca je osobom fizycznym i prawnym i wyp³acaj¹ca im z tego tytu³u roczne dywidendy
z zysku.
Spółka cywilna
forma spó³ki o charakterze osobowym; nie ma osobowoœci prawnej; organizacja bêd¹ca w³asnoœci¹ kilku lub wiêkszej liczby osób fizycznych (wspólników), które w jej utworzenie zainwestowa³y kapita³ (udzia³y, wk³ad) stanowi¹cy wspólny maj¹tek, niepodzielny przez czas trwania spó³ki; tworzona na
podstawie umowy okreœlaj¹cej cel gospodarczy, do którego osi¹gniêcia wspólnicy zobowi¹zuj¹ siê d¹¿yæ; za zobowi¹zania wobec osób trzecich wspólnicy
odpowiadaj¹ ca³ym swoim maj¹tkiem; spó³ka taka dzia³a w imieniu, na rzecz
i ryzyko wspólników, ka¿dy wspólnik ma prawo do udzia³u w zyskach okreœlonego w umowie spó³ki.
Spółka jawna
spó³ka handlowa o charakterze osobowym, zwykle z ma³¹ liczb¹ wspólników
prowadz¹cych przedsiêbiorstwo pod w³asn¹ firm¹; ma status przedsiêbiorcy;
osoba przystêpuj¹ca do spó³ki odpowiada za zobowi¹zania spó³ki powsta³e
przed dniem jej przyst¹pienia, ka¿dy wspólnik odpowiada za zobowi¹zania
spó³ki bez ograniczenia ca³ym swoim maj¹tkiem solidarnie z pozosta³ymi wspólnikami oraz ze spó³k¹.
Spółka komandytowa
spó³ka handlowa o charakterze osobowym, nie posiada osobowoœci prawnej
ale ma zdolnoœæ prawn¹ i zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, w której przynajmniej jeden wspólnik (komandytariusz) odpowiada za zobowi¹zania spó³ki
do wysokoœci ustalonej w umowie i wpisanej do rejestru handlowego sumy
(tzw. sumy komandytowej) stanowi¹cej wartoœæ wniesionego wk³adu, natomiast za zobowi¹zania spó³ki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez
ograniczenia (komplementariusz).
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Spółka z o.o.
spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ - forma spó³ki prawa handlowego
o charakterze kapita³owym maj¹ca na celu prowadzenie dzia³alnoœci w ka¿dym celu prawnie dopuszczalnym, a nie tylko w celu gospodarczym; wspólnicy spó³ki (jedna lub wiêcej osób) odpowiadaj¹ wobec wierzycieli za zobowi¹zania organizacji tylko do wysokoœci zainwestowanego kapita³u, nie odpowiadaj¹ swoim maj¹tkiem osobistym; wysokoœæ minimalna kapita³u zak³adowego wynosi 50 000 z³, a wysokoœæ jednego udzia³u 500 z³. Kapita³ mo¿na
pokryæ czêœciowo lub w ca³oœci aportem rzeczowym.
Spółdzielnia
autonomiczne zrzeszenie osób, organizacja powsta³a z wk³adów rzeczowych
lub kapita³owych wnoszonych przez udzia³owców, funkcjonuj¹ca na ich rzecz
i ryzyko, a czêsto przez nich prowadzona, dzia³aj¹ca w celu zaspokojenia
w³asnych potrzeb ekonomicznych, spo³ecznych lub kulturalnych poprzez
wspó³posiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiêbiorstwo; ka¿dy
z cz³onków dysponuje jednym g³osem przy podejmowaniu uchwa³ przez walne zgromadzenie cz³onków.
Sprawozdanie finansowe
prezentacja wyników finansowych jednostki, sporz¹dzane zgodnie z zasadami rachunkowoœci. Sporz¹dza siê je na konkretny dzieñ bilansowy przypadaj¹cy na koniec ka¿dego roku obrotowego.W jego sk³ad wchodz¹:
• bilans
• rachunek zysków i strat - dla jednostek prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹
• rachunek wyników - dla jednostek nie prowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej
• informacja dodatkowa
• rachunek przep³ywów pieniê¿nych (sprawozdanie z przep³ywów pieniê¿nych)
• zestawienie zmian w kapitale (funduszu) w³asnym.
Rachunek przep³ywów pieniê¿nych oraz zestawienie zmian w kapitale w³asnym do³¹czaj¹ jednostki zobowi¹zane do przeprowadzania corocznego badania sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie z działalności jednostki
element sprawozdania finansowego dotycz¹cy niektórych jednostek, dokument sporz¹dzany przez spó³ki kapita³owe, towarzystwa ubezpieczeniowe,
spó³dzielnie i przedsiêbiorstwa pañstwowe obejmuj¹cy istotne informacje
o stanie maj¹tku i sytuacji finansowej, ocenê uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagro¿eñ dla kontynuacji funkcjonowania.
Storno
zapis kompensuj¹cy, równowa¿¹cy (anuluj¹cy, kasuj¹cy, likwiduj¹cy) b³êdn¹
operacjê ksiêgow¹. Wyró¿nia siê storno ca³kowite i storno czêœciowe.
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Storno czarne
zapis koryguj¹cy dokonywany na tych samych kontach, na których dokonano
zapisu b³êdnego, lecz po przeciwnych stronach konta. Po anulowaniu b³êdnego zapisu dokonuje siê zapisu poprawnego. Sposób ten powoduje zwiêkszenie liczby zapisów oraz sztuczny wzrost obrotów.
Storno czerwone
zapis koryguj¹cy polegaj¹cy na zastosowaniu zapisu ujemnego na tych samych kontach, po tych samych stronach co zapis b³êdny. Powoduje to anulowanie pierwotnego zapisu. Nie zmienia salda koñcowego, ani obrotów konta.
Zapisu koryguj¹cego w tradycyjnych ksiêgach dokonuje siê kolorem czerwonym lub czarnym w ramce. W programach komputerowych stosuje siê znak
minus.
Sąd rejestrowy
s¹d rejonowy (s¹d gospodarczy) obejmuj¹cy swoj¹ w³aœciwoœci¹ obszar województwa lub jego czêœæ, prowadz¹cy na swoim terenie Krajowy Rejestr S¹dowy.
Strata nadzwyczajna
utrata powsta³a na skutek zdarzeñ trudnych do przewidzenia, poza dzia³alnoœci¹ operacyjn¹ jednostki i niezwi¹zanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Środki publiczne definiuje je ustawa o finansach publicznych.
S¹ to:
1. dochody publiczne;
2. œrodki pochodz¹ce z bud¿etu Unii Europejskiej oraz inne œrodki pochodz¹ce ze Ÿróde³ zagranicznych, niepodlegaj¹ce zwrotowi,
3. przychody bud¿etu pañstwa i bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodz¹ce:
a) ze sprzeda¿y papierów wartoœciowych oraz z innych operacji finansowych,
b) z prywatyzacji maj¹tku Skarbu Pañstwa oraz maj¹tku jednostek samorz¹du terytorialnego,
c) ze sp³at po¿yczek udzielonych ze œrodków publicznych,
d) z otrzymanych po¿yczek i kredytów;
4. przychody jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uzyskiwane w zwi¹zku z prowadzon¹ przez nie dzia³alnoœci¹ oraz pochodz¹ce
z innych Ÿróde³.

Ś

Środki trwałe
rzeczowe aktywa trwa³e i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej u¿ytecznoœci d³u¿szym ni¿ rok, kompletne, zdatne do u¿ytku
i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza siê do nich w szczególnoœci:
nieruchomoœci - w tym grunty, prawo u¿ytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a tak¿e bêd¹ce odrêbn¹ w³asnoœci¹ lokale, spó³dzielcze
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w³asnoœciowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spó³dzielcze prawo do
lokalu u¿ytkowego; maszyny, urz¹dzenia, œrodki transportu i inne rzeczy;
ulepszenia w obcych œrodkach trwa³ych; inwentarz ¿ywy.
Œrodki trwa³e oddane do u¿ywania na podstawie umowy najmu, dzier¿awy
lub innej umowy o podobnym charakterze zalicza siê do aktywów trwa³ych
jednej ze stron umowy.
Środki trwałe w budowie
œrodki trwa³e zaliczane do aktywów trwa³ych w okresie ich budowy, monta¿u
lub ulepszenia wczeœniej istniej¹cego œrodka trwa³ego.
Świadczenie wolontarystyczne
praca wykonana ochotniczo i bezp³atnie przez wolontariusza na rzecz korzystaj¹cego. Wartoœæ tego œwiadczenia nie stanowi darowizny na rzecz korzystaj¹cego. Wykonywanie œwiadczeñ przez wolontariusza na rzecz uprawnionego podmiotu nie oznacza zatrudnienia wolontariusza w rozumieniu przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu.
Świadectwo udziałowe
papier wartoœciowy, okreœlaj¹cy prawa maj¹tkowe udzia³owca funduszu inwestycyjnego (NFI).

T

Terminal POS
elektroniczne urz¹dzenie kontaktuj¹ce siê bezpoœrednio z bankiem klienta
dokonuj¹cego p³atnoœci za pomoc¹ karty p³atniczej, transakcja jest potwierdzana podpisem na wydruku lub wprowadzeniem numeru PIN.
Trasant
wystawca weksla trasowanego, zlecaj¹cy zap³atê okreœlonej kwoty weksla
innej osobie.
Trasat
osoba, której wystawca weksla trasowanego poleca zap³acenie okreœlonej sumy
wekslowej.
Trata
rodzaj weksla patrz - weksel trasowany.

U
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Umowa
czynnoœæ prawna, dotycz¹ca co najmniej dwóch stron sk³adaj¹cych zgodne
oœwiadczenia woli, zmierzaj¹ca do ustanowienia, zmiany lub zniesienia wzajemnych praw i obowi¹zków o charakterze maj¹tkowym; aby by³a prawnie
skuteczna musi byæ podjêta œwiadomie, a jej celem ma byæ wywo³anie okreœlonych skutków maj¹tkowo-prawnych.

VAT podatek od towarów i usług [ang. Value Added Tax]
rodzaj podatku oparty na zasadach podatku od wartoœci dodanej. VAT stanowi odmianê podatku wielofazowego przychodowego: podatnik nalicza ten
podatek od wartoœci sprzedanych przez siebie towarów i us³ug, ale p³aci tylko
ró¿nicê pomiêdzy podatkiem naliczonym a zap³aconym w zwi¹zku z wczeœniejszym nabyciem towarów i us³ug, uwidocznionym w fakturach nabycia
lub dokumentach celnych. Jeœli ró¿nica jest ujemna np. w przypadku, gdy
produkt ob³o¿ony jest ni¿sz¹ stawk¹ podatku ni¿ materia³y, z których zosta³
wytworzony, p³atnik ma prawo do zwrotu nadp³aconego podatku z urzêdu
skarbowego. Przedmiotem opodatkowania jest wartoœæ sprzeda¿y towarów
i us³ug, a podstaw¹ opodatkowania jest przyrost ich wartoœci netto w danej
fazie procesu gospodarowania.
Wadium
kwota w gotówce lub jej ekwiwalent sk³adany w papierach wartoœciowych,
czêsto czêœæ kwoty umowy, wp³acana przez oferenta przed z³o¿eniem oferty
osobie rozpisuj¹cej przetarg lub do depozytu s¹dowego jako gwarancja zachowania z³o¿onej oferty i podpisania umowy. Z³o¿enie wadium przez oferenta jest zazwyczaj warunkiem jego przyst¹pienia do przetargu.

V

W

Wartości niematerialne i prawne
nabyte przez jednostkê, zaliczane do aktywów trwa³ych, prawa maj¹tkowe
nadaj¹ce siê do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej u¿ytecznoœci d³u¿szym ni¿ rok, przeznaczone do u¿ywania na potrzeby jednostki lub oddane do u¿ytku innej jednostce na podstawie stosownej umowy. S¹ to w szczególnoœci:
a) autorskie prawa maj¹tkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów u¿ytko
wych oraz zdobniczych,
c) know-how.
Do wartoœci niematerialnych i prawnych zalicza siê równie¿ nabyt¹ wartoœæ
firmy oraz koszty zakoñczonych prac rozwojowych.
Weksel
sporz¹dzony na specjalnym blankiecie dokument kredytowy zawieraj¹cy bezwarunkowe zobowi¹zanie siê tego, kto ten dokument podpisuje do zap³acenia wskazanej w nim kwoty pieniê¿nej, okreœlonej osobie lub instytucji,
w oznaczonym terminie.
Weksel in blanco
rodzaj weksla zawieraj¹cy tylko podpis wystawcy, s³u¿y zabezpieczeniu przysz³ej nale¿noœci.
Weksel trasowany (trata, weksel ciągniony)
rodzaj weksla, w którym wystawca (trasant) wskazuje d³u¿nika (trasata), maj¹cego zap³aciæ sumê wekslow¹ na rzecz wierzyciela (remitenta).
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Wierzytelność
prawo wierzyciela do domagania siê œwiadczenia pieniê¿nego lub rzeczowego od d³u¿nika.
Windykacja
dzia³ania interwencyjne podejmowane przez banki lub wyspecjalizowane firmy (na zlecenie), w celu odzyskania nieœci¹galnych wartoœci np. udzielonych
kredytów, po¿yczek itp.
Wolontariusz
osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje œwiadczenia, odpowiadaj¹ce œwiadczeniu pracy, na rzecz korzystaj¹cego, w ramach prowadzonej przez niego dzia³alnoœci statutowej, w szczególnoœci w zakresie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego, z wy³¹czeniem prowadzonej przez te jednostki dzia³alnoœci gospodarczej. Wolontariuszem mo¿e byæ cudzoziemiec bez potrzeby
uzyskiwania zezwolenia na jego zatrudnienie. Mo¿e te¿ nim zostaæ osoba
bezrobotna bez utraty prawa do zasi³ku.
Wyciąg bankowy
dokument sporz¹dzany przez oddzia³ operacyjny banku dla posiadacza rachunku bankowego, informuj¹cy o dokonanych na tym rachunku operacjach
i wynikaj¹cym z nich saldzie na koniec danego okresu. Wyci¹g bankowy jest
dokumentem zbiorczym, do którego za³¹czane s¹ kopie bankowych dokumentów rozliczeniowych uzasadniaj¹cych poszczególne operacje.
Wymagalność
termin stosowany w odniesieniu do pasywów, oznacza dzieñ, w którym zgodnie
z umow¹ zawart¹ z klientem zobowi¹zanie jednostki powinno zostaæ uregulowane. Wymagalnoœæ mo¿e dotyczyæ regulowania zobowi¹zania w ca³oœci
lub czêœciowo, np. sp³aty odsetek bez koniecznoœci regulowania nale¿noœci
g³ównej.
Wynik finansowy
ró¿nica miêdzy przychodami a kosztami ich uzyskania powsta³a w danym
okresie sprawozdawczym. Dodatni wynik finansowy (nadwy¿ka przychodów
nad kosztami ich uzyskania) okreœlany jest w dzia³alnoœci gospodarczej jako
zysk. Ujemny wynik finansowy (nadwy¿ka kosztów nad przychodami) okreœlany jest jako strata. Wynika on z elementu sprawozdania finansowego rachunku zysków i strat lub rachunku wyników.
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Zakładowy plan kont
element zasad (polityki) rachunkowoœci prezentuj¹cy zestawienie w formie
spisu numerów, kont ksiêgi g³ównej, przyjête zasady klasyfikacji zdarzeñ na
tych kontach, zasady prowadzenia kont ksi¹g pomocniczych oraz ich powi¹zania z kontami ksiêgi g³ównej. Wykaz ten powinien byæ dostosowany do
specyfiki dzia³alnoœci danej jednostki. Ka¿da osoba prawna oraz inne pod-

mioty gospodarcze, które zgodnie z ustaw¹ o rachunkowoœci musz¹ prowadziæ pe³n¹ ksiêgowoœæ finansow¹, maj¹ obowi¹zek jego posiadania i stosowania.
Zasoby
ograniczona, okreœlona iloœæ towarów, materia³ów, produktów, pieniêdzy,
pracowników, wolontariuszy itp.; charakteryzuj¹ siê ró¿norodnymi mo¿liwoœciami zastosowania. Zasoby okreœla siê poprzez ich ekonomiczn¹ wartoœæ
ustalan¹ na dany moment np. ostatni dzieñ okresu.
Zasoby ludzkie (kapitał ludzki)
osoby, zazwyczaj pracownicy, ich umiejêtnoœci i doœwiadczenie. Bazuje na
zdolnoœci cz³owieka do ci¹g³ego uczenia siê i rozwoju.
Zasoby kapitałowe
kapita³ rzeczowy i finansowy.
Zdolność kredytowa
zdolnoœæ kredytobiorcy do sp³aty zaci¹gniêtego kredytu wraz z odsetkami
w terminach ustalonych w umowie z bankiem.
Zasady (polityka) rachunkowości
dokument przyjêty uchwa³¹ zarz¹du, okreœlaj¹cy w jêzyku polskim wybrane
i stosowane przez jednostkê sposoby wyceny i ujmowania zdarzeñ gospodarczych w ksiêgach oraz finansowe rozwi¹zania reguluj¹ce funkcjonowanie jednostki, dopuszczone ustaw¹ o rachunkowoœci, zapewniaj¹ce sporz¹dzenie
sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami. Przyjête zasady (politykê)
rachunkowoœci nale¿y stosowaæ w sposób ci¹g³y. W szczególnoœci zasady
powinny obejmowaæ: okreœlenie roku obrotowego i wchodz¹cych w jego
sk³ad okresów sprawozdawczych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz
ustalania wyniku finansowego, sposób prowadzenia ksi¹g rachunkowych,
system s³u¿¹cy ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów ksiêgowych,
ksi¹g rachunkowych i innych dokumentów stanowi¹cych podstawê dokonanych w nich zapisów. W sk³ad zasad rachunkowoœci wchodzi zak³adowy plan
kont, wykaz ksi¹g rachunkowych oraz opis systemu przetwarzania danych.
Zestawienie obrotów i sald
zestawienie sporz¹dzane na koniec ka¿dego miesi¹ca na podstawie zapisów
na kontach ksiêgi g³ównej. Powinno zawieraæ: symbol lub nazwê kont, informacjê o saldzie kont na dzieñ otwarcia ksi¹g rachunkowych (BO - bilans
otwarcia), obroty za dany miesi¹c i narastaj¹co od pocz¹tku roku obrotowego
oraz salda na koniec miesi¹ca.
Zysk całkowity
ró¿nica miêdzy przychodem ca³kowitym a kosztem ca³kowitym poniesionym
w zwi¹zku z realizacj¹ przedsiêwziêcia.
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Zysk nadzwyczajny
zysk powsta³y na skutek zdarzenia trudnego do przewidzenia, poza dzia³alnoœci¹ operacyjn¹ jednostki i niezwi¹zany z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

1

38

1%
procent podatku dochodowego od osób fizycznych, który podatnik mo¿e, na
zasadach i w trybie okreœlonym w przepisach podatkowych, przekazaæ na
rzecz wybranych przez siebie organizacji po¿ytku publicznego.

mini słowniczek
angielsko-polski
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FUNDRAISING

Affidavit - pisemne oœwiadczenie.
Annual report - raport roczny.
Application form - formularz wniosku o dotacjê.
Balance sheet - bilans.
Benefactor - darczyñca.
Bequest - spadek.
Call for proposals - zaproszenie do sk³adania wniosków o dotacje, og³oszenie konkursu grantowego lub przetargu.
Capacity of the organisation - potencja³ organizacji (wiedza, doœwiadczenie, zasoby).
Challenge gift - dotacja przyznana po warunkiem pozyskania funduszy z
innego Ÿród³a.
Co-financing - wspó³finansowanie.
Collection box - skarbonka, puszka na datki.
Community foundation - fundacja grantodawcza dzia³aj¹ca w œrodowisku
lokalnym i wspieraj¹ca projekty adresowane do spo³ecznoœci lokalnej.
Concept note - krótkie pismo przedstawiaj¹ce koncepcjê projektu, przedstawiane sponsorowi, który na jego podstawie wyra¿a (b¹dŸ nie) wstêpne zainteresowanie projektem i zaprasza do z³o¿enia pe³nego wniosku.
Corporate foundation - fundacja za³o¿ona przez firmê, finansowana z zysków firmy (np. Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga).
Deadline - ostateczny termin (np.sk³adania wniosków).
Detailed budget - bud¿et szczegó³owy.
Donation - dotacja.
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Donee - grantobiorca.
Donor - donator, darczyñca, sponsor.
Door-to-door solicitation (fundraising) - pozyskiwanie funduszy metod¹
„domokr¹¿n¹” poprzez odwiedzanie potencjalnych darczyñców w domach
lub biurach.
Eligibility criteria - formalne kryteria, jakie organizacja musi spe³niæ aby
móc sie ubiegaæ o dotacjê.
Endowment - kapita³ ¿elazny, wydzielony, zarezerwowany kapita³, z inwestowania którego organizacja ma okreœlone dochody; z kapita³u tego nie pokrywa siê ¿adnych bie¿¹cych wydatków.
Family foundation - prywatna fundacja za³o¿ona przez cz³onków rodziny,
którzy czêsto bior¹ tak¿e aktywny udzia³ w prowadzeniu dzia³alnoœci grantodawczej, np. zasiadaj¹c w komisji przyznaj¹cej dotacje.
Fundraiser - osoba odpowiedzialna w organizacji za pozyskiwanie funduszy
lub impreza maj¹ca na celu zebranie œrodków.
General support - dotacja na dzia³alnoœæ statutow¹ organizacji (w odró¿nieniu od dotacji na konkretny projekt).
Gift-in-kind - dar rzeczowy (np. sprzêt, materia³y).
Grant - dotacja, grant.
Grant application (proposal) - wniosek o dotacjê.
Grantee - grantobiorca.
Grantmaking (grantgiving) foundation - fundacja grantodawcza.
Grantseeker - organizacja wnioskuj¹ca o dotacjê.
Grassroot fundraising - fundraising na poziomie lokalnym; zdobywanie œrodków od osób indywidualnych, w œrodowisku w jakim organizacja dzia³a, czêsto poprzez imprezy specjalne (np. loterie, aukcje, zbiórki publiczne).
Guidelines - wytyczne, procedury okreœlaj¹ce zasady ubiegania siê o dotacjê.
In-kind contribution - wk³ad rzeczowy (np. nieodp³atnie udostêpnione
pomieszczenia, sprzêt, materia³y, us³ugi).
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Inquiry letter - krótki list zwiêŸle prezentuj¹cy organizacjê i planowane dzia³ania, z zapytaniem, czy dany sponsor jest zainteresowany otrzymaniem pe³nego wniosku o dotacjê.
Lead applicant - g³ówny aplikant, organizacja sk³adaj¹ca wniosek w imieniu
(dwóch lub wiêcej) partnerów.
Legacy - spadek.
Payroll deduction - odpis od pensji, na podstawie umowy miêdzy organizacj¹ a darczyñc¹, dar na rzecz organizacji jest regularnie odpisywany od pensji
darczyñcy.
Project background - t³o, kontekst projektu.
Project justification - uzasadnienie projektu.
Project timetable - harmongogram realizacji projektu w formie tabeli.
Request for Proposals (RFP) - informacja o konkursie grantowym publikowana lub rozsy³ana do instytucji, które mog¹ siê ubiegaæ o dotacje w ramach
danego programu.
Restricted gift - dotacja przeznaczona wy³¹cznie na œciœle okreœlone cele.
Restricted funds - œrodki, które mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na z góry
okreœlone cele.
Seed grant (money) - kapita³ pocz¹tkowy, grant przekazany na przygotowanie i uruchomienie projektu lub za³o¿enie i rozruch organizacji.
Target group - grupa celowa projektu, grupa spo³eczna, której problemy
projekt bêdzie rozwi¹zywa³.
Tender - przetarg.
Unrestricted gift - dotacja nieobwarowana warunkami ani ograniczeniami.
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FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Acquis communautaire - dorobek prawny Wspólnoty, ogó³ praw, norm
Unii Europejskiej.
Application form - formularz wniosku o dotacjê.
Call for Proposals - zaproszenie do sk³adania wniosków o dotacje; og³oszenie konkursu grantowego lub przetargu w ramach programów finansowanych ze œrodków UE.
Capacity of the organisation - potencja³ organizacji, wiedza, doœwiadczenie, zasoby.
Co-financing - wspó³finansowanie.
Consumables - materia³y zu¿ywaj¹ce siê (np. materia³y biurowe).
Contracting Authority - cia³o uprawnione do podpisywania umów na realizacjê przedsiêwziêæ ze œrodków UE (np. Komisja Europejska).
Daily allowances (per diems) - diety, w rozumieniu unijnym obejmuj¹ce
wszystkie koszty zakwaterowania, wy¿ywienia i lokalnych przejazdów.
Deadline - ostateczny termin (np. sk³adania wniosków o dotacje).
Eligibility criteria - formalne kryteria jakie nale¿y spe³niaæ aby móc ubiegaæ
siê o dotacjê, przyst¹piæ do przetargu.
Equipment - sprzêt w znaczeniu œrodków trwa³ych.
Evaluation Committee - komisja oceniaj¹ca (np. wnioski o dotacje).
Implementing Agency - agencja wdra¿aj¹ca, instytucja wskazana przez rz¹d
danego kraju i w uzgodnieniu z Komisj¹ Europejsk¹, odpowiedzialna za wdro¿enie programu pomocowego.
In-kind contribution - wk³ad rzeczowy (niefinansowy).
Lead Applicant - g³ówny aplikant, organizacja sk³adaj¹ca wniosek w imieniu
dwóch lub wiêcej partnerów.
Local/regional authorities - w³adze samorz¹dowe (lokalne lub regionalne).
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Logical Framework - matryca logiczna projektu; tabela, w której w ci¹gu logicznym okreœla siê cele, rezultaty projektu oraz wskaŸniki ich osi¹gniêcia, Ÿród³a
informacji o wskaŸnikach oraz za³o¿enia i ryzyka.
Man-day - osobodzieñ.
Matching contribution - wspó³finansowanie projektu, wk³ad w realizacjê
projektu inny ni¿ fundusze UE.
Programme Guidelines - wytyczne do programu; podstawowy dokument
okreœlaj¹cy wszystkie najwa¿niejsze warunki i zasady aplikowania.
Project background - t³o, kontekst projektu.
Project justification - uzasadnienie projektu.
Project timetable - harmonogram projektu.
Supplies - materia³y (nie œrodki trwa³e).
Tender - przetarg.
Tender dossier - dokumenty przetargowe przygotowane i udostêpniane potencjalnym oferentom przez instytucje organizuj¹c¹ przetarg.
Tenderer - oferent przystêpuj¹cy do przetargu.
VAT number - NIP (numer identyfikacji podatkowej).

SKRÓTY

CEO - Chief Exectutive Officer, dyrektor naczelny.
CSO - Civil Sector Organisation, organizacja pozarz¹dowa.
CSR - Corporate Social Responsibility czyli spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu .
GDP - Gross Domestic Product, produkt krajowy brutto .
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IRS - Internal Revenue Service, amerykañski odpowiednik naszego urzêdu
skarbowego.
FIFO (First In First Out) - metoda ksiêgowania zapasów - pierwsze wesz³o pierwsze wysz³o.
LIFO (Last In First Out) - metoda ksiêgowania zapasów - ostatnie wesz³o pierwsze wysz³o.
MBO - Management by Objectives.
MP - Member of Parliament, pose³.
OD - Organisational Development.
PEST - analiza PEST (Political, Economic, Social, Technological), narzêdzie
planowania polegaj¹ce na analizowaniu politycznych, ekonomicznych, spo³ecznych i technologicznych czynników.
PR - Public Relations.
PVO - Private Voluntary Organisation, organizacja pozarz¹dowa.
RFA lub RFP - Request for Applications (Proposals), zaproszenie do sk³adania
wniosków o dotacje, og³oszenie konkursu grantowego przez fundatora.
SMART - Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound, okreœlenie
czêsto u¿ywane w planowaniu w odniesieniu do celów, które powinny byæ
konkretne, mierzalne, osi¹galne, realistyczne i ujête w ramy czasowe.
SWOT - analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), narzêdzie planowania polegaj¹ce na analizowaniu s³abych i mocnych stron,
mo¿liwoœci i zagro¿eñ.
TA - Technical Assistance, pomoc doradcza.
TOR - Terms of Reference, dokument zawieraj¹cy szczegó³owe warunki konkursu grantowego, przetargu.
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