appropriation profit rozdělení zisku
arbitrage arbitráž
arbitration arbitráž
archives archív
archives accounting archiv účetní
archives of the factory archiv podnikový
arrangement organizace
arrears of payment nedoplatek
as a whole úhrnem
assembly montáž
asset stock exchange aktivum burzovní
assets aktivum, jmění, prostředek, prostředek
hospodářský
assets current aktivum běžné, prostředky oběžné
assets intangible aktivum nehmotné
assets leased prostředek pronajatý
assets liquid aktivum likvidní, prostředek platební
assets long-term aktivum dlouhodobé
assets net aktivum čisté
assets of gradual consumption předměty postupné
spotřeby
assets planned current normativ oběžných
prostředků
association sdružení
assortment sortiment, třídění
audit kontrola, revize, revize účetnictví
audit cash inventarizace peněžních prostředků
auditor auditor, revizor, revizor účtů
authorization of financial statements schválení
účetní závěrky
automation of accounting automatizace účetnictví
balance saldo, zůstatek
balance accounting stav účetní
balance balance sheet stav rozvahový
balance carried down převod zůstatku
balance closing stav konečný, zůstatek konečný
balance credit saldo kreditní, saldo pasivní, zůstatek
kreditní
balance debit saldo aktivní, saldo debetní, zůstatek
debetní
balance ending zůstatek konečný
balance of account doplatek, saldo účtu, zůstatek
účtu
balance opening rozvaha počáteční, saldo počáteční,
stav počáteční, zůstatek počáteční
balance residual částka saldovaná
balance starting saldo zahajovací
balance trial předvaha obratová, předvaha zůstatková
balance trial matrix format předvaha šachovnicová
balance-sheet bilance, rozvaha
balance-sheet aggregate rozvaha souhrnná
balance-sheet annual rozvaha konečná
balance-sheet at 1st January rozvaha k˙1. lednu
balance-sheet consolidated bilance kondolidovaná
balance-sheet financial bilance finanční
balance-sheet initial rozvaha počáteční

balance-sheet monthly rozvaha měsíční
balance-sheet quartely rozvaha čtvrtletní
balance-sheet starting rozvaha zahajovací
balance-sheet yearly rozvaha roční
balancing bilancování, saldování
balancing off account výrovnání účtu
bank savings spořitelna
base cost-allocation základna rozvrhová
base data databáze
base depreciation základna odpisová
bill směnka
bill of delivery list dodací
bill of exchange směnka
blance closing saldo konečné
blank formulář, tiskopis
board of directors představenstvo, rada správní
board of management představenstvo
board supervisory rada dozorčí
bond dluhopis
bonus odměna, prémie, příplatek
book archival kniha archivní
book auxiliary kniha pomocná
book bound kniha vázaná
book cash kniha pokladní
book deposit knížka vkladní
book inventory kniha inventární
book rate sazebník
book signed and sealed kniha parafovaná a pečetěná
book subsidiary kniha pomocná
bookkeeper účetní
bookkeeper wages účetní mzdový
bookkeeping účetnictví
bookkeeping English účetnictví anglické
bookkeeping French účetnictví francouzské
bookkeeping German účetnictví německé
bookkeeping cameral účetnictví kamerální
bookkeeping centralized účetnictví centralizované
bookkeeping computerized účetnictví
automatizované
bookkeeping decentralized účetnictví
decentralizované
bookkeeping double-entry účetnictví podvojné
bookkeeping duplicating účetnictví propisovací
bookkeeping manual účetnictví ruční
bookkeeping mechanized účetnictví mechanizované
bookkeeping multiple ledger účetnictví
dvouokruhové
bookkeeping one ledger účetnictví jednookruhové
bookkeeping single-entry účetnictví jednoduché
breakdown rozpis
budget rozpočet
budget adjusted rozpočet přepočtený
budget cash rozpočet pokladní
budget cost plán nákladů, rozpočet nákladů
budget expenses plán nákladů
budget national rozpočet státní
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budget of building rozpočet stavby
budget of construction rozpočet stavby
budget overhead rozpočet režie
budget preliminary preliminář
budget revenue rozpočet výnosů
budgeting rozpočetnictví
by-costs náklady vedlejší
by-product výrobek vedlejší
calculation price výpočet ceny
cameralistics kameralistika
cancellation storno, stornování
cancellation of order zrušení zakázky
cancellation of the notes vymazávání zápisů
capital basic kapitál základní
capital fixed kapitál fixní
capital foreign kapitál cizí
capital in excess of par value ažio
capital owners jmění kmenové
capital productive kapitál produktivní
capital share kapitál akciový
capital shareholders? kapitál vlastní
capital stock kapitál akciový, kapitál akciový
základní
capitalisation aktivování
captial current kapitál oběžný
card karta
card analytical karta analytická
card costing karta kalkulační
card dual karta duální
card guide vodítko, vodicí karta
card inventory karta inventární
card limit karta limitní, list limitní
card of material register list materiálové evidence
card personal karta osobní
card stock karta skladní
card synthetical karta syntetická
card-index file kartotéka
cartage doprava nákladní
cartel kartel
cash hotovost pokladní, prostředek peněžní
cash on delivery dobírka
cash petty hotovost pokladní, peníze, pokladna
cash-excess přebytek pokladní
cashbook deník pokladní
cashier pokladník
cashing the reminder dobírka
center responsibility okruh odpovědnosti
centralisation of accounting centralizace účetnictví
centre computer středisko výpočetní
centre cost středisko hospodářské
change peníze drobné, změna
charge výdaj
charge delay úrok z˙prodlení
charge extra příplatek, přirážka
charge of account zatížení účtu
charge overhead přirážka režijní

charges náklady
charges deffered náklady příštích období
charges financial náklady finanční
chart diagram, tabulka
chart flow harmonogram
chart of accounts osnova účtová
chart of accounts simplified osnova účtová
zjednodušená
chart uniform of accounts osnova účtová typová
charter koncese
check kontrola, nástroj kontrolní, poukázka, revize,
šek
check ex post kontrola následná
check of accounting records kontrola účetních
zápisů
check of calculation correctness kontrola početní
správnosti
check of prices kontrola cen
check on papers kontrola dokladová
check on the base of stock-taking kontrola na
základě inventarizace
check preliminary kontrola předběžná
check price kontrola cen
check random kontrola neočekávaná
check running kontrola běžná
check sample zkouška namátková
check technical kontrola technická
check-out pokladna
check-up prověrka
checking cash skontro pokladní
checking of documents revize dokladová
checking vouchr přezkušování účetních dokladů
cheque šek
chrt of accounts rozvrh účtový
circle accounting okruh účetní
circulation of the goods oběh zboží
circulation vouchers oběh účetních dokladů
claim nárok, reklamace
class account třída účtová
classification členění, třídění
classification by branch členění odvětvové
classification by elements of cost členění nákladů
druhové
classification by line členění odvětvové
classification cost by product členění nákladů
účelové
classification cost třídění nákladů
classification horizontal členění horizontální
classification of accounts členění účtů, třídění účtů
classification of budget klasifikace rozpočtová
classification of documents klasifikace dokladů
classification of fixed assets třídění prostředků
classification of material klasifikace materiálu
classification of vouchers klasifikace dokladů
classification uniform klasifikace jednotná
classification vertical členění vertikální
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classsification of accounts klasifikace účtů
clearance zúčtování
clearance internal zúčtování vnitřní
clearance of overhead in fixed rates zúčtování režie
v˙pevných sazbách
clothing protective oděv ochranný
clothing safety oděv ochranný
code kód
code-book číselník
coding kódování
coding account předkontování
coefficient koeficient, ukazatel
collation kolacinování
collection inkaso
collection of informations sběr informací
column kolona, sloupec
column amount sloupec peněžní
column date sloupec datumový
column main sloupec hlavní
column numerical sloupec číselný
column subsidiary sloupec pomocný
column text sloupec textový
commission provize
commission stock-taking komise inventarizační
company comandit with shares společnost
komanditní na akcie
company holding společnost holdingová
company limited společnost s˙ručením omezeným
company limited liability společnost holdingová
company stock společnost akciová
comparability of informations srovnatelnost
informací
comparison srovnávání
comparison company srovnávání podnikové
comparison cost srovnávání nákladů
comparison intercompany srovnání mezipodnikové
compensation bonifikace, kompenzace, náhrada
škody
compensation of costs náhrada nákladů
complaint reklamace
completness úplnost
complex soubor
component of liabilities složka pasiv
computer počítač
computerisation of accounting automatizace
účetnictví
concern koncern, podnik koncernový
concession licence
confirmation of balance potvrzení zůstatku
congruence souhlasnost
consortium konsorcium
consumables materiál pomocný
consumption of energy spotřeba energie
consumption of material spotřeba materiálu
container external obal vnější
container returnable obal oběhový

contingency riziko
continuity of blance sheet kontinuita bilanční
continuity valuation kontinuita ocenění
contract smlouva hospodářská
contribution vklad
contribution marginal marže
contribution paid vklad splacený
contribution unpaid vklad nesplacený
control kontrola, prověrka
control budgetary kontola rozpočetní
control economic kontrola ekonomická
control ex post kontrola následná
control financial kontrola finanční
control formal kontrola formální
control inside kontrola vnitřní
control objective kontrola věcná
control quality kontrola jakosti
controller kontrolor, účetní hlavní
conversion přepočet
copy exemplář, opis, propis
corporation podnik
correction oprava
correction of accounting record oprava účetního
zápisu
correction of an error oprava chyby
correction voucher oprava účetního dokladu
correctness formal správnost formální
correctness objective správnost věcná
correspondence souhlasnost
correspondence of accounts souvztažnost účtů
cost additional vícenáklady
cost budgeted estimated částka rozpočtovaná
nákladů
cost of acquisition cena pořizovací
cost travel cestovné
costing kalkulace, sestavování kalkulace
costing absorption kalkulace úplných vlastních
nákladů
costing actual kalkulace vlastních nákladů, kalkulace
výsledná
costing by division kalkulace dělením prostá
costing by equivalent units kalkulace dělením
s˙ekvivalentními čísly
costing job-order kalkulace zakázková
costing joint products kalkulace sdružených výrobků
costing limit kalkulace limitní
costing manufacturing kalkulace nákladů na výrobu
costing of output kalkulace vlastních nákladů výkonu
costing of production kalkulace vlastních nákladů
výroby
costing operational kalkulace operativní
costing overhead rates kalkulace přirážková
costing phase kalkulace fázová
costing plan kalkulace plánová
costing preliminary kalkulace předběžná
costing production kalkulace výrobní
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