
• abandon [o'baendon] zaniechać, zrezygnować, zrzec się 
to abandon the insured interest to underwriters - zrzec się własności przed-

miotu ubezpieczenia na rzecz ubezpieczycieli 
• abandonee 0'basncteni:] odbiorca przedmiotu ubezpieczenia (na mocy 

abandonu); osoba, na rzecz której dokonano 
abandonu 

• abandoner loWudono:] osoba dokonująca abandonu 

• abandonment [obamdonmorHj zaniechanie, zrzeczenie się, rezygnacja, odej-
ście, zawieszenie 

• abatement [3'beitmant] uchylenie, obniżka 
• abide [a'baid] przestrzegać, stosować się 

to abide by the terms ot a contract - dotrzymać warunków umowy 
• ability [a'biliti] zdolność 

ability to pay tax - zdolność do płacenia podatków 
ability to understand the naturę of an act - zdolność rozpoznania znaczenia 

czynu 
• abnormal |>b'no:m3l] nadmierny, ponadnormatywny, nietypowy 

abnormal return - nadmierny dochód 
abnormal spoilage - nadmierne, ponadnormatywne braki 

• abolition [sbolijn] abolicja, zniesienie 
abolition of controls - zniesienie procedur kontrolnych 
tax abolition - abolicja podatkowa 

• abridgement |Vbnd3m3nt] ograniczenie 
abridgement of damages - ograniczenie roszczenia o odszkodowanie 
abridgement of privilege - ograniczenie przywileju 

• absenteesism [aeb'senti:z3m] absencja 

• absolute ['aebsalurt] pełny, całkowity, bezwzględny 
absolute assignment of a debt - całkowite przejęcie długu 

• absorption [obzoipjn] absorpcja 

• absorptive [ob'zo:ptiv] chłonny (rynek) 
absorptive power of the market - chłonność rynku 

• abundance [e'bandens] nadmiar 
abundance of money - nadmiar pieniądza 

• accede [ok'si:d] przystąpić 
to accede to a contract - przystąpić do umowy 
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B 
i back [bask] odwrotna strona (dokumentu) 

back of a bill - odwrotna strona weksla 
i back off [ba»k 'of] odstąpić, zrezygnować 

to back off a contract - odstąpić od umowy 
> backing away [basknj o'wer] odmowa pokrycia 

> backlog ['baeklog] zaległości, opóźnienie 
backlog in the work commissioned - opóźnienie w wykonaniu prac zleconych 
backlog of the business - niewykonanie umowy (opóźnienie w wykonaniu) 
backroom backlog - zaległości w przetwarzaniu dokumentów przez firmę 

makerską spowodowane dużym wolumenem transakcji 
sales backlog - zapasy handlowe (nadmiar) 
to be in a backlog - być zadłużonym/ mieć zaległości 
to have a backlog of orders - mieć zaległości z realizacją zamówień 

i back off [baek 'of] odstąpić 
to back off a contract - odstąpić od umowy 

> back-pricing ['bfekpraisnj] ustalenie ceny towaru, wobec którego zobowią-
zanie zakupu zostało już poczynione 

> backwardation [bskwo^deifri] deport (giełd.) 
backwardation business - giełdowa transakcja deportowa 

• BACS (Bankers Automated Clearing Services) - system szybkiego przekazywa-
nia należności do klientów korporacyjnych 

> bad [bćed] wadliwy, zły, niepewny 
bad paper - niepewny weksel 
oad workmanship - wadliwe wykonanie 

• balance pwelons] 1. równowaga, wyważenie, zrównoważenie 
2. bilans, saldo 
3. bilansować się 4. zrównoważyć 

account balance - saldo konta 
accumulative reporting balance - zbiorcze zestawienie sald 
active/ adverse balance - saldo dodatnie/ ujemne 
4d /erse balance sheet - bilans wykazujący straty 
a^dit of the balance sheet - kontrola bilansu 
a. ailable balance - saldo kontrolne 

ance between benefit and cost - wyważenie korzyści i kosztów 
:-a ance brought down - saldo z przeniesienia 
5a ance brought forward - saldo do przeniesienia 

ce carried to credit - saldo zapisane na dobro 
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c 
• cabotage ['ksbatag] kabotaż, żegluga przybrzeżna 
• cadastral [k3'ctestral] katastralny 

cadastral s u r v e y - operat katastralny 
• cadastre [k,i'destn] kataster 

• calculate ['kaelkjusleit] wyliczyć 
oaloulated market interest rate - szacunkowa rynkowa stopa procentowa 
to calculate a margin - wyliczyć marżę 
to calculate the value of sth - wyliczyć wartość czegoś 

• calculating ['kselkjuoleit] naliczanie 
amortization calculating - naliczanie amortyzacji (ogólnie) 
tax calculating - naliczanie podatku 

• calculation ['kasikjusieijanj kalkulacja, obliczanie, obliczenie, rachunek, 
rachuba 

calculation of effectiveness - rachunek efektywności 
calculation of premium - kalkulacja składki 
calculation of provisions - naliczanie rezerw 
calculation of statutory time - obliczanie terminów 
calculation of the tax - naliczanie podatku 
daily balance interest calculation - kalkulacja odsetek na podstawie salda 

dziennego 
detailed tax calculation - kalkulacja podatkowa 
economic calculation - rachunek ekonomiczny 
rough calculation - szacunkowa kalkulacja 

• cali [ko:l] 1. wezwanie, żądanie 2. rozmowa telefoniczna 
3. wezwać, wzywać 4. zawinąć (statek) 

average price cali - opcja kupna ze średnią ceną 
cali date - data żądania zapłaty 
cali f o r . . . - wezwanie (apel)do ... 
cali for delivery - żądanie dostawy 
cali in debt - wezwanie do spłaty wymagalnego długu 
cali on cali - opcja kupna wystawiona na opcję kupna 
called up share capital - należne wpłaty na kapitał podstawowy 
handling customer calls - przyjmowanie telefonów od klientów 
long cali - pozycja kupującego dająca prawo do zakupu 
maintenance cali - wezwanie maklera do zdeponowania dodatkowych 

środków 
margin cali - wezwanie maklera do uzupełnienia depozytu zabezpiecza-

jącego 

66 



D 
daily fdeili] dzienny codzienny 
daily compounding - codzienne naliczanie odsetek składanych 
daily trading limit - dzienny limit obrotów 
daily allowance [deili a'lowgns] - dieta (delegacja) 

damage ['dasmid^] 1. szkoda, szkody, uszkodzenie, szkodowość 
2. uszkodzić 

action for damages - powództwo o odszkodowanie 
actual damage - szkoda rzeczywista 
added damages - odszkodowanie i nawiązka 
air damage - szkoda powstała podczas transportu powietrznego 
average damages - odszkodowanie awaryjne 
compensation of the damage - wynagrodzenie szkody 
consequential/ indirect damage - szkoda pośrednia 
country damage - szkoda krajowa (powstała przed załadowaniem towaru 

eksportowego) 
damage calculation - obliczenie szkody 
damage done - szkoda wyrządzona 
damage in generał - szkody ogólne 
damage in transit - uszkodzenie w czasie transportu 
damage is due to ... - szkoda nastąpiła wskutek ... 
damage report - dokument stwierdzający szkodę 
damage suffered by the claimant - szkody, których doznała osoba wnosząca 

powództwo 
damage survey - badanie szkód 
damage to property - szkoda majątkowa 
damages for delay - odszkodowanie za zwłokę 
damages for detention - odszkodowanie za przetrzymywanie statku 
damages for non-fulfilment - odszkodowanie za niewykonanie umowy 
direct damage - szkoda bezpośrednia 
estimation of damage - ocena szkody 
exemplary/ punitive damages - odszkodowanie przykładne/ karzące 
extend of the damage - rozmiar szkody/ szkód 
'resh water damage - szkoda powstała wskutek deszczu 
generał damages - odszkodowania zwyczajne 
-idden damage to sth - ukryte uszkodzenie czegoś 
-urricane damage - szkoda powstała wskutek huraganu 
•mminence of damage - zagrożenie nastąpienia szkody 
nłtial damage - szkoda zwykła 
•reparable damage - szkoda nieodwracalna 
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E 
• earmarked ['eama:kt] wyasygnowany, przeznaczony na cele specjalne 

earmarked account - rachunek z wkładem docelowym 
earmarked balances - salda asygnowane 
earmarked cash - docelowy gotówkowy wkład bankowy 
earmarked funds - fundusze na cele specjalne 
earmarked gold - złoto zdeponowane na określony cel 
earmarked grants - przyznane (na określone cele) dotacje 
earmarked tax - podatek, z którego wpływy są przeznaczone na cele specjal-

ne 

• earn [s:n] zarabiać 
to earn your living as a ... - zarabiać na życie jako ... 

• earning capacity ['eanirt ks'paesiti] - rentowność 
• earnings ['eanigzj dochód, dochody, zysk 

accounting earnings - dochody księgowe 
appropriated retained earnings - zyski zatrzymane do specjalnego wykorzys-

tania 
declared/ undeclared earnings - dochody ujawnione/ nie ujawnione 
earnings available for common shares - dochody dla akcjonariuszy z tytułu 

posiadania akcji zwykłych 
earnings distributed - zyski wypłacone 
earnings per share - zysk netto przypadający na jedną akcję 
earnings remitted from subsidiary - zyski przekazane z filii do firmy macie-

rzystej 
earnings retained - zyski zatrzymane 
earnings unremitted - dochody nie przekazane 
equity earnings - dochody z akcji zwykłych 
interest earnings - dochody odsetkowe 
invisible earnings - dochody niewidoczne z pozycji pozadatowanych 
reinvested earnings - dochody reinwestowane 
retained earnings prior period - zyski z poprzedniego okresu 

• earnouts ['eamauts] dodatkowe płatności kalkulowane 
(w przypadku fuzji lub przejęcia firmy) 

• easy ['i:zi] 1. łatwy, tatwo, dogodny 2. pokupny (towar) 
easy money - łatwy pieniądz 

• economic [i'k3:nomik] gospodarczy, ekonomiczny 
economic aid/ assistance - pomoc gospodarcza 
economic development - rozwój gospodarczy 
economic life - ekonomiczny okres użytkowania 
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F 
• face [feis] strona przednia 

face of a bill - przednia strona weksla 
face of a policy- suma ubezpieczenia na polisie 

• facility [fae'sibti] 1. instrument, mechanizm, system działania 
finansowego 

2. ułatwienie, udogodnienie 
credit facilities - udogodnienia kredytowe 
drawing facility - mechanizm zaciągania kredytów 
overdraft facility- możliwość wypłaty powyżej stanu konta 
marginal lending facility - kredyt marginalny 
note issuance facility - euroweksle odnawialne; odnawialne gwarancje emisji 

weksli krótkoterminowych; obsługa emisji skryptów dłużnych; instru-
ment gwarancji emisji/ instrument emisji bonów 

supplementary financing facility - system dodatkowego finansowania 
• factor ['fekto] czynnik, współczynnik 

confidence factor - wskaźnik zaufania 
conversion factor - współczynnik przeliczeniowy 
credit conversion factor - czynnik konwersji kredytu 
discount factor - współczynnik dyskonta 
futurę value interest factor - współczynnik wartości przyszłej 
late retirement factor - wskaźnik emerytury odroczonej 
market risk factor - czynnik ryzyka rynkowego 
weighted factor - czynnik ważony 
annual depreciation factor - stawka amortyzacji w skali roku 
annualizing factor - współczynnik czasu 
inflation factor - czynnik inflacyjny 

• factoring ['fi-ektaraj] faktoring, kupowanie długów z dyskontem 

. factory ['fektn] fabryka 
factory overhead - ogólne koszty zakładowe 
factory product - wyrób fabryczny 

• factsheet ['fektjirtj ulotka informacyjna 
• failed [feil] nieudany 

failed contract - nieudany kontrakt 
• failure ['feiljs] 1. załamanie, krach 

2. niemożność, niedotrzymanie, niedopełnienie 
failure to fulfil contractual obligation - niemożność wypełnienia warunków 

umowy 
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