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Účet Časť podvojných zápisov, ktorá obsahuje podrobnosti o transakciách pre
konkrétnu položku.
Účtovné zásady Zásady, základy, zvyklosti, pravidlá a postupy, ktoré uplatňuje
subjekt, ktoré špecifikujú, ako sa majú vplyvy transakcií a ostaných udalostí odraziť v
jeho finančných výkazoch.
Účtovná uzávierka (alebo konečná účtovná uzávierka) Toto je pojem, ktorý sa
predtým používal na označenie výkazov vypracovaných na konci účtovných období,
ako napríklad obchodný výkaz alebo výkaz ziskov a strát a účtovná súvaha. V
súčasnosti sa viac používa výraz 'finančné výkazy'.
Pojem výdavkov budúcich období Pojem, že zisk je rozdielom medzi príjmami a
výdavkami vzniknutými pri generovaní týchto príjmov.
Časovo rozlíšené výdavky Výdavok, za ktorý bola prijatá náhrada, ale ktorý nebol
zaplatený do konca obdobia. Je zaradený do účtovnej súvahy pod bežnými pasívami
ako ' výdavky budúcich období'.
Časovo rozlíšený príjem Príjem (bežne) z iného zdroja ako hlavný zdroj príjmu
podniku, ako napríklad nezaplatené nájomné za nepoužívanú kanceláriu v ústredí
spoločnosti, ktoré malo byť zaplatené do konca obdobia, ale ktoré nebolo prijaté do
tohto dátumu. Pridáva sa v účtovnej súvahe k dlžníkom.
Účet akumulovaných odpisov Účet, kde sa odpis akumuluje pre účely účtovnej
súvahy. Používa sa kvôli tomu, aby sa údaj o obstarávacej cene (alebo ocenení)
ponechal ako zostatok v účte investičného majetku. (Niekedy sa chybne uvádza ako
'účet rezervy na odpisy').
Akumulovaný fond Forma kapitálového účtu pre neziskovo orientovanú
organizáciu.
Skúška úverovej bonity (Podnikové účtovníctvo diel 1 - kapitola 47): Ukazovateľ
porovnávajúci bežné aktíva mínus zásoby s bežnými pasívami.
Amortizácia Pojem používaný namiesto odpisu, keď sa aktíva spotrebúvajú
jednoducho z dôvodu plynutia času.
Valné zhromaždenie (AGM) Zhromaždenie podielnikov spoločnosti, ktoré sa vo
Veľkej Británii podľa zákona o spoločnostiach má konať každý rok.
ASB Výbor pre účtovné normy, organizácia zodpovedná za stanovenie účtovných
noriem vo Veľkej Británii.
Aktíva (Podnikové účtovníctvo diel 1 - kapitola 1): Prostriedky vlastnené firmou.
Vyvážené vyhodnotenie výsledkov Technika, ktorá zhodnocuje výkonnosť cez
vyváženú sadu štyroch hľadísk - zákazníci, interné procesy, znalosti a rast organizácie
a finančný rast.
Banková pokladničná kniha Pokladničná kniha, ktorá obsahuje iba zápisy, týkajúce
sa platieb banke a z banky.
Výkaz o odsúhlasení s výpisom z bankového účtu Výpočet porovnávajúci zostatok
pokladničnej knihy so zostatkom bankového výpisu.
Bankový výpis Výpis, ktorý vydáva banka zákazníkovi a ktorý zobrazuje bežný účet
zákazníka vedený v banke.
Prémiové akcie Akcie, ktoré sú vydané existujúcim podielnikom bezplatne. (Tiež
známe ako emisia nových akcií akcionárom v pomere vlastníctva predchádzajúcej
emisie.)
Účtovníctvo Proces zapisovania údajov o účtovných transakciách v účtovných
knihách.
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Účtovné knihy pôvodných záznamov Knihy, kde sa urobí prvý zápis, ktorý
zaznamená transakciu. (Niekedy sa uvádzajú ako 'Účtovné knihy prvotných zápisov'.)
Hlavná účtovná kniha nákupov Variant knihy došlých faktúr, kde sa dajú viesť
spolu v jednej knihe jednotlivé účty veriteľov, či už za tovar alebo výdavky ako
kancelárske potreby alebo výdavky na motorové vozidlá.
Kryť vlastné náklady Keď sú všetky výdavky vynaložené organizáciou pokryté jej
príjmami, t.j. za dané obdobie nie je ponechaný záporný zostatok.
Pojem podnikateľského subjektu Predpoklad, že sa budú zaznamenávať iba
transakcie, ktoré ovplyvňujú firmu a nie súkromné transakcie vlastníka.
Kapitál Celkové prostriedky investované a ponechané v podniku jeho majiteľom.
Kapitálový náklad Výdavok uvedený vo výkaze príjmov a výdavkov organizácie
štátneho sektora, ktorý predstavuje náklady na zabezpečenie financií pre organizáciu.
Známy tiež ako pomyselný úrok.
Kapitálové výdavky Keď podnik vynaloží peňažné prostriedky, aby kúpil investičný
majetok alebo zvýšil jeho hodnotu.
Kapitálový príspevok Príspevok, ktorý sa poskytuje na financovanie nákupu
investičnej položky, t.j. investičného majetku.
Kapitálový nástroj Akákoľvek metóda použitá na získanie financií. Zahrnuje akcie a
pôžičky.
Hotovosť Pokladničné zostatky a zostatky na bankovom účte, plus prostriedky
investované v 'ekvivalentoch hotovosti'.
Pokladničná kniha Účtovná kniha prvotných zápisov pre pokladničné a bankové
príjmy a výdavky.
Ekvivalenty hotovosti Dočasné investície hotovosti, ktorú podnik v súčasnosti
nepotrebuje, ako napríklad prostriedky uložené na krátkodobý termínovaný účet
v banke. Takéto investície musia byť pohotovo zmeniteľné do hotovosti alebo
dostupné ako hotovosť do troch mesiacov.
Výkaz peňažných tokov Výkaz, ktorý zobrazuje, ako organizácia generovala
hotovosť a ako s ňou narábala. Členenie stanovuje FRS 1.
Spočítavanie Sčítavanie údajov.
Dobročinná spoločnosť Spoločnosť, ktorá existuje na charitatívne účely, a nie na
generovanie zisku pre podielnikov.
Šeková knižka Knižka, ktorá obsahuje formuláre (šeky), ktoré sa používajú na
platenie peniazmi z bežného účtu.
Uzavretie účtu Sčítanie a podčiarknutie účtu, na ktorom nie je nevyrovnaný
zostatok.
Zákon o spoločnostiach z roku 1985 Zákon prijatý britským parlamentom, ktorý
obsahuje legislatívu o účtovníctve spoločností a formát finančných výkazov
spoločnosti.
Vzájomne kompenzovaná chyba Keď sa dve chyby v rovnakej výške, ale na
opačných stranách účtov vzájomne vyrovnajú.
Zhodnosť Dodržiavanie rovnakej metódy zapisovania a spracovania transakcií.
Konsolidačné účtovníctvo Tento pojem znamená spájanie samostatných finančných
výkazov skupiny spoločností do jednej účtovnej súvahy a účtu zisku a straty. Z toho
dôvodu sú známe ako skupinové finančné výkazy.
Druhá strana účtu Druhá strana účtu, pre položky pokladničnej knihy, je vtedy, keď
sú v pokladničnej knihe uvedené debetné a tiež kreditné zápisy, ako napríklad keď sa
hotovosť vloží do banky.
Kontrolný účet Účet, ktorý kontroluje aritmetickú správnosť hlavnej účtovnej knihy.
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Daň zo zisku spoločnosti Forma priameho zdaňovania odvádzaná zo ziskov
spoločností. Sadzbu určuje každý rok finančný zákon.
Strana Dal Pravá strana účtov pri podvojnom zápise.
Veriteľ Osoba, ktorej sa dlhujú peniaze za tovar alebo služby.
Ukazovateľ veriteľ/nákupy Ukazovateľ, ktorý ohodnotí, ako dlho trvá podniku,
kým zaplatí veriteľom.
Bežné aktíva Aktíva pozostávajúce z hotovosti, tovaru na ďalší predaj alebo
položiek s krátkou životnosťou.
Bežné pasíva Pasíva, ktoré je potrebné zaplatiť v roku účtovnej súvahy.
Ukazovateľ bežnej likvidity Ukazovateľ, ktorý porovnáva bežné aktíva s bežnými
pasívami.
Denné knihy Knihy, v ktorých sa najprv zapisujú predaje na úver, nákupy a vrátenie
tovaru a dodávok. Podrobnosti sa potom zaúčtujú z denných kníh do účtov hlavnej
účtovnej knihy.
Dlhopis Pôžička spoločnosti. Cenný papier alebo dokument, ktorý potvrdzuje
pôžičku spoločnosti spravidla s pečiatkou spoločnosti, a uvádza pevnú úrokovú mieru.
Posunutý príjem Príjem, ako napríklad príspevok, ktorý bol prijatý v priebehu
obdobia, ale ktorý je organizácia oprávnená uviesť až v neskoršom období, t.j. bol
odložený. Posunutý príjem sa v účtovnej súvahe objavuje medzi pasívami.
Strana Má dať Ľavá strana účtov v podvojnom zápise.
Debetná karta Karta spojená s bankovým účtom alebo účtom stavebnej spoločnosti
a používaná na platby za tovar a služby tak, že sa zaťaží majiteľov účet. Debetné
karty sa spravidla spájajú s inými prostriedkami ako napríklad bankomatom
a funkciami šekovej záruky.
Dlžník Osoba, ktorá dlhuje podniku peniaze za tovar alebo služby, ktoré jej boli
dodané.
Ukazovateľ dlžník/predaj Ukazovateľ, ktorý ohodnotí, ako dlho trvá dlžníkom,
kým zaplatia svoje dlhy.
Posunutý príjem Zostatok zaradený do pasív v účtovnej súvahe za prijatý príjem,
ktorý sa má odložiť do budúcich rokov.
Vkladový účet Bankový účet pre peniaze, ktoré sa majú dlhodobo uložiť.
Odpis Časť obstarávacej ceny investičného majetku spotrebovaná priebehu obdobia,
kedy ho firma používa. Predstavuje odhad toho, koľko z celkovej ekonomickej
užitočnosti investičného majetku sa využilo v každom účtovnom období. Účtuje sa na
strane Má dať účtu ziskov a strát a na strane Dal účtu investičného majetku hlavnej
účtovnej knihy.
Riaditelia Vedúci predstavitelia, ktorých menovali podielnici, aby pre nich riadili
spoločnosť.
Derivát Zmluvný vzťah, kde sa platba odvodzuje od ceny alebo sadzby istej
podkladovej položky napr. úrokových mier, indexu cien cenných papierov, trhových
cien cenných papierov.
Poskytnuté zľavy Zľava z dlžnej sumy poskytnutá zákazníkom, ktorí platia svoje
účty včas.
Prijaté zľavy Zľava zo sumy, ktorú podniku poskytol dodávateľ, keď bol účet
vyrovnaný pred uplynutím doby splatnosti. Objavujú sa ako príjem v časti ziskov
a strát obchodného účtu a účtu ziskov a strát.
Nekrytý šek Šek, ktorý banka vystaviteľa odmietla preplatiť.
Likvidácia Keď obchodná spoločnosť ukončí prevádzku a jej majetok je
likvidovaný.
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Dividendy Suma odovzdaná podielnikom ako ich podiel na ziskoch spoločnosti.
Podvojné účtovníctvo Systém, kde sa každá transakcia zaúčtuje dva razy, raz na
strane Má dať a raz na strane Dal.
Výbery Prostriedky, ktoré vybrali z podniku majitelia na súkromné účely.
Viazané rezervy Prostriedky, ktoré boli pridelené na konkrétny účel a sú vedené
v samostatnej rezerve v účtovnej súvahe.
Vlastný majetok Iný názov pre kapitál majiteľa.
Techniky odhadu Metódy prijaté za účelom získať odhady peňažných súm pre
položky, ktoré sa objavujú vo finančných výkazoch.
Výdavky Hodnota všetkých peňažných prostriedkov, ktoré boli spotrebované na
dosiahnutie príjmov.
Finančný nájom Toto je dohoda, prostredníctvom ktorej nájomca požíva v podstate
všetky riziká a prospechy súvisiace s vlastníctvom majetku okrem právneho nároku.
Finančný nástroj Akákoľvek zmluva, ktorá spôsobuje vznik finančného aktíva
jedného subjektu a finančného pasíva alebo majetkového nástroja iného subjektu.
Finančné výkazy / Finančný výkaz Zaužívanejší pojem používaný na označenie
výkazov vypracovaných na konci účtovných období, ako napríklad obchodný výkaz
a výkaz ziskov a strát a účtovná súvaha, (niekedy uvádzané ako 'konečná účtovná
uzávierka' alebo jednoducho 'účtovná uzávierka').
Investičný majetok Majetok s dlhou životnosťou, ktorý bol kúpený so zámerom
používať ho v podniku a nie so zámerom len ho predať.
Revalvačná rezerva investičného majetku Účet v spodnej časti účtovnej súvahy,
kde sú zaúčtované všetky nové ocenenia investičného majetku. Podobná revalvačnej
rezerve v spoločnosti súkromného sektora.
Účtovníctvo zdrojov Široko používaná prax v štátnom sektore, kedy sú vo
finančnom výkaze rozdielne činnosti organizácie vykazované samostatne.
Pomer cudzieho kapitálu k vlastnému kapitálu Pomer dlhodobých pôžičiek a
prioritných akcií uvádzaný ako percento celkových prostriedkov podielnikov,
dlhodobých pôžičiek a prioritných akcií.
Hlavná účtovná kniha Účtovná kniha pre všetky účty okrem účtov pre zákazníkov
a dodávateľov.
Pojem prosperujúceho podniku Predpoklad, že podnik bude pokračovať vo svojej
činnosti v predvídateľnej budúcnosti.
Goodwill Suma, ktorá predstavuje hodnotu pridanú k hodnote podniku z dôvodu
takých faktorov ako vernosť zákazníkov, dobrá povesť, preniknutie na trhu a odborné
znalosti.
Štátne príspevky Príspevok poskytnutý štátom.
Odložené štátne príspevky Viď definíciu posunutých príjmov.
Príspevok Peniaze, ktoré organizácii poskytli iní bez očakávania akejkoľvek
protihodnoty. Napríklad ústredná vláda môže poskytnúť príspevok miestnej
nemocnici na pokrytie jej prevádzkových nákladov.
Hrubý zisk Keď príjem z predaja prevyšuje náklady na predaný tovar.
Pojem historických nákladov Aktíva sú bežne uvádzané v obstarávacej cene.
Účet príjmov a výdavkov Účet pre neziskové organizácie alebo organizácie
štátneho sektora na zistenie prebytku alebo straty, ktoré boli dosiahnuté za dané
obdobie.
IAS Medzinárodné účtovné normy
IFAC Medzinárodná federácia účtovníkov
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IPSAS Medzinárodné účtovné normy štátneho sektora
Pasíva Celkové prostriedky dlhované za majetok dodaný do podniku alebo výdavky
vzniknuté a ešte nezaplatené.
Spoločnosť s ručením obmedzeným Organizácia vlastnená jej podielnikmi, ktorej
zodpovednosť je obmedzená jej účastinným kapitálom. Forma organizácie, ktorá bola
vytvorená podľa zákona o spoločnostiach ako samostatná právnická osoba, od ktorej
sa vyžaduje plnenie ustanovení zákona o spoločnostiach. Členovia spoločnosti, známi
ako podielnici, sú zodpovední za zaplatenie iba plnej ceny podielov a nie za
akúkoľvek ďalšiu sumu, t.j. ich zodpovednosť je obmedzená.
Obecná správa / obecný orgán Štátna organizácia, ktorá zodpovedá za
poskytovanie služieb miestnym občanom v konkrétnej geografickej oblasti, ako
napríklad mesto, skupina miest alebo väčšia vidiecka oblasť. Činnosti by mohli
zahrnovať poskytovanie vzdelania, sociálne služby, zdravotnícka starostlivosť a byty
pre miestnych občanov, toto sa však líši podľa jednotlivých krajín v rámci EÚ. Príjmy
môžu byť čiastočne alebo úplne financované z obecných daní. Obecná správa existuje
rovnako ako ústredná vláda a spravidla sa jej zodpovedá.
Dlhodobé záväzky Záväzky, ktoré nemusia byť zaplatené do dvanástich mesiacov od
dátumu účtovnej súvahy.
Strata Výsledok predaja tovaru za menšiu sumu ako boli jeho náklady.
Závažnosť Niečo by sa malo zaradiť do finančných výkazov iba vtedy, ak by to bolo
zaujímavé pre podielnikov, t.j. pre tých ľudí, ktorí využívajú výkazy finančného
účtovníctva. Nemusí to byť závažné pre každého podielnika, ale musí to byť závažné
pre niektorého podielnika, skôr ako si to zaslúži zaradenie.
Pojem merania peniazmi Pojem, že účtovníctvo sa zaoberá iba skutočnosťami, ktoré
sa dajú merať v peňažných termínoch, a pre tento účel sa dajú použiť merania, u
ktorých je všeobecná zhoda ohľadne ich vhodnosti.
Čisté bežné aktíva Bežné aktíva mínus bežné pasíva. Tento údaj predstavuje sumu
prostriedkov, ktorú má podnik vo forme pohotovo prevediteľnej na hotovosť. To isté
ako obežný kapitál.
Čistá strata Keď sú náklady na predaný tovar plus výdavky väčšie ako príjmy.
Čistý zisk Keď príjmy z predaja plus ostatné príjmy, ako napríklad inkasované
nájomné, prevyšujú sumu nákladov na predaný tovar plus ostatné výdavky.
Reprodukčná hodnota Hodnota tovaru vypočítaná ako jeho predajná cena mínus
náklady pred predajom.
Hlavná (nominálna) účtovná kniha Iný názov pre hlavnú účtovnú knihu.
Nezisková organizácia Organizácia, ktorá je vedená z iných dôvodov, ako je
generovanie zisku pre podielnikov. Príklady zahrnujú dobročinné organizácie, ktoré
existujú kvôli vykonávaniu užitočnej práce v spoločnosti a kluby, ktoré existujú pre
prospech a potešenie ich členov.
Pomyselný úrok Viď kapitálové náklady.
Zastaranosť Stať sa zaostalým.
Kmeňové akcie Akcie, ktoré majú nárok na dividendy potom, ako boli vyplatené
dividendy za prioritné akcie.
Prečerpanie Nástroj poskytnutý bankou, ktorý umožňuje zákazníkovi vlastniacemu
bežný účet v banke minúť viac, ako sú prostriedky na účte. Úroky sa účtujú denne zo
sumy prečerpania k danému dátumu a prečerpanie je splatné kedykoľvek na
požiadanie zo strany banky.
Obchodná spoločnosť Firma, v ktorej pracujú dvaja alebo viac ľudí spoločne ako
vlastníci za účelom dosahovania ziskov.
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Zanesenie Úkon prenosu informácií do účtov hlavnej knihy z účtovných kníh
prvotných zápisov.
Prioritné akcie Akcie, ktoré majú právo na dohodnutú sadzbu dividend skôr, ako
čokoľvek dostanú obyčajní akcionári.
Náklady budúcich období Výdavky, ktoré boli zaplatené vopred, úžitok z ktorých
bude získaný v nasledujúcom období. Sú začlenené v účtovnej súvahe pod bežnými
aktívami ako 'náklady budúcich období'.
Zisk Výsledok predaja tovaru alebo služieb za viac ako sú ich obstarávacie náklady.
Účet ziskov a strát Účet, v ktorom sa vypočíta čistý zisk.
Rezerva Suma odpísaná alebo zadržaná ako zabezpečenie odpisu, obnovy alebo
zníženia hodnoty majetku, alebo zadržaná ako zabezpečenie akejkoľvek známej
pohľadávky, ktorej suma sa nedá stanoviť s ‘úplnou presnosťou’.
Rezerva na nedobytné pohľadávky Účet, ktorý uvádza predpokladané sumy
dlžníkov k dátumu účtovnej súvahy, ktorí nebudú schopní zaplatiť svoje účty.
Opatrnosť Zaistenie toho, že zisk sa nezobrazuje ako príliš vysoký, alebo že majetok
sa neuvádza v príliš vysokej hodnote a že finančné výkazy sú neutrálne: čiže ani zisky
ani straty nie sú podhodnotené ani nadhodnotené.
Verejná spoločnosť Spoločnosť, ktorá môže vydávať svoje akcie verejne a pre ktorú
neexistuje maximálny počet akcionárov.
Nákupy Tovar kúpený podnikom za hlavným účelom jeho ďalšieho predaja.
Pojem realizácie Do výkazu ziskov a strát by sa mali zaradiť iba zisky a straty
realizované k dátumu účtovnej súvahy. Aby bol zisk realizovaný, musí byť primerane
isté, že existuje a že sa dá odmerať s dostatočnou spoľahlivosťou.
Metóda znižovania zostatku Metóda výpočtu odpisu založená na zásade, že
vypočítate ročný odpis z investičného majetku ako percento zostatku po odpočítaní
doterajšieho odpisu prevedeného na začiatok obdobia.
Rezervné účty Prevod pridelených ziskov na účty na použitie v budúcich rokoch.
Výnosnosť produktívneho kapitálu Čistý zisk ako percento vloženého kapitálu,
často používaná skratka ROCE.
Rentabilita vlastných zdrojov Čistý zisk ako percento kmeňového akciového
kapitálu plus všetky rezervy, často používaná skratka ROOE. Zaužívanejší termín
používaný pre tento pojem je 'návratnosť prostriedkov podielnikov'.
Návratnosť prostriedkov podielnikov Čistý zisk ako percento kmeňového
akciového kapitálu plus všetky rezervy, často skracovaný ako ROSF a častejšie
používaný ako alternatívny pojem, rentabilita vlastných zdrojov.
Revalvačný účet /rezerva Účet používaný na zapísanie ziskov a strát pri novom
ocenení majetku. Známy tiež ako rezerva nového ocenenia v účtovnej súvahe štátneho
sektora.
Výdavky /náklady účtovného obdobia/ Výdavky potrebné na každodennú činnosť
podniku.
Finančný príspevok Príspevok poskytnutý na pokrytie výdavkov účtovného
obdobia.
Príjmy Finančná hodnota tovaru a služieb predaných zákazníkom.
Právo súčasných akcionárov na nákupy nových akcií za nižšiu cenu Vydanie
akcií existujúcim podielnikom.
Kniha odoslaných faktúr Účtovná kniha pre osobné účty zákazníkov.
Ážio Keď sa akcia vydá za cenu nad jej menovitú hodnotu alebo nominálnu hodnotu,
tento prebytok je známy ako ážio.
Podielnici Osoby, ktoré vlastnia akcie v spoločnosti, t.j. majitelia spoločnosti.
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Akcie Rozdelenie kapitálu spoločnosti s ručením obmedzeným na časti.
Správcovstvo Riadenie, dohliadanie a zodpovednosť za operácie a prostriedky
organizácie.
Zásoby Tovar na sklade, s ktorým podnik bežne narába, a ktorý je vlastnený so
zámerom ďalšieho predaja. Môžu to byť hotové výrobky, rozpracované výrobky alebo
suroviny, ktorých čaká premena na hotové výrobky, ktoré sa potom predajú. (Známe
tiež ako zásoby. (V anglickom origináli použitý iný výraz pre slovo zásoby)).
Obrat zásob Počet prípadov, kedy sú zásoby predané v účtovnom období. (Známy
tiež ako 'obrat zásob'.)
Lineárna metóda Metóda výpočtu odpisu, ktorá znamená odpočítanie rovnakej sumy
každé účtovné obdobie od pôvodnej obstarávacej ceny investičného majetku.
Obsah nad formou Keď má skutočný obsah prednosť pred právnou formou.
Účet prechodných položiek Účet, v ktorom môžete zapísať sumu rovnú rozdielu
v hrubej súvahe, zatiaľ čo sa snažíte nájsť príčinu chyby(chýb), ktorá vyústila do toho,
že hrubá súvaha nie je vyrovnaná.
Účet v tvare písmena T Usporiadanie účtov v účtovných knihách.
Obchodný výkaz a výkaz ziskov a strát Finančný výkaz, v ktorom sa vypočíta
hrubý zisk a tiež čistý zisk.
Hrubá súvaha Zoznam názvov účtov a ich zostatkov v účtových knihách ku
konkrétnemu dátumu, uvedený v stĺpcoch Má dať a Dal.
Pravdivý a objektívny pohľad Výraz, ktorý používajú audítori na označenie toho, či
podľa ich názoru finančné výkazy korektne zobrazujú stav záležitostí a finančnú
výkonnosť spoločnosti.
Nepredložený šek Šek, ktorý bol odovzdaný veriteľovi, ale ktorý ešte nedostala
a nespracovala banka vystaviteľa.
Rozpracovanosť Položky, ktoré nie sú na konci obdobia dokončené.
Obežný kapitál Bežné aktíva mínus bežné pasíva. Údaj vyjadruje sumu prostriedkov
podniku, ktoré majú formu pohotovo prevoditeľnú na hotovosť. To isté ako čisté
bežné aktíva.
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