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Zeszyt ćwiczeń przygotowany przezPracowników  
Departamentu Outsourcingu finansowo-księgowego
Grant Thornton dla Pracowników działów księgowych!

W Grant Thornton doskonale
rozumiemy, że potrzeba  
zawodowego rozwoju, to jedno 
z kluczowych oczekiwań
pracowników. Dlatego dbamy, 
żeby pracujący z nami ludzie 
mogli spełniać swoje
zawodowe ambicje i marzenia.

Znajomość angielskiego jest nieodzowna 
niemal w każdej profesji. Dlatego nasze
koleżanki i koledzy – wspaniali pasjonaci
księgowości – przygotowali dla Państwa
praktyczny zeszyt ćwiczeń do nauki języka
angielskiego, korzystając zwłasnej wiedzy
i doświadczenia.

Przez tę publikację chcemy zainspirować  
podobnych nam – entuzjastów zagadnień
księgowych – do wspólnej nauki tego 
kluczowgo języka obcego. Zgodnie
z ideą naszego program zawodowego
rozwoju pt. „Uwolnij swój potencjał”, chcemy 
uwolnić wspólny potencjał do sięgania po 
zawodowy sukces!

Życzymy Państwu powodzenia w codziennych  
wyzwaniach i mamy nadzieję, że opracowany 
przez nas zeszyt ćwiczeń będzie przydatnym
narzędziem podnoszenia kwalifikacji.
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monika.smulewicz@pl.gt.com 
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Match the beginnings and endings to form sentences:

1.e2.g3.a4. f5.c6.d7.b

Zadanie 1

Zadanie gotowe? A może masz wątpliwości? Sprawdź rozwiązanie poniżej

1. Me and my manager keep 

2. Please send the report to us

3. The tax return for December

4. The demand for payment

5. VAT should be paid

6. The financial statements 
are prepared

7. The calculation of income 
tax liability
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a) was submitted on time.

b) was clear and comprehensible.

c) on a going concern basis.

d) the Company’s accounts.

e) by the 25th day of the 
following month.

f) from our contractor 
has come again.

g) as soon as possible.



Poniżej przedstawiony jest Rachunek zysków i strat 
w języku angielskim, uzupełnij brakujące słowa.

Zadanie 2

Profit and loss account: a comparative option
A. NET REVENUES FROM SALES AND EQUIVALENT, including revenues:

- from related parties

I. Net revenues from sales of products

II. Change in the balance of products (increase – a positive value, decrease – a negative value) 

III. Manufacturing costs of products for internal purposes

IV. Net revenues from sales of goods and 1)…………………

B. OPERATING EXPENSES

I. Amortisation and depreciation

II. Consumption of materials and energy

III. 2)………………. Services

IV. Taxes and charges, including:

V. Payroll

VI. Social security and other benefits, including:

- pension benefits

VII. Other costs by type

C. PROFIT (LOSS) ON SALES (A-B)

D. OTHER OPERATING REVENUES

I. Gain on disposal of non-financial fixed assets

II. 3)……………….

III. Revaluation of non-financial assets

IV. Other operating revenues



Profit and loss account: a comparative option
E. OTHER OPERATING EXPENSES

I. Loss on disposal of 4)…………………. fixed assets

II. Revaluation of non-financial assets

III. Other operating costs

III. Manufacturing costs of products for internal purposes

IV. Net revenues from sales of goods and 1)…………………

F. PROFIT (LOSS) ON OPERATING ACTIVITIES (C+D-E)

G. FINANCIAL REVENUES

I. 5)…………………  and profit sharing, including:

a) from related parties, including: 

in which the entity holds an equity interest

b) from other entities, including:

in which the entity holds an equity interest

II. Interest, including:

- from related parties

III. Gain on disposal of financial assets, including:

- in related parties

IV. 6)………………….. of financial assets

V. Other

Poniżej przedstawiony jest Rachunek zysków i strat 
w języku angielskim, uzupełnij brakujące słowa c.d.



1. materials 2. Third-party 3. Subsidies 4. non-financial 5. Dividends 6. Revaluation 7. Income

Zadanie gotowe? A może masz wątpliwości? Sprawdź rozwiązanie poniżej

Profit and loss account: a comparative option
H. FINANCIAL COSTS

I. Interest, including:

- for related parties

II. Loss on disposal of financial assets, including:

- in related parties

III. Revaluation of financial assets

IV. Other

I. GROSS PROFIT (LOSS) (F+G-H)

J. 7)…………… TAX

K. OTHER STATUTORY CHARGES DECREASING PROFIT (INCREASING LOSS)

L. NET PROFIT (LOSS) (I-J-K)

Poniżej przedstawiony jest Rachunek zysków i strat 
w języku angielskim, uzupełnij brakujące słowa c.d.



1.d 2. c3. g 4. f 5. e 6. b 7. a

Zadanie 3

Zadanie gotowe? A może masz wątpliwości? Sprawdź rozwiązania poniżej
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a) money owned by the company to another 
company or bank1) Annual turnover

b) a place where company shares are sold 
and bought2) Shares

c) equal parts into which the capital or ownership 
of a company is divided3) Dividend

d) the amount of money which a business 
obtains (in one year) from selling goods or services4) Investment

e) the difference between the price of the 
product or service and the cost of producing it5) Profit margin

f) money which the company puts into the 
business to make a profit in the future6) Stock market

g) a part of the company’s profits paid 
to the owners of its shares7) Debt

Match the terms with their definitions:



1.b2. a3. b4. a5. b6. c7. b 8. b

Zadanie 4

Zadanie gotowe? A może masz wątpliwości? Sprawdź rozwiązania poniżej

1) Premia:
a) Profit sharing
b) Bonus
c) Net

2) Podatek:
a) Tax
b) Discount
c) Payroll
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3) Wydatki:
a) Deduction
b) Expenses
c) National Insurance

4) Dochód:
a) Income
b) Salary
c) Gross

5) Stawka:
a) Incentive plan
b) Rate
c) Currency

6) Nadgodziny:
a) Index linked
b) Minimum wage
c) Overtime

7) Kwalifikacje:
a) Skills
b) Qualifications
c) Degree

8) Aktywa trwałe:
a) Inventory
b) Fixed assets
c) Goodwill

Select the correct answer:



British English American English Tłumaczenie 

Balance Sheet Statement of Financial Position Bilans

Profit and Loss Statement Statement of Earnings Rachunek zysków i strat 

Gearing Leverage Dźwignia finansowa

Income Revenue Dochód

Net/Gross Profit Net/Gross Income Zysk netto/brutto

Accounting year/period Fiscal year/period Rok/okres podatkowy 

Purchases on credit Purchases on account Zakupy na kredyt 

Bonus share Stock dividend Akcje premiowe

Goods Merchandise Towary

Stock Inventory Zapas

Shareholder Stockholder Akcjonariusz/Wspólnik 
w spółce kapitałowej

Angielski dla kadrowych 9

British English vs American 
English – some important 
differences:



1.g 2.c 3.a 4.b 5.d 6.e 7.f
Zadanie 5

Zadanie gotowe? A może masz wątpliwości? Sprawdź rozwiązanie poniżej

1) Dividend

2) Cash

3) Plant 

4) Amortization

5) Goodwill

6) Lease

7) Depreciation

a) Buildings and equipment for 
manufacturing.

b) The process to reduce the value of an 
intangible asset to zero, over a specified 
number of years.

c) Money in the form of notes and coins, 
rather than cheques or credit cards.

d) The total value of a company minus 
the net value of its tangible assets.

e) A legal contract to rent an asset from 
its owner, often over long periods of time 
and with the possibility to buy the asset 
at the end of the rental period.

f) The process to reduce the value of 
a fixed asset to zero, over a specified 
number of years.

g) Money paid out to shareholders.
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Match the terms with their definitions:



Purchase invoice — faktura zakupu 

Sales invoice — faktura sprzedaży

Self-billing invoice — faktura wystawiona przez nabywcę 

Registered for VAT — zarejestrowany do VAT 

Exempt from VAT— zwolniony z VAT  

Supply of goods — dostawa towarów

Supply of services — świadczenie usług

Reverse charge mechanism — mechanizm odwrotnego obciążenia

Intra-community supply of goods — wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 

Intra-community acquisition of goods — wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

VAT return — deklaracja VAT 

VAT records — rejestry VAT 

Standard audit file for tax — jednolity plik kontrolny

Input VAT — VAT naliczony 

Output VAT — VAT należny

Vocabulary



1.e2. c3. b4.d 5. a

Zadanie 6

Zadanie gotowe? A może masz wątpliwości? Sprawdź rozwiązania poniżej

c) The recording of financial transactions, 
part of the accounting process in business.

b) The field of accounting concerned with 
the summary, analysis and reporting of 
financial transactions related to a business.

e) The measurement, processing, and 
communication of financial and non-financial 
information about economic entities such 
as businesses and corporations.

Angielski dla księgowych 12

a) Refers to the rules used to generate 
tax assets and liabilities in the accounting 
records of a business or individual.

d) The act by a company of giving an 
official report, for example about its accounts 
or activities.

1) Accounting

2) Bookkeeping

3) Financial accounting

4) Reporting

5) Tax accounting

Match the words and phrases to the definitions:



1. cash distributions; dividends 2. outflow3. stockholders4. inflow

Zadanie 7

Zadanie gotowe? A może masz wątpliwości? Sprawdź rozwiązanie poniżej

1) The term …. …………refers to the company’s payments to its equity holders made in the form 
of cash, for example ……. ……………..and return of capital.

2)  Any money spent in the company is called an ………………………

3) The company pays quarterly dividends to its………………...............

4) ….. …………………..is the money going into a business. It could be from sales or investments.

Inflow stockholders cash distributions outflow dividends
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Complete the sentences with the words provided:



10)

1. warehouse2. office3. branch4. growth5. revenue6. statements7. assets8.subsidiary
9. interest10. invoice11.currencyHASŁO:ACCOUNTANCY

Zadanie 8

Zadanie gotowe? A może masz wątpliwości? Sprawdź rozwiązanie poniżej

1) A building used for storing goods in large 
quantities.
2) Central Statistical...
3) An individual office that is a part of a large 
organization.
4) Grant Thornton - an instinct for…
5) The money that a company receives for 
selling goods or services.
6) Financial… - documents prepared at the end 
of the financial year.

7) A part of a trial balance - fixed…
8) A company that is at least half-owned by 
another company.
9) Money that is charged by a bank or 
other financial organization for borrowing money.
10) A document issued by the seller to the buyer 
that indicates the quantities and costs of the 
products or services provided by the seller.
11) The system or type of money used in 
a particular country.

11)
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9)

8)

7)

6)

5)

4)

3)

2)

1)

Complete the crossword:



g) 

Debit Credit

The accounting equation:

Assets = (a)______________ + Liabilities
Assets – Liabilities = Equity = (b)______________________

Accounts:
(c) The _______________________includes a number of accounts. Each account has two 
sides: (d) _________________and (e) _________________.
To debit an account means to make an entry on the debit side.
To (f) __________________________means to make an entry on the credit side.

A complete list of every account in the general ledger of a company is called a 
(h) _____________________________________________________(COA).
Balance sheet accounts are used for presenting items of
(i)________________________________.
(j) _____________________________ accounts are used for income and 
(k)_____________________________items.

Basics of Accounting



(l) ________________bookkeeping

Every (m) ________________ must be recorded in the accounting books in 
order to produce financial statements at the end of the reporting (n) 
________________. There will be at least two entries for each transaction: 
one on the debit side and one on the credit side of different accounts. The 
total amounts entered on both sides must be (o) ________________.

A debit entry may reflect:
• an expense
• an (p) ________________ in an asset
• a decrease in a liability

A credit entry may reflect:
• (q) _______________
• an increase in a liability
• a decrease in (r) ________________ 

The (s) ________________ of an account is the difference between the sum 
of debit entries and the sum of credit entries (t) ________________  the 
account during a financial period.

Balance sheet accounts can have the (u) ________________  carried forward 
to the next accounting period. The amount will then be the (v) 
________________ of the next accounting period.

Balances of profit and loss accounts are (w) transferred to the “Income 
summary account” at the end of the accounting period and then to the 
“(x) ________________ account”.

A complete list of all accounts in the general ledger with their balances is 
called a (y) _____________.

a) Equityb) Net Assetsc) generalledgerd) debite) creditf) credit an accountg) T accounth) chart of 
accountsi) assets and liabilitiesj) Profitand lossk) expensel) Doubleentrym) transactionn) periodo) equal
p) increaseq) incomer) an assets) balancet) posted tou) closing balancev) opening balancew) 
transferred
x) Retained earningsy) Trial Balance 

Zadanie gotowe? A może masz wątpliwości? Sprawdź rozwiązanie poniżej

Basics of Accounting



Troska o Klienta to źródło naszej przewagi konkurencyjnej.
Potwierdzają to badania satysfakcji Klientów, prowadzone zgodnie ze światowym standardem 
Net Promotor Score. Od lat osiągamy w tym badaniu wyniki określano jako „world class”. 
Troska o Klienta jest o tyle wartościową przewagą, że ma charakter kulturowy, co oznacza, że 
jest trudna do naśladowania. W tym zakresie mamy ambicję być najlepszymi w naszej branży 
w Polsce. Z tego chcemy słynąć na rynku. W relacjach z Klientami, zarówno zewnętrznymi, jak 
i wewnętrznymi, reprezentujemy całą firmę, co oznacza, że zawsze występujemy jako Grant 
Thornton, jako „my”, a nie jako „ja”. Przez lata dbania o wyjątkowe doświadczenie Klienta ze 
współpracy z Grant Thornton, dopracowaliśmy się zasad, które określamy jako:
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Naszym najważniejszym celem jest to, aby Klient był zadowolony,  aby był gotowy nas 
rekomendować, aby po współpracy pomyślał: „Współpraca z nimi jest zarówno wartościowa, 
jak i po prostu przyjemna”.

Stosowanie Zasad troski o Klienta wymaga dużego wysiłku, ale zachwycony Klient jest źródłem 
wielkiej satysfakcji z wykonanej pracy.

I jak Identification / Utożsamienie – Zawsze wchodzimy w buty Klienta

C jak Culture / Kultura – Dbamy o wygląd i standardy komunikacji

A jak Attention / Troska – Traktujemy problem Klienta, jakby był Naszym problemem

R jak Reaction / Reakcja – Reagujemy na kontakt ze strony Klienta natychmiast

E jak Emotion / Emocja – Budujemy pozytywne relacje z Klientem

Troska o Klienta



Poznaj nasz wyjątkowyzespół 
Departamentu Outsourcingu
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302
pracowników

60%
klientów
współpracuje 

z nami 
powyżej 5 lat

865
projektów
zrealizowanych 

w okresie 
2020/2021

4,3 lat
średni staż pracy
w Departamencie 

Outsourcingu

30%
Menedżerów

ma uprawnienia 
Biegłego 

Rewidenta

5 
lokalizacji

Poznań, Warszawa
Katowice, Toruń, 

Wrocław

Do perfekcji dążymy poprzez współodpowiedzialność
i partnerstwo. Wspólnie budujemy trwałe, zintegrowane 
zespoły, które zapewniają Klientowi bezpieczną, efektywną 
i skuteczną realizację procesów związanych 
z rachunkowością, płacami i kadrami oraz zarządzaniem 
kapitałem ludzkim.



Nasza oferta - Outsourcing 
finansowo-księgowy 

Biuro rachunkowe

e-Sprawozdania

Outsourcing  
rachunkowościNadzór księgowy

Sprawozdawczość 
podatkowa

Zastępstwo personelu  
finansowo-księgowego

Global Compliance  
Services

36 Angielski dlaPłacowych

Outsourcing finansowo-księgowy polega na przejęciu obsługi wybranych zadań 
księgowych przez zewnętrznych ekspertów. Dzięki temu rośnie efektywność obsługi 
księgowej, a spadają koszty i ryzyko operacyjne. Zapewniona jest ciągłość działania 
firmy i możliwość koncentracji na głównym obszarze działalności.

Outsourcing księgowy spod szyldu Grant Thornton, to gwarancja profesjonalizmu
i niezawodności oraz podejścia „I CARE” na każdym etapie obsługi. To niezawodno 
księgowość zwłaszcza dla firm średnich i dużych.

www.GrantThornton.pl / KsiegowoscJestSexy.blog / PoradnikHR.blog

Poznajmy się!

https://grantthornton.pl/usluga/outsourcing-finansowo-ksiegowy/biuro-rachunkowe/
https://grantthornton.pl/usluga/outsourcing-finansowo-ksiegowy/e-sprawozdania/
https://grantthornton.pl/usluga/outsourcing-finansowo-ksiegowy/outsourcing-rachunkowosci/
https://grantthornton.pl/usluga/outsourcing-finansowo-ksiegowy/nadzor-ksiegowy/
https://grantthornton.pl/usluga/outsourcing-finansowo-ksiegowy/tax-compliance/
https://grantthornton.pl/usluga/outsourcing-finansowo-ksiegowy/zastepstwo-personelu-finansowo-ksiegowego/
https://grantthornton.pl/usluga/outsourcing-finansowo-ksiegowy/global-compliance-management-services/
http://www.grantthornton.pl/
https://www.linkedin.com/company/grant-thornton-poland/mycompany/
https://www.facebook.com/GrantThorntonPL/
https://www.youtube.com/user/GrantThorntonPL
https://twitter.com/GrantThorntonPL
https://www.instagram.com/grant_thornton_polska/


CSR GrantThornton

Pracownicy Grant Thornton uczestniczą w projektach na  
rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Nasze działania  
koncentrujemy wokół trzech głównych aktywności.
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Wspieramy dzieci z Domów Dziecka

Od 12  lat wspieramy dzieci z DomuDziecka
„W Słońcu” z Lipnicy. Od 2017 roku do grona  
naszych podopiecznych dołączyły również dzieci  
z Domu Dziecka w Chotomowie pod Warszawą.

Dress for success

Współpracujemy z organizacją „Dress for success”,  
która pomaga kobietom po długotrwałej przerwie  
odnaleźć się na rynku pracy.

Business Run

Każdego roku bierzemy udział w Business Run  
organizowanym przez fundację Jaśka Meli
„Poza Horyzonty”.
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