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Annan Information
Du kanske vill överväga att konsultera en revisor om du behöver den här typen av råd. I en
genomgång spår revisorn en transaktion från uppkomsten genom företagets
informationssystem till den punkt där den återspeglas i bolagets finansiella rapporter.
Långfristiga tillgångar förväntas hållas i mer än ett år. I avsaknad av skriftliga
redovisningsförfaranden kan bolaget vara beroende av närvaron av den finansiella chefen för
att registrera transaktioner och upprätta finansiella rapporter. Anteckningar Betalningsbar
kollektiv term för skriftliga obligationer som beror på mindre än ett år. Den icke-verkställande

direktörens roll diskuteras vidare i punkterna 13-15 nedan.
Ett kvasi-lån är ett företag där företaget indirekt förskott en summa till en person genom att
betala den personens ansvar, t.ex. genom att betala personens kreditkort eller personliga
räkningar (aktiebolagslagen 2006, sektionerna 198-203). Tack så mycket som detta kommer att
hjälpa mig att förbättra mina ekonomiska förvaltningsuppgifter på platsen.
Redovisningsprinciper Officiella utgåvor, kända som RAPPORTERING AV FINANSIELLA
REDOVISNINGSSTANDARDER, av FINANSIELL REDOVISNINGSSTANDARDSKAP
(FASB) som ingår i generellt godkända redovisningsprinciper (GAAP) i USA. Detta inkluderar
materiella tillgångar som kontanter, kundfordringar, lager, byggnader och maskiner samt
immateriella tillgångar som upphovsrätt, varumärken och goodwill. Vi kommer ta tillbaka
webbplatsen så snart som möjligt. Vid ekonomisk analys använder de vanligtvis tillgänglig
information, såsom företagets årsredovisning. Det har emellertid varit mycket arbete med att
etablera överstatliga grupper för att bidra till att harmonisera redovisningsstandarder. En kopia
av vår senaste recension kan erhållas från Pennsylvania Institute of Certified Public Accounts
(PICPA) eller i avsnittet Om oss på denna webbplats under Quality Control. Nedan följer
några av de tjänster som erbjuds av vårt företag. Samtidigt väljer företagen metoden för
utvärdering av deras inventering, vars pris kan ändras genom detta val. Relevant information
hjälper en beslutsfattare att förstå företagets tidigare prestanda, nuvarande skick och framtida
utsikter så att välinformerade beslut kan fattas i rätt tid.
Treasury Bill Kortfristig förpliktelse som inte har någon intresse och säljs mot rabatt. Därefter
måste du lista alla utgifter som du måste betala under samma tidsperiod. Denna princip
resulterar i klassificering av tillgångar och skulder som kort sikt (nuvarande) och lång sikt.
Underteckna För att påta sig risken att köpa en ny emission av värdepapper från den
utfärdande företagets eller den statliga enheten och sälja dem till allmänheten, antingen direkt
eller via återförsäljare. Balansräkningen som används är den klassificerade balansräkningen.
Styrelseledamöterna bör ta hänsyn till konsekvenserna av avsnitt 214 och se till att de
bokföringsuppgifter som bolaget innehar är tillräckliga för att de ska kunna dra sina egna
slutsatser om företagets ställning (se även punkt 71 ovan). Bokföringskurser på ditt lokala
samhällskollegium ger dig det mesta av vad du behöver veta. Varor Bulkvaror som korn,
metaller och livsmedel som handlas på en råvaruutbyte eller på SPOT MARKET. Med rätt
ekonomisk planering och ledning blir dina affärsidéer till handling. Kapitalprojekt Fonder som
används av en ideell organisation för att redogöra för alla resurser som används för utveckling
av en markförbättring eller byggnadstillägg eller renovering. Avkastningsavkastning på en
SÄKERHET som säljs till en rabatt. Även ett företag som är hälsosamt i alla andra avseenden
kan vara mycket sårbart för att misslyckas från insidan genom brist på interna kontroller.
Information är relevant i den utsträckning det kan potentiellt ändra ett beslut. Den
klassificerade resultaträkningen fördelar rörelsekostnader i försäljnings- och
administrationskostnader. Det finns mycket mer att lära sig om skönheten i kassaflöden, så
klicka här för att läsa de 10 sakerna att veta om varje kassaflödesanalys. Till exempel har
Tyskland och Japan historiskt krävt mycket mindre finansiell information än Förenade
kungariket och Förenta staterna eftersom de första två länderna lita på ett begränsat antal
banker för deras kapitalbehov. I så fall lånas vinsten från framtida perioder för att öka vinsten
i nuet. Nuvarande ansvarsskyldighet vars likvidation förväntas kräva användning av befintliga
resurser klassificerade som LÖPANDE ETTILLÄTT, eller skapandet av andra kortfristiga
skulder. Ekonometri Användning av datoranalys och modelleringsteknik för att matematiskt

beskriva förhållandet mellan viktiga ekonomiska krafter som arbetskraft, kapital, räntor och
regeringens politik, testet effekterna av förändringar i ekonomiska scenarier. Dessutom är de
noterade bolagen i Förenade kungariket skyldiga att göra ytterligare upplysningar (se punkt
128 nedan). Under några efterföljande perioder måste ett företag uppfylla villkoren under den
perioden och perioden innan. Certifierad internrevisor (CIA) Intern REVISOR som har
uppfyllt provkraven för institutet för interna revisorer. FIFO REDOVISNINGsmetod för
värdering av INVENTORY enligt vilken kostnaderna för de första varorna som förvärvats är
de första kostnaderna som belastas utgifterna.
Detta är förutom ansvar för styrelseledamöterna enligt 451 § lagen (aktiebolagslagen 2006,
avsnitt 453). Förklara Auktorisera betalning av UTDELNING på ett bestämt datum, en
handling av STYRELSENS DIREKTIV i en CORPORATION. Det andra alternativet väljer
ofta den funktionella valutan baserad på valutaen majoriteten av verksamheten bedrivs.
Kanske har du blivit utbildad i ekonomi och redovisning och i så fall kan du överväga det här
en recension. Administrativa kostnader är kostnader som ett företag åstadkommer i den
övergripande förvaltningen av ett företag. Att säkerställa att du behåller korrekta uppgifter för
att skapa finansiella rapporter som balansräkningar, resultaträkningar, kostnadsrapporter mm
är viktigt för att hjälpa interna och externa intressenter att fatta viktiga affärsbeslut. Act 2006
att revisorns namn inte ska anges. ". Arbetsgivaren blir ansvarsfullt skyldig vid
beviljandedagen att utfärda egetkapitalinstrument eller överföra tillgångar till en anställd som
utför den nödvändiga tjänsten.
Det är i allmänhet resultatet av att ta emot fakturor efter den period som inte hämtas som en
del av avslutningsförloppet i leverantörsskulder. Det är normalt en ränta som betalas på några
lån, kreditlängder, obligationer eller skulder. De flesta fakturor som betalas med kreditkort
betalas inom 2 arbetsdagar eller mindre. Dessutom redovisar finansiella rapporter detaljer om
ekonomiska resurser och fordringar på dessa resurser. En revisors rapport är inte resultatet av
att en REVISION utförs. När ekonomichefen förbereder dessa periodiseringsuppgifter, ska
chefen överväga vilken inverkan dessa periodiseringar har på rekryteringsuppgifter. Stäng för
att rensa balansen av tillfälliga konton för att vara redo för nästa räkenskapsperiod. FRRP
kommer att uppmärksamma den myndigheten om alla frågor som framgår av dess granskning
att FRRP anser att den är relevant för den myndighetens regleringsfunktion.
Real Estate Mortgage Investment Conduit (REMIC) Ett företag som innehar en fast pant av
hypotekslån och utfärdar flera klasser av intresse s i sig till investerare. Marknadsmissbruk
innefattar att hantera eller försöka handla på grundval av insiderinformation (med förbehåll
för vissa försvar), avslöja insiderinformation på annat sätt än i rätt anställnings, yrke eller
arbetsuppgifter och att skapa ett falskt eller vilseledande intryck avseende kvalificeringen
investeringar (inklusive artificiella priser) genom transaktioner eller order att handla.
Redovisning, lön, bokföring och skattedeklarationer hanteras alla av en plats: minskad
kostnad och ökad lönsamhet. Ett företag är inte skyldigt att framställa sina individuella konton
och koncernredovisning enligt samma redovisningsram. Fristående bokslut krävs inte för
företag som ägs 100 procent av moderbolaget men kan användas för intern förvaltning.
Ekonomichefen bör överväga att använda ett budgeteringssystem där allmänna och
administrativa kostnader prognostiseras, godkänts och jämförs med faktiska kostnader som
uppkommit. Avskrivningar Kostnadstillägg för slitage på en ASSET över dess beräknade
nyttjandeperiod. Beställningsansökan Skriftlig auktorisation för en leverantör att leverera
specificerade varor eller tjänster till ett bestämt pris.

Till ett affärsenhet är kassaflödet något som kan göra eller bryta företagets förmåga att
överleva. Halvårsrapporter som utfärdats i enlighet med DTR innehåller en uppsättning ickelagstadgade konton - jämförande information för det senaste hela budgetåret. Dessa uttalanden
är användbara för att granska den finansiella ställningen och resultaten av en hel grupp
gemensamt ägda företag. Revisorerna kommer att kvalificera rapporten där antingen det har
funnits en. Det kan dock inte ge en slutgiltig guide: du kan därför också önska att referera till
den relevanta inledningsordern. (De första sex påbörjande beställningarna publiceras på OPSI:
s webbplats, med länkar från denna webbplats.). Om partnerskapsavtalet inte anger någon
period måste medlemmarna upprätta kontona för varje tolvmånadersperiod som slutar den 31
mars varje år. Skattekredit för äldre och funktionshindrade Skattebetalare som fyllt 65 år eller
äldre eller personer under 65 som är pensionerad med permanent och total funktionshinder är
berättigade att kräva en kredit för att minska skattesatsens storlek. Företaget måste också ge
mer information om hur det subventionerar kostnaden för en mobiltelefon med intäkter från
avtal som säljs vid sidan av enheten, säger Guillaume Maisondieu, chef för
koncernredovisning. Beloppet av kvarhållen vinst är skillnaden mellan de belopp som
förvärvats av företaget tidigare och de utdelningar som har delats ut till ägarna. Det är ett
finansiellt redogörande som visar hur ditt företag har lyckats med din vinst och förlust och
översatt den till eget kapital som du kan lista och dokumentera eller skulder som påtagligt
undergräver din nettovärde. Rättsakter som ligger utanför företagets befogenheter eller strider
mot aktiebolagslagen kommer sannolikt att vara ultra vires.
Kreditorer baserar sin utvärdering av företaget delvis på deras uppfattning av
finansansvarigens ärlighet och objektivitet. Vi gör en månad av din bokföring och ger dig en
uppsättning finansiella rapporter gratis. Men som du vet är företagsägarskap en konstant
översvämning av tillfredsställande milstolpar i kombination med expanderande att göra-listor.
Den betrodda myndigheten på affärsanalys ger en tydlig, praktisk, steg-för-steg-vägledning.
För att ditt företag ska växa rekommenderar vi att du överväger professionell skatteplanering.
En giltig skattefaktura krävs vid anspråk på GST-krediter. Observera att formen av det som
skrivs är lika viktig som den faktiska texten. Factoring: Over-Advance Omstörning där ett
företag tar emot mer pengar än en faktor än RECEIVABLES, vilket är ett lån mot lager i
väntan på framtida försäljning.

