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Annan Information
Stäng för att rensa balansen av tillfälliga konton för att vara redo för nästa räkenskapsperiod.
Den så kallade Cash Basis Law of Kansas har fått en hel del publicitet. Kortkommandon
Kombinationsaktivering Kombinationsnycklar som används för varje webbläsare. Slutsatsen
är att även om IPSAS inte kan implementeras i EU: s medlemsstater, som det står för
närvarande, utgör IPSAS-standarderna en obestridlig referens för potentiell utveckling av
europeiska redovisningsstandarder för offentlig sektor (EPSAS), baserat på ett starkt EUstyrningssystem. Kommuner och andra användare ansvarar för användning eller tillämpning

av dokumentet. Framtida värde Det belopp som en investering kommer att vara värd vid ett
framtida datum om det investeras i sammansatt ränta. Ordföranden ska ordna i samtliga
styrelsemöten och i händelse av en ledig tjänst på ordförandens kontor ska vice ordföranden
utföra sådana uppgifter och ansvar tills dess att en ordförande utnämns. Mikroekonomi Studie
av beteendet hos grundläggande ekonomiska enheter som företag, industrier eller hushåll.
Sådana kostnader kan vara avdragsgilla på vissa villkor enligt lagens bestämmelser. Den
enklaste versionen är förhållandet mellan NETTO INKOMSTER och totala tillgångar.
Floteringskostnad Kostnad för utgivning av nya aktier eller obligationer.
Den låga bashyran är kompenserad b Kapitalhyra Kapitalhyra är ett leasingavtal där
hyresgästen instämmer i att överlåta äganderätten till leasetagaren efter leasingperiodens
slutförande. Revisors rapport Skriftlig kommunikation utfärdad av en oberoende certifierad
offentlig revisor (CPA) som beskriver karaktären av hans eller hennes arbete och graden av
ansvar som tagits. Till exempel kan en anställd vars tjänster sägs upp, få tjänster av en konsult
i arbetsförhållanden för att förhandla om ett avgångspaket. Bruttoinkomst Startpunkten för
inkomstberäkning, inklusive intäkter från vilka källor som helst. Skattepliktig kommunal
obligation Skattepliktig Skyldig förpliktelse för en statlig eller kommunal enhet, en utväxt av
skattereformen av 1986. För närvarande är historisk finansiell rapportering för det första helt
frihetsberövande och för det andra främst kontantinriktad. RÄTTSLIGT RÄDDSTÄLLNING
KAN INTE INFEKTA LÄSTRA RÅDET I vissa fall fortsätter domarna som nu hanterar
småskador, trafikfall, förhandlingshörningar och de andra sysslor som nu tilldelats
kommunala domstolar att fortsätta att göra samma arbete - bara de skulle få betalt mer för Det.
Indirekta material Mindre material och andra produktionsmedel som inte enkelt och
ekonomiskt kan spåras till specifika produkter. Förvaltningsberättelsen är skyldig att i sin
årsredovisning inkludera sin bedömning av effektiviteten i bolagets interna kontroll över
finansiell rapportering utöver dess reviderade bokslut från och med slutet av det senaste
räkenskapsåret. Rabatt Bond BOND säljer under dess LÖSNINGSVÄRDE. På samma sätt
genom att studera tidigare samlingshistoria kan det uppskattas att visa under vilka månader de
olika inkomsttyperna kommer att erhållas. Denna forskning resulterade i den första viktiga
publikationen i USA om detta ämne med titeln "Handbook of Municipal Accounting. En
personbil 2. Annan egendom som används som transport 3.
Vissa regler kan gälla för kommuner som använder denna metod. Styrelsen ska välja en vice
ordförande bland varje ledamot för en period om ett (1) år. Sammanställningsavtal mellan ett
CPA-företag och dess kund att utfärda en sammanställningsrapport. 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. Annuitet Serie av betalningar, vanligtvis betalas vid angivna
tidsintervaller. Limited LLC (LLC) Form av affärsverksamhet som kombinerar BEGRÄNSAD
ANSVAR för alla ägare (kallade medlemmar) med beskattning som PARTNERSKAP.
En person som går in i en kort försäljning tror att priset på varan kommer att sjunka mellan
datumet för den korta försäljningen och det datum då han eller hon måste köpa varan för att
leverera varan enligt villkoren för den korta försäljningen. Kommissionen skall utse styrelsens
sekreterare och ska ge sekretariatet och andra stödtjänster för att genomföra bestämmelserna i
denna lag. Materiella tillgångar som har en fysisk existens, såsom pengar, mark, byggnader,
maskiner eller fordringar på egendom, investeringar eller varor som är i gång. Brutto
Försäljning Det totala försäljningsbeloppet för kontanter och på kredit som ackumulerats

under en viss redovisningsperiod. Övriga pensionsåtaganden (OPEB) Alla efterbetalda
pensionsförmåner än pensioner, som tillhandahålls av arbetsgivare till anställda. Förändringar
i utgifter Löner och förmåner utgör en viktig del av de förknippade medlen. Arbetet de gör
varierar från granskningen av skattekonton för att bekräfta deras informations noggrannhet
och fullständighet för att undersöka olika myndigheters finansiella konton för tecken på
bedräglig verksamhet eller andra typer av budgetrelaterade missförhållanden. Gemensam
aktiekapitalstock har inga preferenser i allmänhet när det gäller utdelning, rösträtt eller
utdelningar. De ska också kunna tolka, jämföra och analysera fakta och siffror snabbt.
Ansvarig plan Eventuell ersättning eller annan ersättningsavgift för en arbetsgivare som
uppfyller alla följande krav (därför exkluderar den från brutto w-2 RESULTAT OCH
SKATT): (1) Det ger ersättningar förskott eller tillägg, inklusive per dag och måltider, till
anställda för eventuell arbetsrelaterad självrisk (2) anställda måste kunna dokumentera utgifter
som omfattas av planen (3) Arbetstagaren måste returnera eventuella överskjutande förskott
eller betalningar.
Motsättningar och inköp Även om det kan uppstå en kvittning som en del av en
företagsbudget, kan det faktiska utgifterna fortsätta att gå igenom en godkännandeprocess.
Omstrukturering kan ske i form av att ändra komponenterna i CAPITAL, omförhandla
villkoren för DEBT-avtal etc. Långivare Individuell eller firma som utökar pengar till en
låntagare med förväntan om återbetalning, vanligtvis med intresse. Kvalitativ Förknippad med
kvalitet, speciellt som särskild från kvantitet eller mängd. Extraordinära poster redovisas
separat, minus tillämpliga inkomstskatter, i företagets resultat- och verksamhetsberättelse.
Hållbar löptid Säkerhet A DEBT SECURITY som ledningen avser att hålla till sitt
MATURITY- eller betalningsdatum och vars kontantvärde inte behövs förrän det datumet.
Detekteringsrisk Risk att REVISOR inte kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet.
Den deltagande mäklaren tar ut en överenskommelse om samma provision. Aktiverad Ränta
RÄNTEkostnad som uppkommit under den tid som är nödvändig för att få en ASSET till
villkoret och platsen för den avsedda användningen och ingår som en del av den historiska
kostnaden för förvärv av tillgången. För att kunna betraktas som en RIC måste ett företag göra
ett oåterkalleligt valskatteval för att bli behandlat som ett. Sådana överföringar och lån skiljer
sig från kostnader eftersom de utgör kapitalrörelser, inte kapitalförbrukning. Det kan hållas i
obestämd tid, pensioneras, utfärdas vid utövande av OPTIONS OPTIONS eller
återförsäljning. Trend. Betalningarna bestäms vanligtvis genom att tillämpa olika index (t.ex.
räntor, valutakurser, aktieindex) till en NOTIONAL-belopp.
Men på grund av vår oförmåga att mäta förmåner bekostar regeringen investeringarna och
sätter ingen motsvarande tillgång i balansräkningen. CPA ACCOUNTANT som har uppfyllt
utbildnings-, erfarenhets- och undersökningskraven för hans eller hennes jurisdiktion som är
nödvändig för att vara certifierad som offentlig revisor. Manipulation Att köpa eller sälja en
SÄKERHET för att skapa ett falskt utseende av aktiv handel och därmed påverka andra
investerare att köpa eller sälja aktier. Periodiskt inventeringssystem Ett system för att
bestämma INVENTORY till hands med ett fysiskt räkneverk som tas i slutet av en
redovisningsperiod. Ridley, "Årlig bedömning av kommunala rapporter," National Municipal
Review, januari 1936. Fotnot 8. Clarence E. Ridley, "Årlig bedömning av kommunala
rapporter," National Municipal Review, januari 1936. Dessa problem uppnådde ett krisloppsår
1976, och det var inte förrän att obligationsrätterna sänkte stadens obligationsbetyg. I räkning
användes REDOVISNINGSMETODEN för att avskriva tillgångar. En övergångsbetalning är
endast tillåten om (A) den tidigare konsulten inte har begärt värdepappersverksamhet från

någon emittent på återförsäljarens vägnar efter den 29 augusti 2005 och (B) återförsäljaren
skickar formulär G-38t till MSRB för varje kalenderkvartal under vilken sådan utbetalning till
konsulten görs eller är pågående. Få omedelbara meddelanden från ekonomiska tider tillåta
inte nu Du kan stänga av meddelanden när som helst med hjälp av webbläsarinställningar.
Förfallodatum Datum då huvudbeloppet för en NOT, KONKURRENS, ANTAL, BOND eller
annat SKULDINSTRUMENT förfaller och betalas.
DTTL och var och en av dess medlemsföretag är juridiskt åtskilda och oberoende enheter.
Underliggande skuld MUNICIPAL BOND-term som hänvisar till skulden hos offentliga
enheter inom jurisdiktionen för större offentliga enheter och för vilka den större enheten har
delvis CREDIT ansvar. Organisationen är antingen en komponentenhet eller en närstående
organisation av majoritetsregeringen och bör rapporteras som sådan i den enheten. En
komponentenhet kan vara en statlig organisation, ett ideellt företag eller ett vinstdrivande
företag. Syftet med att finansiera bokföring och budgeträkning - för att hjälpa lagstiftaren att
behålla kontrollen över den verkställande filialen - har inte förändrats under de 700 år. Lån
med variabelt räntesats vars räntesats förändras över sitt liv i förhållande till nivån på ett index.
Variation. Lease-Purchase Agreement avtalet enligt vilket delar av hyresavtal kan tillämpas
mot köp av fastigheten under leasing. Informationen kan givetvis inte jämföras om den inte är
upprättad på grundval av enhetlig klassificering och principer. Skattekundsnot Tidsbegränsad
förpliktelse som förfaller en till fem år från emission och björn INTEREST. Självklart måste
en sådan klassificering vara tillräckligt stor för att tillgodose behoven hos de större städerna
och städerna som utför ett brett utbud av tjänster, men ändå vara anpassningsbara till mindre
mindre städer eller med ett smalare utbud av tjänster. Hennes praxis omfattar alla aspekter av
kommunal och markanvändning planering, utbildning och miljölagstiftning samt
fastighetsskatt appeller.
Genomsnittliga dagar Inventory On-Hand Det genomsnittliga antalet dagar som krävs för att
sälja den aktuella inventeringen av produkter som är tillgängliga för försäljning. Rapporten,
som åtföljs av ett arbetsdokument, bygger på information som erhållits genom samråd med
kommissionens avdelningar, internationella organisationer, medlemsstaternas experter och
andra berörda parter. Rättvis marknadsvärde Pris vid vilken fastighet skulle byta händer
mellan en köpare och en säljare utan tvång att köpa eller sälja, och båda ha rimlig kunskap om
relevanta fakta. Lösningsmedel Kan betala sina ekonomiska skyldigheter. EITF Assists
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (FASB) och ger vägledning om tidig
identifiering av nya problem som påverkar finansiell rapportering och problem vid
genomförandet av auktoritativa uttalanden. Dessa är också årsrapporter, men är mer tekniska i
naturen än den vanliga stadsrapporten.

