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Tilsvar på tilbakemeldingsbrev regnskapet 2018
Viser til tilbakemeldingsbrev fra revisjon vedr regnskap 2018 i Selbu kommune. Våre tilsvar
følger nedenfor.
Generelt
Årsaken til at 2A ikke blir vedtatt under budsjettbehandlingen er at kommunen legger fram for
kommunestyret et konsekvensjustert budsjett pluss en rekke investeringer. Dermed er det ingen
mening å produsere skjemaet 2A fordi det ikke vil inneholde de nye investeringene som først blir
vedtatt i budsjettmøtet. I fortsettelsen vil vi legge inn praksis på at skjemaet blir fremmet for
vedtak i førstkommende kommunestyre på nyåret. Skjema 2A for inneværende budsjettår blir
vedtatt som en del av første tertialrapport i kommunestyret 24. juli d.å.
Årsoppgjøret
Skattetrekkskonto
Det vil bli lagt inn rutiner som sikrer tilstrekkelig innestående på skattetrekkskontoen.
Avsetning til bundne fond
De aktuelle midlene ble overført til disposisjonsfond med vedtak i forbindelse med
regnskapssaken.
Rammetilskudd
Feilføring av inntektsutjevningstilskuddet vil bli rettet opp i 2019.
Anleggsgrunn
Nedskrivningene i balansen vil bli gjennomført i 2019.
Periodisering inntekter/brukerbetalinger
Periodiseringene vil bli vurdert nærmere med sikte på harmonisering med regnskapsåret.
Noter
Note 21 Selvkostområder: Det vil bli utarbeidet selvkostnoter på alle relevante områder i 2019.
Note 22 Ledelseslønn: Notert.
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Regnskapsskjema 1A, 1B, 2A, 2B: Hele tusen fra året 2019.
Øvrige kommentarer er notert og vil bli rettet opp ved neste årsoppgjør. Fordelingen mellom 1A
og 1B virker uklar. Vi vil innhente råd fra revisor i forbindelse med neste års utarbeidelse av
disse.
Med hilsen
Kolbjørn Ballo
økonomisjef
Tlf: 73816744
Dette brevet er godkjent elektronisk i Selbu kommune og har derfor ingen signatur.
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