Årsrekneskap for 1219 Bømlo kommune for rekneskapsâret 2014
Avlagt efter kontantprinsippet

Ukvider
Skyldig skattekredjtorene
Skyldig andre
Innestående margin
Udisponeft resultat
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Arbeldsgiveravgjft
Klideskaft
Personlige skatteytere
Selskapsskatt
Renter
Innfordring
Sum
Fordelt til Folketrygden arbeidsgf
Fordelt til Folketrygden medlems
Fordelt til Fylkeskommunen
Fordelt til kommunen
Fordelt til Staten
Krav som er ufordelt
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Bremnes 20. januar2015

6ujvtcToætarJ
Sydnøve
Totland
skatteoppkrevjar

2014
93 156
-6 844
-34
-86 278

664
194
353
113
-5
0
-321 832 413
-149 952
-967 631 282
-130 113 069
-2 931 965
49 869
-1422608812
321 832 412
264 858 954
60 682 474
283 646 497
491 579 785
1
8 688
1422608812
0

2013
89 041
-4 642
-293
-84 105

345
775
296
270
-3
0
-312 976 583
0
-930 538 966
-77 792 165
-9 315 171
24 392
-1330598493
312 976 583
243 869 151
57 116 929
273 979 457
442 650 541
0
5 832
1330598493
0

8 Vedtegg Ut årsregnskapet
Teksten nedenfor er også publisert pà SKO-nett i vedlegget Forklaring til å,sregnskapet Dette
.

vedlegget skal skrives ut og legges ved årsregnskapet.

Forklaring til åssregnskapet
Skatteregnskapet er avlagt etter kontantpdnsippet Skatteregnskapet viser skatter og avgifte mv
r
som er innbetalt i løpet av regnskapsâret
Innbetatte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommu
nen, folketTygden og staten
(skaftekreditorene), efter gjeldende fordelingstalL

Sumlinjene I ånreqnskapet
•

Likvider
Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt
kontantbeholdning.

•

Skyldig skattekreditorene
FordeLingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld balans
en pr. 31.12.
i
Skafteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditor
ene senest 10. januar.
Dersom dette er et positivt beløp, har skafteoppkreveren en fordring pà skattek
reditorene.
Skaftekreditorene skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren
senest 20. januar.

o

Skyldig andre
Dette beløpet består av uidentiflsefte og uplasserte innbetalinger
. som ikke er fordelt
til skattekreditorene.

o

Udisponert resultat
Dette skal være et Ute beløp som skyldes øreavrunding i skatter
egnskapssystemet.

•

Innbetalte skatter og avgifter, Renter, Innforddng
Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, forskuddstrek
k fratrukket marginavsetning,
forskuddsskaft for personlige og upersonlige skattytere,
restskaft og overskytende forskudd for
personlige og upersonlige skaftytere, kildeskaft, samt
renter og gebyrer.

o

Fordelt til skaftekreditorene
Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyre
r som er fordelt til skattekreditorene.

o

Krav som er ufordelt
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavr
unding i skafteregnskapssystemet.

5(S)

