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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune har forståelse for de økonomiske utfordringene som Spiren og Søgne
barnehage står i. Kommunen kan imidlertid ikke dekke underskuddene i Søgne og Spiren
barnehage for 2011.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2012
Behandling:
Repr. Berge (V) tok opp spørsmål om sin habilitet: Repr. Berge ble erklært inhabil og fratrådte. Ingen
vararepr. møtte. 6. repr. Tilstede.

Formannskapet vedtok enstemmig å legge saken frem for kommunestyret i samsvar med
rådmannens innstilling.
Repr. Berge (V) tiltrådte møtet igjen. 7 repr. Tilstede.
INNSTILLING:
Søgne kommune har forståelse for de økonomiske utfordringene som Spiren og Søgne
barnehage står i. Kommunen kan imidlertid ikke dekke underskuddene i Søgne og
Spiren
barnehage for 2011.

Bakgrunn for saken:
Formannskapet gjorde følgende vedtak da saken ble behandlet 07.11.12:
”Saken utsettes. Sak hva angår skatten utredes.”
Saksutredning:
Revisjonen har utredet saken:
Spiren og Søgne Barnehage har fått utbetalt tilskudd vedrørende tidligere år i 2010 og 2011.
Dette medførte en tidsforskyvning i beskatningstidspunktet - inntektene ble beskattet på et
senere tidspunkt enn om tilskudd hadde blitt betalt ut på opprinnelig tidspunkt. Skattesatsen er
uendret i den aktuelle periode 28 %.
2008:
Fremførbart underskudd 01.01.09*
Endret tilskudd vedrørende dette år
Korrigert fremførbart
underskudd 01.01.09

(2,5
mill)
(1,1
mill)
(1,4
mill)

Ingen betalbar skatt -> ingen likviditetsmessig effekt dersom tilskuddet hadde blitt mottatt og
inntektsført dette året. Kun endring i skatteposisjoner.
2009:
Skattemessig resultat iflg avlagt regnskap
Endret tilskudd vedrørende dette år
Korrigert skattemessig
resultat
Bruk av fremførbart
underskudd
Skattepliktig resultat
28 % betalbar skatt

1,5 (se note 2, regnskap 2009 - finner
mill dette før bruk av fremførbart
underskudd)
2,5
mill
4,0
mill
(1,4 Se beregning for 2008 - da er hele det
mill) fremførbare underskuddet benyttet
2,6
mill
0,7 Ville forfalt høst 2010
mill

Om tilskudd hadde blitt utbetalt og beskattet i 2009 ville barnehagen betalt 0,7 mill i skatt høst
2010.
2010:
Skattemessig resultat iflg avlagt
regnskap
Endret tilskudd vedrørende tidligere

5,4 (se note for skatt, regnskap 2010 - finner
mill dette før bruk av fremførbart underskudd)
(3,6 I disse beregninger tatt til beskatning i

år
Korrigert skattemessig
resultat
28 % betalbar skatt

mill) 2008 (1,1 mill)og 2009 (2,5 mill)
1,8
mill
0,5 Ville forfalt høst 2011
mill

Om tilskudd hadde blitt utbetalt og beskattet i 2008 og 2009, istedenfor 2010 ville barnehagen
betalt 0,5 mill i skatt høst 2011 (istedenfor 1,2 mill).
Summen av barnehagene skattepliktige resultat og tilhørende betalbar skatt er ikke påvirket av
etterbetalt tilskudd. Her har det KUN fått innvirkning på tidspunkt for skattepliktig inntekt.
Dvs barnehagen må betale det samme beløp i skatt, men 0,7 mill på et senere tidspunkt enn om
de korrigerte tilskudd hadde blitt utbetalt i de opprinnelige årene. Vi kan ikke se at barnehagen
har tapt noe knyttet til dette.
*Fusjon foretatt med Søgnebarnehagedrift AS - tall per 01.01.09 ikke 31.12.08 (kan være noe
underskudd derfra) - har ingen betydning for de konklusjoner som trekkes her. Det eneste kan
være om det er kommet noe underskudd inn fra det innfusjonerte selskap (på mer enn 1,4 mill )
ville det blitt betalbar skatt i 2008. Samlet skatt ville uansett blitt 1,2 mill.

Rådmannens merknader:
Basert på revisjonens utredning, opprettholdes forslag til vedtak

