Regnskapssammendrag for
skogsveianlegg
Kostnader angis uten merverdiavgift

Regnskapssammendragsnr.

Tøm skjema
Revisjonsinstruks på side 2

1. Grunnopplysninger
Søknadsnummer

Vei-/parsellnr.

Organisasjonsnummer

Veinavn

Veiklasse

Antall interessenter

Formann/kontaktperson

Tilskudd ønskes utbetalt til

Skogfondskontonr.

Veiforening: Bankkontonr.

Adresse

Postnr.

Poststed

2. Arbeid/Kostnadsart
Arbeid utført i perioden: (dag md. år)
til

Nyanlegg

m

kr

Ombygging

m

kr

m

kr

Bru (over 3 m)

Spenn:

Sum kostnader
Veianlegget er fullført og omfatter

Tidl. kostn.

+
m nyanlegg

=
m ombygging

stk. bru

Arbeidet fortsetter

versjon 1.2 - 26.02.2020

Sted og dato

LDIR-904 B

Underskrift skogeier/formann
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3. Revisjon og anvisning av tilskudd
Skogbruksansvarlig
i kommunen
Veianlegget er bevilget tilskudd med

% inntill

kr

+ tilleggsbevilgning, anbefales med

kr

- tidligere utbetalt tilskudd

kr

= gjenstående tilskudd

kr

Veianlegget er besiktiget og godkjent i veiklasse
Regnskapet er revidert
Godkjent total anleggssum

kr

Godkjent tilskuddsgrunnlag på dette regnskapsskjema

kr

Tilskudd utbetalt med

kr

Resten er bevilget tilskudd trekkes inn med

kr

Veiledning
Instruks for revisjon av regnskap for skogveianlegg som har mottatt NMSK tilskudd:
1. Regnskapet skal revideres av kommunens skogbruksansvarlig og/eller revisor.
2. Det må foreligge regnskapsbok (kassadagbok) som føres etter fullstendig bilag som må være nummerert.
3. Utgifter som ikke kan tas med i anleggsregnskapet er bl.a: Vedlikeholdsutgifter, renter for lån av anleggskapital og innkjøp av
maskiner.
4. Revisor merker i kassadagboken de poster som inngår i sammendraget og merker på samme måte de bilag som er benyttet som
legitimasjon. Derved sikrer en seg at bilag som er brukt som legitimasjon tidligere ikke kommer med på nytt i et annet sammendrag.
Forklaring til utfylling
Søknadsnummer tilsvarer det søknadsnummer veien har fått på søknadsskjema; LDIR-903.
Regnskapssammendragsnr. angis fortløpende for vedkommende vei innen veiens tilskuddsramme.

versjon 1.2 - 26.02.2020

Veinummer tilsvarer det nummer veien har fått tildelt på søknadsskjema; LDIR-903.

LDIR-904 B
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