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Revisors beretning

Saksopplysninger:
Av Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 7, fremgår at
kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet. Bestemmelsen fastsetter
kontrollutvalgets plikt til å knytte kommentarer til særregnskapet med revisjonsberetning før
særregnskapet behandles i kommunestyret. Uttalelsen fra kontrollutvalget skal stiles i original
form til kommunestyret..
Foretaket skal ifølge Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale
og fylkeskommunale foretak levere særregnskapet senest 15. februar året etter regnskapsåret
og årsberetning senest innen 31. mars året etter regnskapsåret. Revisjonsberetningen skal ihht.
revisjonsforskriften avgis av revisor uten ugrunnet opphold, og senest 15. april.
Revisor har den 6. april.2018 avgitt en normalberetning. Dette indikerer at de disposisjoner som
ligger til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at
budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.
Videre at opplysningene i foretakets årsberetning om særregnskapet er konsistente med
særregnskapet, og er i samsvar med lov og forskrifter.
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Styret i Nordkapp havn KF har den 8. februar 2018 behandlet særregnskapet avlagt dette med
følgende vedtak:
«Driftsregnskapet 2017 for Nordkapp Havn KF er gjort opp med overføringer
fra Nordkappregionen Havn IKS som en del av disposisjonsavtalen.
Investeringsregnskapet er finansiert med salg av driftsmidler,
tilskudd fra Nordkapp Kommune, støtte fra Repvåg Kraftlag og bruk av lån.»
Ifølge avgitt særregnskap for 2017 har foretaket et netto driftsresultat og et regnskapsmessig
resultat i balanse.
I tråd med bestemmelsene i kontrollutvalgsforskriften, § 7, og med grunnlag i styrets
årsberetning med avlagt særregnskap samt revisors beretning, anbefales kontrollutvalget å
avgi en uttalelse om Nordkapp Havn KF’s særregnskap for 2017 som vist nedenfor.
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget vedtar følgende uttalelse som sendes til kommunestyret, jfr.
kontrollutvalgsforskriften § 7:
Kontrollutvalgets uttalelse om Nordkapp Havn KF’s særregnskap for 2017
Kontrollutvalget har i møte den 23. mai 2018 behandlet Nordkapp Havn KF’s særregnskap
for 2017. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet og styrets
årsberetning av 8. februar 2018, og revisors beretning av 6.4.2018.
I tillegg har havnesjef og supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.
Kontrollutvalget har merket seg at Nordkapp Havn KF’s særregnskap for 2017 viser et netto
driftsresultat og ett regnskapsmessig resultat i balanse.
Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:


Revisors beretning er en normalberetning.

Ut fra ovennevnte og revisors beretning av 6. april.2018 har kontrollutvalget ikke merknader
til Nordkapp Havn KF’s særregnskap og årsberetning for 2017.
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