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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 

LEBESBY - KJØLLEFJORD HAVN K.F. 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: 210 P00  

Arkivsaksnr.: 17/284    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 1/17 Havnestyret 20.04.2017  

 

Innstilling: 

Styret for Lebesby-Kjøllefjord havn KF, (havnestyret), godkjenner fremlagt årsregnskap med 

noter og årsberetning for 2016 med et merforbruk, (akkumulert), kr 167.270.34 

- Merforbruk 2015: 70.760.45 

- Merforbruk 2016: 96.509.89 

 

Merforbruk, drift, kr 167.270.34 dekkes fra disposisjonsfond. 

 

 

Lebesby-Kjøllefjord havn er et kommunalt foretak uten aktivitet etter at drifta av 

havnestrukturen ble overtatt av IKS Nordkappregionen havn i 2014. 

 

Selv om foretaket ikke har aktivitet medfører det kostnader å opprettholde foretaket. 

Eks. Regnskapstjenester, kr 70.000.- som kjøpes fra kommunen, Revisjon, kommunale 

avgifter og driftsavtale for IKT 

 

Regnskapsteknisk må underskuddet fra 2015 dekkes inn i regnskapet for 2016. 

Dette medfører at vi har et akkumulert underskudd i drift på kr 167.270.34 som må dekkes 

med disposisjonsfond. 

Disposisjonsfondet ble «bygd opp» med overskudd fra drifta de siste årene foretaket hadde 

aktivitet. 

 

Foretaket har hatt en sak gående med skattemyndighetene der vi i utgangspunktet fikk et krav 

om tilbakebetaling av mva på totalt kr 530.000.- 

Dette kravet er nå frafalt, men vi ble pålagt en tilleggsavgift på kr 120.538.- som følge av 

denne saken. 

Dette ble påklaget, men klagen ble ikke tatt til følge. 

 

Den samlede gjeldsbelastningen utgjør pr 31. Desember kr 18.844.046.- 

Renter og avdrag dekkes i sin helhet av IKS Nordkappregionen havn. 

 

 

 

 

Vurdering: 

Det bør vurderes om foretaket skal legges ned. Dette på bakgrunn av tidligere vedtak om at 

drifta av havneanlegg skal videreføres av Nordkappregionen havn IKS, samt de unødvendige 

kostandene det innebærer å opprettholde havneforetaket. 


