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Nordkapp Havn KF

PS 1/22 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll
Havnefogdens innstilling.
Styret godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 21.12.2021.
Vedlegg:
Protokoll fra møte 21.12.2021

PS 2/22 Årsregnskap med noter - og årsberetning 2021
Havnefogdens innstilling
Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 0 og
et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 0 og et investeringsregnskap i balanse fastsettes
som Nordkapp Havn KF’s årsregnskap for 2021.
Nordkapp Havn KF’s årsberetning for 2021 tas til etterretning.
Årsregnskap med noter – og årsberetning 2021 oversendes Vefik IKS.
Årsregnskap med noter - og årsberetning for 2021 sammen med revisjonsberetning og
kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret for endelig vedtak.
Saksutredning
Som en del av disposisjonsavtalen mellom Nordkappregionen Havn IKS og Nordkapp Havn
KF er det betalt fra IKS kr 892 779 til dekning av avdrag på lån, renter på lån og øvrige
utgifter i driftsregnskapet.
Driftsregnskapet er for 2021 gjort opp i balanse med et netto driftsresultat på kr 0 og et
regnskapsmessig resultat på kr 0.
Alle er kjent med at den pågående Corona-pandemien har fått store økonomiske virkninger
for Nordkappregionen Havn IKS. Havnestyret i IKS har på bakgrunn av disse forholdene
fått utsatt avdragene på lånene også i 2021. Det ble før avdragsutsettelsen kun betalt 1.
avdrag knyttet til lån på Kai Nord.
Det er lagt opp til at havneforetaket (KF) fom 2022 skal betjene lån i samsvar med
nedbetalingsplan. Dette utgjør om lag kr 2,5 mill i avdragsutgifter pr år og skal i samsvar
med disposisjonsavtalen med NRH IKS dekkes av havneselskapet (IKS).
Årsregnskap med noter – og årsberetning 2021 oversendes Vefik IKS for revisjon.
Endelig fastsetting og vedtak av årsregnskap og årsberetning sammen med
revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse gjøres av kommunestyret.

