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Gamvik kommune 
Kommunestyret 
 
 

 

Vedtak sak 16/20 Kontrollutvalgets uttalelse til Gamvik Nordkyn Havn KF 

sitt årsregnskap 2018 

 
Kontrollutvalget har i møte den 17. august 2020, sak 16/20, behandlet særregnskapet for 

Gamvik Nordkyn Havn KF på bakgrunn av særregnskapet 2018, foretakets årsrapport og 

revisors beretning. Kontrollutvalget har fattet følgende enstemmige vedtak: 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL GAMVIK - NORDKYN HAVN KF`S 

SÆRREGNSKAP FOR  2018 
 

Kontrollutvalget har i møte den 17. august 2020 behandlet Gamvik - Nordkyn havn KF`s 

særregnskap for 2018. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det reviderte særregnskapet, årsberetningen, revisors 

beretning av 17. april som er en beretning med avvik fra normalberetning som følge av 

forbehold og revisorbrev nr. 4 av 17. april 2020.  

 

Kontrollutvalget har merket seg at Gamvik - Nordkyn Havn KFs særregnskap for 2018 viser 

et netto driftsresultat 90 562 kr. Kontrollutvalget har videre merket seg at særregnskap og 

årsberetning ble vedtatt etter fristen er gått ut. Foretakets særbudsjett ble heller ikke vedtatt i 

kommunestyret før fristen for dette gikk ut.  

 

Revisor har tatt forbehold om følgende forhold: 

 

 Foretaket fører ikke kundespesifikasjoner for alle transaksjoner med kunder slik 

bokføringsloven § 3 og bokføringsforskriften § 3-1 krever. 

 

Kontrollutvalget slutter seg revisor mening om at særregnskapet er, med unntak av 

virkningene av forbeholdene ovennevnt, avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt 

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Gamvik-Nordkyn Havn 

KF per 31.12.17, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i 

samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.  
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Mehamn 17. august 2020 

 

Karl Arne Fredheim 

Konst. leder 

 
  
  
  
  

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 
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