Hadsel Havn KF

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/02894-1
Olav Henning Trondal

Saksgang
Havnestyret
Kommunestyret

Møtedato
26.10.2020
12.11.2020

Rapport andre tertial 2020 - Hadsel Havn KF
Havnestyrets innstilling
Hadsel havnestyre innstiller til kommunestyret å gjøre følgende vedtak: Hadsel kommunestyre tar
Hadsel havn KF sin rapport for andre tertial 2020 til etterretning.
Referanser i saken
Kommunelovens kapittel 9 kommunale og fylkeskommunale foretak
Bakgrunn
§ 9-15 i ovennevnte kapittel omhandler budsjettstyring i kommunale foretak: «Daglig leder skal
minst to ganger i året rapportere til foretakets styre om utviklingen i inntekter og utgifter,
sammenholdt med foretakets årsbudsjett. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik fra årsbudsjettet,
skal daglig leder foreslå endringer i dette. Styret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for
å oppfylle kravene om realisme og balanse etter § 14-4.
Styret skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som
viser utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med kommunestyrets eller fylkestingets
vedtatte rammer for foretaket.»
Saksfremstilling
Tabell 1 viser status for Hadsel Havn KF pr 30. april.

Tabell 2 viser status for Hadsel Havn KF pr 31. august

Andre tertial utgjør 2/3 av driftsåret, og følgelig skal da forbruket og inntekter være i nærheten av
66 % for et selskap uten sesongvariasjoner. Så er ikke tilfellet hos oss. I første tertial er det roligere
enn i de to neste. I hvitfisknæringen er en stor del av vinterens innkjøp ennå på lager eller på hjell.
Og i oppdrett er temperaturene på sitt laveste og appetitten til fisken likeens. Nå i andre tertial
jevner dette seg ut. I første tertial hadde vi oppnådd 20 % av budsjetterte inntekter, mens vi nå i
andre tertial har oppnådd 54 % av budsjetterte inntekter.
Utgiftene andre tertial er på 4 mill, noe som utgjør 53 % av budsjettsummen. Avviket på
utgiftssiden skyldes at vi har justert vedlikeholdsoppgavene noe ned for å kunne arbeide med
Stokmarknes miljøhavn.
På inntektssiden har vi tjent kr 375 000 mindre enn budsjettert. Vi fakturerer inntektene
etterskuddsvis. Regnskapsførte inntekter på vel 4 mill, er det som er utfakturert til og med juli
måned. Anløp i august faktureres i september. Den månedlige omsetning pr andre tertial er
Dokumentnr.: 20/02894-1

side 1 av 2

4136/7= 590. Forutsetter vi at dette er tilfelle også for august, er inntektene andre tertial kr
4136+590= 4,7 mill som er 375 000 kr lavere enn budsjettert. Satt opp mot utgiftene på 4 mill kan
vi slå fast at det er en akseptabel balanse mellom utgifter og inntekter.
Konklusjon
Rapporten viser at Hadsel Havn KF har en tilfredsstillende balanse mellom inntekter og utgifter i
andre tertial
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