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Vestby kontrollutvalgs behandling 04.05.2016:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 04.05.2016:
Kontrollutvalget har i møtet 4. mai 2016 behandlet Vestby havns årsregnskap for 2015.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsmeldingen,
årsberetningen og revisjonsberetningen datert 15. april 2016.
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold eller
presisering.
Ut over det dette, har kontrollutvalget ikke merknader til Vestby havns årsregnskap for
2015.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det fremlagte regnskapet for
Vestby havn for 2015.
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Dokumentet er elektronisk godkjent
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no

Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget har i møtet 4. mai 2016 behandlet Vestby havns årsregnskap for 2015.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsmeldingen,
årsberetningen og revisjonsberetningen datert 15. april 2016.
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold eller
presisering.
Ut over det dette, har kontrollutvalget ikke merknader til Vestby havns årsregnskap for
2015.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det fremlagte regnskapet for
Vestby havn for 2015.
Vedlegg:
Årsmelding og årsberetning Vestby Havn 2015.pdf, årsregnskap Vestby havn pr.
18.03.pdf, Signert revisjonsberetning Vestby havn 2015.pdf
SAKSUTREDNING:
Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene, Rådmannen er
øverste administrative leder. Fordi havna tidligere har vært nyttehavn og fordi den
drives i konkurranse med andre aktører i regionen skal det være vanntette skott mellom
havnas og kommunens regnskaper.
Regnskapet for 2015 viser et netto driftsresultat på kr 997 000.
Rådmannen viser i sin innledning til årsberetningen til at de gode økonomiske
resultatene fra de siste seks årene har blitt videreført. En langsiktig gjeld på over tre
ganger driftsinntektene og manglende utleie av båtplasser gjør havna sårbar.
Rådmannen mener dette tilsier et fortsatt sterkt fokus på økonomistyring og på
størrelsen på fondene.
KPMG har avgitt en revisjonsberetning uten presiseringer eller forbehold.
Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse som skal følge regnskapssaken sammen med
revisjonsberetningen via formannskapet til kommunestyret.
Ås, 26.04.2016
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg:
1. Vestby havn - regnskap 2015
2. Vestby kommune - Årsmelding/årsberetning for Vestby havn 2015
3. KPMGs revisjonsberetning for Vestby havn for 2015, av 15. april 2016
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