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karmsund interkommunale Havnevesen  er et selskap organisert etter lov av 29.01.1999 nr. 6 om interkommunale 
selskaper.

Selskapet skal ivareta all offentlig havnedrift for eierkommunenes sjøområder gjennom felles havnestyre i 
henhold til gjeldende vedtekter og selskapsavtalen.  Havnestyret utøver uinnskrenket den myndighet som et havne-
styre er tillagt etter Havne- og farvanns loven.

eierkommunene har valgt et havneråd som er delegert myndighet til å gjøre  endelig vedtak i de saker som 
 etter Havne- og farvannsloven hører inn under kommun e styret.
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Styrets beretning
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Eierforhold

karmsund interkommunale Havnevesen 
(ikS) har følgende eierskap:

Kommune:  Eierandel:
Bokn       3,85 %
Bømlo       7,69 %
Haugesund   38,46 %
karmøy    38,46 %
Sveio      3,85 %
tysvær       7,69 %.

Selskapet ivaretar havnedriften for eier-
kommunene i samsvar med havne- og far-
vannslovens bestemmelser og selskapets 
vedtekter. Selskapet er medlem av interesse- 
og arbeidsgiver-organisasjonen kS Bedrift. 
Selskapets hovedkontor er i Haugesund 
kommune. Selskapet har avdelingskontor 
i karmsund trafikkhavn i karmøy kommune.

Målsetting for havnedriften

karmsund Havnevesen skal alltid frem-
stå som en effektiv og moderne virksom-
het, med service, kvalitet og pålitelighet 
som nøkkelord for driften. det skal konti-
nuerlig legges til rette for en utvikling av 
moderne havneteknisk infrastruktur for 
hele havneområdet i den grad dette er 
nødvendig for å øke eller opprettholde 
aktivitetene innenfor kjerneområdene. 
Styret har som målsetting å gjøre karm-
sund Havnevesen til et konkurransedyk-
tig alternativ for transportnæringen og 
arbeide aktivt for å styrke tilbud og ser-
vice innen kjerneområdene nasjonal og 
internasjonal gods- og containertrafikk, 
offshore og fiskeri. Styret har også fokus 
på at selskapet skal ha en sunn økonomi 
og være en god og trygg arbeidsplass for 
de ansatte. Selskapet skal vektlegge alle 
relevante miljøhensyn.

Året 2014 - hovedtrekk

2014 ble et godt år for Karmsund Havne-
vesen både med hensyn til økonomisk 
resultat og utvikling av areal, bygg og 
anlegg. Aktiviteten for primæraktivite-
tene viser en økning sammenlignet med 
fjoråret – bortsett fra anløpsavgiften 
som viser en svak nedgang. Gods-
mengden derimot viser økning sammen-
lignet med fjoråret.

 Som kjent ble det i 2012 vedtatt 
nye forskrifter for vederlag av anløpsav-
gifter, og det er for øvrig krav til utarbei-
delse av eget regnskap og dokumentasjon 
for anløpsavgiften – som skal gå over en 
3 års periode. 

Utleie av bygg og anlegg i tilknytning 
til havnedrift er viktig for KIH for å nå målet 
om å bli en nasjonal havn. Utviklingen de 
siste årene har vært veldig positiv. 

Anleggs-siden ble høyt prioritert gjennom: 
•	 Ferdigstillelse av Hall C på killingøy øst. 
•	 Ferdigstillelse av forlengelse av Hall 

olufsen, killingøy.
•	 oppstart bygging av garderobe i tilknyt-

ning til Hall olufsen, killingøy..
•	 oppgradering av kloakk/pumpeledning 

på killingøy.
•	 Strømanlegg killingøy øst.
•	 utbedring av moloen mellom killingøy og 

fastlandet, og utfylling av areal. 
•	 Haugeklubben, killingøy fastland
•	 oppstart prosjektering av Hall d på killingøy.
•	 oppstart prosjektering av bulkterminal 

og kai på Husøy.

Rentemarkedet har vært rolig og svakt syn-
kende gjennom året. Snittrenten ble derfor 
noe lavere enn budsjettert for 2014. Det 
ble på havnestyremøtet i desember ved-
tatt at selskapet skulle binde minimum 
30 % av lånekapitalen, som er i tråd med 
finansstrategien til våre eierkommuner. På 
nyåret 2015 har KiH inngått avtale om 
fastrente på 42 % av lånekapitalen (inkl. 
nytt låneopptak på kr 147 mill i 2015). 

Økonomi

Selskapets økonomi er meget tilfredsstil-
lende. de totale inntektene ble kr 63,7 mill. 
driftskostnadene inkl. avskrivninger ble kr 
50,1 mill. dette ga et resultat på kr 13,5 mill. 
etter finansutgifter ble overskuddet redu-
sert til kr 9,7 mill. det foreslås at overskuddet 
tillegges egenkapitalen. Pr. 31.12.14 er sel-
skapets egenkapital kr 137,5 mill. 

For å kunne imøtekomme nødvendige 
framtidige investeringsbehov, vedtok sel-
skapet i 2014 å utvide lånerammen til kr 
600 millioner. den langsiktige gjelden pr. 
31.12.2014 er på kr 328,4 mill. Bokført 
likvid beholdning pr. 31.12. 2014 er på kr 
38,4 mill. det er verdt å merke seg at inn-
bakt i dette beløpet ligger det urealiserte 
investeringer.

regnskapet er presentert i henhold til 
regnskapslovens bestemmelser og gir etter 
styrets oppfatning et godt bilde over driften 
av selskapet og den økonomiske situasjonen 
ved årsskiftet. revisjonen utføres av deloitte 
aS. under henvisning til § 3-3 i regnskaps-
loven vil styret hevde at forutsetningene 
for fortsatt drift er til stede, jf. § 4-5.

Endringer i organisasjonen

Selskapet har i løpet av 2014 hatt organi-
satoriske endringer. to ansatte i til 
sammen 15 % stilling innenfor renhold 
på mosterhamn, sluttet ved årskiftet 
2013/2014 da hurtigbåten sluttet å gå. 
en ansatt gikk av med pensjon og har blitt 
erstattet av en ny eiendoms- og forvalt-
ningssjef. vi har opprettet en maritim senior 
stilling, samt delt stillingen som havne-
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kaptein i hhv  maritim- og teknisk sjef for å 
styrke vår kompetanse på området. videre 
har vi fått på plass en økonomi- og regn-
skapsmedarbeider som følge av vekst og 
økt aktivitet. i desember ble en person fast 
ansatt ved havnevakten – og denne stillin-
gen er følgelig ikke en prosjekt/vikar stil-
ling lenger slik den har vært de siste årene. 

Arbeidsmiljøet 

Sykefraværet blant de ansatte var på 8,59 
%. to personer har vært langtidssykemeldt 
(dvs sykemeldt mer en 56 dager). HmS- 
arbeidet er ivaretatt som en kontinuerlig 
prosess gjennom hele driftsåret. rappor-
teringssystemet er tilfredsstillende. det er 
ikke registrert arbeidsulykker. gjennom-
snittlig antall ansatte på årsbasis har vært 
17.  Pr . 31.12.2014 er det 4 kvinner og 11 
menn i 100 % stilling og 3 kvinner og 0 
menn i redusert stillingsprosent. Selskapet 
har ikke sett behov for å iverksette spesielle 
tiltak for å fremme likestilling. 

Det ytre miljøet

Selskapets egen virksomhet forurenser ikke 
det ytre miljø. lover og forskrifter som er 
knyttet til avfallshåndtering fra fartøyer ved 
offentlig kai og fra egen virksomhet, er 
ivare tatt på en forsvarlig måte. det samme 
gjelder forholdet knyttet til lossing og las-
ting samt mellomlagring av farlig gods. etter 
forurensningsloven har havnevesenet bi-
standsplikt under aksjoner mot akutt foru-
rensning. i tillegg har selskapet etter avtale 
med interkommunalt utvalg mot akutt foru-
rensning (iua), påtatt seg ansvaret for 
driften av beredskapsorganets sekretariat.

Større saker som styret har behandlet

i likhet med 2013 har investeringsaktivi-
tetene i selskapet i 2014 vært betydelig 
høyere enn normalt. Sluttføring av tidligere 
vedtatte prosjekter ble prioritert og det 
ble vedtatt prosjekter for realisering i 2015. 
Følgende saker har vært styrebehandlet, 
gjennom budsjettvedtak eller som egne 
saker:    
•	 utbedring av moloen (veien) mellom kil-

lingøy og fastlandet, vernemur og utfyl-
ling av areal.

•	 oppgradering av strøm- og kloakkanlegg 
på killingøy.

•	 a. olufsen Ship & offsore aS - oppføring 
av garderobe på killingøy

•	 Bygging av Hall d på killingøy
•	 Bulkterminal og kai på Husøy.

Trafikkutviklingen

karmsund Havnevesen er en av landets 
største havner målt i godsomslag. total 
godsmengde over offentlige og private hav-
neanlegg i havneområdet viser en oppgang 
på en prosent fra 12,36 millioner tonn gods 
i 2013 til 12,48 millioner tonn gods i 2014.

godsomslaget på offentlig kai økte 
fra 906.719 tonn i 2013 til 1.032.031 
tonn i 2014. Containeraktiviteten over hav-
neavsnittene ble registrert til 11.506 teu 
mot 7.124 teu i 2013. antall skipsanløp i 
hele havneområdet ble registrert til 
41.199 i 2014 mot 38.240 i 2013.

Garpeskjær Eiendom AS 

– offentlig/privat samarbeid (OPS-modell)
karmsund Havnevesen eier 50 % av selska-
pet garpeskjær eiendom aS. Selskapet leier 

ut 2 store kontorbygg på til sammen 11.357 
m² til aibel. i leieforholdet inngår også et par-
keringshus på 8435 m². Samarbeidet med 
Caiano eiendom aS har vært medvirkende til 
at karmsund Havnevesen har veldig gode 
erfaringer med offentlig/privat samarbeid.

det er i 2013 etablert et indre sel-
skap i garpeskjær eiendom. i forbindelse 
med etableringen av indre selskap ble aksje-
kapitalen nedskrevet med mnok 45. 
kapital nedsettelsen utgjør 

90 % av opprinnelig aksjekapital og 
er innskudd i det indre selskap. totalt ut-
bytte fra garpeskjær eiendom (inkludert 
indre selskap) ble i 2014 kr 2.000’.

Utviklingsmuligheter 

Styret vil også i tiden fremover prioritere 
en videreutvikling av karmsund trafikk-
havn. Samtidig vil styret arbeide for at den 
regionale hovedhavnen får den nødvendi-
ge status i overordnende beslutningsor-
ganer og ut fra det blir prioritert i forhold 
til en oppgradert veistruktur. Styret vil 
også i årene fremover erverve nye arealer 
i området slik at arealknapphet for havne-
virksomheten unngås.

Styret vil også styrke videre utvik-
ling av killingøybasen, og i samarbeid 
med offshorenæringen prioritere tilret-
telegging for nye aktiviteter på killingøy 
øst. Samtidig skal det tas hensyn til at 
eksisterende etab leringer på killingøy 
vest etter hvert kan få et økt arealbehov.

kristine Skeie
Styrets leder

kjersti Fjetland
ansattes representant

ruth g. ø. eriksen 
Styremedlem

karsten a. larsen
Styremedlem

Johan rokstad 
Styremedlem 

Helge thorheim
Styremedlem

grethe Frøystad
Styremedlem

arne Christian mohn
nestleder
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organisasjonskart 
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Havnedirektør
Tore Gautesen

Teknisk overinspektør
Lars Voraa

Teknisk inspektør
John Vaage

Vedlikehold
Leif Arne Hansen

Anna Lisa Steinstø

Maritim overinspektør
Bjørn Magne Nilsen

Vaktgående  
havneinspektører
Jan Terje Nesheim
Jakob R. Kvilhaug

Dag Vea 

Førstekonsulent
Rigmor Halvorsen

Teknisk sjef
Per Ørpetveit

Økonomisjef
Kjersti J. Reinertsen 

Regnskapskonsulent
Kjersti Ø. Fjetland 

Maritim Seniorrådgiver
Frode Jørgensen

Eiendoms og forvaltn.sjef
Heidi Nymann 

Maritim sjef
Leiv S. Leknes

Adm. konsulent
Seonaid M. Williams 

Øk. og regnskapsmedarb.
Kari Førre 
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Styret

HAVNESTYRET

kristine Skeie (leder)
arne Christian mohn (nestleder)
Helge thorheim
grethe Frøystad
dag Helge Hellen (2012-2013)/
ruth g. ø. eriksen (2014-2015)
may Jorunn vatnaland (2012-2013)/
karsten a. larsen (2014-2015)
Johan rokstad (Brukerrepresentant)
kjersti ø. Fjetland (ansattes representant)
tore gautesen (Havnedirektør)

Styret avholdt 8 møter og behandlet 41 saker i 2014.
administrativt ble det behandlet 116 delegasjonssaker 
for eierkommunene.

HAVNERÅDET

John kongshavn (leder)
kyrre lindanger (nestleder)
Jarle nilsen
aase Simonsen
rolf Jarl Sjøen
torleiv kvalvik
Sverre rønnevig dy
odd Harald Hovland
Jarle møllerhaug
terje knoff

rådet avholdt 2 møter og behandlet 9 saker i 2014.

tore gautesenkjersti ø. Fjetland

arne Christian mohnkristine Skeie

Johan rokstad

Helge thorheim grethe Frøystad dag Helge Hellen

ruth g. ø. eriksen may Jorunn vatnaland

karsten a. larsen
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Havnedirektørens 
kommentar
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2014 ble et godt år for karmsund Havne-
vesen ikS. omsetningen endte på 63,6 mill. 
kr, noe som er tidenes høyeste omsetning 
for karmsund Havne vesen ikS. utover dette 
hadde karmsund Havnevesen sitt sjøområde 
rekord i antall anløp, med totalt 41.199 
 anløp, en økning på 7,7 prosent fra 2013.

i 2014 ble Hall C overlevert til technip 
som ny leietaker. i midten av februar stod 
hallen klar til innflytting for technip. technip 
har etablert en av sine hovedbaser på 
killing øy i Haugesund. Hallen er på totalt 
1.270 kvm, hvorav egen kontorseksjon 
med garderober og møterom. 

i 2014 ble det igangsatt et større ut-
fyllingsarbeid og reparasjon av killingøy-

moloen. moloen utrustes for å kunne stå i 
mot ekstreme værforhold, samt at det fylles 
ut om lag 7,5 dekar med nytt areal nord for 
moloen. Prosjektet vil gi  viktig areal til vi-
dereutviklingen av killingøy Subsea & off-
shorebase.

i 2014 ble det inngått to av de største 
avtalene i karmsund Havnevesens historie. 
deep ocean skal inn i ny, stor lager, kontor 
og industrihall på killingøy. karmsund Bulk 
terminal aS skal inn som leietaker i en ny 
bulkterminal på Husøy. dette blir en av nor-
dens største bulkterminaler og vil få en 
egen kaifasilitet i tilknytning til terminalen. 

karmsund Havnevesen har i 2014 
 levert et svært godt resultat. 9,7 millioner 

i overskudd gir oss muligheter til og ytter-
ligere bygge nødvendig infrastruktur i hav-
nene. Selv om gjelden har økt også i 2014, 
har karmsund Havnevesen solide og lang-
siktige kontrakter som gjør at framtiden 
ser lys ut. ved utgangen av 2014 var til-
nærmet alt bygningsareal som karmsund 
Havnevesen disponerer utleid. Samtidig 
har vi også sett en økning i utleie av uten-
dørs lagringsareal gjennom året, hoved-
sakelig i trafikkhavnen på Husøy.

i 2014 (andre cruisesesong) hadde 
Haugesund 11 cruiseanløp etter at den 
nye cruisesatsingen startet. dette må 
 betegnes som et meget positivt antall 
 anløp, etter kun snaue to år med organisert 
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arbeid for å tiltrekke cruiseanløp og gjes-
ter. utsiktene for 2015 tilsier 19 anløp, 
hvor av to anløp til Skudeneshavn. i 2017 
regner karmsund Havnevesen med å nærme 
oss 40 cruiseanløp.

godsmengden i karmsund Havneom-
råde hadde en flott vekst i 2014. Container 
(teu) økte fra 7.124 teu i 2013 til 11.506 
teu i 2014 (+61,5 prosent). godsomslag 
offentlig kai økte fra 906.719 tonn i 2013 
til 1.032.031 tonn i 2014, en vekst på 13,8 
prosent. godsomslag (offentlig og privat) 
økte fra 12.368.414 tonn i 2013 til 
12.479.126 tonn i 2014 (en vekst på en 
prosent). karmsund Havnevesen er meget 
positiv på sjøtransportens vegne, når det 

gjelder å få mer gods fra vei til sjø. karmsund 
Havnevesen ikS skal være en aktiv aktør i 
utbygging av havneanlegg og være en på-
driver for kontinuerlig utvikling av havner og 
maritim infrastruktur i regionen. i årene som 
kommer vil det rettes spesielt fokus mot vi-
dereutviklingen av karmsund trafikkhavn, 
Husøy. karmsund Havnevesen tar sikte på å 
bygge ut karmsund trafikkhavn videre i 
løpet av de kommende årene, slik at regio-
nens hovedhavn kan utvikles til å bli det vik-
tigste logi stikknutepunktet på vestlandet.

karmsund trafikkhavn har en svært 
sentral plassering i vår region og på vest-
landet. med store arealer klare til utvikling, 
god infrastruktur og et etablert logistikk-

senter, ser karmsund Havnevesen store 
muligheter for trafikkhavnens videre ut-
vikling. med stadig bedre veiforbindelser 
og kortere reisetid langs veien på vest-
landskysten, vil vår havn få en stadig vik-
tigere betydning som en av de store vest-
landshavnene. Hver uke kan man fra 
karmsund trafikkhavn nå mer enn 75 
 nasjonale og internasjonale havner gjen-
nom den linjegående trafikken. dette gjør 
Hauge sundregionen til en av regionene i 
landet med best utbygd havnetilbud.
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regnskap
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Statistikker karmsund Havnevesen er en av landets største havner målt i godsomslag. 

total godsmengde over offentlige og private havneanlegg i havneom-

rådet viser en oppgang på en prosent fra 12,36 millioner tonn gods 

i 2013 til 12,48 millioner tonn gods i 2014. godsomslaget på offentlig 

kai økte fra 906.719 tonn i 2013 til 1.032.031 tonn i 2014. Container-

aktiviteten over havneavsnittene ble registrert til 11.506 teu mot 

7.124 teu i 2013.  antall skipsanløp i hele havneområdet ble registrert 

til 41.199 i 2014 mot 38.240 i 2013.  

nøkkeltallene for karmsund Havnevesen ble som følger for 2014:

antall anløp: 41.199  = + 7,7 %

total tonnasje: 230.949.191 = + 45,2 % 

total godsmengde: 12.479.126 tonn =  + 0,9 %

Containertrafikk: 11.506 teu =  + 61,5%  

Fisk, fiskeprodukter og fiskerirelatert last: 232.136  tonn =  - 11,5 %

Kommentarer

Anløpsutvikling

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

Offentlige kaier Private kaier

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Godsomslag på offentlige kaier

800 000

850 000

900 000

950 000

1 000 000

1 050 000

1 100 000

Lasting + lossing i antall tonn

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tonnasjeutvikling

0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

250 000 000

Tonnasje

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Containertrafikk 2014

84 %  

16 %  

Offentlige kaier Private kaier

Last over alle kaier i havnen

58%  16% 

26% 

Våtbulk Tørrbulk Stykkgods

Godsomslag på private kaier

10 000 000

10 500 000

11 000 000

11 500 000

12 000 000

12 500 000

13 000 000

13 500 000

14 000 000

Lasting + lossing i antall tonn

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Containertrafikk i TEU

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Losset Lastet

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

84 %  

16 %  

Offentlige kaier Private kaier

58%  16% 

26% 

Våtbulk Tørrbulk Stykkgods

Regnskap

Karmsund  Havnevesen Årsberetning 2014   [  11 ]    



resultat

NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2 014 Budsjett 2 013

 anløpsavgift 4 776 091 4 300 000 4 788 229

 Saksbehandlingsvederlag 625 800 600 000 638 400

 kaiavgift 6 655 544 5 860 000 6 578 815

 vederlag roro 117 395 102 000 102 967

 varevederlag 4 360 426 3 000 000 3 707 390

 Passasjeravgift 78 304 100 000 91 580

 vederlag etter regulativ 6 894 090 5 206 000 6 170 190

 leieinntekter 36 506 780 35 942 000 34 085 426

 annen driftsinntekt 3 648 880 4 593 000 2 018 476

   Sum driftsinntekter 63 663 309 59 703 000 58 181 474

 varekostnad 913 729 680 542 1 011 407

2, 3, 5 lønnskostnad 14 621 331 13 014 731 12 228 595

4  avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 18 577 129 16 004 852 13 612 120

 vedlikeholdskostnad 5 576 063 8 300 000 6 914 247

9 annen driftskostnad 10 426 148 10 855 623 10 310 305

  Sum driftskostnader 50 114 400 48 855 748 44 076 674

 Driftsresultat 13 548 909 10 847 252 14 104 799

NOTE FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

 annen renteinntekt 1 425 457 900 000 686 597

 annen finansinntekt 2 000 000 1 500 000 2 250 000

  annen rentekostnad -7 238 153 -8 665 174 -6 304 557

 netto finansresultat -3 812 697 -6 265 174 -3 367 960

 ordinært resultat før skattekostnad 9 736 213 4 582 078 10 736 839

ekStraordinære PoSter 249 0

 Ordinært resultat 9 736 462 4 582 078 10 736 839

 ÅRSRESULTAT 9 736 462 4 582 078 10 736 839

 NOTE OVERFØRINGER

7 avsatt til annen egenkapital 9 736 462 0 10 736 839

 Sum  overføringer 9 736 462 0 10 736 839
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Balanse
pr 31. desember

NOTE EIENDELER 2 014 2 013
 ANLEGGSMIDLER   

 Varige driftsmidler   

 tomter, bygninger og annen fast eiendom 403 137 755 375 499 198

 driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 1 128 267 1 278 194

4 Sum varige driftsmidler 404 266 021 376 777 392

 Finansielle anleggsmidler   

investeringer i aksjer og andeler 25 060 100 25 060 100

 Sum finansielle anleggsmidler 25 060 100 25 060 100

 Sum anleggsmidler 429 326 121 401 837 492

 OMLØPSMIDLER   

 Fordringer    

 kundefordringer 4 563 555 3 239 730

 andre fordringer 3 533 146 3 764 046

 Sum fordringer 8 096 702 7 003 776

8 Bankinnskudd, kontanter og lignende 38 401 285 25 129 101

 Sum omløpsmidler 46 497 987 32 132 877

 SUM EIENDELER 475 824 109 433 970 370

NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2 014 2 013
 EGENKAPITAL   

  Innskutt egenkapital   

 annen innskutt egenkapital 1 300 000 1 300 000

 Sum innskutt egenkapital 1 300 000 1 300 000

 Opptjent egenkapital   

 annen egenkapital 136 172 829 126 436 367

 Sum opptjent egenkapital 136 172 829 126 436 367

7 Sum egenkapital 137 472 829 127 736 367

 GJELD     

 Annen langsiktig gjeld      

6 gjeld til kredittinstitusjoner 328 377 240 283 625 111

 Sum annen langsiktig gjeld 328 377 240 283 625 111

 Kortsiktig gjeld   

 leverandørgjeld 5 568 288 19 063 701

 Skyldige offentlige avgifter 2 023 337 1 370 166

 annen kortsiktig gjeld 2 382 415 2 175 025

 Sum kortsiktig gjeld 9 974 039 22 608 892

 Sum gjeld 338 351 279 306 234 003

 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 475 824 109 433 970 370
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Note 1   Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar 
med regnskapsloven av 1998 og god 
regnskapsskikk i norge.     
   
Hovedregel for vurdering og klassifi-
sering av eiendeler og gjeld   
eiendeler bestemt til varig eie eller 
bruk er klassifisert som anleggsmidler. 
andre eiendeler er klassifisert som om-
løpsmidler. Fordringer som skal tilbake-
betales innen et år er klassifisert som  
omløpsmidler. ved klassifisering av 
kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvar-
ende kriterier lagt til grunn.  

 omløpsmidler vurderes til laveste 
av anskaffelseskost og virkelig verdi.  

 anleggsmidler vurderes til anskaf-
felseskost og avskrives over forventet 
levetid. Hovedregelen er linær avskriv-
ning, men anleggsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives planmessig. 

 etter vurderinger i 2014 har leve-
tiden på bygg blitt nedjustert fra 30 år 
til 20 år som følge av beliggenheten og 
stor slitasje fra vær og vind.    
   
Valuta     
Pengeposter i utenlandsk valuta om-
regnes til balansedagens kurs.    
   
Immaterielle eiendeler 
utgifter til egen utvikling av immaterielle 
eiendeler kostnadsføres direkte. 

immaterielle eiendeler som er kjøpt 
enkeltvis, er balanseført til anskaffelses-
kost. immaterielle  eiendeler overtatt ved 
kjøp av virksomhet, er balanseført til 
anskaffelseskost når kriteriene for  
balanseføring er oppfylt.

immaterielle eiendeler med be-
grenset økonomisk levetid avskrives 
planmessig. immaterielle eiendeler 
nedskrives til gjenvinnbart beløp der-
som de forventede økonomiske for-
delene ikke dekker balanseført verdi og 

eventuelle gjenstående tilvirknings-
utgifter.  

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap 
og datterselskap
investeringer i datterselskaper vurde-
res etter kostmetoden. investeringene 
blir nedskrevet til virkelig verdi der-
som verdifallet ikke er forbigående og 
det må anses nødvendig etter god 
regnskapsskikk. mottatt utbytte og 
konsernbidrag fra datterselskapene er 
inntektsført som annen finansinntekt. 
tilsvarende gjelder for investeringer i 
tilknyttede selskaper.

Andre aksjer og andeler klassifisert som 
anleggsmidler 
aksjer og investeringer i ansvarlige sel-
skaper og kommandittselskaper hvor sel-
skapet ikke har betydelig innflytelse, er 
vurdert etter kostmetoden. investeringene 
nedskrives til virkelig verdi  ved verdifall 
som forventes ikke å være forbigående. 
mottatt utbytte fra selskapene inntekts-
føres som annen finansinntekt. 

Fordringer    
kundefordringer og andre fordringer er 
oppført til pålydende etter fradrag for 
avsetning til forventet tap. avsetning til 
tap gjøres på grunnlag av en individuell 
vurdering av de enkelte fordringer. 

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer 
kontanter, bankinnskudd og andre beta-
lingsmidler med forfallsdato som er kor-
tere enn tre måneder fra anskaffelse.   
    
Pensjoner    
Forsikrede pensjonsforpliktelser knyt-
tet til ytelsesordninger balanseføres 
ikke. alle innbetalinger til forsikringssel-
skapet, også innbetalinger til pensjons-

premiefond, kostnadsføres. Pensjons-
forpliktelser knyttet til aFP-ordningen 
balanseføres bare for den delen som an-
satte har valgt å ta ut. Forpliktelse knyt-
tet til fremtidig aFP-uttak balanse føres.  

Inntekter 
ved varesalg:
inntekt regnskapsføres når den er opp-
tjent, altså når både risiko og kontroll i 
hovedsak er overført til kunden. dette vil 
normalt være tilfellet når varen er levert 
til kunden. inntektene regnskapsføres  
med verdien av vederlaget på transak-
sjonstidspunktet.     

Ved tjenestesalg:    
inntekt regnskapsføres når den er opp-
tjent, altså når krav på vederlag opp-
står. dette skjer når tjenesten ytes, i 
takt med at arbeidet utføres. inntektene 
regnskapsføres med verdien av veder-
laget på transaksjonstidspunktet.

Kostnader 
kostnader regnskapsføres som hoved-
regel i samme periode som tilhørende 
inntekt. i de tilfeller det ikke er en klar 
sammenheng mellom utgifter og inn-
tekter fastsettes fordelingen etter 
skjønnsmessige kriterier. øvrige unn-
tak fra sammenstillingsprinsippet er 
angitt der det er aktuelt. 

Skatter      
Selskapets virksomhet vurderes som 
ikke skattepliktig.   

Offentlige tilskudd
investeringstilskudd er ført brutto i 
balansen og periodiseres over investe-
ringens økonomiske levetid som drifts-
inntekt. mottatte driftstilskudd perio-
diseres sammen med de kostnader 
tilskuddet   er ment å dekke.

noter
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Note 2  Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

 antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret:   17,0
 antall ansatte personer i regnskapsåret er:   18,0

 Ytelser til ledende personer Lønn  Andre godtgj.

 daglig leder    875 600  112 920

 Styret    276 991   -  

 rådet    34 800   -  
 

 daglig leder er omfattet av bedriftens ordnære pensjonsordninger 

Revisor  

godtgjørelse til revisjon utgjør i 2014 kr 87.000,- ekskl.mva 

 Selskapet har deloitte som revisor. 

Note 3  Lønnskostnad

Lønnskostnad    2014   2013

lønn 10 351 763  9 056 492 

Folketrygdavgift 1 851 292  1 528 810 

Pensjonskostnader  2 268 445  1 495 413

andre ytelser  149 831  147 880

Sum  14 621 331  12 228 595

Note 4  Varige driftsmidler

Tomter  Bygn. og annen  Maskiner Driftsløsøre Sum
 fast eiendom  og anlegg  inventar, verktøy o l

anskaffelseskost 01.01.14  64 453 794  405 964 023  -    15 065 189  485 483 006 
tilgang  437 370  34 962 436  -    411 798  35 811 604 
anlegg under utførelse  -    33 623 188  -    -    33 623 188 
avgang  -    -    -    -   
Anskaffelseskost 31.12.14  64 891 164  474 549 647  -    15 476 987  554 917 798 
akk. avskrivninger 31.12.14  -    136 303 057  -    14 348 720  150 651 777 
netto akk. og rev.      

nedskrivninger 31.12.14  -  -  -  -  -

akk. avskr., nedskr. og rev.

Nedskrivninger 31.12.14  -    136 303 057  -    14 348 720  150 651 777 
Bokført verdi pr. 31.12.14  64 891 164  338 246 590  -    1 128 267  404 266 021 
Årets avskrivninger  -    -18 015 399  -    -561 726  -18 577 125 

varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid.  etter nye vurderinger i 2014 har levetiden på bygg blitt nedjustert fra 30 år til 20 år, 
og avskrivningene blir følgelig noe høyere enn budsjettert som følge av denne endringen. avskrivningene er som hovedregel fordelt linært over antatt 
økonomisk levetid. 
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Note 5   Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser 

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.   Selskapet har pensjonsordning som 
tilfredsstiller kravene i denne loven. Selskapets ytelsesbaserte pensjonsordninger gir rett til definerte fremtidige ytelser. disse er i  
hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forplik-
telsene er fondert gjennom et forsikringsselskap.  

 Fonderte pensjonsordninger 

 2 014  2 013  2 012

Årets pensjonspremie klP  1 794 381  1 043 276  1 316 254

Årets pensjonspremie HkP 503 028  526 917 541 094 

   

antall personer omfattet av ordningen 01.01.14  01.01.13  01.01.12

aktive klP 10  12  13

aktive HkP  3  3  3

KLP

Pensjonsforpliktelse  2 014  2 013  2 012

netto forpliktelse  4 184 492  3 422 722  2 869 523 

netto pensjonskostnader  744 810  905 115  843 363 

administrasjonskostnader  71 699  51 770  49 850 

amortisert premieavvik i år 88 155  79 516  37 212 

innbetalt premie  -1 794 381  -1 043 276  -1 316 254 

netto estimatavvik i år  -30 557  768 645  939 028 

Netto forpliktelse UB 31.12  3 264 218  4 184 492  3 422 722 

Økonomiske forutsetninger (ytelsesbaserte ordninger)  31.12.14  31.12.13  31.12.12

diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % 4,50 %

Forventet lønnsregulering 2,97 % 2,87 % 3,16 %

Forventet pensjonsøkning 2,97 % 2,87 % 3,16 %

Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (g) 2,97 % 2,87 % 3,16 %

Forventet avkastning på fondsmidler 4,65 % 5,00 % 5,50 %

HKP

3 ansatte er medlem av Haugesund kommunale Pensjonskasse HkP

Pensjonsforpliktelse  2 014  2 013  2 012

netto forpliktelse 6 367 085  6 882 977  7 034 942 

netto pensjonskostnader -1 476 216  84 320  441 486 

aga innbetalt premie/tilskudd -70 927  -74 295  -76 294 

innbetalt premie  -503 028  -526 917  -541 094 

Netto forpliktelse UB 31.12  4 316 914  6 366 085  6 859 040 

innbetalt premie  -541 094 

Netto forpliktelse UB 31.12    5 700 558 
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 Note 6   Annen langsiktig gjeld 

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:  2 014  2013
gjeld til kredittinstitusjoner  328 377 240  283 625 110 
øvrig langsiktig gjeld  -    -   
 Sum annen langsiktig gjeld 328 377 240  283 625 110 
eierkommunene står som garantist for lånene i henhold til eierandel  
i karmsund interkommunale Havnevesen.   

 Note 7   Egenkapital 

 2014
inngående balanse  127 736 367
resultat 9 736 462
Utgående balanse 137 472 829 

 Note 8   Bankinnskudd 

 Bankinnskudd, kontanter og lignende omfatter bundne skattetrekksmidler med kr 727.231,-. 

 Note 9   Havnestyrets disposisjon 

Havnestyrets disposisjon er belastet med kr 202.622 i 2014.   

 Note 10  Datterselskap, tilknyttet selskap m.v.  

Firma  ansk.-  tidspunkt Forretningskontor Stemmeandel eierandel

garpeskjær eiendom aS 10.2.2010  Haugesund 50 % 50 %

garpeskjær eiendom iS 6.3.2013  Haugesund 50 % 50 %

Firma egenkapital  Årsresultat  andel egenkapital Bokført verdi

garpeskjær eiendom aS 5 000 000  145 740  2 500 000  

garpeskjær eiendom iS 44 976 022  3 570 336  22 488 011  

 49 976 022  3 716 076  24 988 011  25 050 000
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Hovedkontor Haugesund, Killingøy:

Postboks 186, n-5501 Haugesund

telefon 52 70 37 50

telefax 52 70 37 69

e-post: postmottak@karmsund-havn.no

Avd. kontor Karmøy:

karmsund trafikkhavn, Husøy

telefon 52 70 37 50

telefax 52 70 37 69

www.karmsund-havn.no
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