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Årsberetning 2018
Asker og Bærum Vannverk IKS

DElTE ERABV
Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV), er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Asker
og Bærum. ABV IKS er organisert som et interkommunalt selskap i medhold av Lov om
interkommunale selskaper.

Selskapets formål er å forestå anlegg og drift av et felles vannverk med Holsfjorden som vannkilde,
herunder administrere og forvalte deltakernes interesser og rettigheter knyttet til beskyttelse og
bruk av vannressursene i Holsfjorden.

Hver av deltakerne har rett til å utnytte den andel av vannverkets totale kapasitet ved Holsfjorden
som tilsvarer sin 50% eierandel.

Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal selskapet:
• Foreta de investeringer og utbygginger som er nødvendige for å tilfredsstille de hygieniske

krav som ellers pålegges fra myndighetene eller som selskapet finner nødvendig
• Foreta de investeringer som finnes nødvendig for å drive virksomheten på en mest mulig

hensiktsmessig og regningsvarende måte ut fra deltakerkommunenes konkrete ønsker og
behov

• Ha mulighet til å påta seg drift av andre selskapers eller kommuners vannforsyningsanlegg

Daglig leder
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Styrets beretning for 2018 
Asker og Bærum Vannverk (ABV IKS) er et interkommunalt vannverk som leverer drikkevann til 

eierkommunene Asker og Bærum. 

Selskapet eier og drifter Holsfjordanlegget, som består av Toverud pumpestasjon, overføringstunnel 

mellom Toverud og Kattås, Kattås vannbehandlingsanlegg, Staver fordelingsskum med tilhørende 

ledningsnett. Selskapet har en driftsavtale med Bærum kommune om drift og vedlikehold av Aurevann 

vannbehandlingsanlegg i Lommedalen, Sollihøgda vannverk, høydebassenger og tilsynsansvar for 

nedbørsfeltet til Aurevannsanlegget.  

 

Styret og representantskapet. 

Året 2018 var Asker og Bærum Vannverks 33. hele driftsår. Det har vært avholdt 6 styremøter og det 

er behandlet 34 saker. Representantskapet har avholdt 3 møter og behandlet 8 saker.  

Representantskapet består av varaordføreren i Asker og varaordføreren i Bærum. Styrets leder og daglig 

leder deltar i representantskapets møter.  

Styret består av seks medlemmer pluss fire varamedlemmer, valgt av representantskapet. Daglig leder, 

en ansattrepresentant og en representant for hver av eierkommunene deltar i møtene. 

Begge kjønn er likt representert i styret. 

  

Økonomi 

Totale inntekter var i 2018 kr 38,93 mill hvorav kr 20,46 mill var inntekter knyttet til driften av 

Holsfjordanlegget og kr 18,33 mill var inntekter for driften av Aurevannsanlegget.  

Selskapet har i 2018 i tillegg hatt kr. 144.000 i inntekt fra utleie av lokaler til en barnehage.    

 

Årets resultat viser et overskudd på kr. 237 024,- 

 

Styret foreslår å disponere årets overskudd mot annen egenkapital. 

 

Samlede investeringer i 2018 beløp seg til kr. 8 406 316,-  

7 761 771,- er relatert til forprosjektering av nytt vannbehandlingsanlegg Holsfjorden og investeringen 

er lånefinansiert i Kommunalbanken.  

 

Selskapets eiendeler var ved utgangen av 2018 på kr 66 993 614,- Langsiktig gjeld er kr. 34 025 000,- 

og kortsiktig gjeld kr. 8 295 379,-. Selskapet har god likviditet.  

 

Anleggsmidler utgjør kr 48 153 710,- og egenkapital er på kr 24 673 235,-.  
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Arbeidsmiljø, personale og samfunn 

Ved utgangen av året 2018 hadde ABV 14 ansatte. Det er felles beredskap for begge vannverk. 

Vaktturnusen er 6 delt, vaktansvarlig driftsoperatør har døgnvakt i en uke av gangen. Det er 2 kvinner 

ansatt i selskapet. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette generelle tiltak med hensyn til 

likestilling. Selskapet praktiserer likelønn. 

 

Styret anser ABV’s arbeidsmiljø som godt, og det er ingen kjente brudd på etiske retningslinjer. 

ABV har etablert rutiner for internkontroll, beredskapsplaner og kvalitetssikringssystemer. HMSS er 

et fast punkt på allmøter og tilfredsstiller internkontrollforskriften. ABV har avtale om 

bedriftshelsetjeneste og alle ansatte har tilbud om årlig helsekontroll. ABV hadde et totalt sykefravær 

på 3,1% fordelt på egenmeldt korttidssykefravær (0,8%), legemeldt sykefravær (2,3%), som tilsvarer 

93 arbeidsdager i 2018. Det har i løpet av året ikke vært personulykker eller hendelser som har hatt 

negative konsekvenser for det ytre miljøet.  

 

Framtidsutsikter 

ABV har og vil fortsatt ha fokus på effektiv og sikker drift, samt vedlikehold av anleggene. 

Vi arbeider målrettet med kompetanseoppbygging og tiltak som er nødvendige for å være en stabil og 

sikker leverandør av hygienisk trygt drikkevann til våre eierkommuner. Selskapets ansatte har i 2018 

bidratt med innlegg, foredrag og som deltagere på nasjonale og internasjonale vannfaglige seminar.   

 

For fortsatt å kunne levere drikkevann av høy kvalitet og for ikke å bryte Drikkevannsforskriften 

arbeider selskapet videre med planer for å ha et nytt vannbehandlingsanlegg for vann fra Holsfjorden 

i prøvedrift fra 2024. 

Et Forprosjekt startet opp høsten 2017 og det bygger på vurderingene fra Skisseprosjektet av 2016, i 

tillegg til felt- og ingeniørgeologiske undersøkelser i 2017.  

I arbeidet med Forprosjektet er det tatt utgangspunkt i vannbransjens arbeid med bærekraft, som har 

forankring i FNs bærekraftmål og det er utførte livsløpsvurderinger knyttet til klimagassutslipp. 

 

Det nye vannbehandlingsanlegget skal: 

• Forsyne hele Asker og Bærum i en estimert normalsituasjon i 2050.  

• Produksjonskapasitet skal være 80 000 m³ /døgn med mulighet for fremtidig utvidelse  

• Rentvannsbassenger for døgnutjevning og rentvann i kriseberedskap  

• Sluttdesinfeksjon med tilstrekkelig hygieniske barrierer og som oppfyller alle krav satt i 

Drikkevannsforskriften 

• Sikker håndtering av avløpsvann og slam 

• Beliggenhet skal være på Kattås og anlegget skal ligge i fjell 

• I drift og levere vann ut på ledningsnettet i 2025. 

 

Forprosjektet ble avsluttet ved årsskifte 2018/2019 og overlevert ABV innenfor kostnadsrammen.  
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ABVs styre, representantskap og politisk ledelse i eierkommunene Asker og Bærum vil bli forelagt et

beslutningsgrunnlag for iverksettelse av detaljprosjektering i løpet av første halvår 2019.

I løpet av høsten 2018 er det på Aurevannanlegget gjennomført utskifting av eldre filtermateriale på
filterlinje-2. Det opprinnelige filtermaterialet av plast fra 1999 er erstattet med kvartssand og Filtralite,
tilsvarende det som ble skiftet på filterlinje i i 2016. Filterlinje-2 ble satt i prøvedrift ved årsskifte
2018/19.

Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap, balanse, noter og kontantstrømoppstilling et

riktig bilde av selskapets resultat for 2018 og Økonomiske stilling ved årsskiftet.

Kattås, 18. februar 2019
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Organisasjon 
Representantskapet 

  

Bærum kommune      Asker kommune 

Ole Kristian Udnes      Leif Frode Onarheim 

Leder                   Nestleder  

 

Lisbeth Hammer Krog     Lene Conradi 

Varamedlem      Varamedlem 

 

Vervet som leder for representantskapet alterneres mellom varaordførerne etter to år. Når 

representantskapsledervervet utføres av Bærums varaordfører, skal styreledervervet utføres av et 

styremedlem fra Asker og når representantskapsleder er fra Asker skal styreleder være fra Bærum. 

Selskapet skal ha et styre med 6 medlemmer og 4 varamedlemmer, halvparten fra hver av deltakerne. 

Styremedlemmer/varamedlemmer velges for 2 år, med mulighet for gjenvalg. 

 

Styret 2018 

 

 

Asker kommune      Bærum kommune 

Medlemmer  

Cathrin Bretzeg  

Leder  

 

John Nyheim 

 

 

Synnøve Væring Bekker  

 

Varamedlemmer  

Kjetil Stake  

 

 

Sissel Eggesbø 

 

 

 

Medlemmer  

Kari Østerud  

Nestleder 

 

Hans Olav Sandbakken 

 

 

Asbjørn Johnsrud  

                 

Varamedlemmer 

Johan Ratvik 

 

 

Maj Berger Sæther  

 

 

 

               

 

Administrasjon 

Hans Erik Lie -   Daglig leder  

Karin Ugland Sogn - Kvalitetsleder 

Jon Mobråten - Driftsleder 

Christian Finstad – Ass. Driftsleder 

 

Driftspersonale: 

Vigdis Bjerke, Thorbjørn Undrum, Jon Egil Hovde, Eivind Andre Garen, Øyvind F. Breien    

Henrik Hassem, Henrik Stam, Rune Sparre, Jan Steinar Røsting Brekke, Didrik N. Vidala   
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Årets virksomhet 

 
Begge anleggene har levert nok, godt og helsemessig trygt vann til eierkommunene gjennom hele året. 
En kald og snørik vinter gav stabile forhold med god råvannskvalitet frem til vårløsningen. Sommeren 
2018 viste seg som en av de varmeste og tørreste på lenge, noe som resulterte i liten avrenning i 
nedbørsfeltet, et lavt fargetall og et gjennomgående høyt vannforbruk frem til høsten.  
Holsfjorden er en stor og robust kilde og ble tilnærmet ikke påvirket av den varme og tørre sommeren. 
Holsfjorden er i så måte en meget viktig råvanns ressurs og en garantist for nok råvann også i varme tørre 
perioder. Det ble imidlertid også i 2018 observert noen tilfeller av økt turbiditet og ujevn vanntemperatur 
som følge av vipping av sprangsjiktet på grunn av vær og vind. Den varme tørre sommeren medført ønske 
om leveranse av suppleringsvann til våre nabokommuner og deres vannverk. Totalt ble det i 2018 
produsert og levert samlet 21 440 000 m3 vann fra ABVs to anlegg, en økning på +15% i forhold til 2017.  
 
Driften av vannverkene har forløpt uten store problemer, og alt utstyr har fungert godt. 
 
Aurevannanlegget leverte 8,39 mill m³ vann til Bærum kommune i 2018. En økning fra 2017 på +20% 
På Aurevannanlegget har det i løpet av året vært foretatt flere omfattende vedlikeholdsoppdrag og 
utskiftninger. Filtermassen på filterlinje-2 er skiftet ut og i denne perioden har anlegget produsert kun 
over filterlinje-1. Overføringstunnelen mellom Søndre Heggeligvann og Trehørningsvassdraget har blitt 
inspisert og er funnet å være i god stand.  
 
Holsfjordanlegget hadde i 2018 en mer variert produksjon enn for et normalt år. Det ble registrert to 
produksjonstopper ifm den varme tørre sommeren og med leveranse av suppleringsvann til Glitre vannverk 

på høsten. Totalt ble det levert 13,05 mill m3 som er en økning på 11,6% i forhold til 2017. Asker tok ut 
7,38 mill m3 og Bærum 5,67 mill m3.  
 
Den tørre og varme sommeren ble etterfulgt av en våt og fuktig høst, og alle vann i nedslagsfeltet var 
tilbake til normalvannstand ved årsskifte. 
 
Et omfattende arbeid relatert til sikring av vannbehandlingsanleggene (Skallsikringsprosjektet) er 
iverksatt. Det er knyttet til områdesikring, fysisk sikring, elektronisk sikring i tillegg til bevisstgjøring og 
sikring mot CYBER trusselen. Skallsikringsprosjektet skal etter planen fullføres i 2019. 
 
Det er utarbeidet separate kvalitetsrapporter for vannbehandlingsanleggene. 
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Nøkkelopplysninger  
 

HOLSFJORDANLEGGET 
benytter Holsfjorden som vannkilde.  
Vannet pumpes fra pumpestasjonen ved 
Toverud og overføres til 
vannbehandlingsanlegget via en 
overføringstunnel.  
 
Vannbehandlingsanlegget benytter UV og 
natriumhypokloritt til desinfeksjon. 
 
Vannbehandlingsanlegget har 
nødstrømsaggregat og UPS-anlegg. 
 
Holsfjordanlegget har kapasitet til å levere 

hygienisk trygt drikkevann til alle 

innbyggere i Asker og Bærum kommuner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUREVANNSANLEGGET 
benytter Trehørningsvassdraget og 
Heggelivassdraget i hjertet av Nordmarka 
som vannkilder og all vannleveranse foregår 
med selvfall. 
 

Vannbehandlingsanlegget består av et 
kjemisk fullrenseanlegg før desinfeksjon 
med natriumhypokloritt og UV. Slammet fra 
renseanlegget leveres til jordforbedring. 
 
Vannbehandlingsanlegget har 
nødstrømsaggregat og UPS-anlegg.  
 

Aurevannsanlegget har kapasitet til å levere 

hygienisk trygt drikkevann til alle 

innbyggere i Bærum kommune.  
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Resultatregnskap 2018
Asker og Bærum Vannverk IKS

Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett

Note 2018 2018 2017 2017

Inntekter Bærum kommune 1 27 572 343 28 778 317 24 324 975 25 151 375

Inntekter Asker kommune 2 11 216 788 12 390 683 8 912 521 11 307 625

Andre driftsinntekter 144 000 0 144 000 0

Sum driftsinntekter 38 933 131 41 169 000 33 381 496 36 459 000

Mengdeavhengig produksjonskostnad 10 657 699 9 410 000 8 703 153 8 955 000

Annen direkte produksjonskostnad 4 560 688 4 815 000 1 926 193 2 885 000

Lønns- og personalkostnader 3 13 678 829 15 069 000 12 793 368 14 500 000

Avskrivninger 4 4 588 819 4 750 000 4 786 791 4 750 000

Vedlikehold/drift verksted, materiell, bygning 2 737 494 3 861 000 2 311 826 2 711 000

Diverse konsulenter, regnskap, revisjon 992 579 1 055 000 1 009 752 660 000

Administrasjon, kontor, kurs, telefon 253 131 384 000 409 055 370 500

Drift/leie transportmidler 119 903 160 000 126 633 117 000

Transport, reise 272 018 310 000 231 027 322 000

Annonser, forsikring, kontingenter, gaver 402 655 685 000 462 684 560 500

Diverse driftskostnader 11 237 20 000 16 085 9 000

Sum driftskostnader 38 275 052 40 519 000 32 776 567 35 840 000

Driftsresultat før finansposter 658 079 650 000 604 929 619 000

Finansinntekter 196 815 160 000 161 279 140 000

Finanskosntader 604 800 810 000 558 791 619 000

Netto finansposter -407 985 -650 000 -397 512 -479 000

Driftsresultat etter finansposter 250 094 0 207 417 140 000

Betalbar skatt 9 13 070 0 11 224 0

Resultat etter skatt/årsresultat 237 024 0 196 193 140 000

Disponering av årets overskudd :

Annen egenkapital 01.01.18 24 436 211

Regnskapsmessig overskudd 2018 237 024

Annen egenkapital 31.12.18 24 673 235
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Balanse 2018
Asker og Bærum Vannverk IKS

Hans Erik Li
Daglig leder

48153710 44336212
48153710 44336212

48153710 44336212

6249440 4731 369
2976736 299928
9226176 5031297

9613728 17618936

18 839 904~ 22 650 233

66993614 66986445

24 673 235 24 436 211
24673235 24436211

34 025 000 36 975 000
34 025 000 36 975 000

5072214 2129757
13070 11225

1084079 1611492
2126016 1822761
8295379 5575235

42320379 42550235

66993 614 66 986 446

Karl østerud

Nestleder.— ~

Jo

Synnøve Væring Bekker

2018 2017Note

9
10
11

EIENDELER

Anleggsmidler
Vannanlegg, varige driftsmidler
Sum varige driftsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Fordring pa eierkommuner
Andre fordringer
Sum fordringer

Bankinnskudd

Sum omlopsmidler

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Annen egenkapital
Sum egenkapital

Gjeld
Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandø rgjeld
Betalbar skatt, ikke utlignet
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

7/,,
Ca n’~r~’zeg

ans 0 av Sandbakke)Ç

As.ørnJohnsrud

Asker, 18. mars 2019
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Kontantstrømoppstilling
Asker og Bærum Vannverk IKS

2018 2017

Likvider tilført/brukt på virksomheten :

Årsresultat 237 024 196 193

+ Ordinære avskrivninger 4 588 819 4 786 791

Tilført fra årets virksomhet 4 825 843 4 982 984

+/- Endring i lager, debitorer og kreditorer 2 964 599 913 391

+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter -4 439 334 3 202 823

A = Netto likviditetsendring fra virksomheten 3 351 108 9 099 198

Likvider tilført/brukt på investeringer :

- Investeringer i varige driftsmidler -8 406 316 -3 913 174

+/- Endring andre investeringer 0 0

B = Netto likviditetsendring fra investering -8 406 316 -3 913 174

Likvider tilført/brukt på finansiering :

- Nedbetaling av gjeld/ + opptak nye lån -2 950 000 3 050 000

C = Netto likviditetsendring fra finansiering -2 950 000 3 050 000

+ Likviditetsbeholdning 01.01. 17 618 936 9 382 912

A + B + C Netto endring i likvider gjennom året -8 005 208 8 236 024

= Likviditetsbeholdning 31.12 9 613 728 17 618 936
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Spesifikasjoner til kontantstrømoppstilling
Asker og Bærum vannverk IKS

2018 2017

Endring i lager, debitorer 22 142 -22 142

Endring i lager, kreditorer 2 942 457 935 533

Sum endringer i lager, debitorer, kreditorer 2 964 599 913 391

Endring i forskuddsbetalte kostnader -2 686 085 1 501 270

Endring i påløpte kostnader -1 753 249 1 701 553

Sum endring i andre tidsavgrensningsposter -4 439 334 3 202 823

Nøkkelsystem/skallsikring - begge anlegg -94 235 -15 770

Forprosjekt FFH (2017-2018) -7 761 771 -3 727 660

Anleggsdeler Toverud/Kattås -550 310 -169 744

Endring investeringer -8 406 316 -3 913 174

Opptrekk lån Kommunalbanken 0 6 000 000

Nedbetaling lån Kommunalbanken -2 950 000 -2 950 000

Nedbetaling av lån/opptak nytt lån -2 950 000 3 050 000
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Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV IKS) 

 

Noter til regnskapet for 2018 
 

 

Regnskapsprinsipper 

 

Årsregnskapet for 2018 er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små 

foretak.  

 

Klassifisering og vurdering av balanseposter 

 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 

balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som 

anleggsmiddel/langsiktig gjeld. 

 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 

nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke 

forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

 

Fordringer 

 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. 

 

Varige driftsmidler 

 

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år 

og har en kostpris som overstiger kr 100.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende 

under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i 

takt med driftsmidlet. 

 

Pensjoner 

 

Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte er ikke balanseført. Det vil si at 

kostnaden er lik årets utbetalinger til ordningen. Forpliktelser/pensjonsmidler knyttet til kollektiv 

pensjonsordning er ikke balanseført. Det vil si at pensjonskostnaden er lik året pensjonspremie, samt 

innbetaling til premiefond med fradrag for avkastning. 

 

Skatt 

 

Det er bedt om fritak for innlevering av selvangivelse på grunnlag av at selskapet ikke har erverv som 

formål, jfr. skatteloven § 2-32 første ledd. Ligningskontoret har lagt til grunn at selskapet ikke har 

erverv som formål, slik at det er fritatt for plikt til å betale formues- og inntektsskatt. Det foreligger 

dermed heller ingen plikt til å levere selvangivelse, jfr. ligningsloven § 4-2 nr. 1 bokstav a.  
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Note 1. Inntekter Bærum kommune. 

 

 

Drift og vedlikehold         3.811.863 

Kapital           2.595.037  

Mengdeavhengig (5.678.879 kbm)       2.837.905 

Drift av anlegg for Bærum kommune    18.327.538 

 

Sum                     27.572.343 

 

  

 

Note 2. Inntekter Asker kommune. 

 

 

Drift og vedlikehold         4.906.879 

Kapital           2.595.037 

Mengdeavhengig (7.376.126 kbm)       3.714.872 

 

Sum         11.216.788 

 

 

Note 3. Lønns- og personalkostnader, godtgjørelser. 

 

                   2018          2017  

 

Lønninger        10.453.384  9.734.608  

Pensjonskostnad         1.047.194*   1.080.485 

Godtgjørelse til styremedlemmer          268.510     245.761 

Arbeidsgiveravgift         1.659.196   1.562.158 

Andre personalkostnader           250.545     170.356 

 

Sum lønnskostnader i resultatregnskapet    13.678.829           12.793.368 

 

Antall årsverk           14   14 

 

 

* Årets premie   kr.  1.236.697 (se note 12) 

   Trukket fra ansatte 2018  kr.    (189.503) 

 

  Årets pensjonskostnad  kr.  1.047.194 

 

 

Godtgjørelser 

 

Det er i 2018 utbetalt kr. 1.079.665 til daglig leder, hvorav kr. 4.392 gjelder elektronisk kommunikasjon, 

kr. 7.259 gjelder skattepliktig del av forsikringer og kr. 15.625 gjelder andre utgiftsgodtgjørelser. 

Trukket premie til pensjonsordning er kr. 19.204. 
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Honorar til styrets leder var i 2018 kr. 64.568. Honorar til øvrige styremedlemmer og 

representantskapsmedlemmer var i 2018 samlet kr. 203.942. 

 

Det er ikke ytet lån til ledende personer i selskapet. 

 

Det er kostnadsført kr. 55.750,- eks.mva. i honorar til revisor i 2018. Beløpet inkluderer honorar for 

kontroll og attestasjon i forbindelse med KOSTRA-rapportering. 

 

 

Note 4. Varige driftsmidler. 

 

 

 

     Anl./prosjekt  

 

Anskaffelsesk.01.01   78.967.056  

 

Tilgang      8.406.316            

Avgang        0   

 

Anskaffelseskost 31.12  87.373.372  

 

Akkumulerte avskr.   39.219.662 

 

Bokført verdi 31.12   48.153.710 

 

Årets ordinære avskr.     4.588.819 

 

Avskrivningssats            3/5/10/20 år  

 

Årets investeringer er finansiert av selskapets egne midler og låneopptak i Kommunalbanken. 

 

 

Note 5. Andre fordringer. 

 

Forskuddsbetalte forsikringer         103.164 

Forskuddsbetalt pensjon 2019     1.191.327  

Andre forskuddsbetalte kostnader          95.807 

Fordring VAV            55.501 

Til gode MVA 6. termin 2018     1.530.937      

 

Sum kortsiktige fordringer       2.976.736 

 

 

Note 6. Bundne midler. 

 

Posten inneholder bundne skattetrekkmidler med kr. 614.693. Skyldig skattetrekk pr. 31.12.18 er 

kr. 629.729. Selskapet har fast skattetrekkskonto. Innestående beløp er økt med kr. 20.000 til kr. 634.693 

07.01.2019. 
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Note 7. Egenkapital. 

 

     Annen EK 

       

Egenkapital 01.01.18   24.436.211 

  

Årets resultat         237.024  

 

Sum egenkapital 31.12.18  24.673.235 

 

 

Note 8. Gjeld til kredittinstitusjoner. 

 

Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt :      2018  2017 

 

Kommunalbanken       34.025.000      36.975.000 

          

Det er ikke stillet sikkerhet for lån utover det som følger av eierkommunenes ansvar ovenfor et 

interkommunalt selskap. 

 

 

Note 9. Skatt 

 

Selskapet leier ut lokaler til en barnehage i Vestmarkveien 161. Etter overenskomst med skatteetaten 

innrapporteres dette på skjema RF-1189 – Årsoppgjør for utleie av eiendom. Skattegrunnlaget er  

overskudd ved utleien. For 2018 utgjør dette : 

 

 Overskudd   56.824 

 Skatt 23 %   13.070 

  

Note 10. Skyldige offentlige avgifter. 

 

Skattetrekk ansatte          629.729 

Skyldig arbeidsgiveravgift             454.350 

 

Sum skyldige offentlige avgifter     1.084.079  

 

 

Note 11. Annen kortsiktig gjeld. 

 

Gjeld ansatte                 161 

Skyldig feriepenger                 1.164.004 

Påløpt rente, Kommunalbanken        110.038 

Annen påløpt kostnad          851.813 

 

   Sum annen kortsiktig gjeld                 2.126.016 
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Note 12. Pensjoner. 

 

Selskapet har kollektiv pensjonsordning og AFP ordning i Bærum Kommunale Pensjonskasse. 

Pensjonsforpliktelser knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført, det vil si at 

pensjonskostnaden er lik årets premie som utgjør kr. 1.236.697, se note 3.  

      

         31.12.18    31.12.17 

 

Brutto pensjonsforpliktelse    33.401.606  28.282.481 

Brutto pensjonsmidler              34.575.407           (30.385.570) 

  

Netto forpliktelse     (1.173.801)          (2.103.089) 

 

 

Note 13. Etterkalkyle selvkost. 

 

Etterkalkyle av selvkost for Holsfjordanlegget. Selskapet drifter også Aurevannsanlegget, men dette er 

ikke tatt med i beregningen da det inngår i selvkostberegningen hos Bærum kommune. 

 

         Faktisk 2018     

Lønn           4.896.928 

Mengdeavhengige driftskostnader       6.552.777 

Andre direkte produksjonskostnader         1.780.440 

Andre driftskostnader         2.041.376   

 

Sum driftskostnader       15.271.521  

 

Avskrivninger          4.588.819  

Kalkulatoriske renter*        1.096.006 (2,37 %) 

 

Selvkost (maksimalpris)      20.956.346 

 

Pris vannleveranse       20.461.593    

      

Faktisk pris under selvkost           494.753 

 

 

*5 års swaprente + 0,5 prosentpoeng  
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Til representantskapet i Asker og Bærum Vannverk IKS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Asker og Bærums Vannverk IKS’ årsregnskap som viser et overskudd på kr 237 024.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap, og kontantstrømoppstilling
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av
viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i lov om interkommunale selskaper, forskrift om
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god regnskapsskikk i
Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til
disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. øvrig informasjon består av årsberetning og informasjon
selskapets årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig lederes ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler,
tilleggsbestemmelser i lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og
årsberetning for interkommunale selskaper og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig
for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Registrert i Foretaksregisteret
Tohmatsu Limited (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities, DTTL and each of its member firms are Medlemmer av Den norske Revisorforening
legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Organisasjonsnummer: 980 211 282
Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms.

© Deloitte AS
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
på tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av &rsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske
beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I
tillegg:

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger
eller overstyring av intern kontroll.

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av
revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som
ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at
budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.
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Konklusjon om årsberetningen
Basert p~ v~r revisjon av ~rsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene
&sberetningen om ~rsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av
overskuddet er konsistente med ~rsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert p~ v~r revisjon av ~rsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrolihandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til ~ sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Drammen, 18. mars 2019
Deloitte AS

Kja~tan Kvamme
stats’~itorisert revisor
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Til
Asker og Bærum Vannverk IKS

REVISORS UTTALELSE VEDRØRENDE KONVERTERING AV DATA FRA ASKER OG BÆRUM
VANNVERK IKS SITT REGNSKAP TIL STATEN FOR REGNSKAPSÅRET 2018

Etter § 8 i forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper, kommunale og fylkeskommunale
foretak som driver næringsvirksomhet av 21. oktober 2003, kreves det at revisor bekrefter metode for
konvertering av data fra selskapets intern- ellereksternregnskap til regnskapsrapporteringen til staten
(KOSTRA). Med dette som utgangspunkt er v~r kontroll av Asker og Bærum Vannverk IKS sin
regnskapsrapportering til staten for 2017 utført i samsvar med ISRS 4400 Avtale kontrollhandlinger.
Kontrollhandlingene er kun utført for ~ vurdere riktigheten i konverteringen av regnskapsdata fra
selskapets regnskap til regnskapsrapporteringen til staten.

Vi har kontrollert at:

- Inntekter og utgifter i eksternregnskapet beløpsmessig stemmer med inntekter og utgifter
rapportert i regnskapsrapporten.

- Inntekter og utgifter i eksternregnskapet er registrert p~ riktig tjenestedimensjon i
regnskapsrapporten i henhold til vedlegg til rapporteringsforskriften.

Vi har i v~r kontroll ikke avdekket vesentlige feil eller mangler.

Siden de ovenstående kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll, gir vi
ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil. Dersom vi hadde
utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet revisorkontroll, kunne andre
forhold ha kommet til v~r kunnskap og blitt rapportert til dere.

V~r rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt av rapporten og
til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål.

Drammen, 12. mars 2019
Deloitte AS

Kja an Kvamme
stat utorisert revisor

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NWE LLP, a member firni of Deloitte Touche Registrert Foretaksregisteret
Tohmatsu Limited (‘DTTL’), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are Medlemmer av Den norske Revisorforening
egally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global’) does not provide services to clients. Organisasjonsnummer: 980 211 282
Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms.

© Deloitte AS
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