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Årsberetning 2017
Asker og Bærum Vannverk IKS

DETTE ER ABV
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 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

Hans Er
Daglig leder



Styrets beretning for 2017
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 Kattås vannbehandlingsanlegg og Toverud

pumpestasjon, i tillegg til ledningsanlegg og Staver fordelingsskum som ligger ved kommunegrensen

mellom Asker og Bærum. Selskapet har en driftsavtale med Bærum kommune om drift og vedlikehold

av Aurevann vannbehandlingsanlegg i Lommedalen, Sollihøgda vannverk, høydebasseng og

tilsynsansvar for nedbørsfeltet til Aurevannsanlegget.

Styret og representantskapet.
Året 2017 var Asker og Bærum Vannverks 32. hele driftsår. Det har vært avholdt 5 styremøter og det

er behandlet 33 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 med 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 2017 kr 33,38 mill hvorav kr 17,06 mill var inntekter knyttet til driften av

Holsfjordanlegget og kr 16,17 mill var inntekter for driften av Aurevannsanlegget. Selskapet har i 2017

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

Årets resultat viser et overskudd på kr. 196 193,-

Styret foreslår å disponere årets overskudd mot annen egenkapital.

Samlede investeringer i 2017 beløp seg til kr. 3 913 174,-

3 727 660,- er relatert til forprosjektering av nytt vannbehandlingsanlegg Holsfjorden og investeringen

er lånefinansiert i Kommunalbanken.

Selskapets eiendeler var ved utgangen av 2017 på kr 66,98 mill. Langsiktig gjeld er på kr. 36,98 mill.

og korisiklig gjeld kr. 5,58 mill. Selskdpel har god likviditet. Anleggsmidler utgjør kr 44,34 mill. og

egenkapital er på kr 24,44 mill.



ArbeidsmiljØ, personale og samfunn

Ved utgangen av året 2017 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. HMS er et

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

bedriftshelsetjeneste, og i sum er gruppens helsetilstand tilsvarende eller bedre enn hva man kan

forvente ut fra alder. ABV har et egenmeldt korttidssykefravær på 1,1%, et legemeldt

langtidssykefravær på 2,0% og et fravær pga syke barn lik 0,4%. Dette gir et totalt sykerelatert fravær

på 3,5%, eller 104 arbeidsdager. Det har i løpet av året ikke vært personulykker eller hendelser som

har hatt negative konsekvenser for det ytre miljøet.

Framtidsutsikter

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

ABV vil arbeide videre med målrettet kompetanseoppbygging og andre tiltak som er nødvendige for å

være en stabil og sikker leverandør av hygienisk trygt drikkevann til eierkommunene. Selskapets ansatte
har også i 2017 bidratt med foredrag og som deltagere på vannfaglige fora som arrangeres.

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 drift fra
2023. Det er i den forbindelse bygget et pilotanlegg på Kattås, for å prøve ut og finne den mest optimale
vannbehandlingsmetoden. Forsøk i den forbindelse gjøres i et samarbeid med Oslo Vann og avløpsetat.

Et skisseprosjekt, som hadde som mål å bestemme blant annet lokalisering og kapasitet ble avsluttet
sommeren 2016 og det ble konkluderte med at det er klart fordelaktig både teknisk og Økonomisk med
lokalisering på Kattås fremfor Toverud. ABVs styre og representantskap vedtok høsten 2016 å starte opp

et forprosjekt, som basert på skisseprosjektet skal gå videre i prosjektering av anlegget. Valg av
forprosjekterende selskap ble gjennomført som en begrenset konkurranse med forhandling og fulgte
forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektoren (FOR). ABV og vinner av konkurransen Norconsult AS,

signerte kontrakt 1. september 2017. Forprosjektet er planlagt å pågå ut 2018.



I løpet av våren 2017 er det på Aurevannanlegget gjennomført fullskala testkjøringer av det nye
filtermaterialet som ble skiftet på filterlinje 1 i 2016. Resultatene er positive og en tilsvarende utskifting
av filtermateriale skal gjøres på filterlinje 2 i 2018.

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

riktig bilde av selskapets resultat for 2017 og økonomiske stilling ved årsskiftet.

Asker, 19. mars~

Kan Østerud
Styreleder

Nyheim
edlem

~xD~
SynnØve Væring Bekker
Medlem

Hans
Daglig leder ledlem



Organisasjon
Representantskapet

Bærum kommune Asker kommune

Ole Kristian Udnes Leif Frode Onarheim

Nestleder Leder

Lisbeth Hammer Krogh 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 2017

Asker kommune Bærum kommune
Medlemmer Varamedlemmer Medlemmer Varamedlemmer
Cathrin Bretzeg Kjetil Stake Karl Østerud Johan Ratvik
Nestleder Styreleder

John Nyheim Sissel Eggesbø Odd Willy Lørstad Maj Berger Sæther

Synnøve Væring Bekker Asbjørn Johnsrud

Administrasjon

Hans Erik Lie - Daglig leder

Jon Mobråten - Driftsleder

Karin Ugland Sogn - Kvalitetsleder

Vigdis Bjerke- Kvalitetsingeniør

Thorbjørn Undrum - Driftsingeniør

Eivind Andre Garen - Driftsingeniør

Driftspersonale:

Jon Egil Hovde Øyvind F. Breien Henrik Hassem Henrik Stam

Christian Finstad Rune Sparre Jan Steinar Røsting Brekke Didrik N. Vidala



Årets virksomhet

Begge anleggene har levert vann til eierkommunene uten avvik i parameterne i Drikkevannsforskriften.
Som tidligere er det også i år observert noen tilfeller av økt turbiditet og ujevn temperatur (vipping av
sprangsjiktet) i Holsfjorden på grunn av vær og vind.

Driften av vannverkene har forløpt uten store problemer, og alt utstyr har fungert godt.

Det er utført utskiftning og vedlikehold av pumpene på Toverud pumpestasjon for å sikre fortsatt sikker
og stabil drift. Dette arbeidet er utført i en periode av året med normalt lavere vannproduksjon og i
forståelse med eierkommunene, Oslo VAV og Glitrevannverket. Videre forbedringer og energi
økonomisering er planlagt utført i 2018.

På Aurevannanlegget har det i løpet av året vært foretatt flere omfattende vedlikehold og utskiftninger.
Mest omfattende var nødvendig vedlikehold og oppgradering av IT og prosess-styresystemet som
omfatter sentrale styringskomponenter, overordnede SCADA-systemer med tilhørende programmering.
Hele anlegget ble stengt ned i oktober og i denne perioden ble Bærums og Askers vannforsyning dekket
fra Holsfjordanlegget. Hele oppgraderingen ble gjennomført som planlagt og vannforsyningen fra
Aurevann ble gjenopprettet etter 4 uker. I denne perioden ble også annet nødvendig vedlikehold utført,
slik som utskiftning av UV lampene på alle UV reaktorene, vedlikehold og inspeksjon av
rentvannsbassengene og ombygning av kalkbereder anlegget for utblanding av hydratkalk.

Holsfjordanlegget hadde i 2017 en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1335 m3/time tilsvarende en total
leveranse på 11,7 mill m3 vann til Asker og Bærum kommuner, med henholdsvis 6,2 mill m3 til Asker og
5,5 mill m3 til Bærum.
Aurevannanlegget leverte i 2017 i tillegg 7,0 mill m3 vann til Bærum kommune.

Til sammen har anleggene levert 18,7 mill m3 vann til eierkommunene som tilsvarer 2,6% under budsjett.

Som en del av internkontrollen har ABV et omfattende prøvetakings- og analyseprogram for alle delene
av prosessene i eget driftslaboratorium. Som en følge av endringer i Drikkevannsforskriften pr 01.01.2017
og etter ønske fra eierkommunene, har ABV begynt arbeidet med å akkreditere driftslaboratoriet. I tillegg
følges kravene til prøvetaking og analyse i eksternt, akkreditert laboratorium i henhold til
Drikkeva nnsfo rskriften.

Det er utarbeidet separate kvalitetsrapporter for vannbehandlingsanleggene.



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.

AUREVANNSANIÆGGET
benytter Trehørningsvassdraget og
Heggelivassdraget i hjertet av Nordmarka
som vannkilder og all vannbehandling
foregår med selvfall.

Vannbehandlingsanlegget består av et
kjemisk fullrenseanlegg før desinfeksjon
med natriumhypokloritt og UV. Slammet fra
rensea nlegget leveres til jordforbed ring.

Vannbehandlingsanlegget har
nødstrømsaggregat og UPS-anlegg.

Aurevannsanlegget har kapasitet til å levere
hygienisk trygt drikkevann til alle
innbyggere i Bærum kommune.



Disponering av årets overskudd:

Annen egenkapital 01 .01 .17 24240 017
Regnskapsmessig overskudd 2017 196 193

Annen egenkapital 31.12.17 24436210

11307625
0

36 459 000

8 955 000
2 885 000

14 500 000
4 750 000
2 711 000

35

10 588 678
144 000

35 466 562

8 658 845
2957 140

12234283
4 859 662
2 350 381
2 217 412

301 801
113 920
270 478
730 040

5 947

699 909

766 653

179 890
612 144

-432 254

334 399

18457

315 942

34

12 704 952
0

37 960 500

8 695 000
3 140 000

13 900 000
4 600 000
2 719 000
3 000 000

370 500
125 000
279 500
602 500

9 000

37 440 500

520 000

180 000
700 000

-520 000

0

0

~0~

25 151 375 24733884 25255548

Resultatregnskap 2017
Asker og Bærum Vannverk IKS

Inntekter Bærum kommune
Inntekter Asker kommune
Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter

Mengdeavhengig produksjonskostnad
Annen direkte produksjonskostnad
Lønns- og personalkostnader
Avskrivninger
Vedlikehold/drift verksted, materiell, bygning
Diverse konsulenter, regnskap, revisjon
Administrasjon, kontor, kurs, telefon
Drift/leie transportmidler
Transport, reise
Annonser, forsikring, kontingenter, gaver
Diverse driftskostnader

Sum driftskostnader

Driftsresultat før finansposter

Finansinntekter
Finanskosntader

Netto finansposter

Driftsresultat etter finansposter

Betalbar skatt

Resultat etter skattlârsresultat

Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett
Note 2017 2017 2016 2016

24 324 975
2 8912521

144 000 _______________

33 381 496 ______________________________

8 703 153
1 926 193

3 12793368
4 4786791

2311 826
i 009 752

409 055
126 633
231 027
462 684

16085 _____ _______________

32 776 567 _______ _______ _______

604 929 _______

161 279
558 791 ________

-397 512

207 417

9 11224

196193 --

660 000
370 500
117000
322 000
560 500

9 000

840 000

619 000

140 000
619 000

-479 000

140 000

0

14U UIJW



Balanse 2017
Asker og Bærum Vannverk IKS

EIENDELER

Anleggsmidler
Vannanlegg, varige driftsmidler
Sum varige driftsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Fordring på eierkommuner
Andre fordringer
Sum fordringer

Bankinnskudd

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Annen egenkapital
Sum egenkapital

Gjeld
Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum langsiktig gjeld

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

Sum gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Note

5

6

9
10
11

2017 2016

44336212 45209830
44336212 45209830

44336212 45209830

4731369 6337133
299928 1012506

5 031 297 7 349 639

17618936 9382911

22650233 16732550

66 986445 61 942 380

24436210 24240017
24436210 24240017

36 9T5 000 33 925 000
36975000 33925000

2129757 I 194224
11225 18457

1611492 910108
1822761 1654574
5575235 3777363

42 550 235 37 702 363

66 986 445 61 942 380

Asker, 19. mars 2018

yheim

L~ ~
~nøve Væring Bekker

Daglig leder



Kontantstrømoppsti Iling
Asker og Bærum Vannverk IKS

Likvkfer tilført/brukt på virksomheten:

Årsresultat
+ Ordinære avskrivninger

Tilført fra årets virksomhet

+1- Endring i lager, debitorer og kreditorer
+1- Endring i andre tidsavgrensningsposter

A = Netto likviditetsendring fra virksomheten

Likvider tilført/brukt på investeringer:

- Investeringer i varige driftsmidler
+1- Endring andre investeringer

B = Netto likviditetsendring fra investering

Likvider tilført/brukt på finansiering:

- Nedbetaling av gjeld! + opptak nye lån

G = Netto likviditetsendring fra finansiering

÷ Likviditetsbeholdning 01.01.
A + B + 0 Netto endring i likvider gjennom året

= Likviditetsbeholdning 31.12

2017 2016

196193 315942
4 786 791 4 859 662

4982984 5175604

913 391 -973 866
3 202 823 631 087

9099198 4832825

-3913174 -67500
0 0

-3913174 -67500

3 050 000 -2 950 000

3 050 000 -2 950 000

9382912 7567587
8236024 1815325

17618936 9382912



Spesifikasjoner til kontantstromoppstilling
Asker og Bærum vannverk IKS

Endring i lager, debitorer
Endring i lager, kreditorer

Sum endringer i lager, debitorer, kreditorer

Endring i forskuddsbetalte kostnader
Endring i påløpte kostnader

Sum endring i andre tidsavgrensningsposter

Nøkkelsystem/skallsikring - begge anlegg
Forprosjekt FFH (201 7-2018)
Anleggsdeler Toverud

Endring investeringer

Opptrekk lån Kommunalbanken
Nedbetaling lån Kommunalbanken

Nedbetaling av lånlopptak nytt lån

2017 2016

-22142 0
935 533 -973 866

913391 -973866

1 501 270 330 971
1701553 300116

3 202 823 631 087

-15770 0
-3 727 660 -67 500

-169744 0

-3913174 -67500

6000000 0
-2 950 000 -2 950 000

3050000 -2950000



Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV IKS)

Noter til regnskapet for 2017

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet for 2017 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 varekretsiøpet. 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

Pensj onsforpliktelser 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
innhetaling 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. i bokstav a.



Note 1. Inntekter Bærum kommune.

Drift og vedlikehold 3.042.890
Kapital 2.672.431
Mengdeavhengig (5.490.757 kbm) 2.434.840
Drift av anlegg for Bærum kommune 16.174.814

Sum 24.324.975

Note 2. Inntekter Asker kommune.

Drift og vedlikehold 3.409.611
Kapital 2.672.430
Mengdeavhengig (6.198.466 kbm) 2.830.480

Sum 8.912.521

Note 3. Lonns- og personalkostnader godtgjørelser.

2017 2016

Lønninger 9.734.608 8.449.126
Pensjonskostnad 1.080.485* 1.877.840
Godtgjørelse til styremedlemmer 245.761 240.243
Arbeidsgiveravgift 1.562.158 1.502.348
Andre personalkostnader 170.356 164.726

Sum lønnskostnader i resultatregnskapet 12.793.368 12.234.283

Antall årsverk 14 13

* Årets premie kr. 1.261.101 (se note 12)

Trukketfraansatte20l7 kr. (180.616)

Årets pensj onskostnad kr. 1.080.485

Godtgjorelser

Det er i 2017 utbetalt kr. 964.638 til daglig leder, hvorav kr. 4.392 gjelder elektronisk kommunikasjon,
kr. 10.473 gjelder skattepliktig del av forsilcringer og kr. 12.176 gjelder andre utgiftsgodtgjørelser.
Trukket premie til pensjonsordning er kr. 18.434.



Honorar til styrets leder var i 2017 kr. 62.869. Honorar til øvrige styremedlemmer og
representantskapsmedlemmer var i 2017 samlet kr. 182.892.

Det er ikke ytet lån til ledende personer i selskapet.

Det er kostnadsført kr. 86.800,- eks.mva. i honorar til revisor i 2017. Beløpet inkluderer honorar for
kontroll og attestasjon i forbindelse med KOSTRA-rapportering.

Note 4. Varige driftsmidler.

Anl./prosjekt Inventar Trsp.midler

Anskaffelsesk.01.01 75.053.882 292.328 986.908 76.333.118

Tilgang 3.913.174 0 0 3.913.174
Avgang 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12 78.967.056 292.328 986.908 80.246.292

Akkumulerte avskr. 34.630.844 292.328 986.908 35.910.080

Bokførtverdi 31.12 44.336.212 0 0 44.336.212

Årets ordinære avskr. 4.607.520 56.250 123.018 4.786.788

Avskrivningssats 6/8/10/20 år 5 år 5 år

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

Note 5. Andre fordringer.

Kundefordringer 22.142
Forskuddsbetalte forsikringer 97.216
Andre forskuddsbetalte kostnader 167.340
Fordi-ing VAV 13.230

Sum kortsiktige fordringer 299.928

Note 6. Bundne midler.

Posten inneholder bundne skattetrekkmidler med kr. 606.666. Skyldig skattetrekk pr. 31.12.17 er
kr. 598.620.



Note 7. Egenkapital.

Annen EK

Egenkapital 01.01.17 24.240.017

Årets resultat 196.193

Sum egenkapital 31.12.17 24.436.210

Note 8. Gjeld til kredittinstitusjoner.

Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt: 2017 2016

Kommunalbanken 36.975.000 33.925.000

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-1 189 — Årsoppgjør for utleie av eiendom. Skattegrunnlaget er
overskudd ved utleien. For 2017 utgjør dette:

Overskudd 46.769
Skatt 24% 11.225

Note 10. Skyldige offentlige avgifter.

Skattetrekk ansatte 598.620
Skyldig arbeidsgiveravgift 428.297
Skyldig MVA 6. termin 584.575

Sum skyldige offentlige avgifter 1.611.492

Note 11. Annen kortsiktig gjeld.

Gjeld ansatte 3.452
Skyldig feriepenger 1.086.558
Påløpt rente, Komniunalbanken 95.117
Annen påløpt kostnad 637.634

Sum annen kortsiktig gjeld 1.822.761



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. 1.261.101, se note 3.

31.12.17 31.12.16

Brutto pensjonsforpliktelse 28.282.481 30.274.915
Brutto pensjonsmidler (30.385.570) (24.654.991)

Netto forpliktelse (2.103.089) 5.619.924

Note 13. Etterkalkyle seivkost.

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 2017
Lønn 4.009.658
Mengdeavhengige driftskostnader 5.265.320
Andre direkte produksj onskostnader 596.486
Andre driftskostnader 1.846.359

Sum driftskostnader 11.717.823

Avskrivninger 4.786.791
Kalkulatoriske renter* 886.506 (1,98 %)

Selvkost (maksimalpris) 17.391.120

Pris vannleveranse 17.062.681

Faktisk pris under seivkost 328.439

*5 års swapren[e + 0,5 proserilpoeng
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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’ ~rsregnskap som viser et overskudd p~ kr 196 193.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap, og kontantstrømoppstilling
for regnskaps~ret avsluttet per denne datoen og noter til ~rsregnskapet, herunder et sammendrag av
viktige regnskapsprinsipper.
Etter v~r mening er det medfølgende ~rsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater og
kontantstrømmer for regnskaps~ret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i lov om interkommunale selskaper, forskrift om
~rsbudsjett, ~rsregnskap 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). Vare oppgaver og plikter i henhold til
disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av ~rsregnskapet. Vi er
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt vare øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter v~r oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for v~r konklusjon.

øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon, øvrig informasjon består av årsberetning og informasjon i
selskapets ~rsrapport, men inkluderer ikke ~rsregnskapet og revisjonsberetningen.

V~r uttalelse om revisjonen av ~rsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av ~rsregnskapet er det v~r oppgave ~ lese øvrig informasjon med det
formål ~ vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
~rsregnskapet, 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 ~ rapportere det. Vi har ingenting ~ rapportere i s~ henseende.

Styret og daglig lederes ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for ~ utarbeide ~rsregnskapet 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 ~rsbudsjett, ~rsregnskap og
&sberetning for interkommunale selskaper og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig
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for slik intern kontroll den finner nødvendig for ~ kunne utarbeide et ~rsregnskap som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av ~rsregnskapet m~ ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
p~ tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift
skal legges til grunn for ~rsregnskapet s~ lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vart m~l med revisjonen er ~ oppnå betryggende sikkerhet for at ~rsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og ~ avgi en
revisjonsberetning som inneholder v& 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 ~ påvirke økonomiske
beslutninger som brukerne foretar basert p~ &sregnskapet.

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 ansl~r vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i ~rsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for ~
h~ndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for v~r 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 ~
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for ~ 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 p~ hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av ~rsregnskapet, basert p~ 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 p~
tilleggsopplysningene i ~rsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at vi modifiserer v~r konklusjon om ~rsregnskapet og &sberetningen. Vare
konklusjoner er basert p~ 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 ~rsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt &sregnskapet gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene p~ 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.
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett
Basert p~ v~r revisjon av ~rsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som
ligger til grunn for ~rsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at
budsjettbeløpene i ~rsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert p~ v~r revisjon av ~rsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen 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, 19. mars 2018
Deloitte AS

Kja fl Kvamme
statsautorisert revisor
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