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Styrets sammensetning

Styrets leder:

Styrets nestleder:

Styremedlem:

Styremedlem:

Styremedlem:

George H. Fulford

Rune J.Svensson

Christian Aakermann

Marit Stykket

Cecilie M0ller Endresen

Ansatt. observat0r: Dag Runar Hansen

Det er avholdt 7 m0ter i 2019.

Virksomheten

Selskapet driver vannverk med forsyning til Drammen, Lier, Nedre Eiker, R0yken, Frogn og

Sande kommuner. Virksomheten er lokalisert i Drammen. Selskapet er vertskap for det

interkommunale samarbeidsprogrammet Godt Vann Drammensregionen.

Eierforhold, selskapsform og formal

Glitrevannverket IKS er et interkommunalt selskap som frem til 31.12.2019 var eiet av kommunene

Nedre Eiker, Drammen, Lier og R0yken. Ordf0rer Bent Inge Bye, Nedre Eiker kommune, var leder av

representantskapet frem til samme tidspunkt. Det er avholdt 2 m0ter i representantskapet i 2019.

Fra 1.1.2020 er Glitrevannverket IKS eiet av kommunene Drammen, Lier og Asker. Leder av

representantskapet er ordf0rer Monica Myrvold Berg, Drammen kommune og nestleder er ordf0rer

Gunn Cecilie Ringdal, Lier kommune.

Selskapets eierstrategi fastslar at formalet med eierskapet er at selskapet - pa kort og lang sikt - skal

sikre kostnadseffektiv og forutsigbar produksjon av godt vann som dekker behovet i

eierkommunene. Det omfatter bl.a:

Utvikling av tilgjengelig vannkapasitet

- Vurdering av levetid for vannkildene og utredning av alternative vannkilder

Vurdere alternative strategier for a redusere vannpris til eierkommunene

Selskapets visjon er a sikre sunt og godt vann for generasjoner gjennom milj0fokusert, kompetent og

systematisk forvaltning av vare vannkilder og vannforsyningssystem.

Gjennom strategisk plan har styret fastsatt strategiske mal for realisering av eierstrategien.

Strategien ble fulgt opp gjennom f0lgende hovedsatsninger i 2019:

- Aktivt arbeid med forvaltning av vannkildene, sasrlig overfor kommunene og deres ansvar etter

drikkevannsforskriften for a sikre vannkvalitet pa lang sikt

- Analyser og programmering av investeringer som skal sikre at distribusjonssystemet pa lang

sikt gir kapasitet og kvalitet

- 0kt leveringssikkerhet og beredskap

- Sikret kontinuitet i avtaler som regulerer Glitrevannverkets plattform ved overgang til ny

kommunestruktur

- Delta i innovasjon- og teknologiutvikling - i allianser som en attraktiv partner.
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Selskapets virksomhet

Samfunnsansvar

Selskapet s0ker a ivareta sitt samfunnsansvar gjennom sin arbeidsgiverpolitikk og et bevisst
forhold til arbeidstakers rettigheter, etikk og antikorrupsjon.

Selskapet legger vekt pa a bruke leverand0rer med h0y etisk bevissthet. Inngatte
kontrakter f0lges tett slik at det ikke forekommer sosial dumping hos vare leverand0rer.

Alle beslutninger skal fattes pa grunnlag av best mulig ressursbruk.

Selskapet vil aktivt s0ke a forebygge korrupsjon og misligheter. Ledere skal ga foran og
legge til rette for a varsle om kritikkverdige forhold.

Selskapet har vedtatt etiske retningslinjer.

Vannforbruk

Det totale vannforbruk ligger 14,7 % lavere enn forbruket i 2004 som er referansepunkt
for malet om a holde forbruket under dette nivaet til 2021.

Vannkvalitet

Det er registrert ett avvik av helsemessig eller bruksmessig karakter i 2019. Avviket

hadde ikke helsemessige konsekvenser.

Sikkerhet og beredskap
- Investering i reservannforsyning Konnerud er forsert og er ferdig medio 2020
- Glitrevannverket og Lier kommune har inngatt avtale om 0kt kvalitet og sikkerhet i

vannforsyningen i Sylling
- Det er gjennomf0rt omfattende analyse av evnen til a levere hygienisk betryggende

drikkevann.
- Det er i samarbeid med eierkommunene utarbeidet krisekommunikasjonsplan og

anskaffet n0dsamband.

Mili0

Selskapet har utslipp av C02 fra sin transportvirksomhet.

Selskapet har et bevisst forhold til milj0konsekvenser av egen virksomhet, saerlig i tilknytning til
transportvirksomheten og energiproduksjonen og vurderer fortl0pende elektrifisering av egen
transport.

Selskapet har prosjektert smaskala el.kraftproduksjon.

Selskapet har fokus pa relevante deler av FNs baerekraftsmal slik som rent vann, ren energi,
innovasjon, klima og ansvarlig forbruk og produksjon.

Qmd0mme
Informasjonsindikatorene har utviklet seg positivt og det er styrets inntrykk at

selskapets omd0mme er godt.
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Arbeidsmilj0 og likestilling

Sykefrav^ret pa 1,2% er innenfor selskapets malsetting.

Det er h0y medarbeidertilfredshet og det er ikke registrert personellskader/-ulykker.
Selskapet har 23 ansatte hvorav 5 kvinner. Selskapet hensyntar krav til likestilling i

rekruttering og behandling av ansatte. Styret er sammensatt av 2 kvinner og 3 menn.

Internkontroll

Det ble ikke registrert avvik eller merknader i kontroll fra Mattilsynet. Det er ikke avdekket

avvik i forvaltningsrevisjon fra kontrollutvalget i Drammen kommune. Internrevisjon er

avholdt i hht gjeldende prosedyre.

Andreforhold

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet deltar aktivt i det langsiktige vann- og avl0pssamarbeidet mellom 9 kommuner i

Drammensregionen.

Glitrevannverket, NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning) og Statskog samarbeider om a

kartlegge effekten av skoggj0dsling i Glitres nedb0rfelt.

Selskapet bidrar med penger og personell til forskning/utvikling i regi av

bransjeorganisasjonen Norsk Vann.

Selskapet er partner i innovasjonsprosjekter.

Redegj0relse for fortsatt drift
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og arsregnskapet for 2019 er satt opp under
denneforutsetning.

Arsregnskap og finansiell risiko
Selskapets 0konomiske og finansielle stilling kan beskrives som god.

Resultatet er kr. 2,6 mill. Dette bel0p er tilf0rt selskapets egenkapital.
Selskapet selger vann til eierkommunene til selvkost. Inntekt av dette salget er kr. 2,1 mill
h0yere enn selvkost.
Salgsinntekt over selvkost er overf0rt selskapets selvkostfond.

Framtidsutsikter
Selskapet har tilfredsstillende likviditet og etter styrets oppfatning lav finansiell risiko.
Eierstrategi samt selskapets strategiske plan og kommunikasjonsstrategi samt 0konomiplan
betraktes som et velegnet styringsgrunnlag for den fremtidige virksomheten. Selskapet star

godt rustet til a handtere relevante utfordringer.
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Selskapet skal delta aktivt i bransjens innovasjon og teknologiutvikling gjennom a Vcere en

attraktiv alliansepartner i innovasjonsarbeidet.

Selskapet vil videref0re sin samfunnsrolle og ha som saerlig siktemal a bli energin0ytral samt

mal om a 0ke andelen fornybar energi i virksomheten.
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Drammen/cl^a-yL. f^bruar 2020

^i / .w<&^
Styret's leder

Rune^. Svensson
'stleder

Stykkel

Styremedlem

/Dag Runar Hansen

Ansattes observat0r

%
Cecilie M0ller Endresen

Styremedlem

\^^ra^u^ ^JAAJ ^
Gfiristian Aakermann MaritStvkket MariiMarius Asheim

Dagligleder
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Resultatregnskap

Note
Regnskap

2019
Regnskap

2018
Budsjett

2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntektvann 49483987 49853084 50939685
Annen driftsinntekt 1 9223332 9324703 8727761
Sum driftsinntekter 58707319 59177787 59667446

Driftskostnader
Lonnskostnad 2,3 19701752 21218457 22432408
Avskrivning pa varige driftsmidler 4 12131115 11600325 11897975
Annen driftskostnad 19768848 22803557 16725110
Sum driftskostnader 51 601 715 55 622 339 51 055 493

DRIFTSRESULTAT 7105 604 3 555 448 8 611 953

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 4 905 4 821 5 600

Sum finansinntekter 4 905 4 821 5 600

Annen rentekostnad 2329710 1876064 2370819

Sum finanskostnader 2329710 1876064 2370819

NETTO FINANSPOSTER -2 324 805 -1 871 243 -2 365 219

ORDIN/ERT RES. F0R SKATTEKOSTNAD

Skattekostnad pa ordinsrt resultat

4 780 800

o

1 684 205

o

6 246 734

JUSTERING FOR SELVKOST
Inntekt over/under selvkost vannpris
Rentekostnad selvkostfond

Sum justering for selvkost

ARSRESULTAT

6,7

6,7

-2 076 943

83109
-2160052

2 620 748

1 836 386

80871

1755515

3 439 720

OVERF0RINGER
Overferinger annen egenkapital

SUM OVERF0RINGER

2 620 748

2 620 748

3 439 720

3 439 720
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Balanse pr. 31.12.2019

Note 31.12.2019 31.12.2018

EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Skjonn, erstatninger m.m.
Varige driftsmidler
Dammer, tunneler, ledningsnett m.m
Biler og annet driftslosere
Finansielle anleggsmidler
Andel i Holsfjordtunnelen
Andel i EVIKS
Sum anleggsmidler

Omlepsmidler
Varer
Kundefordringer
Bankinnskudd, kontantero.l.
Sum omlepsmidler

SUM EIENDELER

4,9
4,9

10
10

11

11 051 384

234 088 546
6 926 996

10698000
15000

262 779 925

531 792
7505180
9193784
17230756

280010681

11 051 384

208 748 380
6 694 541

10698000
15000

237 207 305

539 268
11 200 573
11 056221
22 796 062

260 003 368

Arsregnskap for Glitrevannverket IKS Organisasjonsnr. 971034637
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Balanse pr. 31.12.2019

Note 31.12.2019 31.12.2018

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Selskapskapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

Gjeld
Avsetning forforpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld
0vrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandergjeld
Skyldig offentiige avgifter
Selvkostfond
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

12

6,7
13

114255803
114255803

18705844
18705844

132961 647

4 687 487
4 687 487

121 950326
121 950326

8 482 994
412700

4735014
6780513
20411 221

280010681

114255803
114255803

16085096
16085096

130340899

8 005 225
8 005 225

107834812
107834812

2 200 402
2186777
2 574 962
6 860 291

13822431

260 003 368

DRAMMENden21.02.2020

^£rae^T^feorge Fulford
Styrets leder/

Rune.<ySvensson
istleder

Cecilie Moller Endresen
Styremedlem

Christl^n Aakermann
Styremedlem

^M-i- A^J^l fr—4
Marit Stykkit Marius Ash.

^^^'/ p&g'R^rlarHat^sen
Observater

Marit Stykkit
Styremedlem

MariusAsheim
Daglig leder

Arsregnskap for Glitrevannverket IKS Organisasjonsnr. 971034637
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Noter2019

Regnskapsprinsipper:
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet
kommer inn under regnskapslovens definisjon av sma foretak, og Norsk Regnskapsstandard nr.
8 for sma foretak er fulgt. Arsregnskapet er avsluttet ihht. selvkost pa vannsalget til
eierkommunene.

Driftsinntekter
Inntektsfering ved salg av vann skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil veere
leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet,
dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilharende inntekter inntektsf0res.

Omlepsmidler og kortsiktig gjeld
Oml0psmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett ar
etter siste dag i regnskapsaret, samt poster som knytter seg til varekretsl0pet. Omlopsmidler
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidlerog langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler
er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler feres opp i balansen og avskrives over
driftsmidlets forventede 0konomiske levetid -10 ar, 20 areller40 ar. Varige driftsmidler
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke a vsere av forbigaende art.
Nedskrivinger blir reversert nar grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes a vsere til stede.

Immaterielle eiendeler
Utgifter til andre immaterielle eiendeler enn forskning og utvikling balanseferes i den utstrekning
kriteriene for balanseforingen er oppfylt. Det betyr at slike utgifter balansefores nar, og fra det
tidspunkt, det anses som sannsynlig at de fremtidige ekonomiske fordelene knyttet til eiendelene
vil tilflyte selskapet, og anskaffelseskost kan males pa en palitelig mate. Balanseforte eiendeler
avskrives ikke.

Investering i andeler
Investering i andeler vurderes etter kostmetoden. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost,
med mindre nedskrivning har vaert nedvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi nar
verdifall skyldes arsaker som ikke kan anses a vaere forbigaende og det ma anses nedvendig
etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert nar grunnlaget for nedskrivning ikke
lenger er tilstede.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av kostpris og virkelig verdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer fares opp i balansen til palydende uten fradrag for avsetning
til paregnelig tap. Avsetning til paregnelig tap gjeres pa grunnlag av en individuell vurdering av
de enkelte fordringene.

Andre fordringer er ogsa gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Pensjoner
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineeer opptjening basert pa forventet
sluttlenn. Beregningen er basert pa en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente,
fremtidig regulering av lonn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning pa
pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dedelighet og frivillig avgang.

Noter for Glitrevannverket IKS Organisasjonsnr. 971034637
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Noter2019

Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen.
Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt
gjenvserende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes
endringer i og awik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt
gjennomsnittlig gjenv^rende opptjeningstid hvis awikene ved arets begynnelse overstiger O %
av det starste av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet gjelder salg til andre enn eierkommunene og omfatter
periodens eventuelle betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsar
i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av
regnskapsaret (22%) pa grunnlag av skattereduserende og skatteekende midlertidige forskjeller
som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. 1 beregningen er det ogsa
medtatt eventuelt ligningsmessig framferbart underskudd ved regnskapsarets utgang.
Skatteakende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i
samme periode er utlignet og nettofert.

Selvkostberegning
Avsatt inntekt under/over selvkost vannpris er plassert for arsoppgjorsdisposisjoner i
resultatregnskapet. Selvkostfond er fort opp under kortsiktig gjeld.

Note 1 -Annen driftsinntekt
Annen driftsinntekt bestar av:
Arbeid for andre m/mva
Arbeid for andre u/mva
Stromsalg/drift Svarttjem
Gevinst v/salg av driftsOmiddel
Viderefakturerte kostnader
Felles VTA, viderefakturert
Fremleie lokaler
Annen driftsinntekt

2019
7 640 008

17500
98137
56635
210549

1 129276
71 227

9 223 332

2018
8003812

17500
65157
50876
182625
935 764
68969

9 324 703

Note 2 - Lonnskostnader, honorarer m.m.
Lennskostnader

Lenn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lonnsrelaterte ytelser
Totalt

Ytelser og godtgjerelser til daglig leder og styret

Lonn til daglig leder
Pensjon til daglig leder
Honorar til styret
Annen godtgjarelse
Totalt

2019
17710277

2 808 622
-1 122192

305 044
19701752

2019
1 214664

23599
381 700

10638
1 630 601

2018
17004370
2 703 204
1 275 342
235 542

21 218457

2018
1 170240

22927
366 800
10704

1 570 671

Det finnes ingen tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter for ansatte og deres
tillitsvalgte.

Noter for Glitrevannverket IKS Organisasjonsnr. 971034637
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Noter2019

Andre opplysninger

Antall ansatte pr. 31.12.
Antall arsverk

Revisors revisjonshonorar for 2019 utgjor kr 44 500 eksl. mva
Revisors radgivningshonorar for 2019 utgjer kr 55 850 ekskl. mva

2019
23

20,0

2018
23

21,3

Note 3 - Pensjon
Selskapet er pliktig til a ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Ordningen tilfredsstiller kravene i denne lov.

Pensjonsordningen omfatter i alt 41 naveerende og tidligere ansatte. Ordningen gir rett til definerte
fremtidige ytelser. Disse er hovedsak avhengig av antall opptjeningsar, lonnsvekst ved oppnadd
pensjonsalder og st0rrelsen pa ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom et
forsikringsselskap.

Glitrevannverket IKS harvalgt a implementere pensjonsforpliktelsen i regnskapet med virkning fra
01.01.2015. Forpliktelsen er innregnet til virkelig verdi slik at estimatawiket regnes fra og med
innregningstidspunktet.

Netto pensjonskostnad 2019 2018

Naverdi av arets pensjonsopptjening 2 876 356 2 516 953
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 1010902 844906
Avkastning pa pensjonsmidler -1 393 904 -1 249 660
Amortisering av akkumulert estimat - 248 597 - 496 670
Arbeidsgiveravgift - 27 020 297 820
Amortisering av 0kt forpliktelse ved pensjonsplanendring - 2 684 987 O
Netto pensjonskostnad - 467 250 1 913 349

Netto pensjonsforpliktelse 2019 2018
Beregnede pensjonsforpliktelser 34542784 36432172
Pensjonsmidler (til markedsverdi) 37 747 023 31 594 965
Ikke resultatfert virkning av estimatawik 7 891 727 2 485 972
Arbeidsgiveravgift O 682 046
Netto pensjonsforpliktelse 4 687 487 8 005 225

0konomiske forutsetninger 2019 2018
Diskonteringsrente 2,60 % 2,40 %
Forventet lonnsregulering 2,75 % 2,50 %
Forventet pensjonsokning 1,75% 1,50%
Forventet G-regulering 2,50 % 2,25 %
Forventet avkastning pa pensjonsmidler 4,30 % 4,10 %

De aktuarmessige forutsetningene er basert pa vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring
nar det gjelder demografiske faktorer.

Noter for Glitrevannverket IKS Organisasjonsnr. 971034637
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Noter2019

Note 4 - Avskrivning pa varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Skjenn erstatn Dammer tunnele
m m ledningsnett m

Anskaffelseskost pr. 1/1
+ Tilgang
- Avgang
Anskaffelseskost pr. 31/12

Akk. av/nedskr. pr 1/1
+ Ordinaere avskrivninger
- Tilbakefert avskrivning
Akk. av/nedskr. pr. 31/12

Balansefartverdi pr 31/12

11 051 384
o
o

11 051 384

o
o
o
o

604 020 546
36 452 088

o
640 472 634

395272166
11 111 923

o
406 384 088

Bilerog annet

9 967 784
1 455 011
745 525

10677271

3 273 243
1 019192
542 160

3 750 276

625039714
37907100

745 525
662 201 289

398 545 409
12131 115

542 160
410134364

11 051 384 234 088 546 6 926 995 252 066 925

Prosentsats for ord.avskr 2,5-5,0 10

Skj0nn og erstatninger avskrives ikke.

Note 5 - Skatter

Regnskapsmessig resultat fer skattekostnad
Permanente forskjeller driftskostnader
Avsetning mer-/mindreinntekt v/selvkostberegning
Avsetning renter pa selvkostfond
Endring i midlertidige forskjeller anleggsmidler
Nettoinntekt totalt

Skattepliktig del av inntekt:
Salg vann m.m. til andre
Arbeid for andre
Stromsalg/drift Svarttjern
Arbeid vedr. Holsfjorden
Inntekt utleie
Skattepliktig del av inntekt 1)

Direkte kostnader:
Lonns- og personalkostnader vedr. arbeid for andre
Stramsalg/drift Svarttjern
Admin.kostnader hlolsfjorden
Husleiekostnader m.m.
Direkte kostnader 2)

Nettoinntekt fer felleskostnader 3)=(1 -2)

2019
2 620 748

5398
2 076 943

83109
- 7 339 731
- 2 553 533

5 451 938
7 640 008

98137
17500
71227

13278810

7 640 008
98137
17500
71 227

7 826 872

5 451 938

2018
3 439 720

370
-1 836 386

80871
- 4 480 545
- 2 795 970

5 361 792
8003812

65157
17500
68969

13517230

8003812
65157
17500
68969

8155438

5 361 792
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Noter2019

Felleskostnader:
Sum driftskostnader
Netto finanskostnader
Fratrukket som direkte kostnader
Endringer midlertidige forskjeller
Permanente forskjeller
Netto felleskostnader

Salgsvolum til andre i pst. 1 893 034 x 100%
17620822

Felleskostnader fordelt etter volum 4)

Netto til beskatning 5)=(3-4)

51 601 714
2407914

- 7 826 872
7 339 731

-5398
53517089

=10,743165%

5 749 429

- 297 491

55 622 339
1 952114

-8155438
4 480 545

-370
53899190

10,305693%

5 554 685

-192893

Skatt av arets nettoinntekt 23% av O O
Betalbar skatt O
For lite avsatt tidligere O
Endring i bokfert utsatt skatt O
Skattekostnad O

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller for beregning av utsatt skatt:

Midlertidige forskjeller
Netto pensjonsforpliktelser som er fart i balansen 3)
Garantiavsetning 2)
Anleggsmidler 1)
Sum anleggsmidler
Skattemessig fremfert underskudd
Grunnlag utsatt skatt (minus=skattefordel) 1)

Utsatt skattefordel 22% (ikke bokfort)
Korrigering som felge av redusert skattesats
Utsatt skattefordel 22% (ikke bokfert)

2019
- 503 584
-150404

13162902
13816891
11 043 025
24859916

-5717781
248 599

-5469182

o
o
o
o
o

2018
- 824 994
-144280

13041 390
14010663
10745534
24756197

- 5 593 925
247 562

- 5 446 363

1) Midlertidige forskjeller anleggsmidler
vedr. omsetning til andre: 122 523 501 x 10,743165%

2) Garantiavsetning 1 400 000 x 10,743165%
3) Netto pensjonsforpliktelse:4 687 487 x 10,741365%

13162902
150404
503 584

13041 390
144 280
824 994
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Note 6 - Beregning av selvkost
Inntekt over/under selvkost for vannsalg til eierne
Vannsalg til eierkommuner
Selvkost vannsalg for eierkommuner 1 )
Inntekt under selvkost for vannsalg til eiere

1) Beregnet selvkost for vannsalg til eierne:
Sum driftskostnader for avsetning for ikke opptjent inntekt 2)
Inntekt arbeid for andre
0vrige inntekter og kostnadsrefusjoner

Alternativkostnad pa anleggsverdier 3)
Sum beregnet selvkost for solgt vann

Andel selvkost for vannsalg til eiere 89,3%

44 037 806
41 960 864
2 076 942

50 387 742
- 7 657 508
-1 497 824

5 778 963
47011 374

41 960 864

2) Beregnet avskrivninger basert pa selvkostgrunnlag

Driftsl0S0re
Anlegg
Anlegg
Skj0nn, erstatninger mm
Rettigheter mm
SUM

Avskrivingssats

10,0%
2,5 %
5,0 %
0,0 %
0,0 %

Avskrivningsgr.lag
selvkost

11 400 325
286 458 386

87 008 559
11 051 384
10698000

406616654

Avskrivninger

986183
6 292 749
4 321 394

o
o

12131 115

3) Beregnet alternativkostnad pa anleggsverdier
Kapitalavkastningsgrunnlag etter selvkost 31.12.2019
Kapitalavkastningsgrunnlag etter selvkost 31.12.2018
Arets kapitalavkastningsgrunnlag (gjennomsnitt)

Kalkulasjonsrente 2019

Arets kapitalkostnad

262 968 290
239 550 265
251 259 278

2,300 %

5 778 963

Note 7 - Selvkostfond

Selvkostfond per 01.01.
Arets endring av selvkostfond 1)
Selvkostfond per 31.12.

1) Arets endring:
Salgsinntekt under selvkostpris
Renter selvkostfond
Nedgang/ekning selvkostfond totalt

2019
2 574 962
2160052
4735014

2 076 943
83109

2160052

2018
4 330 477
1 755515
2 574 962

1 836 386
80871

1755515
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Note 8 - Eierforhold og bevegelser i egenkapitalen
Oversikt over eierandeler:

Deltakere
Drammen kommune
Lier kommune
Nedre Eiker kommune
Royken kommune

Eierandeler
49,00 %
14,42 %
21,86%
14,72 %

100,00%

Arets bevegelser i egenkapitalen:
Selskapskapital

Egenkapital per 1.1.
+Anvendttil arets resultat
=Egenkapital per 31.12.

114255803

114255803

Annen egenkap.

16 085 096
2 620 748

18705844

Sum

130340899
2 620 748

132961647

Note 9 - Finansiering av investeringer

Investeringer
Investeringer i varige driftsmidler
Sum investeringer

2019

37907100
37 907 100

2018

3312552
3312552

Finanisering
Bidrag fra egen likviditet/lan KLP Kommunekreditt
Sum finansiering

37907100
37907100

3312552
3312552

Arets investeringer gjelder i hovedsak reservevann Konnerud, ledning Eggevollen-Kleivdammen
og kjepavto nye biler.

Note 10 -Andel i Holsfjordtunnelen og Eikern Vannverk IKS

Andelene er bokfort i regnskapet etter kostmetoden.

Selskapet har folgende andeler:

Selskap Eierandel Ansk.ar

Holsfjordtunnelen 58,3% 2001
Eikern Vannverk IKS 5,0% 2007
Totalt

Kontorsted

Drammen
Seierstad

Balansefort
arsresultat

254 473
481

254 954

EK 31.12.

20109023
524 856

20 633 879

Noter for Glitrevannverket IKS Organisasjonsnr. 971034637



Glitrevannverket IKS

Noter2019

Note 11 - Bundne midler
Av posten kontanter og bankinnskudd er kr. 1 047 227 innsatt pa egen konto til
dekning av skyldig skattetrekk. Skyldig skattetrekk, kr. 1 028 175 er i sin helhet betalt
ved forfall.

Note 12 - 0vrig langsiktig gjeld
0vrig langsiktig gjeld, kr 121 950 326, bestar i sin helhet av lan fra Kommunal
Landspensjonskasse (KLP).

Note 13 - Annen kortsiktig gjeld

Spesifikasjon av annen kortsiktig gjeld
Forskuddstrekk av lenn
Fagforeningskontigent, trukket
Skyldige feriepenger
Palepne rentekostnader
Garantiavsetning (vann Asker)
Palepne kostnader
Annen kortsiktig gjeld
Godt Vann Drammensregionen (GVD)
Sum annen kortsiktig gjeld

2019
1 028175

-3907
2 031 703
602 129

1 400 000
o

200 000
1 522413
6780513

2018
916173

o
1 959 520
421 307

1 400 000
1 448 381
200 000
514910

6 860 291
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til selskapsmetet i Glitrevannverket IKS

Uttalelse om revisjonen av arsregnskapet

Konklusjon

VI harrevidertSrsregnskapetforGlitrevannverketlKSsom bestSr av balanse per31. desember2019,
resultatregnskap for regnskapsSret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vSr mening er Srsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 09 gir et rettvisende bilde av
selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019 og av dets resultater for regnskapsSret avsluttet per
denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). VSre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av Srsregnskapet. Vi er uavhengige
av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttettil revisjon slik det kreves i lov og
forskrift. Vi har ogs§overholdt v§re0vrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter v§r
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for v^r konklusjon.

Ledelsens ansvar for arsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for & utarbeide Srsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er ogs§ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nadvendig for §
kunne utarbeide et Srsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som folge av
misligheter eller feil.

Ved utarbeidetsen av arsregnskapet m§ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
Srsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt §avvikle selskapet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikterved revisjonen av arsregnskapet

Vart m^l er & oppn^ betryggende sikkerhet for at Srsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som folge av misligheter eller feil, og a avgi en revisjonsberetning som inneholder
v^r konklusjon. Betryggende sikkerhet er en hay grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon
utfart i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er §anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes S pSvirke de 0konomiske beslutningene
som brukerne foretar p§grunnlag av ^rsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utover vi profesjonelt skjonn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg
> identifiserer og anslSr vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i arsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller

feil. Vi utformer og gjennomforer revisjonshandlinger for S handtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som
er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for var konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som
folge av misligheter ikke blir avdekket, er heyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan
innebaere samarbeid, forfalsknlng, bevisste utelatelser, uriktige fremstiliinger eller overstyring av intern kontroll;

»> opparbeider vi oss en forstaelse av den inteme kontrollen som er relevant for revisjonen, for a utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for a gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av selskapets interne kontroll;

A member firm of Ernsl & Young GIobal Limited



Building a better
working world

> vurderer vi om de anvendte regnskapsprinslppene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilharende
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;

> konkluderer vi p§om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert pa innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten p§tilleggsopplysningene i arsregnskapet. Hvis
slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, m§vi modifisere var konklusjon. VSre konklusjoner er basert p§
revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfalgende hendelser elter forhold kan
imidlertid medfere at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;

> vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i Srsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt Srsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene p§en mate som gir et
rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vSrt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vSr revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vSrt arbeid.

Uttalelse om evrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert p§vSr revisjon av Srsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
n0dvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdragsom ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til S S0rge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokforingsskikk i
Norge.

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i Srsregnskapet er ikke revidert.

Drammen, 26. februar 2020
ERNST&YOUNGAS

^WiW^
Hanne Kverneland Nebo
statsautorisert revisor

Uavhengig revlsors beretning - Glitrevannverket IKS
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