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Årsberetning 2020 for BLAKER VANNVERK SA.
1. Administrasjon
Blaker Vannverk SA er et andelslag med begrenset ansvar, vekslende kapital og medlemstall.
Lagets formål er anlegg og drift av vannverk som primært skal forsyne gamle Blaker
kommune med vann.
Regnskapet er gjort opp under forutsetningen av fortsatt drift.
Det har vært en skade/ulykke i forbindelse med drift i 2020. Daglig leder skled på isen, og brakk
ankel.
En kjenner ikke til at foretakets virksomhet påvirker det ytre miljø.
Internkontrollsystemet er i funksjon og det blir jevnlig fulgt opp.
Styret har i 2020 bestått av: Stein Solli, styreleder
Bjørn Arild Myrås, nestleder
Heidi Torp Homb, sekretær
Berit Kjeldseth Arntzen
Knut Korsvik
Jan-Terje Stenby
Anita Merete Nysæther Lien
Bjørn Erik Nyberg Evensen
Tove Marie Berg
Årsmøte for 2019 som var planlagt avholdt i mars, ble pga. koronapandemi utsatt. I juni
hadde pandemien dempet seg noe, og Årsmøtet ble avholdt 16. juni på Samfunnshuset. Stein
Solli ble gjenvalgt til styreleder for 1 år. Bjørn Arild Myrås, Heidi Torp Homb og Bjørn Erik
Nyberg Evensen ble gjenvalgt som styremedlemmer for to nye år. Anne Lise Sparby Tjærnås
hadde frasagt seg gjenvalg, og Tove Marie Berg ble valgt til nytt styremedlem for to år.
BDO AS ble valgt til revisor for 1 år.
Til valgkomite ble Rune Stensrud gjenvalgt for tre år. Øvrige medlemmer er Anne Røst Hagen
og Elin Vikane.
Elin Vikane ble valgt til leder for valgkomiteen for ett år.
2020 har vært et meget spesielt år. Året startet med to snøfrie måneder, og 12. mars slo
koronapandemien inn for fullt. Norge ble i likhet med de fleste andre land nedstengt, og kun
livsnødvendige funksjoner som helse, mat, vann, strøm etc. fortsatte tilnærmet normalt. Blaker

Vannverk allierte seg med omkringliggende vannverk med avtaler om gjensidig hjelp i
eventuell krise med bemanning. Pandemien dempet seg sommer/tidlig høst, men ny bølge slo
inn på slutten av året. Vannleveransen har vært lite påvirket av pandemien, og Blaker Vannverk
har ikke hatt leveringsproblemer av noen art i 2020.
Utbyggingen på Fossumjordet har startet opp for fullt. Dette er et stort prosjekt med inntil 800
boenheter. Ledningsnettet for vann er tilnærmet ferdig, og forventes overtatt i 2021. Blaker
Vannverk har i løpet av året bygget vannmagasin med tilhørende pumperigg. Vårt prosjekt har
en samlet kostnad på ca. 4,3 mill. Magasinet er på 435 m3, og vil trygge og forsterke leveransen
på hele nettet. Samarbeidet med utbyggere og entreprenører har fungert utmerket.
Utbyggingen på Sandnesjordet med ca. 50 nye boenheter er godt i gang, og ca. 20 leiligheter er
innflyttet. Trykkforsterkeren mot Grensevegen ble igangsatt høsten 2020. Boligfeltet har fått
adresse Kværnkallen, og ligger i Nes kommune.
Nes kommune har for tiden en prosess på hvordan vannforsyningen i Nes kommune skal løses
på kort og lang sikt. Blaker Vannverk jobber for at vårt forsyningsområde skal opprettholdes i
fremtiden. Dette er også et sterkt ønske fra samtlige av våre berørte abonnenter. Nes kommunale
vannverk, med kjøp av NRV-vann, forsyner nå de abonnenter som tidligere ble forsynt av
Sørum kommunale vannverk. Styret i Blaker Vannverk synes dette er en merkelig ordning, og
har påpekt dette en rekke ganger. Saken har for vår del ikke hatt bevegelse i løpet av 2020.
Samarbeidet med nye Lillestrøm kommune fungerer utmerket. Det har vært tett
kommunikasjon om utfordringene rundt koronapandemien, og vi har endelig fått tilgang til det
digitale kartverket over vårt eget ledningsnett!
Blaker Vannverk har i løpet av året skiftet bank. Et enstemmig styre i Blaker Vannverk syntes
at forskjellen mellom Blaker Sparebank og andre konkurrenter ble for stor. Blaker Vannverk
takket for 64 års meget godt samarbeid gjennom både gode og vanskelige perioder, og ser
frem til et godt samarbeid med Sparebank 1.
Det er avholdt 7 styremøter i 2020. Styret har utarbeidet en tiltaksplan som skal være et
«levende dokument» og løpende være fast punkt på styremøtene i fremtiden. Planen er ment
som et arbeidsverktøy hvor utfordringer møtes på en offensiv måte.
Blaker Vannverk har ansatt Trond Thoreid som daglig leder i 75 % stilling. Håvard Thoreid er
ansatt som assisterende daglig leder i 20 % stilling. Det har vært sykefravær i forbindelse med
at daglig leder falt på isen og brakk ankel. Arbeidsmiljøet betegnes som godt.
Vannverket leier i tillegg inn tjenester fra Blaker Regnskapskontor AS, Sørumsand Rør AS og
Herbert Nevjen.
2. Vannsituasjon, vannkvalitet
Vannkilden er Asketjern, som er en god og sikker vannkilde. Vannforbruket har i 2020 vært på
284.900 m3, tilsvarende i fjor var 273.000 m3. Gjennomsnittlig døgnforbruk har vært på
780 m3, tilsvarende i fjor 748 m3. Vannstanden i Asketjern var lav i første halvår. Vinteren var
snøfattig, og vår og sommer hadde mindre nedbør enn normalt. I oktober kom det mye regn, så
Asketjern gikk da i overløp.

Noranalyse AS har analysert i alt 45 vannprøver av behandlet drikkevann i 2020.
Måleparametre viser vann av stabil høy kvalitet.
Vi henviser til vår internettside www.blakervannverk.no. Hendelser rapporteres kontinuerlig
og analyseresultater er tilgjengelig for andelseiere.

3. Vedlikehold og drift av renseanlegg
Renseanlegget fungerer tilfredsstillende med stabil og god vannkvalitet. Ved to tilfeller har det
vært nødvendig med hjelp fra eksterne, men det har ikke vært hendelser som har påvirket
vannkvaliteten i 2020. Det er utført normalt vedlikehold på anlegget i løpet av året.
4. Vedlikehold og drift av ledningsnettet
Det har ikke vært brudd på hovedledningsnettet i 2020. Reservevannforsyningen er forsterket
ved Kværnkallen med 100 meter ny 180-ledning mot Årnes Vannverk. Det er etablert 220 meter
225-ledning fra vannmagasinet til Fossumjordet. Ved Blaker Kirke er det etablert 100 meter
160-ledning til brannhydrant og servicebygg. Ved Grensevegen i Nes er nettet utvidet med 100
meter PE 50 til nye tomter. I tillegg er det skiftet ut 240 meter spredeledninger ved Eidsveien
423-433 og 120 meter 110-ledning ved vannmagasinet. Vårt totale ledningsnett er nå på 71.820
meter. Vedlikeholdskostnadene på ledningsnettet i 2020 har vært på kr.1.000.158, mens nye
ledninger, vannmagasinet og teknisk utstyr er tilsammen aktivert med kr. 3.002.742.
5. Abonnenter
Blaker Vannverk SA hadde ved utgangen av 2020 registrert 1386 aktive abonnenter, en økning
på 18 abonnenter. Vanngebyrene for de som betaler etter måling øket med 20 % etter Årsmøtet.
For de fleste, som betaler etter Folkeregisteret, har vanngebyrene vært uendret de siste 8 år.
6. Regnskap
Driftsinntekter
Tilknytningsgebyr
Overskudd / underskudd

Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Spesifisert andelskapital

2020
3.608.770
416.000
378.456

2019
3.663.977
192.000
383.811

2020
2019
2018
2017
2016
6.030.000 3.764.446 4.403.544 5.021.913 5.636.109
270.515 481.965 469.207 264.613 194.801
501.700 483.700 482.700 479.700 476.000

2020

2019

Den samlede kostpris på anlegget etter avskrivninger

9.148.225

6.615.230

Bankinnskudd utgjør tilsammen

2.888.235

2.937.220

Sum egenkapital

6.035.981

5.639.525

Sum eiendeler

12.336.496

9.885.936

Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Blaker vannverk SA sine eiendeler og
gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede.
Årsoppgjørsdisposisjoner
Årsresultatet utgjorde i 2020 et overskudd på kr. 378.456, mot budsjett kr. 257.000. Avviket
skyldes at avskrivninger, elektrisitet og renter har lavere kostnad enn forventet.
Styret vil foreslå følgende disponering av årsresultat:
Overføres Annen Egenkapital: kr. 378.456
7. Regnskapsførsel/revisjon
Regnskapsførsel og abonnentservice er utført av Blaker Regnskapskontor A/S. BDO AS har
revidert regnskapet.
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Årsregnskap 2020
Blaker Vannverk SA

Organisasjonsnr: 870 166 362

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2020

2019

4 022 270
2 500
4 024 770

3 855 977
0
3 855 977

848 890
469 747
2 181 840
3 500 477

811 688
423 225
2 070 099
3 305 012

524 293

550 965

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad
Resultat av finansposter

23 504
9 275
178 616
-145 837

37 689
12 760
217 603
-167 154

Ordinært resultat før skattekostnad

378 456

383 811

Årsresultat

378 456

383 811

378 456
378 456

383 811
383 811

Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Lønnskostnad
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

1
2
1

Driftsresultat

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

Blaker Vannverk SA

6

Balanse

Eiendeler

Note

2020

2019

2, 3
2

9 148 225
9 148 225

6 615 230
6 615 230

9 148 225

6 615 230

3

198 061
101 976
300 037

230 389
103 098
333 486

5

2 888 235
2 888 235

2 937 220
2 937 220

3 188 272

3 270 707

12 336 496

9 885 936

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
Sum varige driftsmidler
Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum bankinnskudd, kontanter o.l
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

Blaker Vannverk SA

Balanse

Egenkapital og gjeld

Note

2020

2019

Innskutt egenkapital
Andelskapital
Sum innskutt egenkapital

4, 6

501 700
501 700

483 700
483 700

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

6

5 534 281
5 534 281

5 155 825
5 155 825

Sum egenkapital

6

6 035 981

5 639 525

3

6 030 000
6 030 000

3 764 446
3 764 446

20 194
128 941
121 380
270 515

289 368
133 974
58 623
481 965

6 300 515

4 246 411

12 336 496

9 885 936

Egenkapital

Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

Blaker Vannverk SA

Blaker Vannverk SA

Noter 2020
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Bruk av estimater
Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever
anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.
Salgsinntekter
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for
merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag.
Salg av varer inntektsføres når risiko og kontroll i all hovedsak er overført kjøperen.
Med risiko menes eiendelens gevinst og tapspotensiale mens kontroll defineres som beslutnings og
råderett. Erfaringstall anvendes for å estimere og regnskapsføre avsetninger for kvantumsrabatter og retur
på salgstidspunktet.
Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen
ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig
verdi.
Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge
kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel
ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.
Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles
nedenfor.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede
utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid
("knekkpunktmetoden"). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og
påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives
ikke.
Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt
kostnad, og fordeles over leieperioden.
Nedskrivning av anleggsmidler
Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for
verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis
balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp, foretas det nedskrivning til det
høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og
bruksverdi. Bruksverdi er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen.
Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis grunnlaget for
nedskrivningen ikke lenger er til stede.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Skatt
Etter Skattekontorets vedtak av 20.06.16 oppfyller selskapet vilkårene i skatteloven §2-32 om skattefritak.
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Noter 2020
Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Sum

2020

2019

729 126
100 691
19 073
848 890

693 989
100 309
17 390
811 688

0,95

0,95

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret
Ytelser til ledende personer
Lønn
Styrehonorar
Pensjonskostnad
Sum

Daglig leder

Styret

450 283

0
134 291

11 616
461 899

134 291

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.
OTP
Selskapets tjenestepensjonsordning er i henhold til kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Revisor
Kostnadsført honorar til revisor i 2020 utgjør kr 33 000,- eksl.mva.
Lovpålagt revisjon
Andre tjenester
Sum honorar til revisor

25 000
8 000
33 000

Note 2 Anleggsmidler

Anskaffelseskost pr. 01.01.20
+ Tilgang kjøpte driftsmidler
= Anskaffelseskost 31.12.20

Bygninger
og tomter
200 000
200 000

Av- og nedskrivninger pr. 01.01.20
+ Årets ordinære avskrivninger
= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.20
= Bokført verdi 31.12.20
Økonomisk levetid

Blaker Vannverk SA

200 000

Maskiner
og anlegg
13 400 735
3 002 742
16 403 477

13 600 735
3 002 742
16 603 477

6 985 505
469 747
7 455 252

6 985 505
469 747
7 455 252

8 948 225

9 148 225

15-40 år

Sum

Noter 2020
Note 3 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v

Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år

Gjeld som er sikret ved pant o.l.
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler
Driftsmidler
Kundefordringer
Sum

2020

2019

2 680 000

1 911 848

2020

2019

6 030 000
6 030 000

3 764 446
3 764 446

2020

2019

9 148 225
198 061
9 346 286

230 389
230 389

Selskapets driftsmidler og kundefordringer er stilt som sikkerhet begrenset oppad til kr 7 000 000.

Note 4 Abonnenter og andelskapital
Vannverket eies av abonnentene. Pr 31.12.20 var det registrert 1386 abonnenenter. Innbetalt andelskapital
var kr 501 700.

Note 5 Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler

2020

2019

88 448

92 675

Note 6 Egenkapital

Pr. 01.01
Årets resultat
Andelsregulering
Pr 31.12

Blaker Vannverk SA

Andelskapital
483 700
18 000
501 700

Annen egenkapital
Sum egenkapital
5 155 825
5 639 525
378 456
378 456
18 000
5 534 281
6 035 981

Noter 2020
Note 7 Skattefritak
Etter Skattekontorets vedtak av 20.06.16 oppfyller selskapet vilkårene i skatteloven §2-32 om skattefritak.

Note 8 Konsekvenser av koronapandemien/fortsatt drift
Koronapandemien som har preget 2020, har ikke hatt negativ betydning for årsregnskapet for 2020.
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Blaker Vannverk SA

