
ARSMELDING for 2016, BATNFJiRD VASSVERK SA

Styret har i 2016 avholdt 2 styremøter, og behandlet 13 saker.

ARBEID OG VEDLIKEHOLD I
• Dykkere har inspisert sugeledningen i Astadvatnet, og funnet den i orden.
• Det er kjørt rensesvamp i nye 400 m. hovedledninq' fra øvre del av Solsida og ned til kum

ved dyrkamarka på Astad. Dette er en strekning hvor rensesvamp aldri er kjørt tidligere.
• Utført renhold og desinfeksjon av rentvannsbassenget.
• Klargjort vanntilførsel for 16 nye leiligheter i sentrum. I
• I tråd med årsmøtevedtak er forberedelser for bygging av nytt vannrenseanlegg startet:

a Opparbeidelse av egenkapital.
a Byggekomite er utnevnt og startet sitt arbeid i desember 2016.

• Kurs: I
a En operatør har gjennomført 3 ukers kurs for ~rift av ledningsnett og vannbasseng.
a To personer har deltatt på 2-dagers driftsoperatørsamling i regi av Driftsassistansen

for vannverk.
a Diverse internopplæring gjennomført.

• Mattilsynet har gjennomført omfattende revisjon med hovedfokus på internkontroll,
dokumentasjon, sårbarhet, beredskap og krisehåndtering. Mattilsynet påla utbedring av 2
forhold, med frist: 31.05.17:

a Oppdatere Risiko- og sårbarhetsanalysen fra 2010, og utføre tilhørende tiltak.
a Etablere rutine for, og gjennomføre årlig beredskapsøvelse.

PRODUKSJON OG KVALITET
Også i 2016 har det i perioder vært misfarget vann, ofte knyttet til stort vannforbruk / "sjokktapping".
Om det misfarget vann oppleves, kan det ofte være nok å la en kaldtvannskran renne en stund.

Alle obligatoriske vannprøver i 2016 har vært innenfor myndighetenes krav, med unntak av 2 tilfeller:
Ett funn aven stk. E-coli-bakterie perifert på ledningsnettet, og ett funn aven stk. koliform bakterie i
høydebassenget. Situasjonen ble håndtert i tråd med Mattilsynets anbefaling. Det ble ikke påvist
konkret årsak til noen av funnene.

Første del av året slet vi fortsatt med lukt- og smaksproblemer enkelte steder i ledningsnettet.
Rådgivningshjelp ble innhentet fra flere hold og det ble gjort flere tiltak, uten at konkrete årsaker til
problemene ble funnet. Det synes som at problemet har avtatt mot slutten av året.
Våren 2017 planlegges ny runde med kjøring av rensesvamp i alle ledninger det er teknisk mulig, for
om mulig å minimalisere farge-/ smaksproblemene. I

Det er solgt ca. 6500 kbm. drikkevann til Høgset Kommunale Vannverk høsten 2016.

UØNSKA HENDELSER
I 2016 var det 31 uønska hendelser, mot 23 tilfeller året før. 17 av hendelsene var knyttet til
vannbehandlingsanlegget. I 2016 ble to mindre og en litt større lekkasje på ledningsnettet reparert.

HMS (HELSE MILJØ SIKKERHET)
• Ingen skader på personell eller nestenulykker er meldt i 2016; verken under arbeid Batnfjord

Vassverk SA har utført selv eller arbeid leverandører har utført for vassverket. Styret er
svært godt fornøyd med dette. I

• Daglig leder har deltatt på obligatorisk HMS-kurs, i tråd med arbeidsmiljøloven.
• Batnfjord Vassverk SA samarbeider med Torvik Vassverk SA om obligatorisk

bedriftshelsetjeneste.

ANSATTE I 2016
I tillegg til daglig leder har Batnfjord Vassverk SA tre driftsoperatører som besørger vakthold 24
timer i døgnet I 7 dager i uken. I tillegg til å respondere på feilmeldinger, utfører de planlagt

I
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arbeid på anlegget. Operatørenes utrykninger og PlanlagJ innsats er basert på timesbasis, og den
samla arbeidsmengde i Batnfjord Vassverk SA utgjør ca. fS% stilling.

I tillegg har noen få personer vært innleid på timebasis ved behov, og det har vært vaktsamarbeid
med Torvikbukt Vassverk SA. (Tilsvarende ca. S% stiling)

1. varamedl. : Odd Jordhøy
2. varamedl. : Marius Fladvad

TILLITSVALGTE I 2016 (Etter siste årsmøtet)
Styreleder . Kristoffer Skar
Nestleder. Knut Furuli
Styremedl. Tone Harstad
Styremedl. Lars Olav Høgset
Styremedl. Age Ødegård

Valgnemd:
Valgnemd:

John Eikenæs
Gunnar Hammerstrøm

ØKONOMI
Arets regnskap viser et overskudd. Det er i regnskapet nyttet samme avskrivningssatser som
tidligere år, i tråd med god regnskapsskikk.
Overskuddet inngår som kapitalopparbeidelsen for fra~tidige investeringer som f. eks. nytt
renseanlegg, i tråd med fjorårets årsmøtevedtak om å tils1rebe årlig avsetning på kr. 2S0.000,- til
slike formål.

EKSTERNE TJENESTER - SAMARBEID
Regnskap: Økonomisenteret Angvik; tidligere AR Økonomi AS, Angvik.
Revisor: Romsdal Revisjon AS; tidligere Revisor Odd Ivar Thue AS i Molde.

I tillegg er det et godt samarbeid med Gjemnes Kommune, bl. a. om uttak og innsending av
obligatoriske vannprøver, og med Torvik Vassverk SA om operatørvakt.
Det samarbeides med Batnfjord Bygdelag om den vegbelyshing i Batnfjorden som ikke besørges av
Gjemnes Kommune eller Vegvesenet. Batnfjord Vassverk S~ hadde i 2016 en utgift til elektrisk kraft
til denne veg belysningen, på ca. kr. 20.700,-, dvs. ca. kr. 40!- pr. abonnement.

MEDLEMSMASSE - ABONNENTER
Batnfjord Vassverk SA hadde ved årets utgang S09 abonnement, fordelt på 333 kunder.
Arlig vassavgift økte i 2016 med kr. 100,-; fra kr. 4.4S0,- til kr. 4.SS0,-. (Inklusiv 25% mva.)
Det er i 2016 tilkommet 12 nye medlemskap som det er innbetalt andel for.

Abonnentene bes om å gi beskjed snarest dersom mistanke om lekkasje, og om å utvise sunn
fornuft i forhold til vannforbruk i tørre perioder. I
Det minnes også om medlemmenes plikt til å etterleve påbud om f. eks vannrasjonering, og om å
varsle ved endringer i abonnementsforholdene.

Styret i Batnfjord Vassverk SA

Batnfjordsøra, 2. mars 2017
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Til årsmøtet i Batnfjord Vassverk SA

ROMSDAL REVISJON AS

Molde
Aure I Kristiansund

Surnadal I Sunndal I Tingvoll

ODD IVAR THUE
Statsautorisert revisor

Uavhengig revisors beretning

I samarbeid med
Kjell Harald Langli AS

Nordmøre Revisjon

Medlemmer av
Den norske Revisorforening

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Batnfjord Vassverk SAs årsregnskap som viser et overskudd på kr 104918.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016 g resultatregnskap for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen.

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 2016, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen I
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards dn Auditing (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 samvirkeforetaket 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 årsberetningen, men
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. I
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen. I
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 konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

I
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Styrets og daglig Jeders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeid årsregnskapet i samsvar med lov og
I

forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i sa1svar med lov og god regnskapsskikk i
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll sqm den finner nødvendig for å kunne
utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller feil. I
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standPunki til samvirkeforetakets evne til fortsatt
drift og 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 årsregnskapet I
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhef for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av mirligheter eller utilsiktede feil, og å avgi
en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betrrggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
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. I
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: https:jjrevisorforeningen.noj
revisjonsberetninger I
Uttalelse om øvrige lovmessige krav

ROMSDAL REVISJON AS

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger 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 å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av samvirkeforetakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og
god bokføringsskikk i Norge.

Molde 6. mars 2017
Romsdal Revisjon AS

Odd Ivar Thue
Statsautorisert revisor
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