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Innledning 

Regnskapsplikt 
I henhold til forskrift til energiloven § 4 - 4 plikter konsesjonæren å føre regnskap etter bestemmelsene i aksjeloven 
og regnskapsloven. Regnskapet skal settes opp i samsvar med god regnskapsskikk. 

Rapportering til NVE og SSB skal gjøres på egne resultatenheter. Kommisjonæren plikter å henføre inntekter og 
kostnader til resultatenhetene på en mest mulig objektiv måte. Regnskap fordelt på resultatenheter skal periodiseres 
og rapporteres for årets tolv måneder. Regnskap for resultatenhetene skal avstemmes mot den juridiske enhetens 
finansregnskap. 

0 

Arsmelding 
Årsmelding bes innsendt sammen med regnskapsrapporteringen til både NVE og SSB, samt til Nærings- og 
energidepartementet v/Kraftmarkedsseksjouen. 

Revisors rolle 
Revisor skal kontrollere og underskrive regnskapsskjema til NVE og SSB. Dette skal gjøres på eget skjema vedlagt 
utsendelse av regnskapsprogram og regnskapsskjema. Revisor skal underskrive iht Norges Statsautoriserte 
Revisorers Forenings forslag til standard vedrørende avtalte kontrollhandlinger. Denne er gjengitt nedenfor: 

Revisorrapport for 1995 vedrørende revisors kontroll av energiverkenes regnskapsrapportering til Norges 
vassdrags- og energiverk. 

Vi har kontrollert utvalgte deler av everkets regnskapsrapportering til Norges vassdrags- og energiverk (NVE) og 
Statistisk sentralbyrå (SSB) for 1995. 

Vi har utført arbeidet i henhold til Norges Statsautoriserte Revisorers forslag til standard vedrørende avtalte 
kontrollbandlinger. Vi bar gjennomført kontrollhandlingene nedenfor for å gi mottakerne av rapporten muligheten 
til selv å danne seg et inntrykk av regnskapsrapporteringens kvalitet. 

Vi bar gjennomført følgende kontrollbandlinger: 

Resultat- og balanseregnskapet 

• Kontrollert at totaltallene (sum selskap) er i overensstemmelse med det reviderte årsregnskapet. 

• Kontrollert at summen av tallene for resultatenhetene etter avstemming / eliminering er i overensstemmelse 
med årsregnskapstallene. 

• Kontrollert at øvrige opplysninger ikke inneholder vesentlige tallmessige feil. 
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• Kontrollert på stikkprøvebasis at fordelingen mellom monopolvirksomheten og øvrige virksomhet er i henhold 
til hovedboken og underliggende fordelingsnøkler som beskrevet i notene. 

Notene 

• Kontrollert at det er intern konsistens mellom regnskap og noter. 

• Kontrollert at øvrige opplysninger er tallmessig korrekte. 

• Kontrollert ved forespørsel at fordelingen av regnskapsposter synes gjort i henhold til fornuftige 
bedriftsøkonomiske prinsipper og i henhold til de gjeldende bestemmelser for fastsettelse av overføringstariffer. 

• Kontrollert ved forespørsel at internprisingsprinsippene synes i henhold til fornuftige bedriftsøkonomiske 
prinsipper, at interne poster er bruttoført og at de interne postene er tallmessige korrekte. 

• Kontrollert ved forespørsel at avskrivningene synes foretatt i henhold til prinsipper som aksepteres av NVE. 

• Fått bekreftet fra selskapet at anleggsbidrag, tilknytningsavgifter mm. ikke belastes abonnentene dobbelt 

• Kontrollert at opplysningene om driftsmidlene i notene er i overensstemmelse med selskapets tall. 

• Kontrollert at opplysningene om overdekning/ underdekning er konsistente med regnskapets tall. 

• Kontrollert på stikkprøvebasis at fordelingen mellom monopolvirksomheten og øvrig virksomhet er i henhold 
til hovedboken og underliggende fordelingsnøkler som beskrevet i notene. 

Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige feil eller mangler ved rapporteringen. 

Vi presiserer at de utførte kontrollhandlinger er begrensede og ikke utgjør en fullstendig eller begrenset revisjon. 
Det kan derfor ikke gis en samlet konklusjon på basis av de utførte kontrollhandlingene. Ytterligere 
kontrollhandlinger kunne ha avdekket forhold som ville ha blitt rapportert. 

Denne rapporten er kun ment å skulle distribueres til selskapet selv og NVE. Videre omfatter rapporten bare de 
konkrete forhold som er beskrevet og ikke selskapets regnskaper som helhet 
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Regnskapsrapporteringens 
innhold 

Inndeling i resultatenheter 
Konsesjonæren skal skille konkurranseutsatte forretningsområder og monopolfunksjoner i selvstendige 
resultatenheter med separate budsjetter og regnskaper for de ulike enhetene. 

Resultatenhetene skal inndeles i: 

Kraftomsetning 
Kraftomsetning omfatter kjøp og salg av kraft. 

Kraftproduksjon 
Kraftproduksjon omfatter kraftproduksjon i egne anlegg og eierandeler bos andre produsenter. Resultatenheten kan 
omfatte energisalg engros. 

Sentralnett 
Sentralnett omfatter everkets utleie til sentralnettet og drift av dette i egen regi. Det presiseres at drift og utleie av 
sentralnettsanlegg er å anse som et separat forretningsområde som ikke skal slås sammen med eksempelvis 
virksomhetsområde Kraftproduksjon eller Regionalnett. 

Regionalnett 
Regionalnett omfatter nettnivået mellom sentralnett og distribusjonsnett. Resultatet skal vises, selv om everket ikke 
bar eksterne kunder. Dersom everket ikke bar egen tariff for dette nettet, skal inntekten vises som uttak til eget 
distribusjonsnett. 

Distribusjonsnett 
Distribusjonsnett omfatter everkets nett fra og med 22 / 11 kV høyspentnett og frem til kunde, men eksklusive 
strømmåler bos den enkelte abonnent. 

Øvrig virksomhet 
Øvrig virksomhet kan bestå av fjernvarme, arbeid for andre (entrepenørtjenester), veilys, installasjon, kabel - TV, 
konkurranseutsatt enøk, utleie, salg av konsulenttjenester eller annen næringsvirksomhet. 

I tillegg har resultat og balanseoppstillinger egne kolonner for: 

Felles virksomhet. 
Kostnader skal i størst mulig grad henføres direkte til resultatenhetene. Felleskostnader skal fordeles på alle 
resultatenheter. Kolonnen for felles virksomheter brukes til verdier som ikke kan direkteføres på den enkelte 
resultatenheten. For everk som følger Enfos kontoplan vil felleskostnader kunne utgjøre kostnader på 
virksomhetsområdene 6 abonnement og kundeservice, 7 administrasjon / felles og 8 hjelpefunksjoner. 
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Felleskostnader skal fordeles på mest mulig objektiv måte og forutsettes stabile over tid. Jfr. retningslinjer for 
beregning av overføringstariffer pkt 7 .2. 

Avstemming / eliminering 
Interne leveranser ført som inntekter ved en resultatenhet skal som hovedregel komme igjen som interne leveranser 
ført som kostnader ved en annen resultatenhet Da dette er interne leveranser skal beløpene elimineres i 
avstemmingskolonnen i linjene for mottakende og leverende enhet. Dersom andre forhold nødvendiggjør 
avstemming mot finansregnskapet skal denne kolonnen benyttes. Avstemming skal gjøres slik at hovedstørrelser i 
rapportens "sum selskap" kolonne er overenstemmende med hovedtall i den offisielle årsmelding. 

Sumselskap 
Med sum selskap forstås finansregnskapet til den juridiske enheten. 

Resultat 
Omsetningskonsesjonæren skal rapportere fullstendig resultatregnskap etter aksje- og regnskapsloven for selskapet 
totalt. For resultatenhetene kraftomsetning, kraftproduksjon, sentralnett, regionalnett, distribusjonsnett og øvrig 
virksomhet skal det rapporteres driftsresultat. 

Balanse 
Omsetningskonsesjonæren skal rapportere fullstendig balanseregnskap etter aksje- og regnskapsloven for selskapet 
totalt. For resultatenhetene skal balanseoppstillingen rapporteres som beskrevet nedenfor. 

Varige driftsmidler, kundefordringer, lagerbeholdning og leverandørgjeld skal fordeles på resultatenhetene 
kraftomsetning, kraftproduksjon, sentralnett, regionalnett, distribusjonsnett og øvrig virksomhet. 

Rentebærende omløpsmidler, annen ikke rentebærende kortsiktig gjeld, samt rentebærende kortsiktig gjeld skal 
rapporteres for selskapet som helhet. 

Tilleggsopplysninger i noter og vedlegg 
Det skal gis supplerende informasjon til resultat og balanse gjennom noter og vedlegg. 

Interne transaksjoner 
Dersom et everk bar flere resultatenheter, skal prinsipper for avregning av interne transaksjoner og 
forretningsforhold, herunder interne kjøp og salg av tjenester, interne fordringer, samt fordeling av felleskostnader 
angis. Prinsipper for prising av kraft omsatt internt skal beskrives. Det presiseres at interne disponeringer må 
elimineres for sum selskap. 

Kontraktsforhold 
Det skal oppgis kraftsalg innenfor og utenom egen områdekonsesjon, samt andre kontraktsforhold. 

Overføringstariffer 
Konsesjonæren skal fastsette overferingstariffer slik at de over tid dekker kostnadene ved utbygging og drift og en 
rimelig avkastning på investert kapital. Inntekter fra overføringstariffen skal vises for kundegrupper og nettnivå. 
Det skal gis opplysninger om årets og den akkumulerte mer- / mindreavkastning. Konsekvenser for fremtidige 
overføringstariffer skal beskrives. 

6 • Regnskapsrapporteringens Innhold Velledning Regnskapsrapportering til NVE og SSB 



Anleggsregister 
Det skal være opprettet anleggsregister. Anleggsregisteret skal gi oversikt over anskaffelseskost. 
anskaffelsestidspunkt, avskrivningsplan, akkumulert av- og nedskrivninger, netto bokført verdi, 
investeringstilskudd o.l. 

Reinvesteringer og drift/ vedlikehold 
Det skal gis utførlige opplysninger om prinsipper for behandling av reinvesteringer og vedlikehold. 

Statstilskudd, tilknytningsavgifter, anleggsbidrag o.l. 
Det skal gis utførlige opplysninger om prinsipper for behandling av tilknytningsavgifter, anleggsbidrag o.l. Årets 
og akkumulerte statstilskudd (investeringstilskudd) skal spesifiseres på de aktuelle grupper av eiendeler. 
Statstilskudd og anleggsbidrag kommer til fradrag i kostnader som aktiveres. 

Andeler i andre everk 
Det skal oppgis hvilke everk det rapporterende foretak har eierandeler i samt prinsipper og metoder for 
innarbeiding av disse everkene i det rapporterte foretaks finansregnskap. Det skal videre redegjøres for 
innarbeidingsmetoder og presentasjonsform. 

Mer-/ mindreavkastning 
Mer-/ mindreavkastning skal beregnes og rapporteres for sentralnettsanlegg, regionalnett og distribusjonsnett. 

Kraftbalanse 

Samlet kraftsalg skal samsvare med samlet krafttilgang for everket. 

Sum kraftsalg finnes av note I Energisalg til sluttbrukere, note 2.1 Engros energisalg ved kraftomsetning og note 
2.2 Engros energisalg ved produksjon fratrukket salg til egen omsetning. 

Sum krafttilgang utgjøres av vedlegg F kraftstasjoner produksjon (Årets produksjon fratrukket eget forbruk og 
pumpekraft) pluss note IO. I Energikjøp ved kraftomsetning fratrukket internt kjøp fra produksjon) pluss note I 0.2 
Energikjøp ved produksjon. 

For kontroll av kraftbalansen se eget kontrollbilde. 
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Installering og betjening av 
regnskapsprogram 

Programvare 
Edb - program for rapportering til NVE og SSB finnes på 4 stk. disketter. Programmet er en minimumsversjon 
(Run - time versjon) av Microsoft Access 2.0 som kan distribueres fritt av NVE og SSB til everkene. Programvaren 
beholdes av mottakeren. 
Rapporteringsprogram for regnskapsåret 1995 erstatter tidligere utsendt versjon for regnskapsåret 1993 og 1994. 
Programversjon fra 1993 og 1994 må ikke benyttes til rapportering for regnskapsåret 1995. 

Maskin 
Programmet er kapasitetskrevende og vi anbefaler at følgende maskin er tilgjengelig; 
Prosessor må være 386 SX eller bedre. Ytelsen bedres betydelig ved 486 eller bedre. En kritisk faktor for hastighet 
er tilgjengelig internminne på PCen. Det kreves minimum 6 Mb internminne, men vi anbefaler sterkt at maskin 
med 8 Mb eller bedre er til disposisjon. For bedret ytelse er internminne viktigere enn kraftig prosessor. 
Programmet krever 6.5 Mb diskplass. 

Programvare 
P C e n  må ba MS - DOS operativsystem, versjon 3.1 eller nyere med Microsoft Windows, Windows for 
Workgroups,operativsystemet Windows N T ™  versjon 3.1 eller nyere, eller Windows 95. 

Installering steg for steg 
Installeringen skjer fra programbehandling i Windows. 

l. Åpne Windows. 
2. Sett inn diskett l i diskettstasjonen. 
3. Klikk på «fil». 
4. Klikk på «kjør» under fil menyen (alternativt run). 

En dialogboks kommer opp. 

5. Skriv «a:\setup.exe» i kommandolinje og klikk for «OK». 

Maskinen vil nå installere programvaren. Videre veiledning for installering vil komme på skjermen. Installering 
kan følges uten å gjøre noen endringer. Dobbeltklikk på ikonet «NVE-SSB 95» for å starte programmet etter 
installering. 
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InstaUering på annen katalog enn standard C:\NVESSB95 
Installer diskettene. Under oppstartsprosedyren, endre katalog for filen REGNDB95.MDB til ønsket katalog. Etter 
at installasjonen er ferdig, ta opp filen C:\WINDOWS\REGN95.INI i notisblokk (Notepad). Velg Søk etter 
"wzlib". Endre stien i nedenforstående linje til den disk/sti hvor systemet er installert. 

[Libraries] 
C:\NVESSB95\wzlib.mda=rw 

Hvis katalogen under oppstartsprosedyren ble endret til D:\NVESSB95 må ovenstående linje endres til: 
D:\NVESSB95\wzlib.mda=rw 

Ved første gangs oppstart av programmet vil det komme spørsmål om hvor filen REGNDB95.MDB er plassert. 
Velg riktig sti i dialogboksen og klikk for OK. 

Installering i Ilerbrukermiljø 
Programmet kan installeres for flerbrukermiljø, Følgende må utføres på PC'en til alle brukere som skal kjøre 
systemet 
Installer diskettene. Under oppstartsprosedyren, endre katalog for filen REGNDB95.MDB til ønsket katalog på 
serveren. Etter at installasjonen er ferdig, ta opp filen C:\WINDOWS\REGN95.INI i notisblokk (Notepad). Søk 
etter "wzlib". Endre stien i nedenforstående linje til den disk/sti på felles server hvor systemet er installert. 

Libraries 
C:\NVESSB95\wzlib.mda=rw 

Hvis katalogen under oppstartsprosedyren ble endret til F:\NVESSB95 må ovenstående linje endres til: 
F:\NVESSB95\wzlib.mda=rw 

Ved første gangs oppstart av programmet vil det komme spørsmål om hvor filen REGNDB95.MDB er plassert. 
Velg riktig sti i dialogboksen og klikk for OK. Brukerne av fellesområdet/serveren som regnskapsprogrammet 
legges på må kunne dele felles filer. Feilmeldingen "Reservert feil (-1106). Denne feilen har ingen feilmelding" 
ved oppstart av programmet, betyr at man ikke bar anledning til å dele filer. Ta kontakt med EDB-ansvarlig. 

(Installasjon av nye brukere kan også gjøres etter at systemet er tatt i bruk.) 

Vedlikehold av programmet 
Rapporteringsprograrnmet må vedlikeholdes med jevne mellomrom. Hvis programmet plutselig stanser, f.eks. ved 
strømbrudd, kan databasene som benyttes bli skadet. Disse må da repareres før de igjen kan brukes. Programmet 
benytter to databaser, regn95.mdb og regndb95.mdb, begge to må repareres. 

Når databasene i programmet endres ved at nye data legges til, spres databasen på disken. Dette fører til at plassen 
på disken blir brukt på en måte som ikke er optimal. Databasene bør også av denne grunn vedlikeholdes med jevne 
mellomrom . 

OBS: Programmet må være avsluttet før vedlikehold foretas. I et flerbrukermiljø må alle brukere ha 
avsluttet programmet. 

Vedlikehold av programmet gjøres på følgende måte: 
Etabler to nye ikon i programgruppen NVE-SSB 95. Disse kalles f.eks. Reparer_ regn95 og Reparer_regndb95 

1. Marker ikonet til programmet "NVE-SSB 95" i Programbehandling i Windows 

2. Velg Kopier fra Fil - menyen 

3. Velg programgruppen NVE-SSB 95 i dialogboksen "Kopier programobjekt" 

4. Klikk OK 

5. Gjenta prosedyren 
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Deretter korrigeres kommandolinje og beskrivelse for de to nye ikon. 

I. Marker det nye ikonet i Programbehandling i Windows 

2. Velg Informasjon på Fil - menyen 

3. Dialogboksen Programobjektinfo kommer opp 

4. Skriv følgende i kommandolinjen: 

Ikon 1: 
Beskrivelse: Reparerer_regn95 
Kommandolinje: 
C:\NVESSB95\msam200.exe C:\NVESSB95\regn95.mdb /ini C:\WINDOWS\regn95.ini /repair /compact 

Ikon 2: 
Beskrivelse: Reparerer_regndb95 
Kommandolinje: 
C:\NVESSB95\msam200.exe C:\NVESSB95\regndb95.mdb /ini C:\WINDOWS\regn95.ini /repair /compact 

Vedlikehold gjøres så ved å dobbeltklikke på Reparerer_regn95 og Reparerer_regndb95. Vedlikeholdsprogrammet 
avslutter seg selv, og rapporteringsprograrnmet kan startes som uonnalt. 

Generelle funksjoner 
Microsoft Access 2.0 er en Windows applikasjon. Generelle funksjoner for Windows applikasjoner er de samme og 
finnes som funksjoner i Access 2.0. Systemet lagrer imidlertid alle registrerte verdier automatisk. 
Eksempler på funksjoner: 

• Ved å taste på "Fl tast" fremkommer veiledning for rapporteringen som hjelp på skjermen. 

• I menyer gjelder hurtigtast Alt+ understreket bokstav. F.eks. «Alt R» for å åpne Resultatregnskap 

• Klikk oppe i høyre hjørne vil vise det aktive skjennbilde på hele skjermen. 

• Informasjon som faller utenfor vindusrammen finnes ved å benytte rullefeltene til høyre og i bunn av 
vindusrammen. 

• Ved bruk av «skriv ut» fra filmenyen kan det enkelte skjennbilde skrives ut. Dersom postscript skriver er 
installert kan man ved å velge denne skalere(%) utskriften. På denne måten kan resultat og balanse gis et 
ønsket utskriftsformat og bedre tilpasses papirformatet. Se mor om dette i avsnittet "hvordan ta utskrift". 

Hovedmeny og struktur 
Fra hovedmenyen nåes alle rapportdeler i systemet. Hovedmenyen Regnskapsrapportering til Norges vassdrags- og 
energiverk og Statistisk sentralbyrå kommer opp ved å dobbeltklikke på ikonet «NVE-SSB 95». 
Rapporteringen er bygget opp med skjennbiler som åpnes gjennom hovedmenyen. Hovedstrukturen er gitt ved 
resultat- og balanseskjema, frittstående noter, samt vedlegg. I resultat- og balanseskjema skal verdier enten 
registreres direkte, eller gjennom noter som er knyttet opp til skjemaene (jfr. tilgang til notene - oversikt). Med 
frittstående noter forstås noter til resultat- og balanseskjema som kun kall åpnes fra hovedmenyen. Vedleggene er 
selvstendige skjema som kun kan åpnes gjennom hovedmenyen. 
Resultat- og balanseskjema er organisert ved en nummerering av inntekts, kostnads - og balanseposter. Disse 
nummer (poster) er kun ment som referansenummer i denne rapportering og må ikke forveksles med everkets 
artskontoplan. 
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Everk: Klikk på pilen for liste over everk. Alternativt kan everkets navn skrives direkte i feltet. Riktigeverk må 
velges før en kan gå videre i registreringen. Dette må gjøres hver gang programmet åpnes. 

Resultatskjema: Klikk her for å åpne resultatskjema for registrering. 

Balanseskjema: Klikk her for å åpne balanseskjema for registrering. 

Frittstående noter: Klikk her for å åpne noter som ikke er knyttet direkte opp mot resultatskjema eller 
balanseskjema. Dette gjelder note 7 Enøk-regnskap, note 9 Andeler i andre kraftverk, note 21 Forklaring til øvrig 
virksomhet, note 25 Reinvestering/ kostnadsføring og note 26 Statstilskudd, tilknytningsavgifter, anleggsbidrag. 

Vedlegg: Klikk her for å åpne vedlegg for registrering. 

A vbruddsrapportering: Klikk her åpner avbruddsrapportering. Dette er nytt for 95-rapporteringen. Se egen 
veiledning om dette. 

Kontrollbilde: Klikk her åpner skjennbilde med utvalgte nøkkeltall foreverket. Skjermbildet gir kontroll på at 
rapporterte data er blitt riktig. Sjekk kontrollbilde før innsending av rapportering. 

Administrasjon: Klikk her åpner en dialogboks. Dersom databasen som lagrer regnskapstallene legges på en 
felles server, kan en knytte denne opp mot applikasjonen ved hjelp av administrasjonsfunksjonen. 

Utskrift resultat, balanse, noter: Klikk her for å skrive ut resultatskjema, balanseskjema og alle noter i en sekvens 
(ca 35 sider, I side pr. note - dette tar noe tid). I alle andre skjermbilder vil klikk på printerknapp gi utskrift av det 
respektive skjermbilde. 

Utskrift vedlegg: Klikk her for å skrive ut vedlegg i en sekvens. I alle andre skjermbilder vil klikk på printerknapp 
gi utskrift av det respektive skjermbilde. 

Kommentarer: Klikk her åpner et et tekstfelt som kan brukes til å legge inn generelle kommentarer til 
rapporteringen og revisors eventuelle kommentarer. 

Avslutt: Klikk her for å avslutte og lukke regnskapsrapportering. 
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Funksjoner i resultat- og balanseskjema, noter og 
vedlegg 

Utfylling av resultat- og balanseposter, noter og vedlegg: 
Resultat - og balanseskjema fungerer på samme måte. Forklaringen tar utgangspunkt i resultatskjemaet vist 
nedenfor. 

om 
e gsmidler 

e mikostnader 
va,ekosln,,der 
tjene.ter 19 

:ti;ii:1:1::!!l:l::1111::!1i:*\;j;;i:::11:1:11!:i!1il!!!!lji!::!iii!;,;,j'lt::::''::::::'::':;::: ·····-:--: 
10 
11 

Åpen dør: Klikk ber fører tilbake til hovedmeny. 
Printer: Printer gir utskrift av resultatskjemaet. 

Bevegelse mellom ruter for utfylling gjøres med musen, retumta.st eller tabulatortast. For å bevege seg mellom 
linjer må man bruke musen. Det skraverte felt skal det ikke registreres verdier i. På skjermen vil ikke disse felt 
være skravert av tekniske grunner. I stedet kommer meldingen (feltet skal ikke registreres) nederst til venstre på 
skjermen. Klikk med museknapp aktiverer det aktuelle felt. Klikk i felt gir en av følgende seks mulige responser og 
følgende beskrivende tekst kommer opp nederst til venstre på skjermen: 

1. Feltet kan registreres: Verdier registreres direkte i feltet. 
Eksempel. Klikk i post 360 Arbeid for andre og kolonnen for felles virksomhet 

2. Feltet skal registreres via note. Dobbeltklikk for å åpne note: Verdier registreres via tilhørende note. Noten 
åpnes gjennom å dobbeltklikke i det aktive feltet, eller alternativt gjennom å dobbeltklikke i kolonnen Note nr. 
Eksempel. Klikk i post 310 energisalg og kolonnen for kraftomsetning. Dobbeltklikk ber aktiverer 
note I. 
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3. Feltet kan registreres. Det skal spesifiseres i note. Dobbeltklikk i kolonnen Note nr. for å åpne: Verdier 
registreres direkte i feltet. Verdiene skal spesifiseres for sum selskap i egen note. Noten åpnes gjennom å 
dobbeltklikke i kolonnen Note nr. 
Eksempel. Klikk i post 340 Abonnent, måling og avregning og kolonne for omsetning. Verdier kan registreres. 
Klikk så i kolonne for Note nr. Note 6 vedrørende abonnement, måling og avregning åpnes. 

4. Feltet skal ikke registreres: Verdier skal ikke registreres i dette feltet og feltet er låst. 
Eksempel. Klikk i post 310 energisalg og kolonnen for felles virksomheter. Verdier kan ikke registreres. 

5. Dobbeltklikk for å åpne note: Ved dobbeltklikk i aktiv felt vil note åpnes. Alternativt vil først meny for valg 
mellom noter åpnes. 
Eksempel. Klikk i kolonne for Note nr. og post 311. Meny for valg mellom note 2.1 og note 2.2 åpnes. 

6. Blank: Feltet benyttes ikke. 
Eksempel. Klikk i kolonne for Note nr. og post 360 Arbeid for andre. 

Generelle funksjoner 
Programmet utfører alle summeringer og beregner alle gjennomsnittspriser automatisk. Summering skjer når man 
flytter seg ut av et felt og en linje opp eller ned. Summering vises som «Beregner» nederst i venstre hjørne. Dette 
tar noe tid, men registrering kan fortsette mens beregning pågår. 

Gjennomsnittsprisene blir presentert med en desimal. 

Sum selskap i regnskaps- og balanseskjema er en summeringskolonne. Det kan ikke føres verdier direkte i denne 
kolonnen. Poster som ikke skal presenteres fordelt på resultatenheter føres i avstemningskolonnen med positivt ( +) 
fortegn. 

Interne leveranser/ interne fordringer og gjeld som ikke skal komme frem i foretakets offisielle regnskap, men som 
skal fordeles mellom de enkelte resultatenheter, skal elimineres med negativt(-) fortegn i avstemmingskolonnen i 
linjene for både mottakende og leverende enhet. 

Generelt gjelder det at noter som åpnes gjennom resultat og balanseskjema automatisk vil oppdatere resultat/ 
balanse ved at sum inntekt eller kostnad (alt bokført verdi) fra noten overføres. Unntak for denne hovedregel er 
noter som bare kan åpnes fra kolonnen Note nr. 

Hvordan ta utskrift 
Generelt gjelder at klikk på printerknapp gir utskrift av det aktive skjermbildet. Fra hovedmeny skrives 
resultatskjema, balanseskjema og alle noter, samt vedlegg ut ved klikk på «skriv ut» funksjonen fra menyvalget 

Ved bruk av «skriv ut» fra «fil» menyen, som for andre Windows applikasjoner, kan det enkelte skjermbilde 
skrives ut. Redigering av marger på utskriften kan da gjøres gjennom «utkrlftsformat» funksjonen. Dersom 
postscript skriver er installert, kan man ved å velge denne skalere(%) utskriften. Velg «skriv ut» fra «fil» menyen, 
«oppsett» og «alternativer». På denne måten kan resultat og balanse gis et ønsket utskriftsformat og bedre 
tilpasses papirformatet. 

Hvordan kopiere data til diskett for innsending til NVE og SSB 
Data kopieres fra registreringsprogrammet til diskett gjennom filbehandling (program manager) i Windows. 
Åpne filbehandling 
Finn filen «Regndb95.mdb» og marker denne 
Klikk på «fil» og «kopier». 

Plasser diskett til NVE eller SSB i diskettstasjon. 
Skriv «a:\» i rubrikken «Til» ovenfor og klikk for «OK». 
Filen blir nå kopiert til disketten. 
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Kontroller at filen «Regndb95.mdb» ligger på 
disketten «a:\». 

Tilgang til notene - oversikt 
Generelt kan notene åpnes ved å klikke i kolonnen Note nr. for den aktuelle note. 
Nedenfor er angitt hvordan notene kan åpnes fra resultat- og balanseskjemaet. 

Fra resultatregnskapet 
Note 1 - dobbeltklikk i post 310 og kolonne for kraftomsetning 
Note 2.1 - dobbeltklikk i post 311 og kolonne for kraftomsetning 
Note 2.2 - dobbeltklikk i post 311 og kolonne for kraftproduksjon 
Note 3 - dobbeltklikk i post 315 og kolonne for distribusjon 

Note4.I 
Note4.2 
Note4.3 
Note 4.4 

Note5 
Note5 
Note5 

Note6 
Note 7 
Note8 
Note9 

Note 10.l 
Note 10.2 
Note 11.1 
Note 11.2 

Note 12.1 
Note 12.2 
Note 12.3 
Note 12.4 

Note 13 
Note 14 
Note 15-18 

Note 19 
Note 20 
Note 21 
Note 22 

Note 23 
Note 24 
Note 25 

Note 26 
Note 27 
Note 34 

- dobbeltklikk i post 320 og kolonne for kraftomsetning 
- dobbeltklikk i post 320 og kolonne for sentralnett 
- dobbeltklikk i post 320 og kolonne for regionalnett 
- dobbeltklikk i post 320 og kolonne for distr. nett 

- dobbeltklikk i post 330 og kolonne for sentralnett 
- dobbeltklikk i post 330 og kolonne for regionalnett 
- dobbeltklikk i post 330 og kolonne for distr. nett 

- dobbeltklikk i post 340 og kolonne for Note nr. 
- tilgang fra hovedmeny og frittstående noter 
- utgått 
- tilgang fra hovedmeny og frittstående noter 

- dobbeltklikk i post 410 og kolonne for kraftomsetning 
- dobbeltklikk i post 410 og kolonne for kraftproduksjon 
- dobbeltklikk i post 420 og kolonne for regionalnett 
- dobbeltklikk i post 420 og kolonne for distr. nett 

- dobbeltklikk i post 430 og kolonne for kraftomsetning 
- dobbeltklikk i post 430 og kolonne for kraftproduksjon 
- dobbeltklikk i post 430 og kolonne for regionalnett 
- dobbeltklikk i post 430 og kolonne for distr. nett 

- dobbeltklikk i post 500 og kolonnen for Note nr. 
- dobbeltklikk i post 600 og kolonnen for Note nr. 
- dobbeltklikk i post 780 og kolonnen for en vilkårlig res. enhet gir meny for valg av 
note mellom 15 og 18 

- dobbeltklikk i post 799 og kolonne for Note nr. 
- dobbeltklikk i post 851 og kolonne for Note nr. 
- tilgang fra hovedmeny og frittstående noter 
- utgått 

- dobbeltklikk i post 181 og kolonnen for Note nr. 
- dobbeltklikk i post 200 og kolonne for Note nr. 
- tilgang fra hovedmeny og frittstående noter 

- tilgang fra hovedmeny og frittstående noter 
- tilgang fra hovedmeny og frittstående noter 
- dobbeltklikk i post 780 og kolonne for Note nr. 
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Fra balanseregnskapet 
Note 15. l - dobbelt.klikk i post 131 og kolonne for kraftproduksjon pr. 01.01 eller 31.12 
Note 15.2 - dobbeltklikk i post 132 og kolonne for kraftproduksjon pr. 01.01 eller 31.12 
Note 16 - dobbeltklikk i post 140 og kolonne for øvrig virk pr. 01.01 eller 31.12 

Note 17.1 
Note 17.2 
Note 17.3 
Note 17.4 

Note 18 
Note 22 
Note 23 

Note 24 
Note 28 
Note 29 

Note 30 
Note 31 
Note 32 
Note 33 

- dobbeltklikk i post 151 og kolonne for sentr.nett pr. 01.0 l eller 31.12 
- dobbeltklikk i post 152 og kolonne for reg.nett pr. 01.01 eller 31.12 
- dobbelt.klikk i post 153 og kolonne for distr.nett pr. 01.0 l eller 31.12 
- dobbeltklikk i post 160 og kolonne for reg/ dis tr pr. 01.0 l eller 31.12 

- dobbeltklikk i post 170 - 175 og kolonnen for Note nr. 
- utgått. 
- dobbelt.klikk i post 181 og kolonne for Note nr 

- dobbeltklikk i post 200 og kolonne for Note nr 
- dobbeltklikk i post 102 og kolonne for Note nr. 
- dobbeltklikk i post l 07 , 111 eller 111. l og kolonne for Note nr. 

- dobbeltklikk i post 108 eller 112 og kolonne for Note nr. 
- dobbeltklikk i post 109, 110 eller 114 og kolonne for Note nr. 
- dobbeltklikk i post 212 og kolonne for Note nr. 
- dobbelt.klikk i post 202,210.2, 210.3, 212.3 eller 213 og kolonne for Note nr. 

16 • Installering og betjening av regnskapsprogram Velledning Regnskapsrapportering tll NVE og SSB 



Veiledning for utfylling av 
rapporteringen til NVE og SSB 

Posthenvisninger 
Postene i resultat- og balanseskjema er vilkårlig valgt og bar ingen tilknytning eller sammenheng med Norsk 
Standard. 

Forklaring til resultatposter med noter 
Resultatenhetenes resultatregnskap skal føres i tabell I. For hver enhet skal det oppgis brutto tall. Dette betyr at alle 
inntekter og kostnader skal presenteres. Driftsresultatet for den enkelte resultatenhet skal gi et reelt bilde av årets 
drift. Det presiseres at everk som fører investeringsregnskapet netto, også skal praktisere dette i rapporteringen til 
NVE og SSB. Interne transaksjoner elimineres i kolonne for avstemming mot sum selskap. Det presiseres at interne 
transaksjoner og interne forretningsforhold skal elimineres for sum selskap, dvs. vise null. 

Driftsinntekter 

Post310 Energisalg - sluttbrukere eks. avgifter - Note 1 
Energisalg til sluttbrukere skal rapporteres i post 3 IO for resultat.enheten kraftomsetning. Salg av kraft til egen 
industrivirksomhet føres også ber. Verdien fremkommer gjennom note I for hvert fylke. Fylke må velges før noten 
kan åpnes. Klikk på.!!:  for å velge fylke. Klikk deretter på rubrikken note. 

I note I skal energisalget spesifiseres på kundegrupper. Energisalget skal rapporteres eksklusive overføring. Det må 
for resultatenheten alltid rapporteres en motpost for kraftkjøp (Post 410 Energikjøp). Salgsinntekt skal oppgis i 
1000 kr. Salgsmengde skal vises i MWb. Programmet beregner da gjennomsnittspris i øre/ kWh. Videre skal 
elektrisitetsavgift og merverdiavgift vises pr. kundegruppe i 1000 kr. 

Salg av tapsenergi defmeres som engros salg og rapporteres i note 2.1 for resultatenheten kraftomsetning. 

Ved lukking av note overføres sum energisalg til resultatregnskapet 

Tilgang til note 
Note I åpnes fra resultatoppstillingen ved å dobbeltklikke i kolonnen Note nr, eller i post 310 under 
kraftomsetning. 

Post 311 Energisalg - engros, eks. avgifter - Note 2. 1 og note 2.2 
Energisalg engros skal rapporteres i post 311 for resultatenhetene kraftomsetning eller kraftproduksjon. Verdien 
fremkommer gjennom note 2.1 for omsetning og note 2.2 for kraftproduksjon. Energisalget skal rapporteres 
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eksklusive overføring. I note 2.1 og 2.2 skal energisalget spesifiseres på bilaterale kontrakter (innenlands), salg til 
Statnett marked, salg av tapsenergi til eget nett, salg til utlandet, samt eventuelt annet salg (erstatningskraft, 
anleggskraft, pumpekraft mm). Salg av tapsenergi til eget nett og annet internt salg må elimineres for sum selskap 
gjennom at inntekten føres med negativt fortegn i kolonne for avstemming. Bilaterale kontrakter skal vises 
avhengig av kontraktens løpetid. Kontraktene deles inn etter løpetid inntil 1 år, I - 5 år og over 5 år. 
Salgsinntekt skal oppgis i 1000 kr. Salgsmengde skal vises i MWh. Programmet beregner da gjennomsnittspris i 
øre/  kWh. Ved gevinst eller tap på sikring av bilaterale kontrakter korrigeres opprinnelig verdi av de bilaterale 
kontraktene. Gevinst/tap ved derivathandel i det nye Ukemarkedet (etter 1.10.95) føres i post 316 (gevinst) eller 
post 411 (tap). 

Summen av solgt tapsenergi fra note 2.1 og 2.2 skal samsvare med sum kjøp av nettap i regionalnett og 
distribusjonsnett, jfr post 420 og note 11. Tapsenergien skal iht. retningslinjer for beregning av overføringstariffer 
vurderes til faktisk pris i døgnmarkedet referert Statnett Marked. Dette er forstå som everkets beregnede tapsprofil 
verdsatt til priser i døgnmarkedet over året. 

Sum samlet salg av energi fra note I og note 2.1 og 2.2 minus internt salg av egenproduksjon, skal samsvare med 
samlet krafttilgang fra note I 0.1 og I 0.2 og vedlegg F. 

Ved lukking av note overføres sum energisalg til resultatregnskapet. 

Tilgang til note 
Note 2.1 og 2.2 åpnes fra resultatoppstilling ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr. Note 2.1 kan åpnes ved 
dobbeltklikk i post 31 I, kolonne for kraftomsetning, mens note 2.2 kan åpnes ved dobbeltklikk i post 311, kolonne 
for kraftproduksjon. 

Post 315 Energisalg - fjernvarme eks. avgifter- Note 3 
Salg av fjernvarme skal rapporteres i post 315 for resultatenheten øvrig virksomhet. Verdien fremkommer gjennom 
note 3. Energisalget skal spesifiseres på kundegrupper i note 3. Salgsinntekt skal oppgis i 1000 kr. Salgsmengde 
skal vises i MWh. Programmet beregner da gjennomsnittspris i øre /  kWh. Videre skal driftskostnader forbundet 
med fjernvarme vises i note 3. 

Ved lukking av note overføres sum salg av fjernvarme til resultatregnskapet. Driftskostnadene skal ikke vises 
eksplisitt i resultatoppstillingen og overføres ikke ved lukking av note. 

Tilgang til note 
Note 3 åpnes fra resultatoppstilling ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr, eller i post 315 under resultatenheten 
øvrig virksomhet. 

Post 316 Gevinst ved derivathandel 
Her føres gevinst (nettotall) ved kjøp og salg av derivater. Verdier kan fylles inn for kraftomsetning, 
kraftproduksjon eller øvrig virksomhet. Verdier skal oppgis i I 000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne 
posten. 

Post 320 Salg av overføringstjenester I leieinntekter - Note 4 
Salg av overføringstjenester skal rapporteres i post 320 for resultatenhetene kraftomsetning, sentralnett, 
regionalnett og distribusjonsnett. Verdiene fremkommer gjennom note 4.1 for omsetning, note 4.2 for sentralnettet, 
note 4.3 for regionalnettet og note 4.4 for distribusjonsnettet. Salg av overføringstjenester skal i notene spesifiseres 
på kundegrupper. Inntekter knyttet til monopol pålagt enøk-virksomhet skal også rapporteres særskilt i frittstående 
note 7. 

Note 4.1 Omsetning 
Note 4.1 skal vise kraftomsetningens videresalg av overføringstjenester knyttet til eksternt energisalg. Det skal 
vises videresalg av overføringstjenester når kraftomsetning inngår overføringsavtaler på vegne av kunder utenfor 
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eget leveringsområde. Salgsinntektene skal oppgis i IO00 kr. Salgsmengde skal vises i MWb. Programmet beregner 
da gjennomsnittspris i øre/ kWh. 

Note 4.2 Sentr.nett 
Note 4.2 skal vise leieinntekt ved utleie av sentralnettsanlegg til Statnett. Leieinntekt skal oppgis i I 000 kr. 

Note4.3 
Noten er delt i 4.JA Reg.nett, Nettinformasjon og 4.JB Reg.nett, inntekter". 

I note 4.3A Reg.nett, Nettinformasjon skal det rapporteres kun fysiske størrelser for regionalnettet fordelt på hhv. 
næringskunder, andre nett og eget distribusjonsnett. "Andre nett" refererer seg til andre regionalnett o g /  eller 
andre distribusjonsnett. Antall utvekslingspunkter I abonnementer skal fylles ut, selv for de everk som ikke benytter 
fastledd. 

Merk spesielt at for uttak med utkoblingsklausul skal det bare rapporteres antall abonnementer med 
utkoblingsavtale med regionalnettet alene. En skal altså ikke rapportere kunder tilknyttet gjennom andre/ 
underliggende nett som også bar utkoblingsavtale med disse andre (underliggende) nett. Dette for å unngå 
dobbeltelling. 

Antall abonnementer/ utvekslingspunkter skal oppgis i stk., effektgrunnlaget skal oppgis i MW og salgsmengde i 
MWb. 

[For å komme videre til note 4.3B klikker man på knappen nederst på siden merket Til note4.3B Reg.nett, 
Inntekter]. 

I note 4.3B Reg.nett, Inntekter skal det rapporteres inntekt til regionalnettet ved leieavgift. inntekt ved tariff for 
prioritert uttak og uttak med utkoblingsklausul. I tillegg skal rapporteres evt. inntekter fra innmating av lokal 
kraftproduksjon. Inntektene skal fordeles slik at det kommer frem hvilke kundegrupper som inntektene refererer 
seg fra. Det presiseres at uttak til eget distribusjonsnett skal samsvare med distribusjonsnettets uttak fra eget 
regionalnett i note 12.4. • 

Utveksling mellom regionalnett og annen utveksling der det ikke er fastsatt egne tariffer, føres under andre 
inntekter i regionalnettet. 

Ved lukking av note overføres sum salg av overføringstjenester /leieinntektertil resultatregnskapet. 

Note 4.4 
Noten er delt i 4.4A Distr.nett, Net/informasjon", 4.4B Distr.nett, Inntekter" og 4.4C Distr.nett, 
Gjennomsnittspriser. 

I note 4.4A Ditr.nett, Nettinformasjon skal det rapporteres kun fysiske størrelser for distribusjonsnettet fordelt på 
kundegrupper. Antall abonnementer skal fylles ut, selv for de everk som ikke benytter fastledd. Kolonnene for 
effekt og energi skal vise grunnlaget for avregning gjennom hhv. effektledd og energiledd. Vi ber om at 
energimengdetallene i år rapporteres i MWb. 

Mindre næring omfatter kunder som kun bar energimåling ("T4 kunder"). Næringskunder med effektmåling ("T3 
kunder") skal inndeles etter størrelse i tre grupper: Mindre næringskunder med effektmåling, næringskunder med 
mellom 200 - IO00 kW og næringskunder med effekt over IO00 kW. Effekt skal, som nevnt, rapporteres slik at den 
refererer avregningsgrunnlaget for effektleddet. 

Antall abonnementer/ utvekslingspunkter skal oppgis i stk., effektgrunnlaget skal oppgis i MW og salgsmengde i 
MWb. 

[For å komme videre til note 4.4B klikker man på knappen nederst på siden merket Inntekter]. 

I Note 4.4B Distr.nett, Inntekter" skal det rapporteres inntekt til distribusjonsnettet ved leieavgift, inntekt ved 
tariff for prioritert uttak og uttak med utkoblingsklausul. I tillegg skal rapporteres evt. inntekter fra innmating av 
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lokal kraftproduksjon. Inntektene skal fordeles slik at det kommer frem hvilke kundegrupper som inntektene 
refererer seg fra. 

[For å komme videre til note 4.4C klikker man på knappen nederst på siden merket Til note 4.4C Dist.nett, 
gj.priser]. 

Ved lukking av note overføres sum salg av overføringstjenester /leieinntektertil resultatregnskapet. 

Note 4.4C Distr.nett,Gjennomsnittspriser viser hvilke priser everket bar hatt på de ulike ledd i tariffen. Det skal 
ikke registreres verdier i note 4.4C. 

Tilgang til note 
Note 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 åpnes fra resultatoppstillingen ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr. Meny for valg av 
eksplisitt note vil da komme opp. Ellers kan note 4.1 åpnes ved dobbeltklikk i post 320, kolonne for 
kraftomsetning, note 4.2 kan åpnes ved dobbeltklikk i post 320, kolonne for sentralnett, note 4.3 kan åpnes ved 
dobbeltklikk i post 320, kolonne for regionalnett og note 4.4 kan åpnes ved dobbeltklikk i post 320, kolonne for 
distribusjonsnett. 

Post 330 Tilbakeført mer- I mindreavkastning, inkl. renter - Note 5 
Mer-/  mindreavkastning oppstår når faktisk avkastning blir høyere/ lavere enn budsjettert avkastning. 

Ved beregning av mer- / mindreavkastning for 1995 skal budsjettert avkastning settes lik budsjettert 
avkastningssats i prosent av faktisk kapitalgrunnlag for perioden. 

Mer-/  mindreavkastning skal beregnes separat for regional- og distribusjonsnett. 

Minimum 1/3 av saldo formeravkastning pr 31.12.94 skal tilbakeføres i I 995. Det bar for regnskapsåret 1995 ikke 
vært anledning til en tilsvarende innkreving av mindreavkastning. 

Meravkastning oppstår når årets driftsresultat (avkastning) fra overføringsvirksomheten er høyere enn netteiers 
budsjetterte avkastning. Avkastningen skal avspeile everkets effektivitet. Mindreavkastning oppstår tilsvarende når 
årets driftsresultat (avkastning) fra overføringsvirksornheten er lavere enn budsjettert avkastning. 

Note 5 vil være hensiktsmessig å fylle ut etter at øvrige data er registrert. 

Nedenfor følger forklaringer til hver enkelt linje i note 5. 

Inngående saldi 
Med meravkastning pr. 01.01 og mindreavkastning pr. 01.01 menes inngående saldi av mer-/  
mindreavkastning pr. 01.01.95. Verdiene overføres automatisk til post 203 og 106 i balansen for respektive 
resultatenheter. Verdiene skal være identiske med utgående saldi av mer-/  mindreavkastning pr. 31.12.94 fra 
balansen i rapporteringen for regnskapsåret 1994 (post 203 og I 06). 

Med påløpte renter pr. 01.01, meravkastning og påløpte renter pr. 01.01, mindreavkastning, menes inngående 
saldi for avsatte renter på mer-/  mindreavkastning pr. 01.01. 
Dette er først aktuelt for regnskapsåret I 996 (01.01.96), da det ikke var pålagt å renteberegne mer- / 
mindreavkastning for regnskapsåret 1994. Det skal derfor ikke legges inn verdier her for regnskapsåret 1995. 

Årets bevegelser 
Med tilbakeført meravkastning i regnskapsåret og tilbakeført mindreavkastning i regnskapsåret, menes den 
mer-/  mindreavkastning som i 1995 er tilbakeført til kundene. I rundskriv av 13. juli 1994 har NVE fastsatt at 
minimum 1/3 av meravkastning fra 1993 skal tilbakeføres gjennom redusert overføringstariff for 1995. 
Regnskapsmessig vises dette ved å føre tilbakeført beløp i linjen for tilbakeført meravkastning i regnskapsåret. 
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Mindreavkastning fra I 993 kan ikke tilbakeføres tilsvarende i 1995. Mindreavkastning vil for 1996 kunne belastes 
nettbrukerne gjennom en økning i kostnadsgrunnlaget for overføringstariffen tilsvarende 1/3 av akkumulert 
mindreavkastning fra 1994 og 1993. NVE stiller ingen krav til at slik innkalkulering skal gjennomføres. 

Verdier som registreres under tilbakeført meravkastning overføres til post 330 "tilbakeført mer-/ 
mindreavkastning" i resultatskjema, samt reduserer utgående saldi formeravkastning pr. 31.12 i note 5 (post 203 
Meravkastning). 

Med tilbakeførte renter av meravkastning i regnskapsåret og tilbakeførte renter av mindreavkastning i 
regnskapsåret, menes tilbakeføring av renter på inngående rentesaldi for mer-/ mindreavkastning; " påløpte 
renter pr 01.01, meravkastning" og "påløpte renter pr O 1.0 I, mindreavkastning. 

Tilbakeførte renter på meravkastning skal altså være identisk med "påløpte renter pr. OJ.OJ, meravkastning", mens 
tilbakeførte renter av mindreavkastning i regnskapsåret kan maksi.malt være identisk med "påløpte renter pr. 01.01, 
mindreavkastning". Verdiene overføres automatisk til post 330 i resultatregnskapet sammen med tilbakeført mer-/ 
mindreavkastning i regnskapsåret. 

Tilbakeføring av renter på mer-/ mindreavkastning vil først være aktuelt for regnskapsåret 1996, da det ikke er 
pålagt slik tilbakebetaling før i 1996. 
Renter påløpt i 1995 tilbakeføres i sin helhet i 1996. 

Med årets avsetning meravkastning og årets avsetning mindreavkastning, menes differansen mellom årets 
driftsresultat (avkastning) fra overføringsvirksomheten og budsjettert avkastning. Netteiers budsjetterte avkastning 
fremkommer som budsjettert avkastningssats multiplisert med kapitalgrunnlaget for nettvirksomheten. 
Kapitalgrunnlaget er for 1995; gjennomsnittlige driftsmidler+ (gjennomsnittlige driftsmidler) * I% påslag for 
arbeidskapital. 

Verdiene i linjene "årets avsetning mer-/ mindreavkastning" overføres automatisk til post 331 "årets avsetning 
mer-/ mindreavkastning" i resultatoppstillingen. En avsatt meravkastning fremstår i resultatet post 331 som en 
inntektsreduksjon (negativt fortegn), mens en avsatt mindreavkastning fremstår på samme post som en 
inntektsøkning (positivt fortegn). I note 5 overføres avsetninger på disse linjer automatisk til utgående mer-/ 
mindreavkastning i balansen. 

Meravkastning skal avsettes inntil det resulterende driftsresultat i resultatoppstillingen gir den budsjetterte 
avkastning. Resulterende avkastning i % vises i kontrollbi.Ide som åpnes fra hovedmeny. Dette vil kunne avleses 
etter at alle resultat og balanseposter er registrert. Avkastningen skal være den samme for regional- og 
distribusjonsnettet. 

Med årets avsetning renter på meravkastning pr. 01.01 og årets avsetning renter på mindreavkastning pr. 
01.01, menes renter i regnskapsåret av mer-/ mindreavkastning pr.01.01.95 (inngående saldi). Budsjettert 
avkastningssats skal benyttes som rentesats. Til kontroll regner systemet ut hvilken rentesats som benyttes. Rentene 
må overføres manuelt til post 811 Rentekostnader (meravkastning) eller post 802 Renteinntekter 
(mindreavkastning) i resultatregnskapet. 
Regnskapsåret 1995 er første år med rentebelastning av mer-/ mindreavkastning. Rentene tilbakeføres kundene i 
sin helhet i 1996. 

Korreksjon mer- / mindreavkastning inklusive renter 
Verdier som registreres ber vil overføres utgående meravkastning / påløpte renter og overføres balansen på den 
måten. Korreksjon er kun aktuelt etter pålegg/aksept fra NVE eller ved kontant tilbakebetaling. Motposten for 
registrering i korreksjonslinjen vil i resultatregnskapet være en ekstraordinær kostnad for sum selskap eller en 
ordinær kostnad for sum selskap. Ved kontant tilbakebetaling er motposten en balansepost (dette oppdateres ikke 
automatisk og må registreres manuelt). Utgående meravkastning reduseres ved å sette minus foran verdien i linjen 
"korreksjon meravkasming", Tilsvarende gjøres for å redusere utgående mindreavkastning. Ved postitivt fortegn 
økes de respektive saldi. 
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Utgående saldi 
Meravkastnlng pr. 31.12.95 og mindreavkastning pr. 31.12.95 er summen av mer-/  mindreavkastning pr. 
01.01.95 og årets avsetning mer-/  mindreavkastning fratrukket tilbakeført mer-/  mindreavkastning i 1995. Det 
skal ikke legges inn ta.li ber. Verdiene overføres automatisk til balansen (post 203 og 106) ved lukking av noten. 

Påløpte renter pr. 31.12 av meravkastning pr. 01.01 og påløpte renter pr. 31.12 av mindreavkastning pr. 
01.01 er summen av påløpte renter av mer-zrniudreavkastning pr. 01.01 .95 og årets avsetning for renter av mer-/  
mindreavkastning fratrukket tilbakeførte renter av mer- /  mindreavkastning i 1995. Det skal ikke legges inn tall 
ber. Tallene overføres automatisk til post 203,5 og 106,5 i balansen når noten lukkes. Faktisk periodisert 
rentekostnad knyttet til mer- /  mindreavkastning kan avvike fra påløpte renter pr. 31.12 av mer-/mindreavkastning 
pr. 01.01. Ved avvik avsettes dette i kolonnen for avstemming i post 203,5 (meravkastning) eller 106,5 
(mindreavkastning). 

Kommentar til behandlingen av mer - / mindreavkastning. 
Dette er et tekstfelt for kommentarer til behandlingen av mer - / mindreavkastning, Det kan ber f.eks opplyses om 
man planlegger raskere tilbakeføring av meravkastning, planlegger ikke å innkalkulere eventuell 
mindreavkastning, eventuelle konsekvenser for fremtidige overføringstariffer mm. 

Tilgang til note 
Note 5 åpnes fra resultatoppstilling ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr, eller i post 330 under resultatenhetene 
sentralnett, regionalnett eller distribusjonsnett. 

Post 331 Arets avsetning mer- I mindreavkastning - Note 5 
Meravkastning oppstår når årets driftsresultat (avkastning) fra overføringsvirksomheten er høyere enn netteiers 
budsjetterte avkastning. Mindreavkastning oppstår tilsvarende når årets driftsresultat (avkastning) fra 
overføringsvirksomheten er lavere enn budsjettert avkastning, Meravkastning er å betrakte som en forskuddsbetalt 
inntekt. En slik forskuddsbetalt inntekt klassifiseres som gjeld i balansen. En mindreavkastning kan betraktes som 
en påløpt ikke fakturert inntekt. Dette innebærer at man bar en fordring på sine kunder. Avsetning for årets mer - / 
mindreavkastning gjøres i note 5 på linjene for årets avsetning meravkastning, eller årets avsetning 
mindreavkastning. 

Det vises til nærmere beskrivelse av note 5 under post 330 Tilbakeført mer-/ mindreavkastning. 

Tilgang til note 
Note 5 åpnes fra resultatoppstilling ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr, eller i post 330 under resultatenhetene 
sentralnett, regionalnett eller distribusjonsnett. 

Post 340 Abonnement, mAling og avregning - Note 6 
Inntekt ved abonnement, måling og avregning skal rapporteres i post 340 for resultatenhetene kraftomsetning, 
kraftproduksjon, sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett. Abonnement, måling og avregning registreres først 
for de respektive resultatenhetene i post 340 i resultatoppstillingen. Sum inntekter for selskapet ved abonnement, 
måling og avregning ført på de enkelte resultatenheter blir så overført av systemet til note 6 for spesifisering av 
inntektsart og inntektssted. Inntektene ska.I spesifiseres for konkurranseutsatt virksomhet og monopolvirksomhet i 
form av gebyrer og annet. Systemet vil gi melding dersom sum inntekter til fordeling (overført fra 
resultatregnskapet post 340 for sum selskap) og sum fordelte inntekter i noten ikke stemmer overens. 

I note 6 ska.I også kostnader forbundet med abonnement, måling og avregning spesifiseres på konkurranseutsatt 
virksomhet og monopolvirksomhet. Dersom målere og andre kundespesifikke anlegg er aktivert og gjenstand for 
avskrivning skal avskrivninger vises under avskrivninger i note 6. 

Inntekter og kostnader skal oppgis i I 000 kr. 
Ved lukking av note 6 overføres ingen verdier til resultatregnskapet. 

Tilgang til note 
Note 6 åpnes fra resultatoppstilling ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr. 
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Post 350 Andre enøk-inntekter 
Andre enøk-inntekter (ekskJ. inntekter knyttet til monopolpålagt enøk) skal rapporteres i post 350 for aktuelle 
resultatenheter. Inntekter knyttet til enøk-virksomheten skal også rapporteres særskilt i frittstående note 7. 

Post 360 Arbeid for andre 
Arbeid for andre skal rapporteres i post 360 for hensiktsmessig resultatenhet. Salgsinntekten skal oppgis i I 000 kr. 
Der er ikke knyttet noen note til denne posten. 

Post 370 Veilys 
Veilys skal rapporteres i post 370 under øvrig virksomhet Salgsinntekten skal oppgis i 1000 kr. Det er ikke knyttet 
noen note til denne posten. 

Post 380 Installasjon 
Installasjon skal rapporteres i post 380 under øvrig virksomhet. Salgsinntekten skal oppgis i 1000 kr. Det er ikke 
knyttet noen note til denne posten. 

Post 381 Andre varer og tjenester 
Andre varer og tjenester skal rapporteres i post 381 for hensiktsmessig resultatenhet. Eksempel på inntekter vil 
være fra eventuell handelsvirksomhet (butikk). Salgsinntekten skal oppgis i 1000 kr. Det er ikke knyttet noen note 
til denne posten. 

Post 382 Leieinntekter fast eiendom 
Leieinntekter ved fast eiendom skal rapporteres i post 382 for hensiktsmessig resultatenhet. Med leieinntekter 
forstås inntekter fra eksterne leietagere. Salgsinntekten skal oppgis i I 000 kr. Det er ikke knyttet noen note til 
denne posten. 

Post 383 Gevinst ved avgang anleggsmidler 
Gevinst ved avgang anleggsmidler skal rapporteres i post 383 for hensiktsmessig resultatenhet. Gevinst ved 
avgang som er av ekstraordinær karakter rapporteres på post 82.1. Salgsinntekten skal oppgis i I 000 kr. Der er ikke 
knyttet noen note til denne posten. 

Post 390 Andre driftsinntekter 
Andre driftsinntekter skal rapporteres i post 390 for hensiktsmessig resultatenhet. Salgsinntekten skal oppgis i 
1000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten. 

Post 391 Aktivering av egne lønnskostnader 
Dersom everket praktiserer bruttoføring av investeringsarbeider skal aktivering av egne lønnskostnader rapporteres 
i post 391 for hensiktsmessig resultatenhet. Dersom everket i sine regnskaper praktiserer en bruttoføring av 
lønnskostnader ved egne investeringsarbeider må disse inntektsføres i post 391. Det presiseres at everk som 
praktiserer nettoføring av lønnskostnader i resultatet ikke skal benytte post 391 i resultatoppstillingen. 

Verdier skal oppgis i 1000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten. 

Post 392 Aktivering av varekostnader I transport 
Dersom everket praktiserer bruttoføring av investeringsarbeider skal aktivering av varekostnader, herunder 
transport rapporteres i post 392 for hensiktsmessig resultatenhet. Dersom everket i sine regnskaper praktiserer en 
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bruttoføring av varekostnader som aktiveres må disse inntektsføres i post 392. Det presiseres at everk som 
praktiserer nettoføring ikke skal benytte post 392 i resultatoppstillingen. 

Verdier skal oppgis i I 000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten. 

Post 398 Internprisede tjenester - Note 19 
Dersom everket praktiserer internprising av varer og tjenester mellom resultatenhetene skal inntekter ved dette 
rapporteres i post 398 for hensiktsmessig resultatenhet. Prinsipper for internprising av varer og tjenester skal 
redegjøres for i note 19. Herunder ønskes prinsipper eksemplifisert med priser og volumenheter (f.eks. timepris for 
arbeidskraft) Det presiseres at interne inntekter må elimineres i kolonnen avstemming/ eliminering slik at posten 
for sum selskap blir null. Dette gjøres ved at inntekten føres med negativt fortegn i kolonne for avstemming. 
Systemet vil gi melding dersom kravet ikke er tilfredsstilt. 

Tilgang til note 
Note 19 åpnes fra resultatoppstillingen ved å dobbeltklikke i kolonnen Note nr. Ved lukking av note 19 overføres 
ingen verdier til resultatregnskapet. 

Driftskostnader 

Post 410 Energikjøp - Note 10 
Energikjøp skal rapporteres i post 410 for resultatenhetene kraftomsetning og kraftproduksjon. Verdien 
fremkommer gjennom note I 0.1 for kraftomsetning og note I 0.2 for kraftproduksjon. Energikjøpet skal for 
kraftomsetning spesifiseres på bilaterale kontrakter (innenlands), kjøp fra Statnett marked, kjøp fra utlandet og 
annet kjøp, samt internt kjøp fra kraftproduksjon. Energikjøpet skal for kraftproduksjonen spesifiseres på bilaterale 
kontrakter (innenlands), kjøp fra Statnett marked, kjøp fra utlandet og annet kjøp, samt energikjøp i forbindelse 
med deleierskap. Ved gevinst eller tap på sikring av bilaterale avtaler korrigeres opprinnelig verdi av de bilaterale 
kontraktene. Gevinst/tap ved derivatbandel i det nye Ukemarkedet (etter 1.10.95) føres i post 316 (gevinst) eller 
post 411 (tap). 

Bilaterale kontrakter skal vises avhengig av kontraktens løpetid. Kontraktene deles etter løpetid inntil I år, 1 - 5 år 
og over 5 år. 

Omsetningens kjøp fra egen kraftproduksjon skal i note I 0.1 samsvare med summen av kraftproduksjonens salg til 
egen kraftomsetning i note 2.2. Omsetningens kjøp av energi skal samsvare mengdemessig med omsetningens 
energisalg i note I og note 2.1. 

Energikjøp i forbindelse med deleierskap skal rapporteres dersom everket bar eierandeler som i regnskapet føres 
etter kostmetoden. I disse tilfeller skal nettokostnaden ved deleierskapet fremgå som periodisert kostnad, mens 
energitilgangen ved eierskapet skal vises under mengde. Dersom eierskap føres etter bruttometoden skal kostnader 
og energitilgang vises som for egen kraftproduksjon. 

Energikjøpet skal oppgis i 1000 kr. Kjøpsvolum skal vises i MWb. Programmet beregner da gjennomsnittspris i 
øre /kWh. 

Tilgang til note 
Note 10.1 og 10.2 åpnes fra resultatoppstilling ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr. Note I 0.1 kan åpnes ved å 
dobbelt klikke i post 410 og kolonne for kraftomsetning, mens note 10.2 kan åpnes ved å dobbeltklikke i post 340 
og kolonne for kraftproduksjon. Ved lukking av note 10.1 og note 10.2 overføres sum energikjøp til 
resultatregnskapet. 
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Post 411 Tap ved derivathandel 
Her føres tap (nettotall) ved kjøp og salg av derivater. Verdier kan fylles inn for kraftomsetning, kraftproduksjon 
eller øvrig virksomhet. Verdier skal oppgis i 1000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten. 

Post 420 Nettap - Note 11 
Nettap skal rapporteres i post 420 for resultatenhetene regionalnett og distribusjonsnett. Verdien fremkommer 
gjennom note 11 for både regionalnett og distribusjonsnett. Det skal rapporteres prosentvis tap, overført volum, 
periodisert kostnad, samt tap i MWb. Systemet vil generere gjennomsnittspris i øre/ kWh. Nettap kan beregnes for 
sommerperioden, vinter lav last og- høylast. Prosentvis tap er i forhold til overført volum. Med overført volum 
forstås for regionalnettet referert innføring distribusjonsnett (sum prioritert uttak og uttak med utkoblingsklausul 
(MWb) fra note 4.3A). For distribusjonsnettet forstås overført volum referert salg til sluttbruker (sum prioritert 
uttak og uttak med utkoblingsklausul (MWb) fra note 4.4A). 
Tapsenergien skal iht. retningslinjer for beregning av overføringstariffer vurderes til faktisk pris i døgnmarkedet 
referert Statnett Marked. Dette er å forstå som everkets beregnede tapsprofil verdsatt til priser i døgnmarkedet over 
året. 

Sum tapsenergi i regionalnett og distribusjonsnett i note 1 I skal samsvare med salg av nettap fra kraftomsetning og 
kraftproduksjon, jfr post 31 1 og notene 2.1 og 2.2. 

Det presiseres at salg av tapsenergi til eget nett må elimineres i kolonnen avstemming/ eliminering slik at posten 
for sum selskap blir null. Dette gjøres ved at nettapet føres med negativt fortegn i kolonne for avstemming. 
Kostnaden ved nett.apet skal oppgis i 1000 kr. Overført volum og tap skal vises i MWb. 

Ved lukking av note overføres kostnaden ved nettapet til resultatregnskapet. 

Tilgang til note 
Note 11 åpnes fra resultatoppstillingen ved å dobbeltklikke i kolonnen Note nr, eller i post 420 under regionalnett 
eller distribusjonsnett. 

Post 430 Kjøp av overføringstjenester- Note 12 
Kjøp av overføringstjenester skal rapporteres i post 430 for resultatenhetene omsetning, kraftproduksjon, 
regionalnett og distribusjonsnett. Verdien fremkommer gjennom note 12.1 for omsetning, note 12.2 for 
kraftproduksjon, note 12.3 for regionalnett og note 12.4 for distribusjonsnettet. Periodisert kostnad skal oppgis i 
1000 kr. Kjøpt mengde skal vises i MWb. 

Note 12.1 
Note 12.1 skal vise omsetningens kjøp av overføringstjenester. Dette vil være kostnader knyttet til leveranser bos 
kunde utenom eget konsesjonsområde der omsetningen står for oppgjøret med netteier. 

Note 12.2 
Note 12.2 skal vise egen kraftproduksjonens kostnader ved kjøp av overføringstjenester. Dette vil være kostnader 
knyttet til innmating av kraft. 

Note 12.3 
Note 12.3 skal vise regionalnettets kjøp av overføringstjenester og fylles ut av regionalnettseiere. Kjøpet skal vises 
fordelt på prioritert uttak og uttak med utkoblingsklausul. Spesifisering skal gjøres for uttak fra sentralnettet og 
uttak fra andre nett. 

Note 12.4 
Note 12.4 skal vise distribusjonsnettets kjøp av overføringstjenester og fylles ut av distribusjonsnettseiere. Kjøpet 
skal vises fordelt på prioritert uttak og uttak med utkoblingsklausul. Spesifisering skal gjøres for uttak fra eget 
regionalnett og uttak fra andre nett. 

Ved lukking av notene overføres kostnadene ved kjøp av overføringstjenester til resultatregnskapet. 
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Tilgang til note 
Note 12 åpnes fra resultatoppstillingen ved å dobbeltklikke i kolonnen Note nr, eller i post 430 under regionalnett 
eller distribusjonsnett 

Post 440 Annet varekjøp 
Annet varekjøp skal rapporteres i post 440 for hensiktsmessig resultatenhet. Med annet varekjøp menes i denne 
sammenheng kjøp av varer for videresalg (varehandel). Likeledes menes kjøp av innsatsfaktorer som er medgått i 
foretakets investeringsarbeider og som er aktivert i post 392. Periodisert kostnad skal oppgis i I 000 kr. Det er ikke 
knyttet noen note til denne posten. Kostnader knyttet til enøk-virksomheten skal imidlertid rapporteres særskilt i 
frittstående note 7. 

Post 500 Lønninger, arbeidsgiveravgift mv. - Note 13 
Lønninger, arbeidsgiveravgift mv. skal rapporteres i post 500 for aktuelle resultatenheter. Verdier registreres 
direkte i resultatoppstillingen. Det presiseres at everk som praktiserer nettoføring av lønnskostnader i resultatet skal 
vise lønnskostnader netto i post 500 (totale lønnskostnader fratrukket aktiverte lønnskostnader). 

Totalt antall årsverk og sysselsatte i everket skal spesifiseres i note 13 fordelt på de ulike resultatenhetene. Videre 
skal totale lønnskostnader spesifisert som lønn, arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader/ andre ytelser vises i noten. 
Det presiseres at det ber med totale lønnskostnader forstås både driftskostnader og aktiverte lønnskostnader, slik at 
lønnskostnadene som fremkommer er sammenhørende med totalt antall årsverk oppgitt. Det er ingen direkte 
sammenheng mellom post 500 i resultatregnskapet og note I 3. Foreverk som fører lønnskostnader brutto i 
resultatoppstillingen skal imidlertid lønnskostnader for sum selskap i resultatoppstillingen og totale lønnskostnader 
i note 13 stemme overens. Kostnader knyttet til enøk-virksomheten skal rapporteres særskilt i frittstående note 7. 

Verdier skal oppgis i 1000 kr. Ved lukking av note overføres ingen verdier til resultatregnskapet. 

Tilgang til note 
Note 13 åpnes fra resultatoppstillingen ved å dobbeltklikke i kolonnen Note nr. 

Post 600 Andre driftskostnader - Note 14 
Andre driftskostnader skal rapporteres i post 600 for aktuelle resultatenheter. Verdier registreres direkte i 
resultatoppstillingen. Under andre driftskostnader føres: 

Leiekostnader ved eiendom 
Lys, varme, vann og renovasjon 
Leie av maskiner og inventar 
Verktøy, materiell, inventar og utstyr 
Reparasjoner utført av fremmede 
Kjøp av EDB-tjenester 
Andre fremmedtjenester (regnskapsfører m.v.) 
Kontorrekvisita, annonser, trykksaker m. v. 
Telefon og posttjenester 
Bilkostnader (eksk:l. avskrivninger) 
Reise, diettkostnader og bilgodtgjørelse 
Salgs-, rek.Jame- og representasjonskostnader 
Kontingenter og gaver 
Forsikringer og garantikostnader 
Kjøp av enøk-tjenester 
Andre driftskostnader (herunder inkluderes tap ved avgang) 
Produksjonsavgift 
Konsesjonsavgift 
Andre offentlige avgifter (unntatt elektrisitetsavgift) 
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Sum andre driftskostnader for selskapet ført på de enkelte resultatenheter blir overført til note 14 for spesifisering 
på ovennevnte kostnadsarter. Systemet vil gi melding dersom summen av andre kostnader og offentlige avgifter 
(overført fra resultatregnskapet post 600 for sum selskap) ikke stemmer med sum til fordeling. 

Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Kostnader knyttet til enøk-virksomheten skal rapporteres særskilt i frittstående note 7. 

Tilgang til note 
Note 14 åpnes fra resultatoppstillingen ved å dobbeltklikke i kolonnen Note nr. Ved lukking av note overføres 
ingen verdier til resultatregnskapet. 

Post 610 Eiendomsskatter 
Eiendomsskatter skal rapporteres i post 610 for hensiktsmessig resultatenhet. Periodisert kostnad skal oppgis i I 000 
kr. Der er ikke knyttet noen note til denne posten. 

Post 780 Avskrivninger - Note 15 - 18, 34 
Avskrivninger skal rapporteres i post 780 for aktuelle resultatenheter. Verdien fremkommer gjennom 
anleggsoversikten i note 15 til 18. Note 15 til 18 skal vise historiske verdier ved anleggene. 
Akkumulert anskaffelseskostnad (historisk kostnad) skal vises pr. 01.01. Årets tilgang og avgang skal vises til 
anskaffelseskostnad. Programmet vil beregne anskaffelseskostnad pr 3 l . l2 .  Akkumulerte avskrivninger skal 
rapporteres pr 0l .01 ved siden av årets avskrivninger. Ved avgang må det korrigeres for akkumulerte avskrivninger 
ved avgått anleggsmiddel. Eventuelle nedskrivninger i året skal spesifiseres. Programmet beregner bokført verdi pr 
3 l. l 2 som akkumulert anskaffelseskostnad pr 3 l. l 2 fratrukket akkumulerte avskrivninger pr 0 l.0 I (justert for 
eventuell avgang) og årets avskrivninger/ nedskrivninger. 
For note 15, note 16 og note 18 beregnes bokført verdi pr 01 .0 I som anskaffelseskostnad pr 0 1.01 redusert med 
akkumulerte avskrivninger pr 0 I .0 I. For note 17 beregnes bokført verdi pr 0 1.01 som brutto anskaffelseskostnad pr 
0l.01 redusert med akkumulerte tilskudd pr 0 l .0 l  og akkumulerte avskrivninger pr Ol.0l. 

Ved lukking av note overføres bokførte verdier pr 0 l .0 I og 31. I 2 til balansen. Avskrivninger overføres til 
resultatoppstillingen. Eventuell nedskrivning må føres manuelt i post 796, eller post 832, avhengig av 
nedskrivningens art. 

Kostnader knyttet til enøk-virksomheten skal rapporteres særskilt i frittstående note 7. 

Note 15 
Note 15 skal gi en anleggsoversikt for anlegg knyttet til kraftproduksjon. 

I note 15 skal det rapporteres på deleide anlegg ved de tilfeller hvor deleide everk føres etter bruttometoden. 
Avskrivninger fra disse everkene vil da overføres til resultatenheten kraftproduksjon under post 780 avskrivninger i 
resultatoppstillingen .. 

Produksjonsrelaterte nettanlegg skal inkluderes i linjen; egne kraftanlegg eller deleide anlegg. 

Note 16 
Note 16 skal gi oversikt over fjernvarmeanlegg. 

Note 17 
Note 17 skal gi en anleggsoversikt for anlegg knyttet til overføringstjenestene. I note I 7 skiller vi mellom brutto 
anskaffelseskostnad og netto anskaffelseskostnad. Med brutto anskaffelseskostnad forstås anskaffelseskostnad før 
evt. reduksjon for tilskudd fra stat og abonnenter. Årets tilgang skal på samme måte registreres før eventuelle 
tilskudd fra stat og kunder trekkes ut. Tilskudd fra kunder eller staten skal oppgis i egne kolonner for årets tilskudd 
fra staten, årets tilskudd fra abonnementer, akkumulerte tilskudd pr. 0l .01 og akkumulerte tilskudd pr 3 l.12. 
Brutto anskaffelseskostnad redusert for tilskudd fra staten og abonnenter gir netto anskaffelseskostnad. Det er netto 
anskaffelseskostnad som er gjenstand for avskrivning. 
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Det er generelt ikke anledning til å foreta oppskrivning av nettanlegg som grunnlag for tariffering. 

Det skal i note 17 skilles mellom luftlinjer, jordkabler og sjøkabler. 

Note 18 
Note 18 skal gi oversikt over felles anlegg. Under anleggsoversikten skal årets avskrivninger fordeles til de 
respektive resultatenheter i eget felt. Dersom ikke sum årets avskrivninger i anleggsoversikten ikke stemmer med 
sum fordelte avskrivninger vil programmet gi beskjed om dette. 
Ved lukking av note overføres årets avskrivninger til resultatregnskapet. 
Bokført verdi ved felles anleggsmidler skal rapporteres i post 170 til 17 5 for aktuell resultatenhet pr 0 1.0 I og 
31.12. Verdier skal registreres direkte i balanseoppstillingen. I note 18 vil bokførte verdier registrert i balansen vise 
for sum selskap. Resulterende verdier av registrering i note 18 skal stemme med verdiene fra balanseoppstillingen. 
Systemet vil gi melding dersom dette ikke er tilfelle. 

Note 34 
Dersom bokførte verdier i finansregnskapet ikke overensstemmer med verdier for resultatenhetene, skal dette 
redegjøres for i note 34. Det skal ber fremgå eventuelle differanser mellom tilgang, avgang avskrivninger og 
bokførte verdier. Differansene skal tallfestes. 

Tilgang til note 
Note 15 - 18 åpnes fra resultatoppstillingen ved å dobbeltklikke i kolonnen Note nr, eller i post 780 under aktuell 
resultatenhet. Bokførte verdier pr. 1.1 og pr. 31.12 overføres automatisk til balansen ved lukking av notene. 

Post 790 Tap på fordringer 
Tap på fordringer skal rapporteres i post 790 for aktuell resultatenhet. Periodisert kostnad skal oppgis i 1000 kr. 
Det er ikke knyttet noen note til denne posten. 

Post 795 Beholdningsøkning ( - ) I reduksjon ( +) 
Beholdningsøkning/ reduksjon skal rapporteres i post 790 for aktuell resultatenhet. Med beholdningsøkning/ 
reduksjon menes økning eller reduksjon av verdien på foretakets lagerbeholdning. En beholdningsøkning reduserer 
årskostnaden og må føres med negativt fortegn, mens en beholdningsreduksjon øker årskostnaden og må føres som 
en positiv verdi i resultatoppstillingen. Periodisert kostnad skal oppgis i 1000 kr. Det er ikke knyttet noen note til 
denne posten. 

Post 796 Nedskrivning av anleggsmidler 
Nedskrivning av anleggsmidler skal rapporteres i post 796 for hensiktsmessig resultatenhet. Nedskrivninger av 
ekstraordinær karakter rapporteres i post 832. Periodisert kostnad skal oppgis i 1000 kr. Det er ikke knyttet noen 
note til denne posten. 

Post 798 Internprisede tjenester - Note 19 
Dersom everket praktiserer internprising av varer og tjenester skal kostnader ved dette rapporteres i post 798 for 
aktuell resultatenhet. Prinsipper for internprising av varer og tjenester skal redegjøres for i note 19. Herunder skal 
prinsipper eksemplifiseres med priser og volumen.beter (f. eks. timepris for arbeidskraft). Det presiseres at 
kostnadene ved internprisede tjenester må elimineres i kolonnen avstemming / eliminering slik at posten for sum 
selskap blir null. Dette gjøres ved at kostnaden føres med negativt fortegn i kolonne for avstemming. Systemet vil 
gi melding dersom kravet ikke er tilfredsstilt. 

Kostnader knyttet til enøk-virksomheten skal rapporteres særskilt i frittstående note 7. 

Tilgang til note 
Note 19 åpnes fra resultatoppstillingen ved å dobbeltklikke i kolonnen Note nr. 
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Post 799 Fordeling av felleskostnader - Note 19 
Fordeling av felleskostnader skal rapporteres i post 799 og skal redegjøres for i note 19. Kostnader skal i størst 
mulig grad henføres direkte til resultatenhetene. Felleskostnader skal fordeles på alle resultatenheter. Kolonnen for 
felles virksomheter brukes som en hjelpekolonne før fordeling til resultatenhetene. Foreverk som følger Enfos 
kontoplan vil felleskostnader kunne utgjøre kostnader på virksomhetsområdene 6 abonnement og kundeservice, 7 
administrasjon/ felles og 8 hjelpefunksjoner. Note 19 ska.I redegjøre for prinsipper anvendt ved fordelingen av 
felleskostnadene. Den enkelte resultatenhet belastes med sin andel av felleskostnadene i post 799. Det presiseres at 
etter fordeling skal felleskostnader for selskapet som helhet (sum selskapskolonnen) vise null. Programmet vi.I gi 
melding dersom dette ikke overholdes. 

Kostnader i kolonnen for felles virksomhet som skal fordeles føres med negativt fortegn (- 1.500) i post 799 
Fordeling av felleskostnader. Andelen felleskostnader til de respektive resultatenheter føres positivt (eks 150). 
Felleskostnader i kolonne for Sum selskap vil dermed summere seg ti.I null. Føring av post 799 er vist nedenfor: 

Felles Omsetn Prod Sentr. Reg. Distr. Øvrig Avstem. Sum 
virksom nett nett nett virks. Eliminer selskap 
bet 

Sum 1.500 
driftskostnader 
Driftsres før -1.500 
fordeling 
799 Fordeling -1.500 150 350 0 300 500 200 0 
av felleskostn. 
DriftsresultaL 0 

Kostnader knyttet til enøk-virksomheten skal rapporteres særskilt i frittstående note 7. 

Tilgang til note 
Note 19 åpnes fra resultatoppstillingen ved å dobbeltklikke i kolonnen Note nr. 

Post 801 Utbytte pA aksjer I andel av overskudd 
Her føres utbytte på aksjer og andeler i fond samt andel av overskudd i deltakerlignende selskaper. 
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
oppgis i 1000 kr. 

Post 802 Renteinntekter 
Her føres renteinntekter av innskudd og plasseringer i Norge og ut.landet, samt påløpte renter av mindreavkastning. 
Påløpte renter pr. 31.12.95 av mindreavkastning pr. 01.01.95 skal innkluderes i denne posten. Verdien spesifiseres 
i note 5 og overføres manuelt til post 811 i resultatskjema, Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ 
eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Post 803 Andre finansinntekter 
Her føres finansinntekter som ikke kan henføres til postene 801 og 802. Herunder agiogevinster og gevinst ved 
realisering av verdipapirer. 
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
oppgis i 1000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten. 

Post 811 Rentekostnader 
Her føres rentekostnader av lån i Norge og utlandet, samt påløpte renter av meravkastning. Påløpte renter pr. 
31.12.95 av meravkastning pr. 01.01 .95 skal innkluderes i denne posten. Verdien spesifiseres i note 5 og overføres 
manuelt til post 811 i resultatskjema. Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk 
overført til sum selskap. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 
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Post 812 Andre finanskostnader 
Her føres andre finanskostnader enn rentekostnader. Herunder nedskrivning på og tap ved realisering av 
verdipapirer samt valutatap (disagio). 
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
oppgis i 1000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten. 

Post 821 Vinning ved avgang 
Her føres regnskapsmessig vinning ved avgang av anleggsmidler. Gevinst ved avgang som ikke er av 
ekstraordinær karakter rapporteres på posten 383. 
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skaJ 
oppgis i I 000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten. 

Post 822 Ekstraordinære offentlige tilskudd 
Her føres tilskudd fra det offentlige som er av ekstraordinær karakter. Offentlige tilskudd som ikke er av 
ekstraordinær karakter rapporteres på post 390 (andre driftsinntekter). 
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skaJ 
oppgis i l 000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten. 

Post 823 Andre ekstraordinære inntekter 
Her føres inntekter som ikke kan henføres til postene 821 og 822, men som likefullt er av ekstraordinær karakter. 
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skaJ 
oppgis i I 000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten. 

Post 831 Tap ved avgang 
Her føres regnskapsmessig tap ved avgang av anleggsmidler. Tap ved avgang som ikke er av ekstraordinær 
karakter, rapporteres på posten 600 og i note 14 (andre driftskostnader). 
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skaJ 
oppgis i 1000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten. 

Post 832 Nedskrivning på anleggsmidler 
Her føres nedskrivning, av ekstraordinær karakter, på anleggsmidler. Ordinære nedskrivinger føres på posten 796. 
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skaJ 
oppgis i I 000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten. 

Post 833 Andre ekstraordinære kostnader 
Her føres kostnader som ikke kan henføres til postene 831 og 832, men som likefullt er av ekstraordinær karakter. 
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skaJ 
oppgis i 1000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten. 

Post 840 Skattekostnad 
Her føres foretakets skattekostnad. Med skattekostnad menes både betalbare og utsatte skatter/ skattefordeler. 
Skattekostnader føres med positivt fortegn mens inntekter, som oppstår p.g.a. for mye betalte skatter i tidligere år, 
føres med negativt fortegn. 
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
oppgis i l 000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten. 
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Post 851 Oppskrivning av anleggsmidler ( - ) Note 20 
Her føres netto oppskrivningsbeløp I-), dvs den delen av oppskrivningen som berører egenkapitalen. Verdi i post 
851 skal føres med negativt fortegn. 
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
oppgis i I 000 kr. 

Tilgang til note 
Note 20 åpnes fra resultatskjema ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr. 

Post 852 Anvendelse av oppskrevet beløp I Overført fra oppskr. fond 
Her føres anvendelse av årets oppskrivning(+) eller tilbakeføring fra oppskrivningsfond(-). 
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
oppgis i 1000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten. 

Post 861 Til I (fra) Reservefond 
Her føres avsetninger(+, positivt fortegn) til reservefond og tilbakeføringer av reservefond til dekning av 
underskudd eller forhøyelse av aksjekapitalen (-, negativt fortegn). 
Med reservefond menes bunden egenkapital som foretaket plikter åa vsette etter AL. § 12-1 og 12.2. Tørrårsfond, 
byggefond mm., som er avsetninger som foretaket har øremerket til bestemte formål, er å regne som fri 
egenkapital og skal ikke avsettes / tilbakeføres her. A vset:ning til reservefond skal som hovedregel stemme overens 
med endring i balansens post 222. Et unntak vil forekomme for andelslag som har endret sin andelskapital (se post 
222) og ved fusjon / fisjon. 
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
oppgis i 1000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten. 

Post 862 Til I (fra) Frie fonds I Egenkapital 
Her føres frivillig tilbakeholdt overskudd(+) og tilbakeføringer t-) Med frivillig tilbakeholdt overskudd menes det 
som er igjen av overskuddet etter at andre former for pliktige og frivillige avsetninger og utdelinger er foretatt. 
Eksempelvis er avsetning til reservefond en pliktig avsetning mens avsetning til utbytte er en frivillig avsetning. 
Post 862 skal tilsvare endringene i post 225 og 226 dersom foretaket ikke bar eller avsetter årets underskudd til 
udekket tap og endringen i post 226 dersom foretaket avsetter til udekket tap (se post 225, 226). 
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
oppgis i 1000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten. 

Post 863 Udekket tap 
Her føres regnskapsmessig underskudd som bedriften ennå ikke bar avregnet mot eksisterende egenkapital. 
Avsetninger av årets underskudd til udekket tap føres til minus(-) mens dekning av tidligere års underskudd med 
årets overskudd, føres med positivt fortegn(+). Post 863 skal tilsvare endringen i post 225 i balansen. 
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
oppgis i 1000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten. 

Post 864 Avsatt til utbytte I utdeling 
Her føres foreslåtte eller godkjente avsetninger til utbytte ( + ). Dersom utbytte ikke er utbetalt i regnskapsåret så vil 
avsetninger på denne post være lik avsatt til utbytte (post 2 I 0, I i balansen, kortsiktig gjeld). 
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
oppgis i I 000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten. 

Post 865 Tilbakeføringsfond 
Her føres tilbakeføringer fra tilbakeføringsfondet t-). Tilbakeføringsfondet er negative saldoer pluss det tidligere 
konsolideringsfondet som p.g.a. skattereformen ble gjort skattefrie med den begrensning at fondet kun tillates ført 
mot fri egenkapital med inntil en femtedel årlig. Tilbakeføringsfondet kan også anvendes til dekning av tap. 
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Post 865 skal tilsvare endringen i balansens post 224. 
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
oppgis i 1000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten. 

Post 866 Konsernbidrag 
Her føres mottatt(-) eller ytet konsernbidrag ( + ). Posten er aktuell for selskaper som eier eller blir eid av selskaper 
med minst 90% eierandel og som samtidig skatter av overskudd. 
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
oppgis i 1000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten. 

Post 867 Aksjonærbidrag 
Her føres bidrag ( +) som av skattehensyn eller p.g.a andre årsaker er skutt inn i selskapet og som enten går til 
dekning av underskudd eller til avsetning som fri egenkapital. 
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
oppgis i 1000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten. 

Post 868 Fondsemisjon 
Her føres fondsemisjon(+) som dekkes av årsoverskudd eller av overføring fra oppskrivningsfond, reservefond eller 
frie fond. Likeledes føres kontantemisjoner ( +) , som er betinget av innbetalinger fra aksjonærene, på denne post. 
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
oppgis i 1000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten. 

Forklaring til balanseposter med noter 
Balanse pr. resultatenhet fremkommer i tabell 2. Det skal vises inngående (1.1) og utgående (31.12) balanse for 
hver resultatenhet. Balanseoppstillingen skal vise de faktiske regnskapstall. Kundefordringer og leverandørgjeld 
skal vises fordelt på den enkelte resultatenhet, mens resterende omløpsmidler skal vises for sum selskap. 
Driftsmidler skal vises fordelt på den enkelte resultatenhet. På gjeldssiden skal leverandørgjeld fordeles på 
resultatenheter, mens resterende kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld, samt egenkapital skal vises for sum selskap. 
Det presiseres at interne transaksjoner og interne forretningsforhold for selskapet skal elimineres, og dermed vise 
null for sum selskap. Det presiseres videre at det er de faktiske regnskapsmessige størrelser som skal fordeles og 
vises i balansen. 

Eiendeler 

Post 100 Sum omløpsmidler 
I post 100 fremgår sum omløpsmidler. I note 24 skal det redegjøres for prinsipper ved fordeling av felles 
omløpsmidler. 

Tilgang til note 
Note 24 gis tilgang fra balanseoppstillingen ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr. 

Post 101 Kasse 
Kasse skal rapporteres i post 101 og kun for sum selskap. Her føres foretakets kontantbeholdning. 
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for 0 1.01 og 31. 12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 
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Post 102 Bankinnskudd, postgiro - Note 28 
Bankinnskudd skal rapporteres i post I 02 og kun for sum selskap. Foretakets innskudd i postgiro/ postbanken samt 
norske og utenlandske banker skal rapporteres i post 102. Objektet omfatter sjekkdisponible innskudd, tidsinnskudd 
og bundne innskudd. Herav avsatt skattetrekk. Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir 
automatisk overført til sum selskap. 
Verdier skal rapporteres for O 1.0 I og 31.12, men kun for sum selskap. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Tilgang til note: Note 28 
Note 28 gis tilgang fra balanseoppstillingen ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr. 
Summen av bank-/ postgiroinnskudd fra balansen (post 102) blir overført til noten. 
I noten skal summen av fordelte innskudd være lik sum post l 02 i balansen. 

Post 103 Kundefordringer, ikke rentebærende 
Kundefordringer skal rapporteres i post l 03 for aktuelle resultatenheter. Herunder rapporteres strømfordringer og 
andre fordringer som kan henføres til foretakets kunder. Andre kortsiktige fordringer som ikke er rentebærende 
føres under andre omløpsmidler (eksempel fordringer ovenfor stat og kommune). Kundefordringer skal i størst 
mulig grad direkte henføres til den enkelte resultatenhet. Dersom direkte henføring ikke er mulig benyttes 
fordelingsnøkler. Verdier skal rapporteres for O 1.01 og 31. l 2. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Post 104 Fordringer, interne, ikke rentebærende 
Dersom everket praktiserer internprising og reelt opererer med interne fordringer, føres dette i post 104. Med 
interne fordringer menes i denne sammenheng fordringer som en resultatenhet har ovenfor en annen resultatenhet. 
Sum interne fordringer for alle resultatenheter skal avstemmes med tilsvarende negativt beløp i 
avstemningskolonnen, slik at sum selskap viser null for denne posten. 
Foretakets kortsiktige fordringer på deltagende- og datterselskaper skal ikke føres ber, men som kundefordringer 
(post 103) evt. andre omløpsmidler (109,110). 
Posten skal gå igjen som intern gjeld ført på passivasiden i balansen. 
Verdier skal rapporteres for O 1.0 I og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Post 105 Lagerbeholdning 
Lagerbeholdninger skal rapporteres i post 105 for aktuelle resultatenheter. 
Lagerbeholdning skal i størst mulig grad direkte henføres til den enkelte resultatenhet. Dersom direkte henføring 
ikke er mulig benyttes fordelingsnøkler. 
Verdier skal rapporteres for 01.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Post 106 Mindreavkastning- Note 5 
Mindreavkastning skal rapporteres i post I 06. A vsetninger for mindreavkastning gjøres i note 5. Inngående 
mindreavkastning registreres på linje for mindreavkastning pr 01.01. i note 5. Avhengig av årets avsetning vil 
utgående saldo pr. 31.12 for mer- / mindreavkastning fremgå av note 5 og overføres til balansen (enten som 
mindreavkastning i post 106 eller som meravkastning i post 203). Verdier skal oppgis i 1000 kr. 
Det vises til nærmere beskrivelse av note 5 under post 330 Tilbakeført mer-/ mindreavkastning. 

Tilgang til note 
Note 5 åpnes fra balanseoppstilling ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr, eller i post 106 under resultatenhetene 
sentralnett, regionalnett eller distribusjonsnett pr. 01.01 eller 31.12 

Post 106,5 PA/øpte renter mindreavkastning- Note 5 
Påløpte renter mindreavkastning skal rapporteres i post 106,5. Avsetninger for påløpte renter av mindreavkastning 
gjøres i note 5. Det vil ikke være inngående renter av mindreavkastning for 1995 da renter av mindreavkastning for 
første gang regnes av inngående mindreavkastning pr 01.01 .95. Avhengig av inngående mer-/ mindreavkastning 
pr. 01.01.95 vil utgående saldo for påløpte renter pr. 31.12.95 av mer- / mindreavkastning pr. 01.01.95 fremgå av 
note 5 og overføres til balansen (enten som påløpte renter mindreavkastning pr. 31.12.95 i post 106,5 eller som 
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påløpte renter meravkastning pr. 31.12.95 i post 203,5). Avhengig av mindreavkastningens utvikling over året. kan 
faktisk periodisert rente knyttet til mindreavkastning avvike fra årets tillatte avsetning for renter på 
mindreavkastning pr. 01.01. Ved avvik avsettes dette i kolonnen for avstemming i post 106,5 (mindreavkastning). 
Verdier skal oppgis i 1000 kr. Det vises til nærmere beskrivelse av note 5 under post 330 Tilbakeført mer-/  
mindreavkastning. 

Tilgang til note 
Note 5 åpnes fra balanseoppstilling ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr, eller i post 106 under resultatenhetene 
sentralnett, regionalnett eller distribusjonsnett pr. 01.01 eller 31. I 2 

Post 107 Aksjer og andeler, klassifisert som omløpsmidler - Note 29 
Aksjer og andeler ska.I rapporteres i post 107 og kun for sum selskap. Foretakets kortsiktige plasseringer i aksjer i 
norske og utenlandske selskaper sa.mt andeler i ansvarlige selskaper/ andelslag /-interesseselskaper rapporteres 
her. I tillegg skal posten inneholde kortsiktige plasseringer i aksje- /obligasjons o g /  pengemarkedsfond sa.mt 
omsettelige norske grunnfondsbevis. 

Summen av aksjer og andeler til bokførte verdier blir overført fra balanseoppstillingen post l 07, 111, 111.1. 
I noten ska.I a.lie foretakets aksjeposter spesifiseres med foretakets navn, sum pålydende verdier pr aksjepost 
(pålydende pr aksje * anta.li aksjer) sa.mt sum bokførte verdier pr aksjepost (bokført verdi pr aksje * anta.li aksjer). 

I noten vil summen av postene 107, 111 og 111.1 være lik summen av aksjepostene til bokførte verdier. 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier ska.I 
rapporteres for O 1.01 og 31.12. Verdier ska.I oppgis i I 000 kr. 

Tilgang til note 
Note 29 gis tilgang fra balanseoppstillingen ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr. 

Post 108 Obligasjoner og andre verdipapirer- Note 30 
Foretakets kortsiktige plasseringer i sertifikater og obligasjoner rapporteres i post l 08 og kun for sum selskap. 

Med sertifikater menes kortsiktige verdipapirer med løpetid på maksimum ett år. Dette inkluderer statskasse- 
veksler utstedt av den norske stat eller fremmede stater og sertifikater utstedt av norske og utenlandske utstedere. 

Med obligasjoner menes Norske partialobligasjoner som statsobligasjoner, premieobligasjoner, 
kommuneobligasjoner og andre norske ihendehaverobligasjoner. I tillegg omfatter finansobjektet norske 
ihendehaverobligasjoner i utenlandsk va.luta, utenlandske ihendehaverobligasjoner, ansvarlig lånekapital som er 
utstedt i form av ihendehaverobligasjoner, sa.mt konvertible obligasjoner. Finansobjektet omfatter også 
pantobligasjoner. Obligasjoner som blir plassert under omløpsmidler vil være obligasjoner som ska.I innløses i løpet 
av det kommende år. 

Kortsiktige plasseringer i aksje- / obligasjons- / pengemarkedsfond skal plasseres under posten I 07 Aksjer og 
andeler. 

Obligasjoner og andre verdipapirer skal spesifiseres i note 30. Summen av obligasjoner og andre verdipapirer til 
bokførte verdier blir overført fra balanseoppstillingen post I 08, 112. I noten spesifiseres utsteder av obligasjonene/ 
sertifikatene sa.mt totalt pålydende verdier (pålydende pr obligasjon/ sertifikat * anta.li obligasjoner/ sertifikater) 
og totalt bokførte verdier (bokført verdi pr obligasjon/ sertifikat* antall obligasjoner/ sertifikater). 

I noten vil sum fordelt fra ba.lansen (post I 08, 112) tilsvare sum fordelte obligasjon / sertifikatposter i noten .. Det 
vil imidlertid oppstå et avvik dersom foretaket har andre verdipapirer enn sertifikater/ obligasjoner. 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for O 1.0 l og 31.12. Verdier ska.I oppgis i 1000 kr. 
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Tilgang til note : Note 30 
Note 30 gis tilgang fra balanseoppstillingen ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr. 

Post 109 Andre omløpsmidler, ikke rentebærende - Note 31 
Andre ikke rentebærende omløpsmidler skal rapporteres i post I 09 og kun for sum selskap. Dette er kortsiktige 
ikke rentebærende plasseringer som ikke kan kategoriseres under postene IOI - 108. Andre ikke rentebærende 
omløpsmidler skal i størst mulig grad direkte henføres til den enkelte resultatenhet. Dersom direkte henføring ikke 
er mulig benyttes fordelingsnøkler. 

Andre ikke rentebærende omløpsmidler skal spesifiseres i note 3 I. Summen av postene 109, I IO og l 14 blir 
overført fra balanseoppstillingen. I noten spesifiseres omløpsmidler som ikke kan kategoriseres under postene IOI- 
i 08 eller 111-113. Likeledes spesifiseres kun omløpsmidler som er forbundet med en fremtidig innbetaling 
(kontantstrøm). 

Verdier skal rapporteres for O 1.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Tilgang til note 
Note 31 gis tilgang fra balanseoppstillingen ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr. 

Post 11 O Andre omløpsmidler, rentebærende - Note 31 
Foretakets kortsiktige rentebærende plasseringer som ikke kan kategoriseres under postene IO 1-109 skal 
rapporteres i post 110. 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for O 1.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Andre rentebærende omløpsmidler skal spesifiseres i note 31. Summen av postene 109, I IO, 114 blir overført fra 
balanseoppstillingen. I noten spesifiseres omløpsmidler som ikke kan kategoriseres under postene 101-108 eller 
111-113. Likeledes spesifiseres kun omløpsmidler som er forbundet med en fremtidig innbetaling (kontantstrøm). 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for OJ.OJ og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Tilgang til note 
Note 31 gis tilgang fra balanseoppstillingen ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr. 

Post 111 Aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmidler - Note 29 
Foretakets langsiktige plasseringer i aksjer i norske og utenlandske selskaper samt andeler i ansvarlige selskaper/ 
andelslag / -interesseselskaper rapporteres ber. I tillegg til aksjer skal posten inneholde langsiktige 
plasseringer i aksje- / obligasjons og / pengemarkedsfond samt omsettelige norske grunnfondsbevis. 

Summen av aksjer og andeler til bokførte verdier blir overført fra balanseoppstillingen post I 07, 111 og 111.1. 
I noten skal alle foretakets aksjeposter spesifiseres med foretakets navn, sum pålydende verdier pr aksjepost 
(pålydende pr aksje* antall aksjer) samt sum bokførte verdier pr aksjepost (bokført verdi pr aksje* antall aksjer). 
r noten vil summen av postene I 07, 111, I 1 1.1 være lik summen av aksjepostene til bokførte verdier. 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for 01.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Tilgang til note 
Note 29 gis tilgang fra balanseoppstillingen ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr. 
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Post 111. 1 Aksjer og andeler i deleide everk - Note 29 
Foretakets andeler i andre everk ønskes rapportert ber. Dersom selskapet p.g.a. bruttometode bar eliminert 
aksjeposten i sitt finansregnskap, skal det ikke føres noe her. 

Surrunen av aksjer og andeler til bokførte verdier blir overført fra balanseoppstillingen post I 07, 111, 111.1. 
I noten skal alle foretakets aksjeposter spesifiseres med foretakets navn, sum pålydende verdier pr aksjepost 
(pålydende pr aksje * antall aksjer) samt sum bokførte verdier pr aksjepost (bokført verdi pr aksje * antall aksjer). 

Hvis en bar anvendt bruttometoden for innarbeiding av bel- / deleide everk og av den grunn eliminert aksjeposten i 
balansen, skal aksjeposten(e) allikevel føres i noten. Sum bokført verdi blir da Omens sum pålydende verdi vil vise 
pålydende verdi pr aksje * antall aksjer. 

Hvis en derimot har anvendt egenkapitalmetoden for innarbeiding av hel-/ deleide everk og av den grunn 
akkumulerte over-/ underskudd til aksjeposten skal aksjepostens bokførte verdi føres i noten mens pålydende verdi 
ska.I vise sum pålydende verdier (pålydende pr aksje* anta.li aksjer). 

I noten vil summen av postene I 07, 111, I 11.1 være lik summen av aksjepostene til bokførte verdier. 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for 01.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Tilgang til note 
Note 29 gis tilgang fra balanseoppstillingen ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr. 

Post 112 Obligasjoner og andre verdipapirer - Note 30 
Obligasjoner og andre verdipapirer skal rapporteres i post 112 og kun for sum selskap. Foretakets langsiktige 
plasseringer i obligasjoner rapporteres ber. 

Med obligasjoner menes Norske partialobligasjoner som statsobligasjoner, premieobligasjoner, 
kommuneobligasjoner og andre norske ihendehaverobligasjoner. I tillegg omfatter finansobjektet norske 
ihendehaverobligasjoner i utenlandsk valuta, utenlandske ihendehaverobligasjoner, ansvarlig lånekapital som er 
utstedt i form av ihendehaverobligasjoner, samt konvertible obligasjoner. I tillegg omfatter posten langsiktige 
plasseringer i pantobligasjoner. 

Langsiktige plasseringer i aksje-/ obligasjons-/ pengemarkedsfond skal plasseres under posten 111 Aksjer og 
andeler. 

Obligasjoner og andre verdipapirer skal spesifiseres i note 30. Summen av obligasjoner og andre verdipapirer til 
bokførte verdier blir overført fra balanseoppstillingen post I 08, 112. I noten spesifiseres utsteder av obligasjonene/ 
sertifikatene samt totalt pålydende verdier (pålydende pr obligasjon / sertifikat * antall obligasjoner/ sertifikater) 
og totalt bokførte verdier (bokført verdi pr obligasjon /sertifikat* antall obligasjoner/ sertifikater). 

I noten vil sum fordelt fra balansen (post I 08, 1 I 2) tilsvare swn fordelte obligasjon / sertifikatposter i noten. Det vil 
imidlertid oppstå et avvik dersom foretaket har andre verdipapirer enn sertifikater/ obligasjoner. 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for 0 1.0 I og 31.12. Verdier skal oppgis i I 000 kr. 

Tilgang til note 
Note 30 gis tilgang fra balanseoppstillingen ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr. 

Post 113 Utsatt skattefordel 
Utsatt skattefordel skal rapporteres i post 113 og kun for sum selskap. Her føres midlertidige forskjeller mellom de 
skattemessige og regnskapsmessige beregnede skattekostnader. Utsatt skattefordel innebærer at man i et senere år 
vil ba krav på skattemessig inntektsfradrag på grunn av poster som allerede er bokført i regnskapet, eller at man 
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bar foretatt skattemessig inntektsføring av poster som først senere skal inntektføres i regnskapet. Den utsatte 
skattefordel kan ikke overstige det beløp som oppføres som utsatt skatt i post 211. jfr. aksjelovens § 11-11. 
Tilgodehavende fra skattemyndighetene som skyldes for mye innbetalt skatt fra siste eller tidligere år, føres ikke 
ber, men under post 109 dersom det er en kortsiktig fordring eller under post 114 dersom det er en langsiktig 
fordring. 

For offentlig eide everk er utsatte skattefordeler for tiden ikke aktuelt. 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for O 1.0 I og 31.12. Verdier skal oppgis i I 000 kr. 

Post 114 Andre langsiktige fordringer- Note 31 
Andre fordringer skal rapporteres i post IOI og kun for sum selskap. Foretakets langsiktige plasseringer som ikke 
kan kategoriseres under postene 111-113 skal rapporteres ber. Andre langsiktige fordringer skal spesifiseres i note 
31. Summen av postene 109, 110, 114 blir overført fra balanseoppstillingen. I noten spesifiseres fordringer og 
omløpsmidler som ikke kan kategoriseres under postene IO 1-108 eller 111-113. Likeledes spesifiseres kun 
fordringer og omløpsmidler som er forbundet med en fremtidig innbetaling (kontantstrøm). 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for O 1.0 I og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Tilgang til note: Note 31 
Note 31 gis tilgang fra balanseoppstillingen ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr. 

Post 115 Finansaktiva, andre eksterne 
Finansaktiva, andre eksterne utgår 

Post 116 Finansaktiva, interne 
Finansaktiva, interne utgår 

Post 121 Anlegg under utførelse 

Anlegg under utførelse rapporteres i post 121 for aktuell resultatenhet. 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for O 1.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Post 125 Patenter, goodwill, aktiverte kostnader 
Patenter, goodwill og aktiverte kostnader skal rapporteres i post 125 og kun for sum selskap. 
Med patenter menes kostnader til utvikling av eller kjøp av patenter. 
Med goodwill menes ervervet goodwill. Dette er goodwill som oppstår ved at kjøpesum for eiendeler overstiger 
eiendelenes virkelige verdi. 
Med aktiverte kostnader menes kostnader til teknisk bistand, forskning- og utviklingsarbeid, prøvedrift, 
markedsundersøkelser og liknende som bar skapt vesentlige verdier for selskapet. 
Jfr. aksjelovens § 11-11. 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. 
Verdier skal rapporteres for O 1.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 
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Post 131 Vassdragsreg.- og rettigheter- Note 15 
Bokført verdi ved vassdragsreguleringer og vassdragsrettigheter skal rapporteres i post 131 for resultatenheten 
kraftproduksjon. Verdier pr 01.01 og 31.12 fremkommer gjennom note 15. Det vises til nærmere forklaring 
under post 780 Avskrivninger. 

Post 132 Kraftstasjoner - Note 15 
Bokført verdi ved kraftstasjoner skal rapporteres i post 132 for resultatenheten kraftproduksjon. Verdier pr 01 .01 og 
31.12 fremkommer gjennom note 15. Det vises til nærmere forklaring under post 780 Avskrivninger. 

Post 140 Fjernvarmeverk, - ledninger etc. - Note 16 
Bokført verdi ved fjernvanneanlegg skal rapporteres i post 140 for resultatenheten øvrig virksomhet. Verdier pr 
01.01 og 31.12 fremkommer gjennom note 17.1. Det vises til nærmere forklaring under post 780 Avskrivninger. 

Post 151 Sentralnett - Note 17. 1 
Bokført verdi ved sentralnettsanlegg skal rapporteres i post 151 for resultatenheten sentralnett. Verdier pr O 1.01 og 
31.12 fremkommer gjennom note 17 .1. Det vises til nærmere forklaring under post 780 Avskrivninger. 

Post 152 Regionalnettsanlegg - Note 17.2 
Bokført verdi ved regionalneusanlegg skal rapporteres i post 152 for resultatenheten regionalnett. Verdier pr O 1.0 I 
og 31.12 fremkommer gjennom note I 7 .2. Det vises til nærmere forklaring under post 780 Avskrivninger. 

Post 153 Distribusjonsanlegg- Note 17.3 
Bokført verdi ved distribusjonsanlegg skal rapporteres i post 153 for resultatenheten distribusjonsnett. Verdier pr 
OJ.OJ og 31.12 fremkommer gjennom note 17.3. Det vises til nærmere forklaring under post 780 Avskrivninger. 

Post 160 Kundespesifikke anlegg - Note 17.4 
Bokført verdi ved aktiverte kundespesifikke anlegg skal rapporteres i post 160 for resultatenheten regionalnett eller 
distribusjonsnett. Verdier pr 01.01 og 31.12 fremkommer gjennom note 17.4. Det vises til nærmere forklaring 
under post 780 Avskrivninger. 

Post 170 Transportmidler - Note 18 
Bokført verdi ved transportmidler skal rapporteres i post 170 for aktuell resultatenhet pr O 1.01 og 31.12. 
Verdier skal registreres direkte i balanseoppstillingen. I note 18 vil bokførte verdier registrert i balansen vise for 
sum selskap. Resulterende verdier av registrering i note 18 skal stemme med verdiene fra balanseoppstillingen. 
Systemet vil gi melding dersom dette ikke er tilfelle. 

Transportmidler skal i størst mulig grad direkte henføres til den enkelte resultatenhet. Dersom direkte henføring 
ikke er mulig benyttes fordelingsnøkler. 

Verdier skal rapporteres for 01 .01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Post 171 Inventar, verktøy, edb 
Bokført verdi ved inventar, verktøy, edb skal rapporteres i post 171 for aktuell resultatenhet pr O 1.0 I og 31.12. 
Verdier skal registreres direkte i balanseoppstillingen. I note l 8 vil bokførte verdier registrert i balansen vise for 
sum selskap. Resulterende verdier av registrering i note 18 skal stemme med verdiene fra balanseoppstillingen. 
Systemet vil gi melding dersom dette ikke er tilfelle. 
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Inventar, verktøy og edb skal i størst mulig grad direkte henføres til den enkelte resultatenhet. Dersom direkte 
henføring ikke er mulig benyttes fordelingsnøkler. 

Verdier skal rapporteres for 01.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Post 172 Bygninger 
Bokført verdi ved bygninger skal rapporteres i post 172 for aktuell resultatenhet pr 01.01 og 31.12. Her føres 
verdien av bygninger som ikke kan defineres som produksjonsanlegg. Et eksempel er administrasjonsbygg. Verdier 
skal registreres direkte i balanseoppstillingen. I note 18 vil bokførte verdier registrert i balansen vise for sum 
selskap. Resulterende verdier av registrering i note 18 skal stemme med verdiene fra balanseoppstillingen. 
Systemet vil gi melding dersom dette ikke er tilfelle. 

Bygninger skal i størst mulig grad direkte henføres til den enkelte resultatenhet Dersom direkte henføring ikke er 
mulig benyttes fordelingsnøkler. 

Verdier skal rapporteres for O 1.0 I og 31.12. Verdier skal oppgis i I 000 kr. 

Post 173 Tomter 
Bokført verdi ved tomter skal rapporteres i post 173 for aktuell resultatenhet pr 01.01 og 31.12. Verdier skal 
registreres direkte i balanseoppstillingen. I note 18 vil bokførte verdier registrert i balansen vise for sum selskap. 
Resulterende verdier av registrering i note 18 skal stemme med verdiene fra balanseoppstillingen. Systemet vil gi 
melding dersom dette ikke er tilfelle. 

Tomter skal i størst mulig grad direkte henføres til den enkelte resultatenhet. Dersom direkte henføring ikke er 
mulig benyttes fordelingsnøkler. 

Verdier skal rapporteres for O 1.0 I og 31.12. Verdier skal oppgis i I 000 kr. 

Post 175 Andre driftsmidler 
Bokført verdi ved andre driftsmidler skal rapporteres i post 175 for aktuell resultatenhet pr 01.01 og 31.12. Her 
føres driftsmidler som ikke kan henføres til postene 121-173. 
Verdier skal registreres direkte i balanseoppstillingen. I note I 8 vil bokførte verdier registrert i balansen vise for 
sum selskap. Resulterende verdier av registrering i note 18 skal stemme med verdiene fra balanseoppstillingen. 
Systemet vil gi melding dersom dette ikke er tilfelle. 

Andre driftsmidler skal i størst mulig grad direkte henføres til den enkelte resultatenhet Dersom direkte henføring 
ikke er mulig benyttes fordelingsnøkler. 

Verdier skal rapporteres for O 1.0 I og 31.12. Verdier skal oppgis i I 000 kr. 

Post 181 Fordeling av fellesmidler - Note 23 
Her fordeles driftsmidler fra felles anlegg. Aktuell føringsmåte vil være som for fordeling av felleskostnader (se 
post 799 i regnskapet). Sum driftsmidler for felles anlegg føres til minus i posten 181. Summen av felles 
driftsmidler fordeles så på virksomhetsområdene slik at sum selskap blir 0. Fordelingen av felles driftsmidler skal 
redegjøres for i note 23. Her skal bokførte verdier vises fordelt mellom konkurranseutsatt virksomhet og 
monopolvirksomhet. Det skal videre redegjøres for prinsipper lagt til grunn ved fordelingen av driftsmidlene, samt 
hva som ligger i andre driftsmidler. 

Tilgang til note 

Note 23 gis tilgang fra balanseoppstillingen ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr. 

Vellednlng Regnskapsrapportering tll NVE og SSB Vellednlng for utfylllng av rapporteringen Ul NVE og SSB • 39 



· · - - - - - - - - - - - - -  

Gjeld og egenkapital 

Post 200 Sum kortsiktig gjeld - Note 24 

I post 200 fremgår sum kortsiktig gjeld. I note 24 skal det redegjøres for prinsipper ved fordeling av felles 
kortsiktig gjeld. 

Tilgang til note 

Note 24 gis tilgang fra balanseoppstillingen ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr. 

Post 201 Leverandørgjeld 
Bokført verdi for leverandørgjeld skal rapporteres i post 20 I for aktuell resultatenhet pr 0 I .0 I og 31.12. Verdier 
skal registreres direkte i balanseoppstillingen. Leverandørgjeld skal i størst mulig grad direkte henføres til den 
enkelte resultatenhet. Dersom direkte henføring ikke er mulig benyttes fordelingsnøkler. 

Verdier skal rapporteres for 01.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Post 202 Kassekreditt - Note 33 
Kassekreditt skal rapporteres i post 202 og kun for sum selskap. Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ 
eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. 

Kassekreditt skal spesifiseres i note 33: Summen fra post 202, 210.2, 210.3, 212.3, 213 blir overført til noten. 
I noten oppgis hvilke enheter (forvaltning, foretak) everket bar lån til. Lån til enkeltpersoner tas også med, men 
angis med et sum beløp. Noten omfatter annen gjeld enn sertifikat/ ihendehaverobligasjonsgjeld. Herav kasse- 
kreditt, byggelån, pantobligasjonslån, vanlige gjeldsbrev, ansvarlig lånekapital. Posten omfatter også lån i form av 
faktoring og leiefinansiering (finansiell leasing). I noten skal kun gjeld som er forbundet med en fremtidig 
utbetaling spesifiseres. 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for 0 1.0 l og 31.12. Verdier skal oppgis i l 000 kr. 

Tilgang til note 
Note 33 gis tilgang fra balanseoppstillingen ved å dobbeltklikk i kolonnen Note nr. 

Post 203 Meravkastning overføringstjenster - Note 5 
Meravkastning skal rapporteres i post 203. Avsetninger formeravkastning gjøres i note 5. Inngående 
meravkastning registreres på linje formeravkastning pr 01.01. i note 5. Avhengig av årets avsetning vil utgående 
saldo pr. 31.12 for mer- / mindreavkastning fremgå av note 5 og overføres til balansen (enten som 
mindreavkastning post 106 eller sommeravkastning i post 203). Verdier skal oppgis i 1000 kr. 
Det vises til nærmere beskrivelse av note 5 under post 330 Tilbakeført mer-/ mindreavkastning. 

Tilgang til note 
Note 5 åpnes fra balanseoppstilling ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr, eller i post 203 under resultatenhetene 
sentralnett, regionalnett eller distribusjonsnett pr. 01.0 I eller 31.12. 

Post 203,5 Påløpte rentermeravkastning - Note 5 
Påløpte rentermeravkastning skal rapporteres i post 203,5. Avsetninger for påløpte renter av meravkastning gjøres 
i note 5. Det vil ikke være inngående renter av meravkastning for 1995 da renter av meravkastning for første gang 
regnes av inngående meravkastning pr 01.01.95. Avhengig av inngående mer-/ mindreavkastning pr. 01.01.95 vil 
utgående saldo for påløpte renter pr. 31.12.95 av mer- / mindreavkastning pr. 0I.01.95 fremgå av note 5 og 
overføres til balansen (enten som påløpte renter mindreavkastning pr. 31.12.95 i post 106,5 eller som påløpte renter 
meravkastning pr. 31.12.95 i post 203,5). A vbengig av meravkastningens utvikling over året, kan faktisk 
periodisert rente knyttet til meravkastning avvike fra årets påkrevde avsetning for renter på meravkastning pr. 
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01.01. Ved avvik avsettes dette i kolonnen for avstemming i post 203,5 (meravkastning). Verdier skal oppgis i 
I 000 kr. Det vises til nærmere beskrivelse av note 5 under post 330 Tilbakeført mer- / mindreavkastning. 

Tilgang til note 
Note 5 åpnes fra balanseoppstilling ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr, eller i post l 06 under resultatenhetene 
sentralnett, regionalnett eller distribusjonsnett pr. 01.0 I eller 31.12 

Post 204 Intern kortsiktig gjeld, ikke rentebærende 
Dersom everket praktiserer internprising og reelt opererer med intern kortsiktig gjeld, føres dette i post 204. Med 
intern gjeld menes gjeld som de enkelte resultatenheter har ovenfor andre resultatenheter. Sum selskap skal vise 0 
for denne posten. Dvs at forretningsområdenes interne gjeld elimineres i avstemmingskolonnen. (sumbeløp til 
minus). Intern gjeld fra denne posten skal komme igjen som intern ikke rentebærende fordring (post 104) ved et 
annet forretningsområde . 

Post 205 Intern kortsiktig gjeld, rentebærende 
Intern kortsiktig gjeld, rentebærende utgår. 

Post 206 Skyldige offentlige avgifter 
Skyldige offentlige avgifter skal rapporteres i post 206 og kun for sum selskap. Med offentlige avgifter menes 
elektrisitetsavgift, produksjonsavgift, konsesjonsavgift, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, skattetrekk ansatte og 
andre offentlige avgifter. 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for 01.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Post 207 Påløpte ikke betalte kostnader 
Påløpte ikke betalte kostnader skal rapporteres i post 207 og kun for sum selskap. Aktuelle gjeldsarter vil være 
påløpt lønn og feriepenger samt påløpte ikke forfalte gjeldsrenter o.l. Skyldige offentlige avgifter og skatter føres 
ikke på denne post men på postene 206, 208, 211. 
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for 0 1.0 I og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Post 208 Betalbar skatt 
Betalbar skatt skal rapporteres i post 208 og kun for sum selskap. Med betalbar skatt menes utliknete og ikke 
utliknete skatter. Skatter/ gjeld som fremkommer p.g.a midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier føres på post 211 utsatt skatt. 
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for 01.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Post 209 Forskudd fra kunder 
Forskudd fra kunder skal rapporteres i post 209 og kun for sum selskap. Her føres forskuddsvise betalinger fra 
foretakets kunder. 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for 01.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Post 210 Regnskapsmessige avsetninger 
Regnskapsmessige avsetninger skal rapporteres i post 210 og kun for sum selskap. Her føres foretakets kortsiktige 
regnskapsmessige avsetninger. Aktuelle gjeldsarter kan være avsetninger til service og garantiansvar, avsetninger 
til mulig erstatningsansvar ved rettstvister samt avsetninger til fremtidige vedlikeholdskostnader mm. 
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Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for 01.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Post 210, 1 Avsatt til utbytte 
Avsatt til utbytte skal rapporteres i post 210, I og kun for sum selskap. Her føres avsatte midler til utbytte. Posten 
skal pr 31.12 til hovedregel samsvare med regnskapsposten 864. 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for 01.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Post 210,2 Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld - Note 33 
Her rapporteres foretakets kortsiktige ikke rentebærende gjeld som ikke kan kategoriseres under postene 
201- 210.1. 
Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld skal spesifiseres i note 33: Summen fra post 202, 210.2, 210.3, 212.3, 
213 blir overført til noten. 
I noten oppgis hvilke enheter (forvaltning, foretak) everket bar lån til. Lån til enkeltpersoner tas også med, men 
angis med et sum beløp. Noten omfatter annen gjeld enn sertifikat/ ihendehaverobligasjonsgjeld. Herav kasse- 
kreditt, byggelån, pantobligasjonslån, vanlige gjeldsbrev, ansvarlig lånekapital. Posten omfatter også lån i form av 
faktoring og leiefinansiering (finansiell leasing). I noten skal kun gjeld som er forbundet med en fremtidig 
utbetaling spesifiseres. 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for 01.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Tilgang til note 
Note 33 gis tilgang fra balanseoppstillingen ved å dobbeltklikk i kolonnen Note nr. 

Post 210,3 Annen kortsiktig rentebærende gjeld - Note 33 
Annen kortsiktig rentebærende gjeld skal rapporteres i post 210,3 og kun for sum selskap. Her rapporteres 
foretakets kortsiktige rentebærende gjeld, som ikke kan kategoriseres under postene 201- 210.1. 
Annen kortsiktig gjeld skal spesifiseres i note 33: Summen fra post 202, 210.2, 210.3, 212.3, 213 blir overført til 
noten. 
I noten oppgis hvilke enheter (forvaltning, foretak) everket har lån til. Lån til enkeltpersoner tas også med, men 
angis med et sum beløp. Noten omfatter annen gjeld enn sertifikat/ ihendehaverobligasjonsgjeld. Herav kasse- 
kreditt, byggelån, pantobligasjonslån, vanlige gjeldsbrev, ansvarlig lånekapital. Posten omfatter også lån i form av 
faktoring og leiefinansiering (finansiell leasing). I noten skal kun gjeld som er forbundet med en fremtidig 
utbetaling spesifiseres. 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for 0 1.0 I og 31.12. Verdier skal oppgis i I 000 kr. 

Tilgang til note 
Note 33 gis tilgang fra balanseoppstillingen ved å dobbeltklikk i kolonnen Note nr. 

Post 211 Utsatt skatt 
Utsatt skatt skal rapporteres i post 211 og kun for sum selskap. Her føres foretakets utsatte skatteforpliktelser. Med 
utsatt skatt menes skatteforpliktelser som kan bli aktuelle vedrørende poster som allerede er inntektsført i 
regnskapet men som først i et senere år vil bli inntektsført skattemessig, eller poster som allerede er fradragsført 
skattemessig men som først senere vil bli bokført i regnskapet. 
Skattegjeld som skyldes for lite betalt skatt, føres ikke ber men på posten betalbar skatt 
(post 208), evt på posten 213 dersom gjelden skal tilbakebetales over et lengre tidsrom. 

For offentlige eide everk er utsatt skatt for tiden ikke aktuelt. 
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Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for O 1.0 I og 31.12. Verdier skal oppgis i I 000 kr. 

Post 212 Ihendehaverobligasjonslån - Note 32 
Foretakets ihendehaverobligasjoner lagt ut i Norge og utlandet rapporteres ber. 
Pantobligasjonslån rapporteres under posten pantelån (post 213). Sertifikatlån rapporteres under post 210.3. 
Ihendehaverobligasjonslån skal spesifiseres i note 32. Summen fra post 212 i balanseoppstillingen blir overført til 
noten. 

I noten ønskes spesifisert brutto sertifikat- og ihendehaverobligasjonsgjeld. Dvs. at neste års avdrag og egne 
obligasjoner av lån tas med i de rapporterte tall for obligasjons- og sertifikatgjeld i Norge og utlandet. Obligasjons-/ 
sertifikatgjeld fra deleide everk skal ikke rapporteres dersom disse deleide everkene selv rapporterer denne gjeld. 

Sertifikatgjeld skal både rapporteres under sertifikatgjeld i Norge / utlandet og under linjen Neste års avdrag ( + ). 

For obligasjonsgjeld skal neste års avdrag angis ( +) dersom en bar ført neste års avdrag som kortsiktig gjeld i 
balansen. 

Obligasjoner i egne lån skal angis ( +) dersom en bar kjøpt tilbake obligasjoner i eget lån og nettoført 
obligasjonsgjelden i balansen. 

I noten skal alle tall legges inn med positive fortegn. Summen av fordelt obligasjons-/ sertifikatgjeld skal til 
hovedregel stemme overens med overført sum fra post 212. Systemet vil gi melding dersom dette kravet ikke er 
tilfredsstilt. Et avvik kan tillates dersom everket har ført obligasjonsgjeld fra deleide everk i balansen. 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for 01.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Tilgang til note 
Note 32 gis tilgang fra balanseoppstillingen ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr. 

Post 212,2 Regnskapsmessige avsetninger 
Regnskapsmessige avsetninger skal rapporteres i post 212,2 og kun for sum selskap. Her føres foretakets 
langsiktige regnskapsmessige avsetninger. Aktuelle gjeldsarter kan være avsetninger til service og garantiansvar, 
avsetninger til mulig erstatningsansvar ved rettstvister samt avsetninger til fremtidige vedlikeholdskostnader mm. 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for 01.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Post 212,3 Pantelån - Note 33 
Pantelån skal rapporteres i post 212,3 og kun for sum selskap. Foretakets gjeld med pant i eiendeler eller andre 
aktiva plasseres ber. I tillegg rapporteres under denne posteverkets pantobligasjonslån. 

Pantelån skal spesifiseres i note 33. Summen fra post 202,210.2, 210.3, 212.3, 213 blir overført til noten. 
I noten oppgis hvilke enheter (forvaltning, foretak) everket bar lån til. Lån til enkeltpersoner tas også med, men 
angis med et sum beløp. Noten omfatter annen gjeld enn sertifikat/ ihendehaverobligasjonsgjeld. Herav kasse- 
kreditt, byggelån, pantobligasjonslån, vanlige gjeldsbrev, ansvarlig lånekapital. Posten omfatter også lån i form av 
faktoring og leiefinansiering (finansiell leasing). I noten skal kun gjeld som er forbundet med en fremtidig 
utbetaling spesifiseres. 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for 01.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 
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Tilgang til note 
Note 33 gis tilgang fra balanseoppstillingen ved å dobbeltklikk i kolonnen Note nr. 

Post 213 Annen langsiktig gjeld - Note 33 
Annen langsiktig gjeld skal rapporteres i post 213 og kun for sum selskap. Her føres foretakets langsiktige gjeld 
som ikke kan kategoriseres i posten 211-212.3. 

Annen langsiktig gjeld skal spesifiseres i note 33: Summen fra post 202, 210.2, 210.3, 212.3, 213 blir overført til 
noten. 
I noten oppgis hvilke enheter (forvaltning, foretak) everket bar lån til. Lån til enkeltpersoner tas også med, men 
angis med et sumbeløp. Noten omfatter annen gjeld enn sertifikat/ ihendehaverobligasjonsgjeld. Herav kasse- 
kreditt, byggelån, pantobligasjonslån, vanlige gjeldsbrev, ansvarlig lånekapital. Posten omfatter også lån i form av 
faktoring og leiefinansiering (finansiell leasing). I noten skal kun gjeld som er forbundet med en fremtidig 
utbetaling spesifiseres. 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for 01.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Tilgang til note 
Note 33 gis tilgang fra balanseoppstillingen ved å dobbeltklikk i kolonnen Note nr. 

Post 214 Langsiktig gjeld intern 
Posten er utgått 

Post 221 Aksjekapital 
Aksjekapital / andelskapital skal rapporteres i post 221 og kun for sum selskap. Posten bør til hovedregel inneholde 
det samme beløpet 1.1 som 31.12. Unntaket er tilfellet ved fonds- / kontantemisjoner, overføringer fra andre fond 
mm. Andelskapital i ansvarlige selskaper skal føres under posten reservefond (222). 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for O 1.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i I 000 kr. 

Post 222 Reservefond I andelskapital 
Reservefond skal rapporteres i post 222 og kun for sum selskap. Her føres bedriftens avsetninger til reservefond 
(aksjeloven § l 2.1, I 2.2) i tillegg til andelskapital i ansvarlige selskaper. Endring i reservefondets størrelse bør til 
hovedregel stemme overens med pliktig avsetning som rapporteres i regnskapets post 861. Et unntak kan imidlertid 
forekomme dersom foretaket bar endret sin andelskapital, noe som forekommer for bl.a andelslag og ved fusjon / 
fisjon. 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for 01.01 og 3l.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Post 223 Oppskrivningsfond 
Oppskrivningsfond skal rapporteres i post 223 og kun for sum selskap. Her føres avventende plassering av 
oppskrivninger. Det vil være sammenheng mellom posten 852 i regnskapet og endringer på denne post dersom 
oppskrevet beløp er avsatt til oppskrivningsfond, eller tidligere oppskrivning er tilbakeført fra oppskrivningsfond. 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for O 1 .0 l og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 
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Post 224 Tilbakeføringsfond 
Tilbakeføringsfond skal rapporteres i post 224 og kun for sum selskap. Tilbakeføringsfondet er negative saldoer 
pluss det tidligere konsolideringsfondet som p.g.a. skattereformen ble gjort skattefrie med den begrensning at 
fondet kun tillates ført mot fri egenkapital med inntil en femtedel årlig. 
I rapporteringen skal endringen i tilbakeføringsfondet tilsvare regnskapets post 865. 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for 01.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr. 

Post 225 Frie fonds I udekket tap 
Finansaktiva, andre eksterne skal rapporteres i post 225 og kun for sum selskap. Her føres udekket tap(-) eller fri 
egenkapital ( + ). Endring i balanseverdiene mellom 0 1.0 I og 31.12 skal tilsvare regnskapets post 863 dersom 
posten blir benyttet til udekket tap. 

Verdier fylles inn i kolonnen for.avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for 0 1.0 l og 31.12. Verdier skal oppgis i l 000 kr. 

Post 226 Annen egenkapital 
Annen egenkapital skal rapporteres i post 226 og kun for sum selskap. Her føres foretakets frie egenkapital. 
Endringen i balanseverdiene for postene 225 (dersom ført som fri egenkapital) og 226 skal tilsvare post 862 i 
regnskapet. Fri egenkapital kan også føres på post 225 dersom everket ikke bar eller vil få et udekket tap etter årets 
avsetninger, 

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming/ eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal 
rapporteres for 0 1.0 l og 31.12. Verdier skal oppgis i l 000 kr. 

Frittstående noter 

Forklaring til frittstående noter 

Note 7 ENØK-regnskap 
Monopolpålagt enøk omfatter enøk-aktiviteter everket driver overfor egne nettkunder og innenfor retningslinjene 
for energiøkonomisering, jfr. § 3- 7 a i forskrifter til energiloven. Kostnadene for monopol pålagt enøk kan dekkes 
gjennom et påslag på overføringstariffen med inntil 0,2 øre/ kWh, jfr NVEs rundskriv: ME 1/94, datert 01.02.94. 
Annen enøk-virksomhet omfatter enøk-aktiviteter som faller utenfor monopolpålagt enøk. 

Driftsinntekter 
Inntekten for monopolpålagt enøk er inkludert i post 320 i resultatregnskapet Andre enøk-inntekter i kolonnen for 
monopolpålagt enøk kan være overførte midler fra tidligere år eller anvendelse av overskudd fra everkets 
virksomheter evt. andre tilskudd/ overføringer. Inntekten for annen enøk-virksomhet inngår i post 350. 

Driftskostnader 
Driftskostnadene for enøkarbeidet skal inndeles i everkets egne kostnader og tjenester kjøpt eksternt 

Everkets interne enøk-virksomhet skal spesifiseres i lønninger, arbeidsgiveravgift mv. (andel av post 500), og andre 
driftskostnader (andel av post 440, 600, 780, 798, 799). 

Eksternt kjøp av enøk-relaterte tjenester skal spesifiseres mhp. tjenester kjøpt bos regionalt enøk-senter, og tjenester 
kjøpt bos andre f.eks. andre e-verk, konsulenter, media. trykkeri etc. (andel av post 600). 
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Aktivitetsoversikt monopolpålagt enøk 
De samlede driftskostnadene for monopolpålagt enøk skal fordeles på type aktivitet og utførende enhet (everket 
selv, regionalt enøk-senter og andre eksterne). Denne fordelingen angis i prosent(%), og sum fordeling pr. 
utførende enhet skal være I 00 %. Dersom det ikke foreligger nøyaktige regnskapstall i henhold til 
aktivitetsinndelingen kan anslag benyttes. 

Generell informasjon omfatter annonsering, brosjyrekampanjer, svar på direktehenvendelser, foredrag i lag og 
foreninger etc. Undervisning omfatter all undervisning i skoleverket. Individuell energianalyse omfatter enkle 
forananlyser og andre analyser hvor det fremmes konkrete forslag om enøk-tiltak. Kursvirksomhet og veiledning i 
energioppfølging omfatter aktiviteter rettet mot driftspersonell eller tilsvarende. Diverse annet vil typisk bestå av 
felleskostnader, kostnader knyttet til egen kompetanseoppbygging og andre kostnader i forbindelse med 
monopolpålagt enøk. 

De monopolpålagte enøk-aktiviteter et everk evt. har utført på oppdrag fra andre everk skal føres av det everk som 
bar fått tjenestene utført og ikke av det everk som bar utført arbeidet. 

Note 9 Andeler i andre everk 
Andeler i andre everk skal beskrives i note 9. I noten skal det spesifiseres hvilke everk man bar eierandeler i, 
eierandelene, samt med hvilken metode eierandelene er innarbeidet i selskapsregnskapet (kostmetode, 
egenkapitalmetode, bruttometode). Under spesifisering av innarbeidingsmetode skal det redegjøres nærmere for 
innarbeidingsmetode, hvilke elimineringer som er foretatt, samt presentasjonsform i den rapporterte resultat- og 
balanseoppstilling 

Note 21 Forklaring til øvrig virksomhet 

Note 21 skal gi en forklaring til hva som inkluderes i resultatenheten øvrig virksomhet. 

Note 25 Reinvestering I kostnadsføring 

Note 25 skal gi en beskrivelse av hvilke kriterier everket legger til grunn ved aktivering kontra kostnadsføring av 
kostnader. 

Note 26 Statstilskudd, tilknytningsavgifter, anleggsbidrag o.l. 

Note 26 skal gi en forklaring til behandlingen av statstilskudd, tilknytningsavgifer, anleggsbidrag o.l. Statstilskudd 
og anleggsbidrag kommer til fradrag i kostnader som aktiveres. Verdier skal oppgis i note 17. 

Note 27 Anlegg i fysiske enheter 
Anlegg knyttet til overføringstjenester skal i note 27 rapporteres i fysiske enheter. 
For distribusjonsnett, regionalnett og eventuelle sentralnettsanlegg skal linjene vises pr 01.01 og pr 31.J 2 fordelt på 
luftledninger, jordkabler og sjøkabler for ulik nominell spenning. Linjelengde skal oppgis i km. Linjelengde 
beregnes som antall kurser ganger antall km. 

Transformatoranlegg skal i note 27 rapporteres ved; antall transformatorer, transformatorenes samlede ytelse i 
kV A, samt antall transformatorstasjoner i form av luftoppheng, nettstasjoner osv. 

For fordelingstransformatorer med medtransformering til « I kV skal anleggene deles mellom anlegg tilknyttet 
kabelnett på primærsiden og anlegg tilknyttet luftnett på primærsiden. Vi forholder oss altså ber til bøyspentdelen 
av fordelingstransformatoren. Dersom inngående høyspent er kabel og utgående høyspent er luftnett, henføres 
fordelingstransformatoren til kolonnen; tilknyttet kabel. Dersom inngående høyspent er luftnett og utgående 
høyspent er luftnett henføres fordelingstransformatoren til kolonnen; tilknyttet kun luftnett. Om lavspentuttaket er 
tilknyttet luftnett eller kabel er i denne sammenheng uinteressant. 

Note 27 åpnes ved å dobbeltklikke på knappen frittstående noter i hovedmenyen. Anleggene skal rapporteres 
fylkesvis. Noten foretar automatisk summering av linjer i alt. Ved lukking av note blir ingen verdier overført til 
andre deler av rapporteringen. 
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Vedlegg 

Forklaring til vedlegg 

Vedlegg O Om virksomheten - FoU 
Vedlegg Otar for seg generell informasjon om virksomheten. Dette innbefatter eierforhold, selskapsform og 
forskning og utviklingsarbeid. Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk 
for å oppnå Økt kunnskap, og å bruke denne kunnskapen til å finne nye anvendelser. FoU omfatter utvikling av nye 
eller forbedrede produkter og prosesser i både produksjon, overføring og distribusjon av kraft, også systemer for 
styring av produksjon og administrative rutiner, og energiøkonomiserende tiltak for bruk av elektrisitet. 

Det kan være vanskelig å avgrense FoU-aktivitet mot beslektet aktivitet. Hovedkriteriet er at FoU skal inneholde et 
nyhetselement og at det er knyttet en viss form for usikkerhet til resultatet. Et normalt konstruksjons- eller 
planleggingsarbeid, som følger belt etablerte rutiner, regnes ikke til FoU; belier ikke innføring av kjent, etablert 
teknologi i bedriften. 

System- og programarbeid skal klassifiseres som FoU hvis det bar funnet sted en teknologisk nyvinning eller 
videreutvikling (f.eks. ny eller vesentlig forbedret programvare, programmeringsspråk, operativsystem, 
programgeneratorer). Både programvare som er en del av et FoU-prosjekt, og forskning og utvikling i forbindelse 
med programvare som sluttprodukt, skal klassifiseres som FoU. Ordinær oppgradering av eller bruk av program- 
og systemvare på et nytt bruksområde eller nytt formål skal ikke klassifiseres som FoU. 

Vedlegg A Investeringer og reparasjoner 
Under tilgang tas med både nye og brukte varige driftsmidler uten hensyn til om de er betalt eller aktivert i 
regnskapet. Som varige driftsmidler regnes driftsmidler med en brukstid på ett år eller mer. Under reparasjoner 
føres reparasjoner og vedlikehold utover daglig stell og pass. 
Oppgi bruttoverdien etter fradrag av inngående merverdiavgift og med tillegg av investeringsavgift. Verdien av 
investeringer utført av egne ansatte skal være med, både innkjøpte materialer og lønnskostnader. Frakt og 
montering skal også være med. 
Maskiner, transportmidler, o.l. regnes som anskaffet i det året utstyret er mottatt, selv om det ikke har vært tatt i 
bruk i året. For bygge- og anleggsarbeider under utførelse regnes verdien av det som er utført i løpet av året som 
anskaffet, uten hensyn til når betalingen skjer. Byggelånsrenter skal spesifiseres på egen linje og skal ikke være 
inkludert i de øvrige tallene. 
I tilfelle energiverket bar investeringer i flere fylker, skal disse fordeles fylkesvis. 

Vedlegg C Forbruk av brensel og hjelpestoffer 
Avsnittet skal omfatte forbruk av drivstoff til egne biler og andre transportmidler, oppvarming av kontorer mv., i 
tillegg til brensel brukt til produksjon av elektrisitet og fjernvarme. 
Brenselolje for mottryk.ksanlegg tas bare med i den utstrekning mottryk.ksanlegget kan belastes for oljen. Unngå ber 
dobbelttelling med industristatistikken (gjelder industriforetak). Kolonne 3 og 4 gjelder bare for 
varmekraftstasjoner. 

Alt brensel som brukes til å produsere fjernvarme skal regnes med og spesifiseres i kolonne 5, dvs. alt brensel som 
går med til å varme opp vannet. Elektrisitet brukt til å drive pumper og vifter skal ikke inkluderes i kolonne 5, kun 
i kolonne 1. Forbruk av elektrisitet i alt i kolonne 5 skal være summen av elektrisitet til varmepumper og 
elektrokjeler. 

Vær spesielt oppmerksom på at avsnittet skal omfatte forbruk i oppgaveåret og ikke innkjøp. 

Vedlegg D Spesifikasjon av salget 
Salg av kraft til gruvedrift, treforedling, kraftintensiv industri og raffinerier. 
Spesifiser salget oppgitt på disse gruppene i Note I på enkeltbedrifter. Definisjon av kraftintensiv industri finnes i 
rettledningen til V ed legg E. 
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Salg av kraft til elektrokjeler. 
Spesifiser salget av all kraft til elektrokjeler, både fast og tilfeldig, på fylke og kundegrupper i samsvar med 
inndelingen i Note I og (Vedlegg E). 

Vedlegg E Overføring av kraft til sluttforbrukere 
Oppgi overføring av all kraft (mengde og verdi) innenfor eget forsyningsområde (egen og andres kraft) fordelt på 
prioritert og uprioritert leveranse og i samvar med forbruksinndelingen i Note I. Mengder og verdier skal samsvare 
med notene 4.3 og 4.4 (uttak fra Regional- og Distribusjonsnett). 

Forbruksinndeling (gjelder også for Note 1 i hovedskjemaet) 
Forbruksinndelingen er i samsvar med ny næringsstandard som ble tatt i bruk i 1994. Næringskodene i den nye 
standarden er gitt i parentes i oversikten over de nye næringsområdene beskrevet nedenfor. Ønskes en mer detaljert 
oppdeling, kan denne fås ved henvendelse til SSB. 

Treforedling (211) 
Omfatter tresliperier, cellulosefabrikker, papir- og pappfabrikker og trefiberplatefabrikker. Papir- og 
pappvarefabrikker, trevarefabrikker og sponplatefabrikker tas ikke med ber, men under annen industri. 

Kraftintensiv industri: 
Kjemiske råvarer (241) omfatter karbid- og cyanamid fabrikker, kunstgjødselfabrikker, produsenter av andre 
kjemiske grunnstoff og basisplast- og kunstfiberfabrikker. 
Jern og stål (27 I) omfatter produksjon av jern og stål, medregnet alle prosesser fra reduksjon i smelteovn til 
valsing og trekking av halvfabrikata som plater, bånd, rør, skinner, stenger og tråd. Stålstøperier tas ikke med ber, 
men under annen industri. 
Ferrolegeringer (273) omfatter produksjon av ferrosilisium, ferromangan, ferrokrom og andre ferrolegeringer. 
Produksjon av silisium. 
Primær aluminium (2742) omfatter produksjon av ubearbeidet aluminium, ulegert og legert. 
Andre ikke-jernholdige metaller (2743-45) omfatter produksjon av metaller av malm og metallskrap. Omsmelting 
og raffinering av innkjøpt råmetall. Produksjon av metallegeringer. Støperier og valseverk tas ikke med ber, men 
under annen industri. 

Annen næringsvirksomhet: 
Bergverksdrift og oljeutvinning (1 0+ 11) omfatter bryting av kull, bryting og utvinning av malm, utvinning av 
råolje og naturgass og annen bergverksdrift. 
Annen industri (15-37) omfatter industri som ikke er nevnt ovenfor. 
Fjernvarmeverk (4030) 
Bygge- og anleggsvirksomhet (45) 
Transport og kommunikasjon (60-64) 

Post og telekommunikasjon (64) 
Jernbane, sporvei og forstadsbane (60 I 0+60212) 
Hjelpevirksomhet for transport (63) 

Varehandel (50-52) 
Hotell- og restaurantvirksomhet (55) 
Bank- og forsikringsvirksomhet (65-67) 
Offentlig forvaltning (75) 
Undervisning (80) 
Helse- og sosialtjenester (85) 
Tjenesteyting ellers (70-74, 90-93) 

Jordbruk, skogbruk og fiske (01, 02, 05) omfatter også veksthus og fiskeoppdrettsanlegg 

Vedlegg F Kraftstasjoner 
Kraftstasjonene grupperes på følgende måte: 

V ANNKRAFrSTASJONER 
11 Ordinære vannkraftmaskiner 
12 Pumpekraft.maskiner 
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V ARMEKRAFfSTASJONER 
21 Gassturbin-kraftstasjon 
22 Diesel-kraftstasjon 
23 Mottrykk-kraftstasjon, olje m.v. 
25 Varmekraftstasjon fyrt med olje, gass eller kull 
27 Andre konvensjonelle vannekraftstasjoner 

PUMPESTASJONER 
31 Rene pumpestasjoner 
32 Kombinerte pumpe- og kraftstasjoner 

VINDKRAFT 
41 Vindkraftverk 

Installert effekt for kraftmaskiner og generatorer refererer til nominell påstemplet ytelse i k W /  kV A (eventuelt 
omregnet fra hk) på maskiner installert pr. 31 /12 i oppgaveåret. 
Maksimal stasjons ytelse er kraftstasjonens samlede maksimale ytelse over en time, dvs. hva aggregatene i stasjonen 
samtidig kan yte når en tar hensyn til de begrensninger som er gitt av turbiner, generatorer eller vannveier 
(fallhøyde). 

Middelproduksjon er gjennomsnittlig kraftproduksjon over de siste IO år. 

Deleide anlegg: For deleide anlegg oppgis totaltall (I 00 prosent) for hvert anlegg, men under "I alt" summeres 
bare energiverkets eierandel av årets kraftproduksjon og forbruk (eget forbruk og pumping). 

Samlet nettoproduksjon (bruttoproduksjon fratrukket forbruk) skal stemme overens med Salg av konsesjonskraft og 
Internt energisalg i Note 2.2. 

Vedlegg G Fjernvarme 
Fjernvarmebalanse 
Fjernvarme er i denne tabellen målt i MWb. Egen bruttoproduksjon omfatter all vanne som blir produsert i 
fjernvarmeanlegget, selv om den senere blir avkjølt mot luft. Tap i fordelingsnett omfatter differansen mellom 
leveranse fra varmesentralen og leveranse målt hos forbruker. Egen bruttoproduksjon og kjøp av fjernvanne er 
tilgangssiden i balansen, mens de resterende postene er leveranse/ svinn. Leveranse til bedrifter i eget foretak skal 
inkluderes i "levert forbruker". "Levert forbruker" skal stemme overens med "sum salg av fjernvarme" i note 3 (post 
315). Tilgangssiden og leveranse/ svinn skal balansere. I kolonne 3 skal navnet på kjøper/ selger av fjernvarmen 
spesifiseres. 

Produksjon av fjernvarme fordelt på type varmesentral 
En vannesentral er et produksjonsanlegg for fjernvanne. Hver vannesentral kan inneholde flere typer 
produksjonsanlegg, f.eks. en vannepumpe, en elektrokjele og en oljekjele. Alle produksjonsanleggene skal føres 
opp med riktig kode, produksjon og maksimalt installert effekt. Summen av produksjonen i de ulike anleggene skal 
stemme overens med bruttoproduksjonen i fjernvannebalansen. 

Distribusjonsnett 
Distribusjonsnett skal oppgis som grøftelengde i meter. Under abonnentsentraler skal en også regne med de 
sentralene som eies av andre. (Abonnentsentraler vil si undersentraler med varmeveksler). Maksimalt registrert 
effektbehov vil si den høyeste registrerte verdien av effektbehov som er levert ut på fjernvarmenettet i løpet av året. 

Vedlegg H Sysselsatte fordelt på kommune 
Personer skal fordeles på kommune utfra deres faste arbeidsplass, evt. faste oppmøteplass. 
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Kontrollbilde 

Forklaring til kontrollbilde 
Kontrollbildet viser utvalgte nøkkeltall foreverket, og fremkommer direkte som et resultat av de tall som er ført i 
henholdsvis resultatregnskap, balanse og noter. Ingenting skal fylles ut av everket i kontrollbildet! Bildet skal 
fungere som en kontroll foreverket på den interne konsistensen mellom de rapporterte dataene. Vi ber om at 
tallene i kontrollbildet gjennomgås nøye for å avdekke eventuelle feil i innrapporteringen. Eventuelle 
korrigeringer må foretas i selve resultatregnskapet, balansen eller i notene. Fra kontrollbildet er det mulig å gå 
rett til resultat- og balanseskjema, note 5, note 4 og note 27 ved å trykke på knappene nederst i skjermbildet. 
Endringer vil imidlertid ikke oppdateres i kontrollbildet før man bar gått ut og inn igjen i kontrollbildet. 

Vi ber om at en spesielt merker seg følgende: 

Sum eiendeler pr. 1.1 og pr. 31.12 
Sum eiendeler pr. 1.1 og pr. 31.12 fremkommer i balansen ved summering av Post 100 Sum Omløpsmidler, Post 
l IO Sum finansmidler og Post 185 Sum driftsmidler etter fordeling. Sum eiendeler skal fremkomme fordelt på de 
ulike resultatområdene samt for sum selskap. 

Sum Gjeld/ egenkapital pr. 1.1 og pr. 31.12 
Sum Gjeld / egenkapital pr. I. I og pr. 3 I. I 2 fremkommer i balansen ved summering av Post 200 Sum kortsiktig 
gjeld, Post 2IO Sum Langsiktig gjeld og Post 220 Sum egenkapital. Sum gjeld/ egenkapital skal kun fremkomme 
for sum selskap. SUM EIBNDELER OG SUM GJELD/EGENKAPITAL PR. I. I OG PR. 31.12 SKAL STEMME 
OVERENS FOR SUM SELSKAP. 

Driftsresultat 
Driftsresultatet fremkommer i resultatregnskapet, og skal vises for resultatområdene samt for sum selskap. 
Driftsresultatet fremkommer som sum driftsinntekter (postene 310-398) - sum driftskostnader (postene 410- 798) - 
post 799 fordeling av felleskostnader. Driftsresultatet for sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett skal være 
hensyntatt mer- eller mindreavkastning på overføringstjenester, jf. post 330 i resultatregnskapet (note 5). 

Årsoverskudd eller årsunderskudd 
Årsoverskudd eller årsunderskudd fremkommer i resultatregnskapet for sum selskap. Årsoverskuddet (evt. 
årsunderskuddet) er for sum selskap gitt ved Driftsresultat+ sum finansinntekter - sum finanskostnader + resultat 
av ekstraordinære inntekter/ kostnader - skattekostnad. 

Totalrentabilitet 
Totalrentabilitet framkommer som (Resultat før ekstraordinære poster+ post 811 Rentekostnader)/ 
Gjennomsnittlige driftsmidler * I 00. Gjennomsnittlige driftsmidler er gitt ved (bokført verdi pr. I .1 + bokført verdi 
pr. 31.12) /2. 

Interne posteringer 
Interne posteringer i resultatregnskap og balanse skal vise O i kolonne for sum selskap. Dette gjelder post I 04 
Fordringer, interne, ikke rentebærende, post 18 I Fordeling felles driftsmidler, Post 398 Internprisede tjenester, Post 
798 Internprisede tjenester samt post 799 Fordeling av felleskostnader. Viser kontrollnoten andre tall enn O for 
disse interne postene, er det ført feil. Eventuelle rettinger av feilføringer må gjøres i resultatregnskapet respektive 
balansen. 

Sum driftsmidler for monopolvirksomheten pr. 1.1 og pr. 31.12 
Sum driftsmidler for monopolvirksomheten pr. I .I og pr. 31.12 skal i kontrollnoten fremkomme for 
resultatområdene sentralnett, regionalnett, distribusjonsnett samt for sum selskap. Kolonnen for sum selskap vil 
dermed vise sum driftsmidler for nettvirksomheten (monopolvirksomheten). Sum driftsmidler fremkommer i 
balansen fra post 180 + post 181 fordeling felles driftsmidler. Gjennomsnittlige driftsmidler er gitt ved (bokført 
verdi pr. 1.1 + bokført verdi pr. 31. I 2) /2. Gjennomsnittlige driftsmidler vises for resultatområdene sentralnett, 
regionalnett samt distribusjonsnett (monopolvirksomheten). Kolonnen for sum selskap viser dermed sum 
gjennomsnittlige driftsmidler for nettvirksomheten (monopolvirksomheten). 
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Netto arbeidskapital 
Netto arbeidskapital blir beregnet som I% tillegg på gjennomsnittlige driftsmidler. Netto arbeidskapital skal 
fremkomme for resultatområdene sentralnett, regionalnett samt distribusjonsnett (monopolvirksomheten). 
Kolonnen for sum selskap viser dermed beregnet netto arbeidskapital for monopolvirksomheten. 

Nettkapital 
Nettkapitalen vises som summen av gjennomsnittlige driftsmidler og beregnet netto arbeidskapital. Nettkapitalen 
skal vises for resultatområdene sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett (monopolvirksomheten). Kolonnen 
for sum selskap vil denned vise total nettkapita.l (kapitalgrunnlaget for avkastning i nettvirksomheten). 

Avkastning 
Avkastningen fremkommer som et prosenttall, og er gitt ved formelen (driftsresultat* 100 / nyttkapital). 
Avkastningen vises for resultatområdene sentralnett, regionalnett samt distribusjonsnett (monopolvirksomheten). 
Kolonnen for sum selskap viser denned avkastningen på investert kapital i nettvirksomheten 
(monopolvirksomheten). Avkastningen skal vise den tilbakeholdte avkastning på nettkapitalen, dvs. etter at 
beregnet mer- eller mindreavkastning er hensyntatt, jfr. post 330 mer-/ mindreavkastning på overføringstjenester i 
resultatregnskapet (note 5). 

Antall abonnementer/ målepunkt 
Antall abonnementer/ målepunkt vises i kontrollnoten for resultatområdene regionalnett og distribusjonsnett. 
Anta.Il abonnementer/ målepunkt i regionalnettet spesifiseres i note 4.3, og i distribusjonsnettet i note 4.4. 

Energi levert 
Energi levert ska.I fremkomme i MWh, og vises i kontrollnoten for regionalnettet og distribusjonsnettet. Energi 
levert fra regionalnettet spesifiseres i note 4.3, og energi levert fra distribusjonsnettet spesifiseres i note 4.4. 

Nettanlegg pr. 31.12 (km) 
Nettanlegg pr. 31.12 er i kontrollnoten vist for resultatområdene regionalnett og distribusjonsnett. Anta.li km. av de 
ulike nettanleggene som er spesifisert i note 27 for regional- og distribusjonsnett pr. 31.12 er summert. Gate og 
veilys er ikke inkludert 

Kraftbalanse 
Samlet kraftsa.lg skal samsvare med samlet krafttilgang for everket. 
Sum kraftsalg finnes av note l Energisalg til sluttbrukere, note 2.1 Engros energisalg ved kraftomsetning og note 
2.2 Engros energisalg ved produksjon fratrukket salg til egen omsetning. 
Sum krafttilgang utgjøres av vedlegg F kraftstasjoner produksjon (Årets produksjon fratrukket eget forbruk og 
pumpekraft) pluss note I 0.1 Energikjøp ved kraftomsetning fratrukket internt kjøp fra produksjon) pluss note l 0.2 
Energikjøp ved produksjon. 

Kraftbalansen settes opp fra de ulike deler av rapporteringen som følger. 

Tllzane kraft MWb Salg av kraft MWb 
Produksjon egne anlegg Bilaterale kontrakter 
Produksjon deleide anlegg Statnett Marked 
- E_get forbruk - Utlandet/ Annet kiøo 
- Forbruk ved pumping - Konsesjonskraft 
= Netto produksjon (Ved)el!I! F) Tap 

= Sall! engros oms/ prod (Note 2.1 02 2.2) 
Bilaterale kontrakter 
Statnett Marked Innenfor eget område 
Utlandet/ Annet kjøp Utenfor eget område 
Deleierkraft Salg til sluttbruker (Note I) 
Kraftkjøp (Note 10.1 02 10.2) 
Tilgang i alt Sal2 i alt 
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