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Innledning

Regnskapsplikt
I henhold til forskrift til energiloven § 4 - 4 plikter konsesj onr en afore 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. Konsesjonæren plikter ahenfr e 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.

Årsmelding
Årsmelding bes innsendt sammen med regnskapsrapporteringen til både NVE og SSB, samt til Olj e- og
energidepartementet v/Kraftmarkedsseksjonen, pb. 8148 Dep , 0033 Oslo.

Revisors rolle
Revisor skal kontrollere regnskapsrapporteringen til NVE og SSB. Revisor skal underskrive på at rapporteringen er
kontrollert på eget skj ema vedlagt utsendelse av regnskapsprogram og regnskapsskjema. Det er spesielt viktig at
revisor kontrollerer at totaltallene presentert i regnskapsrapporteringens "kontrollbilde" er i overensstemmelse med
det reviderte årsregnskapet. Revisor må kontrollere inngående saldi, utgående saldi, avsetning og tilbakeføring av
mer-/mindreinntekt, samt avsetning for renter av mer-/mindreinntekt.

Revisor skal underskrive i henhold til Norges Statsautoriserte Revisorers Forenings forslag til standard RS 920
«Avtalte kontrollhandlinger». Denne er gjengitt nedenfor:

Til Norges vassdrags- og energiverk og Statistisk sentralbyrå

Rapport av faktisk resultat av revisors kontrollhandlinger av selskapets regnskapsrapportering til Norges
vassdrags- og energiverk for 1997.

Vi har gjennomført de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor, vedrørende selskapets
regnskapsrapportering til Norges vassdrags- og energiverk (NVE) og Statistisk sentralbyra (SSB) for 1997.

Vi har utført arbeidet i henhold til Norges Statsautoriserte Revisorers Forenings forslag til standard RS 920 «Avtalte
kontrollhandlinger». Vi har gjennomført kontrollhandlingene kun for abista dere i vurderingen av riktigheten av
regnskapsrapporteringen til Norges vassdrags- og energiverk og Statistisk sentralbyrå.
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Vi har gjennomført følgende kontrollhandlinger:

Kontrollbilde: [Forklaring til kontrollbilde: side 58]

[Avvik skal kommenteres og forklares i noten Generelle/revisors kommentarer som nås fra hovedmenyen i
programmet.]

I . Kontrollert at Sum eiendeler pr 1.1 og Sum gjeld og egenkapital pr 1.1 for Sum Selskap er identiske tall.
Kontrollert at tallene er i overensstemmelse med årsregnskapet slik dette er presentert i selskapets årsrapport.

2. Kontrollert at Sum eiendeler pr 31.12 og Sum gjeld og egenkapital pr 31.12 for Sum Selskap er identiske tall.
Kontrollert at tallene er i overensstemmelse med årsregnskapet slik dette er presentert i selskapets årsrapport.

3. Kontrollert at Sum eiendeler pr I. I for Sum selskap og for hvert virksomhetsområde er i overensstemmelse med
Sum eiendeler pr 31.12 i økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for foregående regnskapsår .

4. Kontrollert at Sum gjeld og egenkapital pr 1.1 for Sum selskap er i overensstemmelse med Sum gjeld og
egenkapital pr 31.12 i økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for foregående regnskapsår.

5. Kontrollert at driftsresultat, arsoverskudd/-underskudd og Sum disposisjoner for Sum selskap er i
overensstemmelse med årsregnskapet slik dette er presentert i selskapets årsrapport.

6. Kontrollert at interne transaksjoner/ posteringer for Sum selskap er lik 0.

Resultatregnskap og balanse :

[A vvik skal kommenteres og forklares i noten Generelle/revisors kommentarer som nås fra hovedmenyen i programmet.]

7. Kontrollert at totaltallene (Sum selskap) for hver post er i overensstemmelse med det reviderte årsregnskapet.

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

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

10. Kontrollert beregningsmetode for fordeling av inntekter knyttet til nettvirksomhet (nettleie) og omsetning
(kraftpris), hvis disse inntektene er manuelt fordelt.

Noter/ vedlegg:

[Avvik skal kommenteres og forklares i noten Generelle/revisors kommentarer som nås fra hovedmenyen i programmet.]

11. Kontrollert at inngående saldi mer-/mindreinntekt og inngående saldi påløpte renter mer-/mindreinntekt i note
5 .2 er i overensstemmelse med utgående saldi mer-/mindreavkastning og utgående saldi påløpte renter mer-
/mindreavkastning i note 5 i økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for foregående regnskapsår.

12. Kontrollert at mer-/mindreinnt e kt i note 5.1/5.2 er avsatt og tilbakeført i henhold til gjeldende retningslinj er.

13. Kontrollert at NVE-renten på 8,3% er benyttet ved avsetning renter på merinntekt i note 5.2.

14. Kontrollert at rentesats benyttet ved avsetning renter på mindreinntekt i note 5.2 ikke overstiger NVE-renten .
på 8,3%.

15. Kontrollert at opplysningene om mer-/mindreinntekt er i samsvar med det som er presentert i selskapets
årsrapport .

16. Kontrollert at selskapet har spesifisert kostnader knyttet til abonnement, måling, avregning og kundeservice i
note 6.

17. Kontrollert at note 13.1 (Årsverk/sysselsatte og lønn), 13.2 (Pensjonskostnader) og vedlegg H (Overforings- og
fordelingsanlegg) er fylt ut.

18. Kontrollert at fordelingen av regnskapsposter synes gjort i henhold til fornuftige bedriftsøkonomiske prinsipper
og i henhold til de gjeldende bestemmelser for fastsettelse av overføringstariffer.
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19. Kontrollert at internprisingsprinsippene synes i henhold til beskrevne bedriftsøkonomiske prinsipper, at interne
poster er bruttoført og at de interne postene er tallmessige korrekte.

20. Kontrollert at avskrivningene synes foretatt i henhold til gjeldende retningslinjer.

21. Kontrollert at anleggsbidrag, tilknytningsavgifter mm. er behandlet i henhold til gjeldende retningslinj er.

22. Kontrollert at opplysningene om driftsmidlene i note 15, 16, 17 og 18 er i overensstemmelse med selskapets
anleggsregister.

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

Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige feil eller mangler ved rapporteringen med unntak av de forhold som er
anmerket vedrørende punkt ovenfor.

Siden de ovenstående kontrollhandlingene hverken utgjør revisj on eller begrenset revisj on i samsvar med
revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at selskapets rapportering for 1997 til NVE og SSB
ikke inneholder vesentlige feil.

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisj on eller begrenset revisj on av rapporten til
NVE og SSB i samsvar med revisj onsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt
rapportert til dere.

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt, og skal ikke brukes til noe
annet formål. Rapporten er kun ment å skulle distribueres til selskapet, NVE og SSB. Den omfatter bare de konkrete
forhold som er beskrevet, og ikke selskapets regnskapsrapportering til NVE og SSB som helhet.

Sted og dato Revisor
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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 kj øp og salg av kraft.

Kraftproduksjon
Kraftproduksj on omfatter kraftproduksjon i egne anlegg og eierandeler hos 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 aanse som et separat forretningsområde som ikke skal slås sammen med eksempelvis
virksomhetsområde Kraftproduksj on eller Regionalnett.

Regionalnett
Regionalnett omfatter nettnivået mellom sentralnett og distribusj onsnett. Resultatet skal vises, selv om everket ikke
har eksterne kunder. Dersom everket ikke har 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 fram til kunde.

Øvrig virksomhet
Øvrig virksomhet kan bestå av fj ernvarme, arbeid for andre (entrepenrt j enester), veilys, installasj on, 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 hj elpefunksjoner.
Felleskostnader skal fordeles på mest mulig objektiv måte og forutsettes stabile over tid. Jfr. retningslinj er for
beregning av overføringstariffer pkt 7.2.
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- - - --- - - - - - - - - - - -

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 linj ene 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 overensstemmende med hovedtall i den offisielle årsmelding.

Sum selskap
Med sum selskap forstås finansregnskapet til den j uridiske enheten.

Resultat
Omsetningskonsesjonæren skal rapportere fullstendig resultatregnskap etter aksj e- 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 har flere resultatenheter, skal prinsipper for avregning av interne transaksj oner og
forretningsforhold, herunder interne kjøp og salg av tj enester, 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 områdekonsesj on, samt andre kontraktsforhold.

Overføri ngstariffer
Konsesj onæren skal fastsette overforingstariffer slik at de over tid dekker kostnadene i overliggende nett og i eget
nett innenfor tildelte inntektsramme. Ved effektiv drift skal tariffene i tillegg sikre netteier en rimelig avkastning på
investert kapital. Inntekter fra overforing stariffen skal vises for kundegrupper og nettnivå. Det skal gis opplysninger
om årets og den akkumulerte mer- / mindreinntekt . Konsekvenser for framtidige overføringstariffer skal beskrives.

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

Tilknytningsavgift skal inntektsføres. Beløp for tilknytningsavgift må registreres som overføringsinntekt i note 4 .3B:
Andre inntekter regionalnett og 4.4B: Andre inntekter distribusj onsnett.

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.

Alle omsetningskonsesjonærer skal innrapportere egen virksomhet relatert til aktiviteter vedrørende kraftomsetning
og kraftoverføring til NVE. Dette innebærer at dersom det deleide everket selv innehar omsetningskonsesjon, skal
everket sende inn regnskapsrapportering til NVE. Innarbeiding av andeler i deleide everk der det deleide everket selv
har ra orterin s likt kan foretas i deleiernes regnskapsrapportering i kolonne for avstemming/eliminering for a
oppnå samsvar mellom årsrapport og regnskapsrapportering til NVE. Andeler i deleide verk der det deleide everket
selv har ra orterin s likt skal dermed ikke inngå fordelt på virksomhetsområder i deleiernes regnskapsrapportering.

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

Kraftbalanse
Samlet kraftsalg skal samsvare med samlet krafttilgang for everket.

Sum kraftsalg finnes av note 1.1 og 1.2 Energisalg til sluttbrukere, note 2.1 Engros energisalg ved kraftomsetning og
note 2.2 Engros energisalg ved produksj on fratrukket salg til egen omsetning.

Sum krafttilgang hentes fra vedlegg F Kraftstasj oner (Årets produksjon fratrukket eget forbruk og pumpekraft) p luss
note IO.I Energikjøp ved kraftomsetning (fratrukket internt kj øp fra produksjon) pluss note 10.2 Energikjop ved
produksjon.

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

Programvare
Edb - pro gram for rapportering til NVE og SSB finnes på 5 stk. disketter. Programmet er en minimumsversj on (Run -
time versj on) av Microsoft Access 2.0 som kan distribueres fritt av NVE og SSB til everkene. Programvaren
beholdes av mottakeren.
Rapporteringsprogram for regnskapsåret 1997 erstatter tidligere utsendt versj on for regnskapsaret 1993, 1994 og
1995 og 1996 . Programversj on fra 1993, 1994, 1995 og 1996  må ikke  benyttes til rapportering for regnskapsåret
1997.

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 PC en. Det kreves minimum 6 Mb internminne, men vi anbefaler sterkt at maskin med 8
Mb eller bedre er til disposisj on. For bedret ytelse er internminne viktigere enn kraftig prosessor.
Programmet krever 6.5 Mb diskplass.

Programvare
PC en må ha M S - DOS operativsystem, versj on 3.1 eller nyere med Microsoft Windows, Windows for
Workgroups, operativsystemet W indows NT n versj on 3.1 eller nyere eller Windows 95 .

Skjermoppsett
For å unngå mye scrolling og musebruk ved innlegging av data kan det anbefales det å benyttes et skj ermoppsett som
gjør at skriften blir forholdsvis liten på skjermen. Følgende skjermoppsett anbefales: 1024x768. Skj ermoppsett kan
endres ved aklikke på eget gruppeikon for skj erminnstillinger, eller gå inn i Hovedgruppe fra hovedmenyen i
Windows, velge Installere W indows, Alternativer og Endre systeminnstillinger. Ta kontakt med EDB-ansvarlig før
noe gjøres med skj ermoppsett !

Installering steg for steg
Installer ingen skjer fra programbehandling i Windows.

1. Apne W indows.
2. Sett inn diskett 1 i diskettstasj onen.
3. Klikk på  «fil».
4 . Klikk på  «kjør»  under fil menyen (alternativt run).

En dialogboks kommer opp.

5. Skriv  «a :\setup.exe»  i kommandolinj e og klikk for  «OK» .
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Maskinen vil nå installere programvaren. Videre veiledning for instaJiering vil komme på skjermen. Installering kan
følges uten å gjøre noen endringer. Dobbeltklikk på ikonet ««NVE-SSB 97» for a starte programmet etter installering.

Installering på annen katalog enn standard C:\NVESSB97
Installer diskettene. Under oppstartsprosedyren, endre katalog for filen REGNDB97.MDB til ønsket katalog. Etter at
installasj onen er ferdig, ta opp filen C:\WINDOWS\REGN97.INI i notisblokk (Notepad). Velg Søk etter "wzlib" .
Endre stien i nedenforstaende linj e til den disk/sti hvor systemet er installert.

[Libraries]
C:NV ESSB97\wzlib.mda=rw

Hvis katalogen under oppstartsprosedyren ble endret til D :\NVESSB97 må ovenstående linj e endres til:
D:NV ESSB97\wzlib.mda=rw

Ved første gangs oppstart av programmet vil det komme spørsmål om hvor filen REGNDB97.MDB er plassert. Velg
riktig sti i dialogboksen og klikk for OK.
Installering i flerbrukermiljø
Programmet kan installeres for flerbrukermilj . Det er flere måter å gjøre dette på. Det enkleste er a gjore følgende:

• Installer programmet lokalt på PC ene til alle brukerne . Kopier REGNDB97.MDB over på felles server. Fjern
REGNDB97.MDB som ligger lokalt på PC ene. Når man går inn i programmet første gang vil brukerne få
følgende melding: "Programmet finner ikke koblede datatabeller. Programmet vil nå åpne en dialogboks. Du skal
her angi hvor databasen REGNDB97.MDB befinner seg" . Kl ikk deg fram til riktig katalog og velg
REGNDB97.MDB-fil som er kopiert over på felles server.

REGNDB97.MDB på felles server oppdateres ved registrering på alle PCer.

Nederst i hovedmenyen angis det hvor tilknyttet database (Regndb97.mdb) og programfil (Regndb97.mdb) ligger.

Brukerne av fellesomradet/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 har
anledning til a dele filer. Ta kontakt med EDB-ansvarlig.

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

Vedlikehold av programmet
Rapporteringspro grammet m a vedlikeholdes med j evne 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, regn97.mdb og regndb97.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
progr ammet.

Vedlikehold av programmet gjøres på følgende måte:
Etabler to nye ikon i programgruppen NVE-SSB 97. Disse kalles f.eks. Reparer_ regn97 og Reparer_re gndb9 7

l . Marker ikonet til programmet "NVE-SSB 97" i Programbehandling i Windows

2. Velg Kopier fra Fil  - menyen

3. Velg programgruppen NVE-SSB 97 i dialogboksen "Kopier programobj ekt"

4.  Klikk OK

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

1. 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_regn97
Kommandolinje:
C:\NVESSB97\msarn200.exe  C:\NVESSB97\regn97.mdb  / ini C:\WINDOWS\regn97.ini  /repair /compact

Ikon 2:
Beskrivelse: Reparerer_re gndb97
Kommandolinj e:
C:\NVESSB97\msarn200.exe  C:\NVESSB97\regndb97.mdb  /ini C:\WINDOWS\regn97.ini  /repair /compact

Vedlikehold gjøres så ved å dobbeltklikke pa Reparerer_r egn97 og Reparerer_regndb97. Vedlikeholdsprogrammet
avslutter seg selv, og rapporteringsprograrnmet kan startes som normalt.

Generelle funksjoner
Microsoft Access 2.0 er en Windows applikasjon. Generelle funksjoner for Windows applikasj oner er de samme og
finnes som funksjoner i Access 2 .0. Systemet lagrer imidlertid alle registrerte verdier automatisk.
Eksempler på funksj oner:

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

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

• Klikk oppe i høyre hjørne vil vise det aktive skj ermbilde 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 skj ermbilde 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 mer om dette i avsnittet "hvordan ta utskrift".

Hovedmeny og struktur
Fra hovedmenyen nås alle rapportdeler i systemet. Hovedmenyen Økonomisk og teknisk rapportering til Norges
vassdrags- og energiverk og Statistisk sentralbyrå kommer opp ved å dobbeltklikke på ikonet  «NVE-SSB  97».
Rapporteringen er bygget opp med skj ermbiler som åpnes gjennom hovedmenyen. Hovedstrukturen er gitt ved
resultat- og balanseskjema, vedlegg og avbruddsrapportering. I resultat- og balanseskjema skal verdier enten
registreres direkte, eller gjennom noter som er knyttet opp til skj emaene (jfr. tilgang til notene - oversikt).
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. Riktig everk må
velges før en kan gå videre i registreringen. Dette må gjøres hver gang programmet åpnes.

Resultatskjema:  Klikk her for a apne resultatskjema for registrering.

Balanseskjema:  Klikk her for aapne balanseskjema for registrering.

Vedlegg:  Klikk her for å åpne vedlegg som ikke er knyttet direkte opp mot resultatskjema eller balanseskjema.

Avbruddsrapportering:  Klikk her åpner avbruddsrapportering. Se egen veiledning om dette.

Kontrollbilde: Klikk her åpner skjermbilde med utvalgte nøkkeltall for everket. Skjermbildet gir kontroll på at
rapporterte data er blitt riktig. Sj ekk kontrollbilde før innsending av rapportering. Fra kontrollbildet er det mulig aga
rett til resultat- og balanseskjema, note 5.1, note 4 , vedlegg H og kommentarfeltet ved a trykke på knappene nederst i
skj ermbildet. Kontrollbilde oppdateres da ved at man trykker F9.

Administrasjon:  Klikk her åpner en dialogboks. Dersom databasen som lagrer regnskapstallene legges på en felles
server, kan en knytte denne opp mot applikasj onen ved hjelp av administrasjonsfunksjonen. Nederst i hovedmenyen
angis det hvor tilknyttet database (Regndb97.mdb) og programfil (regn97.mdb) ligger.

Utskrift resultat, balanse, noter:  Klikk her for a skrive ut resultatskjema, balanseskjema og alle noter i en sekvens
(ca 40 sider, omlag I side pr. note - dette tar noe tid). I alle andre skj ermbilder vil klikk på printerknapp gi utskrift av
det respektive skjermbilde.

Utskrift vedlegg: Klikk  her for s krive ut vedlegg i en sekvens. I alle andre skjermbilder vil klikk på printerknapp
gi utskrift av det respektive skj ermbilde.

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

Avslutt : Klikk  her for a 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.

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

Bevegelse mellom ruter for utfylling gjøres med musen, returtast eller tabulatortast. For abevege seg mellom linj er
må man bruke musen. 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 fora apnenote:  Verdier registreres via tilhørende note. Noten
åpnes gjennom adobbeltklikke i det aktive feltet, eller alternativt gjennom adobbeltklikke i kolonnen Note nr.
Eksempel.  Klikk  i post 310 energisalg og kolonnen for kraftomsetning. Dobbeltklikk her aktiverer
note I. I.
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3. Feltet kan registreres. Det skal spesifiseres i note. Dobbeltklikk i kolonnen Note nr. for a apne: 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 Inntekter ved abonnement, 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 3 10 energisalg og kolonnen for felles virksomheter. Verdier kan ikke registreres.

5. Dobbeltklikk for a apne 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 hj ørne. 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 avstemmingskolonnen med positivt (+)
fortegn.

Interne leveranser / interne fordringer og gjeld som ikke skal komme fram 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 skj ermbildet. Fra hovedmeny skrives
resultatskjema, balanseskjema og alle noter, samt vedlegg ut ved klikk på «skriv ut» funksj onen 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 «utkriftsformat» funksjonen. Dersom postscript
skriver er installert, kan man ved avelge denne skalere (%) utskriften. Velg «skriv ut» fra «fil» menyen, «oppsett »
og «alternativer». På denne måten kan resultat og balanse gis et ønsket utskriftsformat og 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.
Nederst i hovedmenyen angis det hvor tilknyttet datafil «Regndb97.mdb» ligger.
Åpne filbehandling. Finn filen «Regndb97.mdb» og marker denne. Klikk på «fil» og «kopier».

Plasser diskett til NVE eller SSB i diskettstasj on.
Skriv «a:\» i rubrikken «Til» ovenfor og klikk for «OK».
Filen blir nå kopiert til disketten.
Kontroller at filen «Regndb97.mdb» ligger på
disketten «a:\».
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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 1.1 - dobbeltklikk i post 310 og kolonne for kraftomsetning/ kolonne for Note nr.
Note 1.2 - dobbeltklikk i post 310 og kolonne for kraftproduksjon/ kolonne for Note nr.
Note 2.1 - dobbeltklikk i post 311 og kolonne for kraftomsetning/ kolonne for Note nr.
Note 2.2 - dobbeltklikk i post 311 og kolonne for kraftproduksj on/ kolonne for Note nr.
Note 3 - dobbeltklikk i post 315 og kolonne for Note nr.

Note 4.1
Note 4.2
Note 4.3
Note 4.4

Note 5.1
Note 5.1
Note 5.1

Note 5.2

Note 6

Note 10.1
Note 10.2
Note I I.I
Note 11.2

Note 12.1
Note 12.2
Note 12.3
Note 12.4

Note 13.1/ 13.2
Note 14
Note 15-18

Note 19
Note 20

Note 34

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

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

- åpnes fra note 5.1

- dobbeltklikk i post 340 og kolonne for Note nr.

- dobbeltklikk i post 4 10 og kolonne for kraftomsetning/ kolonne for Note nr.
- dobbeltklikk i post 4 10 og kolonne for kraftproduksjon/ kolonne for Note nr.
- dobbeltklikk i post 420 og kolonne for regionalnett/ kolonne for Note nr.
- dobbeltklikk i post 420 og kolonne for distr. nett/ kolonne for Note nr.

- dobbeltklikk i post 430 og kolonne for kraftomsetning/ kolonne for Note nr.
- dobbeltklikk i post 430 og kolonne for kraftproduksj on/ kolonne for Note nr.
- dobbeltklikk i post 430 og kolonne for regionalnett/ kaiemne for Note nr.
- dobbeltklikk i post 430 og kolonne for distr. nett/ kolonne for Note nr.

- dobbeltklikk i post 500 i kolonnen for Note nr.
- dobbeltklikk j 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 798 eller post 799 og kolonne for Note nr .
- dobbeltklikk i post 85 1 og kolonne for Note nr.

- dobbeltklikk i post 780 og kolonne for Note nr.

Note 15. 1
Note 15.2
Note 16

Fra balanseregnskapet
Note 5.1 - dobbeltklikk i post 106, 106.5, 203 eller 203.5 og kolonne for sentralnett, regionalnett eller

distribusj onsnett
- dobbeltklikk i post 131 og kolonne for kraftproduksjon pr . 01.01 eller 31.12
- dobbeltklikk i post 132 og kolonne for kraftproduksj on pr. 01.01 eller 31.12
- 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 23

- dobbeltklikk i post 15 1 og kolonne for sentr.nett pr. 01.01 eller 31.12
- dobbeltklikk i post 152 og kolonne for reg.nett pr. 01.01 eller 31.12
- dobbel tklikk i post 153 og kolonne for distr.nett pr. 0 1.01 eller 31.12
- dobbeltklikk i post 160 og kolonne for reg / distr pr. 01.01 eller 31.12

- dobbel tklikk i post 170 - 175 og kolonnen for Note nr.
- dobbe ltklikk i post 181 og kolonne for Note nr.
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Note 24
Note 28
Note 29
Note 30
Note 31
Note 32
Note 33

- dobbeltklikk i post 200 og kolonne for Note nr
- dobbe ltklikk i post 102 og kolonne for Note nr.
- dobbeltklikk i post 107 , 111 eller 111.1 og kolonne for Note nr.
- dobbel tklikk i post 108 eller 112 og kolonne for Note nr.
- dobbel tklikk i post 109, I 10 eller 114 og kolonne for Note nr.
- dobbeltkl ikk i post 212 og kolonne for Note nr.
- dobbeltklikk i post 202, 210.2, 210.3, 212.3 eller 213 og kolonne for Note nr.
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Veiledning for utfylling av
rapporteringen til NVE og SSB

Posthenvisninger
Postene i resultat- og balanseskjema er vilkårlig valgt og har 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
transaksj oner og interne forretningsforhold skal elimineres for sum selskap, dvs. vise null. Verdier skal oppgis i 1000
kr .

Driftsinntekter

Post 310 Energisalg  -  sluttbrukere eks. avgifter - Note 1.1 og 1.2
Energisalg til sluttbrukere skal rapporteres i post 310 for resultatenheten kraftomsetning. For industriforetak med
egen kraftproduksjon kan energisalg til sluttbrukere rapporteres i note 1.2 hvis foretaket ikke har egen resultatenhet
for kraftomsetning. Verdiene framkommer gjennom note 1.1 og 1.2 for hvert fylke. Fylke må velges før noten kan
åpnes. Klikk på _!l: for å velge fylke. Klikk deretter på rubrikken note.

I note 1.1 skal energisalg og overføring spesifiseres på kundegrupper. Det må for resultatenheten kraftomsetning
alltid rapporteres en motpost for kraftkjøp (Post 4 10 Energikjp ). Salgsinnt ekt skal oppgis i 1000 kr. Salgsmengde
skal vises i MWh. Programmet beregner da gjennomsnittspris i øre / kWh.

Oppgi overføring av all kraft (mengde og verdi) i eget nett fordelt på prioritert og uprioritert leveranse. Mengder og
verdier skal samsvare med notene 4.3 og 4.4 (uttak fra Regional- og Distribusj onsnett), se kontrollbilde.

Forbruksinndeling
Forbruksinndelingen er i samsvar med Standard for næringsgruppering (SN94). Næringskodene i standarden er gitt i
parentes i oversikten over næringsområdene beskrevet nedenfor. Ønskes en mer detalj ert oppdeling, kan denne fås
ved henvendelse til SSB.

«Tref oredling (211 og deler av 20.20)
Omfatter tresliperier, cellulosefabrikker, papir- og pappfabrikker og trefiberplatefabrikker . Papir- og
pappvarefabrikker, trevarefabrikker og sponplatefabrikker tas ikke med her, men under annen industri.

Kraftintensiv industri:
Kj emiske råvarer (24 1) omfatter karbid- og cyanamidfabrikker, kunstgjødselfabrikker, produsenter av andre
kj emiske grunnstoff og basisplast- og kunstfiberfabrikker. Produksjon av silisium.

Veiledning Regnskapsrapportering  til  NVE og SSB Veiledning for utfylling  av  rapporteringen til NVE og SSB  •  19



Jern og stål  (27 1) omfatter produksj on 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. Støperier  tas ikke  med her, men under
annen industri.
Ferrolegeringer (273)  omfatter produksj on av ferrosilisium, ferromangan, ferrokrom og andre ferrolegeringer.
Primær aluminium  (2742.1) omfatter produksj on av ubearbeidet aluminium, ulegert og legert.
Andre ikke-j ernholdige 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 her, men
under annen industri.

Annen næringsvirksomhet:
Bergverksdrift og olj eutvin ning  (10+ 13) omfatte r bryting av kull, bryting og utvinning av malm, utvinning av råolj e
og naturgass, men  ikke  raffinerier - disse føres på annen industri.»
Annen industri  (15-37) omfatter industri som ikke er nevnt ovenfor.
Fj ernvdrmeverk  (4030)
Bygge- og anleggsvirksomhet  (45)
Transp ort og kommunikasj on  (60-64)

Post og telekommunikasj on (64)
Jernbane, sporvei og forstadsbane (6010+60212)
Hjelpevirksomhet for transport (63)

VVarehandel  (50-52)
Hotell- og restaurantvir ksomhet (55)
Bank- og f orsikringsvir ksomhet  (65-67)
Offentligf orvaltning  (75)
Undervisning (80)
Helse- og sosialtjenester (85)
Tjenesteyting ellers  (70-74, 90-93)

Andre sluttbrukere
Jordbruk, skogbruk ogji ske  (0 1, 02, 05) omfatter fiskeoppdrettsanlegg, men ikke veksthus.
Drivhus/veksthus  (01.12) omfatter dyrking av hagebruksvekster.
Husholdninger
Hy tter og fr itidshus
Gate og veilys
Annet energ isalg  skal ikke brukes ofte. Kj elkraft føres ikke her, men fordeles på gruppene.

Salg av tapsenergi defineres 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 1.1 og 1.2 åpnes fra resultatoppstillingen ved å dobbeltklikke i kolonnen Note nr, eller i post 310 under
henholdsvis kraftomsetning og kraftproduksj on.

Post 311 Energisalg  -  engros, eks. avgifter  -  Note 2. 1 og note 2.2
Energisalg engros skal rapporteres i post 311 for resultatenhetene kraftomsetning eller kraftproduksj on. Verdien
framkommer gjennom note 2.1 for omsetning og note 2.2 for kraftproduksjon. Ener isa! et skal ra orteres
eksklusive overf rin . I note 2.1 og 2.2 skal energisalget spesifiseres på bilaterale kontrakter (innenlands), salg til
Nord Pool ASA, 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, 1 - 5 år og over 5 år.
Salgsinntekt skal oppgis i 1000 kr . Salgsmengde skal vises i MWh. Programmet beregner da gjennomsnittspris i øre I
kWh. Gevinst/tap ved derivathandel føres i post 316 (gevinst) eller post 4 11 (tap).

Summen av solgt tapsenergi fra note 2.1 og 2.2 skal samsvare med sum kj øp av nettap i regionalnett og
distribusj onsnett, j fr post 420 og note 11. Tapsenergien skal iht. retningslinj er for beregning av overforingstariffer
vurderes til faktisk pris i dg nmarkedet referert Nord Pool ASA. Dette er aforsta som everkets beregnede tapsprofil
verdsatt til priser i døgnmarkedet over året.
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Sum samlet salg av energi fra note 1. 1, 1.2 og note 2.1 og 2.2 minus internt salg av egenproduksj on, skal samsvare
med samlet krafttilgang fra note 10 .1 og 10 .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. N ote 2.1 kan åpnes ved
dobbeltklikk i post 311, kolonne for kraftomsetning, mens note 2.2 kan åpnes ved dobbeltklikk i post 311, kolonne
for kraftproduksjon.

Post 315 Energisalg  -  fjernvarme eks. avgift er  -  Note 3
Salg av fjernvarme skal rapporteres i post 3 15 for resultatenheten øvrig virksomhet. Verdien framkommer gjennom
note 3. Energisalget skal spesifiseres på kundegrupper i note 3. Salgsinntekt skal oppgis i 1000 kr . Salgsmengde skal
vises i MW h. 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 .

Produksjon av fjernvarme fordelt på type varmesentral
En varmesentral er et produksj onsanlegg for fjernvarme. Hver varmesentral kan inneholde flere typer
produksj onsanlegg, f.eks. en varmepumpe, en elektrokj ele og en oljekj ele. Alle produksj onsanleggene skal føres opp
med riktig kode, produksj on og maksimalt installert effekt. Summen av produksj onen i de ulike anleggene skal
stemme overens med bruttoproduksj onen i fj ernvarmebalansen.

Fjernvarmebalanse
Fj ernvarme er i denne tabellen målt i MW h. Egen bruttoproduksj on omfatter all varme som blir produsert i
fjernvarmeanlegget, selv om den senere blir avkj ølt mot luft. Tap i fordelingsnett omfatter differansen mellom
leveranse fra varmesentralen og leveranse målt hos forbruker. Egen bruttoproduksj on og kj øp av fj ernvarme er
tilgangssiden i balansen, mens de resterende postene er leveranse / svinn. Leveranse til bedr ifter i eget foretak skal
inkluderes i "levert forbruker" . "Levert forbruker" skal stemme overens med "sum salg av fj ernvarme" i note 3 (post
315). Tilgangssiden og leveranse / svinn skal balansere. I kolonne 3 skal navnet på kj øper / selger av fjernvarmen
spesifiseres.

Distribusjonsnett
Distribusj onsnett 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 fj ernvarmenettet i løpet av året.

Sysselsett ing
Sysselsatte i fjernvarme, definert som gjennomsnittlig antall sysselsatte over året.

Levert forbruker (inkl. bedrifter i eget foretak) (MWh) og Sum salg av fj ernvarme (MWh) skal stemme overens.

Tilgang til note
Note 3 åpnes fra resultatoppstilling ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr, eller i post 3 15 under resultatenheten øvrig
virksomhet.

Post 316 Gevinst ved derivathandel
Her føres gevinst (nettotall) ved kj øp og salg av derivater. Verdier kan fylles inn for kraftomsetning, kraftproduksj on
eller øvrig virksomhet. Verdier skal oppgis i 1000 kr . Det er ikke knyttet noen note til denne posten.
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Post 320 Salg av overføringstjenester I leieinntekter  -  Note 4
Salg av overføringstj enester skal rapporteres i post 320 for resultatenhetene kraftomsetning, sentralnett, regionalnett
og distribusj onsnett. Verdiene framkommer gjennom note 4 . 1 for omsetning, note 4 .2 for sentralnettet, note 4 .3 for
regionalnettet og note 4.4 for distr ibusj onsnettet. Salg av overf ringstjenester skal i notene spesifiseres på
kundegrupper.

Kostnader ved lovpålagt enøk-virksomhet kan dekkes inn gjennom påslag pa overf ringstariffen, dvs. utover
inntektsrammen. Regnskapsmessig skal derfor inntekter knyttet til enøk-virksomheten rapporteres under post
320 for resultatenheten "Øvrig virksomhet", og ikke under resultatenhetene for monopolvirksomhet. Påslag
på overføringstariffen knyttet til lovpålagt enøk-virksomhet skal derfor ikke føres i note 4 .

Inntekter knyttet til lovpålagt enøk-virksomhet skal rapporteres særskilt i vedlegg B .

Note 4.1 Omsetning
Note 4 .1 skal vise kraftomsetningens videresalg av overføringstjenester knyttet til eksternt energisalg. Det skal vises
videresalg av overfr i ngstjenester nar kraftomsetning inngår overføringsavtaler på vegne av kunder utenfor eget
leveringsornråde. Salgsinntektene skal oppgis i 1000 kr . Salgsmengde skal vises i MWh. 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 1000 kr .

Note 4.3
Noten er delt i 4.3A Reg.nett, N ettinf ormasj on og 4.3B Reg.nett, inntekter ".

I note  4.34 Reg.nett, Nettinf ormasj on skal det rapporteres kun fysiske størrelser for regionalnettet fordelt på hhv.
næringskunder, andre nett og eget distribusj onsnett. "Andre nett " refererer seg til andre regionalnett og / eller andre
distribusj onsnett . Antall utvekslingsp unkter 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
har utkoblingsavtale med disse andre (underliggende) nett . Dette for å unngå dobbeltelling.

Antall abonnementer I utvekslingspunkter skal oppgis i stk., effektgrunnlaget skal oppgis i MW og salgsmengde i
MW h.

[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
kraftproduksj on. Inntektene skal fordeles slik at det kommer fram hvilke kundegrupper som inntektene refererer seg
fra. Det presiseres at uttak til eget distribusj onsnett skal samsvare med distribusj onsnettets 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.

Mottatt kompensasj on for ikke-levert energi føres i egen post.

Ved lukking av note overføres sum salg av overføringstj enester / leieinntekter til resultatregnskapet.Note 4.4
Noten er delt i 4.4A Distr.nett, Nettinf ormasj on' , 4.4B Dis tr.nett, Inntekter""og 4.4C Distr.nett, Gj ennomsnitts p riser.

I note  4.44 Distr.nett, Nettinf ormasj on 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 rapporteres i MWh.
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Mindre næring omfatter kunder som kun har energim aling ("T 4 kunder"). Na ringskunder med effektm aling ("T 3

kunder") skal inndeles etter størrelse i tre grupper: Mindre næringskunder med effektmåling, næringskunder med
mellom 200 - 1000 kW og næringskunder med effekt over 1000 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
MWh.

[For a 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 det rapporteres evt. inntekter fra innmating av lokal
kraftproduksjon. Inntektene skal fordeles slik at det kommer fram hvilke kundegrupper som inntektene refererer seg
fra.

Mottatt kompensasjon for ikke-levert energi føres i egen post.

[For a komme videre til note 4.4C klikker man på knappen nederst på siden merket  Til note 4.4C Distr.nett,
gj.p riser].

Ved lukking av note overføres sum salg av overf ringstjenester / leieinnt ekter til resultatregnskapet.

Note  4.4C Distr.nett,Gj ennomsnittsp riser  viser hvilke priser everket har 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 distribusj onsnett.

Post 330 Tilbakeført mer- I mindreinntekt, inkl. renter  -  Note 5. 1/5.2
Mer-/mindreavkastning pr. 31.12.96 benevnes mer-/mindreinntekt fra 1997.

Mer- / mindreinntekt skal beregnes separat for sentral-, regional- og distribusjonsnett.

Merinntekt oppstår når faktisk inntekt - hensyntatt tilbakeført mer-/mindreinntekt og renter på mer-/mindreinntekt i
regnskapsåret - blir høyere enn j ustert tillatt inntekt i eget nett justert for Elffele-inntekt. Mindreinntekt oppstår når
faktisk inntekt - hensyntatt tilbakeført mer-/mindreinntekt og renter på mer-/mindreinntekt i regnskapsåret - blir
lavere enn justert tillatt inntekt i eget nett j ustert for EI/Tele-inntekt .

Tilbakeført merinntekt i regnskapsåret og tilbakeført mindreinntekt i regnskapsåret er den mer-/mindreinntekt som i
1997 er tilbakeført til kundene.

Note 5.1  o  5.2 skal f lies ut etter at øvri e data er re istrert. Note 5.1 fylles ut først. Verdier overføres herfra
til note 5.2. Dersom det foretas endringer  i  resultatregnskapet som påvirker beregningen av mer-/
mindreinntekt  i  note 5.1 og 5.2 (dvs. post 320-398, post 430 og vedlegg K) etter at note 5.1 og 5.2 er utfylt, må
note 5.1/5.2 apnes og lukkes for at verdier for mer-/mindreinntekt skal oppdateres i resultatregnskap og
balanse.

Forklaringer til hver enkelt linj e i note 5.1:

Justert tillatt inntekt  i  eget nett j ustert for el/tele-inntekt
Verdien framkommer automatisk og beregnes som j ustert tillatt inntekt i eget nett fratrukket godtgjørelser for el/tele-
virksomhet registrert i vedlegg K.

Justert tillatt inntekt skal fordeles på nettnivå.
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Faktisk inntekt  overføres fra resultatregnskapet og består av "Sum driftsinntekter" ekskl. post 330 "Tilbakeført
mer-/ mindreinntekt inkl. renter" og post 331 "Aretsmer-/min dreavkastning" .

Med  tilbakeført merinntekt i regnskapsåret  og  tilbakeført mindreinntekt i regnskapsåret,  menes den mer- /
mindreinntekt som i 1997 er tilbakef rt/belastet kundene gjennom redusert/ kt overf ringstariff for 1997.
Regnskapsmessig vises dette ved å føre tilbakeført beløp i linj en for  tilbakeført merinntekt/mindreinntekt  i
regnskapsåret. Merinntekt pr. 1.1. skal i størst mulig grad tilbakeføres i regnskapsåret slik at netto utestående saldo
merinntekt går mot null. Tilbakeføring av mindreinntekt pr. 1.1. kan foretas slik at netto utestående saldo
mindreinntekt går mot null. (Det vises til rundskriv MØ 1/98 og "Retningslinj er for inntektsrammen for
overf ringstariffene")

Verdier som registreres under "tilbakeført merinntekt" og "tilbakeført mindreinntekt" overføres til note 5.2
"tilbakeført mer- / mindreinntekt i regnskapsåret".

Med  tilbakeførte renter av merinntekt i regnskapsåret  og  tilbakeførte renter av mindreinntekt  i
regnskapsåret,  menes tilbakeføring av renter på inngående rentesaldi for mer- / mindreinntekt; " påløpte renter pr
0 1.0 1, merinntekt" og "påløpte renter pr 0 1.0 1, mindreinntekt". Påløpte renter på merinntekt skal i størst mulig grad
tilbakeføres slik at utestående saldo "påløpte renter merinntekt" går mot null. Tilbakeførte renter av mindreinntekt i
regnskapsåret kan maksimalt være identisk med "påløpte renter pr. 01.0 1, mindreinntekt" .

Verdier som registreres under "tilbakeførte renter av merinntekt i regnskapsåret" og "tilbakeførte renter av
mindreinntekt i regnskapsåret " overføres automatisk til note 5.2 "tilbakeførte renter av mer-/mindreinntekt i
regnskapsaret" .

Kostnader ved overliggende nett
Kostnader ved overliggende nett skal ikke dekkes innenfor inntektsrammen. Kostnader ved overliggende nett
overføres derfor automatisk fra posten "Sum kj øp av overføringstjenester" i henholdsvis note 12.3 og 12.4 for
regional- og distribusj onsnettet til note 5.1 for beregning av aretsmer-/mindreinntekt.

Med  beregnet merinntekt  og  beregnet mindreinntekt,  menes differansen mellom j ustert tillatt inntekt i eget nett
justert for el/tele-inntekt og faktisk inntekt hensyntatt tilbakeført mer-/mindreavkastning inkludert renter.
Verdien regnes ut automatisk og overføres til note 5.2.  Beregnet merinntekt  og  beregnet mindreinntekt  kan
justeres på linj ene "  Justering merinntekt"  og  "Justering mindreinntekt"  i note 5.2. Det er tillatt å redusere, men
ikke øke, beregnet mindreinntekt. Beregnet merinntekt kan økes, men ikke reduseres. Ref. nærmere forklaring under
forklaring til note 5.2.

Forklaringer til hver enkelt linj e i note 5.2:

Inngående saldi
Med  merinntekt pr. 01.01  og  mindreinntekt pr. 01.01  menes inngående saldi av mer- / mindreinntekt pr. 0 1.01.97.
Verdiene overføres automatisk til post 203 og 106 i balansen for respektive resultatenheter. Verdiene skal være
identiske med utgående saldi av mer- / mindreavkastning pr. 31.12.96 fra balansen i rapporteringen for regnskapsåret
1996 (post 203 og 106).

Med  påløpte renter pr. 01.01, merinntekt  og  påløpte renter pr. OJ.OJ, mindreinntekt,  menes inngående saldi for
avsatte renter pa mer- / mindreinnte kt pr. 0 1.01 . Tallene som føres inn her skal være identiske med Påløpte renter pr.
31.12.96 av meravkastning pr. 01.01 og påløpte renter pr. 31.12.96 av mindreavkastning pr. 0 1.01 fra 1996-
regnskapet.

Årets bevegelser
Tilbakeført merinntekt i regnskapsåret  og  tilbakeført mindreinntekt i regnskapsåret  overføres automatisk fra
note 5.1 til note 5.2.

Verdier som registreres under tilbakeført merinntekt overføres til post 330 "tilbakef rt mer- / mindreinntekt" i
resultatskjema, samt reduserer utgående saldi for merinntekt pr. 31.12 i note 5.2 (post 203 Merinntekt).

Tilbakeførte renter av merinntekt i regnskapsåret  og  tilbakeførte renter av mindreinntekt i regnskapsåret
overføres automatisk fra note 5.1. til 5.2. Verdiene overføres automatisk til post 330 i resultatregnskapet sammen
med tilbakeført mer- / mindreinntekt i regnskapsåret.
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Beregnet merinntekt og beregnet mindreinntekt overføres automatisk fra note 5 . l. til note 5 .2 . På linj ene
"Justering merinntekt" og "Justering mindreinntekt" kan mer-/mindreinntekt som beregnes i note 5.1 korrigeres.
Det er tillatt å redusere men ikke ke automatisk beregnet mindreinntekt fra note 5 .1 dersom netteier ikke ønsker å
ta så høye overføringstariffer som inntektsrammen gir mulighet for. Beregnet merinntekt kan økes, men ikke
reduseres. Beregnet mindreinntekt reduseres ved å sette minus foran verdien i linj en "j uste ri ng mindreinntek t". Det
gjøres oppmerksom på at mindreinntekt som ikke er regnskapsført i rapporteringen til NVE ikke kan innkreves å et
senere tidspunkt.

"Årets mer- / mindreinntekt" er summen av beregnet mer-/mindreinntekt fra note 5 .1 og posten "j ustering mer-
/mindreinntekt" . Verd ien overføres automatisk til post 33 l "åre ts mer- / mindreinntekt" i resultatoppstillingen. En
merinntekt framstår i resultatet post 33 l som en inntek tsreduksj on (negativt fortegn), mens en mindreinntekt framstår
på samm e post som en inntektsøkning (positivt fortegn).

Med årets avsetning renter på merinntekt pr. 0 1.0 1 og åre ts avsetning renter på mindreinntekt pr. 0 1.0 1, menes renter
i regnskapsåret av mer- / mindreinntekt pr. 0 l. 0 l. 97 (inngående saldi). NVE-renten pa 8,3% skal benyttes ved
avsetning renter p å merinntekt. Ved avsetning renter på m indre inntekt skal rentesatsen ikke overstige NVE-renten på
8,3%. T il kontroll regner systemet ut hvilken rentesats som benyttes. Renter i prosent (merinntekt) = Årets avsetning
renter på merinntekt p r 1.1 / (Merinntekt pr 1.1 + korreksj on merinntekt) * I00 . Rentene må overføres manuelt til
post 8 11 Rentekostnader (merinntekt) eller post 802 Renteinntekter (mindreinntekt) i resultatregnskapet.

Korreksjon mer- / mindreinntekt og renter mer-/mindreinntekt
Verdier som registreres her vil inngå i beregningen av utgående saldi mer-/mindreinntekt / påløpte renter som
overføres automatisk til balansen. Korreksj on er kun aktuelt ett er palegg/aksept fra NVE eller ved kontant
tilbakebetaling . År sak til korreksj on skal oppgis i kommentarfeltet. Motposten for registrering i korreksj onslinjen vil
i resultatregnskapet være en ekstraordinær kostnad for sum selskap eller en ord inær kostnad for sum selskap . Ved
kontant tilbakebetaling er motposten en balansepost (dette oppdateres ikke automatisk og må registreres manuelt) .
Utgående merinntekt reduseres ved a sett e minus foran verdien i linj en "korreksj on merinnt ekt" . Ti lsvarende gjøres
for å redusere utgående mindre inntekt. Ved positivt fortegn økes de respektive saldi.

Utgående saldi
Merinntekt pr. 31.12.97 og mindreinntekt pr. 31.12.97 er summen av mer- / mindreinntekt pr. 0 l. 0 l. 97
hensyntatt korreksj oner mer-/mindreinntekt og årets mer- / mindreinntekt fratrukket tilbakeført mer- / mindreinntekt i
1997 . Det skal ikke legges inn tall her. Verdiene overføres automatisk til balansen (post 203 og 106) ved lukking av
noten .

Påløpte renter pr. 31.12 av merinntekt pr. 01.01 og påløpte renter pr. 31.12 av mindreinntekt pr. 01.01 er
summ en av påløp te renter av mer-/mindreinntekt pr. 0 1.0 1.97 og årets avsetning for renter av mer- / mindreinntekt
fratrukket tilbakeførte renter av mer- / mindreinntek t i 1997 . D et skal ikke legges inn tall her . T allene overføres
automatisk til post 203 ,5 og 106,5 i balansen når noten lukkes. Faktisk periodisert rentekostnad knyttet til mer- /
mindreinntekt kan avvike fra påløpte renter pr. 3 1.12 av mer-/m indreinntekt pr. 0 1.0 1. Ved avvik avsettes dette i
kolonnen for avstemm ing i post 203,5 (meri nntekt ) eller 106,5 (mindreinntekt).

Kommentar til behandlingen av mer  - /  mindreinntekt.
Dette er et tekstfelt for kommentarer til behandlingen av mer - / mindreinntekt. Det kan her f.eks. opp lyses om man
planlegger raskere tilbakeføring av merinntekt, p lanlegger ikke a innkalkulere eventuell mindreinntekt , eventuelle
konsekvenser for framti dige overfri ngstar iffer mm. Dersom det er foretatt kontant tilbakebetaling skal dette
opplyses her. År sak til korreksj on av mer-/mindreinntekt og av renter på mer-/ mindreinntekt oppgis her.

Tilgang til note
Note 5 .1 åpnes fra resultatoppstilling ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr , eller i post 330 under resultatenhetene
sentralnett , regionalnett eller distribusj onsnett . Note 5 .2 åpnes fra note 5 .1.

Utskrift note 5.2
Av programtekniske årsaker må utskr ift av note 5 .2 foretas via fil-menyen. A nvisninger vil bli gitt når man klikker
på skr iver-knappen i bunnen av skj ermbilde .
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Post 331 Arets avsetning mer- I mindreinntekt  -  Note 5.1/5.2
Mer-/mindreavkastning pr. 31.12.96 benevnes mer-/mindreinntekt fra 1997.

Merinntekt oppstår når faktisk inntekt - hensyntatt tilbakef rt mer-/mindreinntekt og renter pa mer-/mindreinntekt i
regnskapsaret - blir høyere enn j ustert tillatt inntekt i eget nett j ustert for EI/Tele-inntekt. Mindreinntekt oppstår når
faktisk inntekt - hensyntatt tilbakef rt mer-/mindre inntekt og renter pa mer-/mindreinntekt i regnskapsaret - blir
lavere enn justert tillatt inntekt i eget nett j ustert for El/Tele-inntekt.

Merinntekt er abetrakte som en forskuddsbetalt inntekt. En slik forskuddsbetalt inntekt klassifiseres som gjeld i
balansen. En mindreinntekt kan betraktes som en påløpt ikke fakturert inntekt. Dette innebærer at man har en fordring
på sine kunder.

Mer - I mindreinntekt beregnes automatisk i note 5.1 på linj ene for "Beregnet merinntekt" eller "Beregnet
mindreinntekt". For j ustering av automatisk beregnet mer-/mindreinntekt i note 5.1 benyttes linjene "Justering
merinntekt" og "Justering mindreinntekt" i note 5.2. Det er tillatt aredusere men ikke ke beregnet mindreinntekt.
Beregnet merinntekt kan økes, men ikke reduseres.

Det vises til nærmere beskrivelse av note 5.1 og 5.2 under post 330 Tilbakef rt mer- / mindreinntekt.

Verdien beregnes automatisk i note 5.1 og overføres til note 5.2. Fra note 5.2 overføres verdien til
resultatregnskapet. Note 5.1 o 5.2 skal f lies ut etter at øvri e data er re istrert. Dersom det foretas
endringer i resultatregnskapet som påvirker beregningen av mer-/ mindreinntekt i note 5.1 og 5.2 (dvs. post
320-398, post 430 og vedlegg K) etter at note 5.1 og 5.2 er utfylt , må note 5.1/5.2 apnes og lukkes for at verdier
for mer-/mindreinntekt skal oppdateres i resultatregnskap og balanse.

Tilgang til note
Note 5.1 åpnes fra resultatoppstilling ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr, eller i post 330 under resultatenhetene
sentralnett, regionalnett eller distribusj onsnett. Note 5.2 åpnes fra note 5.1.

Post 340 Abonnement, måling 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 skal 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 skal også kostnader forbundet med abonnement, måling og avregning, f.eks. andel av totale lønnskostnader,
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.

Kostnader forbundet med abonnement, måling og avregning  skal  fylles ut av alle omsetningskonsesj onærer.

Inntekter og kostnader skal oppgis i 1000 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.

Post 350 Andre enøk-inntekter
Andre enøk-inntekter (ekskl. inntekter knyttet til lovpålagt enøk) skal rapporteres i post 350 for aktuelle
resultatenheter. Inntekter knyttet til enøk-virksomheten skal også rapporteres særskilt i vedlegg B.

Andre enøk-inntekter skal ikke registreres på resultatområdene for nettvirksomhet.
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Post 360 Arbeid for andre
Arbeid for andre skal rapporteres i post 360 for hensiktsmessig resultatenhet. Salgsinntekten skal oppgis i I 000  kr.
Det er ikke knyttet noen note til denne posten.

Inntekter i forbindelse med arbeid for andre skal ikke registreres på resultatområdene for nettvirksomhet.

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 Installasj on
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 I 000  kr.  Det er ikke knyttet noen note til denne
posten.

Inntekter "Andre varer og tj enester" skal ikke registreres på resultatområdene for nettvirksomhet.

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 1000  kr.  Det er ikke knyttet noen note til denne posten.

Leieinntekter fast eiendom skal ikke registreres på resultatområdene for nettvirksomhet.

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

Gevinst ved avgang anleggsmidler skal ikke registreres på resultatområdene for nettvirksomhet.

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.

Andre driftsinntekter skal ikke registreres på resultatområdene for nettvirksomhet.

Post 391 Posten utgår
Investeringsarbeider utført med egne ansatte nettoføres. Verdier registreres i note 13.1. Netto lønnskostnader inkl.
pensjonskostnader overføres til post 500 i resultatregnskapet.

Post 392 Posten utgår
Det skal praktiseres nettoføring av varekostnader.
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uttak med utkoblingsklausul) og innmatet kraft (summen av innmating fra produksjon i eget nett og innmatet energi
fra underliggende/ andre nett).

Sum tapsenergi i regionalnett og distribusjonsnett i note 11 skal samsvare med salg av nettap fra kraftomsetning og
kraftproduksj on, j fr post 311 og notene 2.1 og 2.2.

Ved lukking av note overføres kostnaden ved nettapet til resultatregnskapet.

Tilgang til note
Note 11 åpnes fra resultatoppstillingen ved adobbeltklikke i kolonnen Note nr, eller i post 420 under regionalnett
eller distribusj onsnett.

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

Note 12.1
Note 12.1 skal vise omsetningens kjøp av overføringstj enester. Dette vil være kostnader knyttet til leveranser hos
kunder utenom eget konsesj onsområde der omsetningen står for oppgjøret med netteier.

Note 12.2
Note 12.2 skal vise egen kraftproduksjons kostnader ved kj øp av overføringstj enester. Dette vil være kostnader
knyttet til innmating av kraft.

Note 12.3
Note 12.3 skal vise regionalnettets kj øp 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. Ved innlevering av kraft til andre nett skal tilknytningsavgift, nettoavregnet effekt og tapsledd
spesifiseres. Regionalnettets kjøp av systemtjenester som reaktiv effekt, roterende reserve og regulerstyrke skal føres
her.

Note 12.4  Note 12.4 skal vise distribusjonsnettets kjøp av overføringstj enester og fylles ut av
distribusj onsnettseiere. 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 innlevering av kraft til andre nett skal
tilknytningsavgift, nettoavregnet effekt og tapsledd spesifiseres. Distribusjonsnettets kjøp av systemtjenester som
reaktiv effekt, roterende reserve og regulerstyrke skal føres her.

Ved lukking av notene overføres kostnader ved kjøp av overføringstjenester til post 430 i resultatregnskapet og til
note 5.1. Kostnader ved kj øp av systemtjenester overføres til post 431 i resultatregnskapet.

Tilgang til note
Note 12 åpnes fra resultatoppstillingen ved adobbeltklikke i kolonnen Note nr, eller i post 430 under regionalnett
eller distribusjonsnett.

Post 43 1 Systemtjenester - note 12.3 og 12.4
Verdier overføres fra posten "Sum kjøp av systemtjenester" i henholdsvis note 12.3 og 12.4 til virksomhetsområder
regionalnett og distribusjonsnett.

Post 440 Varekostnader
Varekostnader skal rapporteres i post 440 for hensiktsmessig resultatenhet. Med annet varekj øp menes i denne
sammenheng kj øp av varer for videresalg (varehandel).
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Det skal praktiseres nettoføring av varekostnader. Kj øp av innsatsfaktorer som er medgått i foretakets
investeringsarbeider skal derfor ikke inngå i post 440.

Periodisert kostnad skal oppgis i 1000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten. Kostnader knyttet til enøk-
virksomheten skal imidlertid rapporteres særskilt i vedlegg B.

Post 500 Lønn og andre personalkostnader, inkl. pensj on I Aktivering av egne
lønnskostnader  -  Note 13. 1
Lønn og andre personalkostnader, inkl. pensjonskostnader, skal rapporteres i post 500 for aktuelle resultatenheter.
Verdier framkommer gjennom note 13.1 og overføres automatisk til resultatoppstillingen.

Totalt antall årsverk og sysselsatte i everket skal spesifiseres i note 13.1 fordelt på de ulike resultatenhetene. Antall
sysselsatte skal også fordeles på kommune utfra deres faste arbeidsplass, evt. faste oppmoteplass (tabell nr 3). Videre
skal pensj onskostnader og lønnskostnader totalt (lønn, arbeidsgiveravgift, andre ytelser) fordeles på resultatenhet.
Det presiseres at det her med totale lønnskostnader forstås både lønn til løpende drift og aktiverte lønnskostnader,
slik at lønnskostnadene som framkommer er sammenhørende med totalt antall årsverk oppgitt. Aktiverte
lønnskostnader, som en del av lønnskostnader totalt, skal spesifiseres i egen kolonne fordelt på resultatenhet.
Kostnader knyttet til enøk-virksomheten skal rapporteres særskilt i vedlegg B.

Sysselsettingen  skal være gjennomsnittlig antall sysselsatte for oppgaveåret. Hver deltidsansatt (også lærlinger) regnes
som en ansatt. Noen form for omregning skal ikke foretas. Eksempelvis skal to personer som hver arbeider halv dag,
regnes som to ansatte.
Skal være med i begrepet  Sysselsetting:

Personer som er lønnet av bedriften og som det betales arbeidsgiveravgift for.
Personer som er fraværende p.g.a. sykdom, ferie, arbeidskonflikt, repetisjonsøvelse e .l.
Permitterte p.g.a. svangerskap.
Ansatt styreformann, styremedlemmer.

Skal ikke være med i begrepet  Sysselsetting :
Permitterte p.g.a. driftsinnskrenkninger, førstegangstjeneste.
Styreformann og styremedlemmer som kun mottar godtgjørelse for deltakelse på styremøter.
Hjemmearbeidere.

Ved  f ordeling av p ensj ons- og lønnskostnader  i tabell nr 2 i note 13.l skal  Arbeidsg iveravgift  til folketrygden.
trekkes ut i egen post.

Lønn, f eriep enger, honorarer o.l. defineres som:
Skal være med:
• Opptj ent lønn for alle ansatte også hj emmearbeidere, før fradrag av skatt, trygdepremier, pensj onspremier e.l.

(medregnet overtidsbetaling).
• Provisjoner til ansatte selgere.
• Verdi av avtalte naturalytelser, fri trygd, feriepenger, lønn under sykdom, militærtjeneste og annet fravær,

tantieme og gratiale.
Skal ikke være med:
• Forskuttert sykelønn, pensjoner, arbeidsgivers bidrag til pensjonsordning for de ansatte, arbeidsgivers andel av

trygdepremier.
• Erstatninger, godtgjorte kost- og reiseutgifter, utgifter til arbeidsklær e.l.

Andre y telser til bestef or lønnstakerne  er arbeidsgivers bidrag av premier til syke og ulykkesforsikring etablert ved
tariff eller arbeidsavtale, og stønader ved bedriftsulykker, utgifter til ansattes fritidsvirksomhet.
Andre p ersonellkostnader  er diettpenger, utgifter til ansattes deltakelse på kurs, og produksjonsfremmende ytelser
uten l nn.

Pensjonskostnader og Lønnskostnader totalt fordelt på virksomhetsområde (tabell nr 1 i note 13.1) og Fordeling av
sum pensjonskostnader og lønnskostnader totalt (tabell nr 2 i note 13.1) skal være like .
Aktivering av egne lønnskostnader ved egne investeringsarbeider rapporteres for hensiktsmessig resultatenhet tabell
nr I i note 13.1. For området "fellesvirksomhet" skal det kun aktiveres egne lønnskostnader i forbindelse med
fellesanlegg.
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Netto lønnskostnader inkl. pensj onskostnader overføres til post 500 i resultatregnskapet. Dette innebærer en
nettoføring av investeringsarbeider utført med egne ansatte.

Verdier skal oppgis i 1000 kr. Ved lukking av note 13.1 overføres pensj onskostnader, lønnskostnader totalt og
aktiverte lønnskostnader fordelt på resultatenhet til resultatregnskapet.

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

Verdier skal oppgis i 1000 kr. Ved lukking av note overføres pensj onskostnader, lønnskostnader totalt og aktiverte
lønnskostnader fordelt på resultatenhet til post 500 i resultatregnskapet.

Tilgang til note
Note 13 åpnes fra resultatoppstillingen ved adobbeltkl i kke i kolonnen Note nr

Pensj onskostnader  -  Note 13.2
Behandling av pensjonskostnader skal endres ifølge foreløpig Norsk Regnskapsstandard av april 1994. Enkelte everk
har tatt i bruk den nye standarden. Behandling av framtidige pensj onsforpliktelser har innvirkning på mer-/
mindreinntekt og NVE ønsker data som ligger til grunn for beregning av pensj onskostnader. Dette føres inn i note
13.2.

Type(r) pensjonsordning(er) og antall personer som omfattes av disse skal oppgis. Beskrivelse av regnskapsføringen
av pensjoner føres i kommentarfeltet. Antall personer som pensjonsordningen omfatter (Aktive/pensjonister) skal
angis fordelt på monopolvirksomhet og annen virksomhet. Del A i note skal fylles ut dersom NRS for
pensj onskostnader er implementert. Det skal angis hvilket år NRS for pensjonskostnader ble implementert. Del B
skal fylles ut dersom NRS for pensjonskostnader ikke er implementert. Del C skal fylles ut for selskap som har
kostnader ved førtidspensjoner.

Post 510 Pensj onskostnader - Note 13.1 og 13.2 - Posten utgår
Pensjonskostnader skal rapporteres i post 500 "lønn og andre personalkostnader inkl. pensjon" for aktuelle
resultatenheter. Verdier registreres i note 13.1 og overføres automatisk til resultatoppstillingen.

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
Kjop av EDB-tjenester
Andre fremmedtjenester (regnskapsfører m.v.)
Kontorrekvisita, annonser, trykksaker m.v.
Telefon og posttjenester
Bilkostnader (ekskl. avskrivninger) o re aras on av biler
Reise, diettkostnader og bilgodtgjørelse
Salgs-, reklame- og representasj onskostnader
Kontingenter og gaver
Forsikringer og garantikostnader
Kj p av enk -tj enester
Utbetalt kompensasjon for ikke-levert energi
Andre driftskostnader (Tap ved avgang som er uvanlig, uregelmessige og vesentlige skal føres under ekstraordinære
poster. Alt annet tap skal føres under driftskostnader.)
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Produksjonsavgift (skal bruttoføres)
Konsesjonsavgift (skal bruttoføres)
Andre offentlige avgifter (unntatt elektrisitetsavgift)

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.

Nederst på note 14 skal elektrisitetsavgift og utgående merverdiavgift i forbindelse med salg av overføring og kraft
føres opp. Disse tallene er ikke inkludert i summen av andre kostnader og offentlige avgifter. Under  rep arasj oner  tas
med reparasjons- og vedlikeholdskostnader ut over daglig stell og pass. Reparasjoner skal inkludere både arbeide utført
av fremmede og innkj øpte materialer. Reparasjonsarbeid omfatter reparasj on av bygninger, anlegg, maskiner,
transportmidler og andre varige driftsmidler som bedriften eier eller disponerer.

Verdier skal oppgis i 1000 kr.

Kostnader knyttet til enøk-virksomheten skal rapporteres særskilt i vedlegg B.

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 1000
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 framkommer gjennom
anleggsoversikten i note 15 til 18. Note 15 til 18 skal vise historiske verdier ved anleggene.
Akkumulert anskaffelseskostnad (historisk kostnad) skal vises pr. 0 1.01. Årets tilgang og avgang skal vises til
anskaffelseskostnad. Programmet vil beregne anskaffelseskostnad pr 31.12 som anskaffelseskostnad pr 0 1.0 1 + årets
tilgang - arets avgang + oppskrivning i året.

Akkumulerte avskrivninger pr 01.01 og årets avskrivninger skal rapporteres. Ved avgang (salg/ skraping) av
anleggsmidler skal det rapporteres tall for akkumulerte avskrivninger av årets avgang (salg/ skraping). Eventuelle
nedskrivninger i året skal spesifiseres. Programmet beregner akkumulerte avskrivninger/nedskrivninger pr 31.12 som
akkumulerte avskrivninger pr 0 1.0 1 - akkumulerte avskrivninger av årets salg/ skraping (avgang) + årets
avskrivninger + nedskrivninger i året.

For note 15, note 16 og note 18 beregnes bokført verdi pr 0 1.01 som anskaffelseskostnad pr 01.01 redusert med
akkumulerte avskrivninger pr 01 .01. For note 17 beregnes bokført verdi pr 01.0 1 som brutto anskaffelseskostnad pr
0 1.01 redusert med akkumulerte tilskudd pr 01.01 og akkumulerte avskrivninger pr 01.01.

For note 15, note 16 og note 18 beregnes bokført verdi pr 31.12 som anskaffelseskostnad pr 31.12 fratrukket
akkumulerte avskrivninger/nedskrivninger pr 31.12 . For note 17 beregnes bokført verdi pr 31.12 som brutto
anskaffelseskostnad pr 31.12 fratrukket akkumulerte tilskudd pr 31.12 og fratrukket akkumulerte
avskrivninger/nedskrivninger pr 31.12.

Ved lukking av note overføres bokførte verdier pr 0 1.01 og 31.12 til balansen. Avskrivninger overføres til
resultatoppstillingen. Eventuell nedskrivning må føres manuelt i post 796, eller post 832, avhengig av
nedskrivningens art.

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

Note 16
Note 16 skal gi oversikt over fj ernvarmeanlegg.

Note 17
Note 17 skal gi en anleggsoversikt for anlegg knyttet til overforingstj enestene. I note 17 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 abonnenter og akkumulerte tilskudd pr. 0 1.01. Akkumulerte tilskudd pr 31.12 beregnes som
akkumulerte tilskudd pr 1.1 + årets tilskudd fra staten + årets tilskudd fra abonnenter - arets avgang tilskudd. Med
årets avgang tilskudd menes tilskudd knyttet til årets avgåtte (solgte/skrapete) anleggsmidler. Brutto
anskaffelseskostnad pr 31.12 fratrukket akkumulert tilskudd pr 31.12 gir netto anskaffelseskostnad (historisk kost) pr
31.12. Det er netto anskaffelseskostnad som er gjenstand for avskrivning.
Det er generelt ikke anledning til aforeta oppskrivning av nettanlegg som grunnlag for tariffering.

Note 18
Note 18 skal gi oversikt over felles anlegg. Under anleggsoversikten skal årets avskrivninger fordeles til de
respektive resultatenheter i eget felt. Dersom 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 175 for aktuell resultatenhet
pr 0 1.01 og 3 l.l 2. Verdier skal registreres direkte i balanseoppstillingen. I note 18 vil bokførte verdier registrert i
balansen vises 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 her framgå eventuelle differanser mellom tilgang, avgang avskrivninger og bokførte
verdier. Differansene skal tallfestes.

Tilgang til note
Note 15 - 18 åpnes fra resultatoppstillingen ved adobbeltklikke i kolonnen Note nr, eller i post 780 under aktuell
resultatenhet. Bokførte verdier pr. 1.1 og pr . 31.1 2 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 reduksj on  -  Posten utgår
Post 795 Beholdningsøkning / reduksjon inngår i post 440 Varekostnader.

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.

Nedskrivning av anleggsmidler skal ikke registreres på resultatområdene for nettvirksomhet.

Post 798 Internprisede tj enester  -  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 tj enester skal redegjøres for i note 19. Herunder skal
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prinsipper eksemplifiseres med priser og volumenheter (f. eks. timepris for arbeidskraft). Det presiseres at
kostnadene ved internprisede tj enester 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 vedlegg B.

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

Post 799 Fordeling av netto felleskostnader  -  Note 19
Fordeling av netto felleskostnader skal rapporteres i post 799 og skal redegjøres for i note 19. Kostnader skal i størst
mulig grad henføres direkte til resultatenhetene. Netto felleskostnader skal fordeles på alle resultatenheter. Kolonnen
for felles virksomheter brukes som en hjelpekolonne før fordeling til resultatenhetene. For everk som følger Enfos
kontoplan vil felleskostnader kunne utgjøre kostnader på virksomhetsområdene 6 abonnement og kundeservice, 7
administrasjon / felles og 8 hj elpefunksjoner. Note 19 skal 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 vil 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 til null. Føring av post 799 er vist nedenfor:

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

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

Kostnader knyttet til enøk-virksomheten skal rapporteres særskilt i vedlegg B.

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

Post 801 Utbytte på aksj er I andel av overskudd
Her føres utbytte på aksj er 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 utlandet, samt påløpte renter av mindreinntekt.
Påløpte renter pr . 31.12 av mindreinntekt pr. 0 1.0 1 skal inkluderes i denne posten. Verdien spesifiseres i note 5.2 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 803 Andre finansinntekter
Her føres finansinntekter som ikke kan henføres til postene 80 1 og 802. Herunder agiogevinster og gevinst ved
realisering av verdipapirer.
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming  I  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 merinntekt. Påløpte renter pr. 31.12 av
merinntekt pr. 01.01 skal inkluderes i denne posten. Verdien spesifiseres i note 5.2 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 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 skal
oppgis i 1000 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 I eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal
oppgis i 1000 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 skal
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 i post 600 og i note 14 (andre driftskostnader).
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 832 Nedskrivning på anleggsmidler
Her føres nedskrivning, av ekstraordinær karakter, på anleggsmidler. Ordinære nedskrivninger føres på posten 796.
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 833 Andre ekstraordinære kostnader
Her føres kostnader som ikke kan henføres til postene 831 og 832, men som likefullt er av ekstraordinær karakter.
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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 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 1000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten.

Post 851 Oppskrivning av anleggsmidler  (  -  )  Note 20
Her føres netto oppskrivningsbeløp (-), dvs den delen av oppskrivningen som berører egenkapitalen. Verdi i post
85 1 skal føres med negativt fortegn.
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming / eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal
oppgis i 1000 kr.

Tilgang til note
Note 20 åpnes fra resultatskj ema 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 aksj ekapitalen (-, negativt fortegn).
Med reservefond menes bunden egenkapital som foretaket plikter aavsette etter AL. § 12- 1 og 12.2. Tørrårsfond,
byggefond mm., som er avsetninger som foretaket har øremerket til bestemte formål, er aregne som fri egenkapital
og skal ikke avsettes / tilbakeføres her. Avsetning 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
fusj on  I  fisj on.
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 tilbakefr inger (-) Med frivillig tilbakeholdt overskudd menes det
som er igjen av overskuddet e tter 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 har 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 I 000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten.

Post 863 Udekket tap
Her føres regnskapsmessig underskudd som bedriften ennå ikke har 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.

36  •  Veiledning for utfylling av rapporteringen til NVE og SSB Veiledning Regnskapsrapportering t il NVE og SSB



Post 864 Avsatt til utbytte I utdeling
Her føres foreslåtte eller godkj ente avsetninger til utbytte (+). Dersom utbytte ikke er utbetalt i regnskapsåret så vil
avsetninger på denne post være lik avsatt til utbytte (post 2 10, 1 i balansen, kortsiktig gjeld).
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming / eliminering og blir automatisk overfør t til sum selskap. Verdier skal
oppgis i 1000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten.

Post 865 Tilbakeføringsfond
Herf øres tilbakeføringer fra tilbakeføringsfondet (- ). T ilbakeføringsfondet 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.
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 Aksj onærbidrag
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 Fondsemisj on
Her føres fondsemisj on (+) som dekkes av årsoverskudd eller av overføring fra oppskrivningsfond, reservefond eller
frie fond . Likeledes føres kontantemisj oner ( +) , som er betinget av innbetalinger fra aksj onærene, på denne post.
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming / eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier.s kal
oppgis i 1000 kr. Det er ikke knyttet noen note til denne posten.

Forklaring til balanseposter med noter
Balanse pr. resultatenhet framkommer i tabell 2 . Det skal vises inngående (1. I ) og utgående (3 1.12) balanse for hver
resultatenhet. Balanseoppstillingen skal vise de faktiske regnskapstall. Det vises til forklaring til de enkelte poster
vedrørende hvilke omløpsmidler som skal fordeles på den enkelte resultatenhet og hvilke omløpsmidler som 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 transaksj oner 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.

Inngående balanse 1.1.97 skal stemme overens med utgående balanse 3 1.12.96 for alle balanseposter dersom ikke
vedtak om endr ing av balanseverdier foreligger . Tallene skal også stemme overens med offisielt regnskap slik dette
framkommer i selskapets årsberetning. Ved avvik mellom offisielt regnskap og regnskapsrapportering til NVE må
avstemmingskolonnen benyttes slik at Sum selskap stemmer overens med offisielt regnskap . Verdiene skal vises i
1000 kr.

Veiledning Regnskapsrapportering til NVE og SSB Veiledn ing fo r utfylling av rapporter ingen til NVE og SSB • 37



Eiendeler

Post 100 Sum omløpsmidler
I post 100 framgår sum omløpsmidler. I note 24 skal det redegjøres for prinsipper  ved  fordeling av felles
oml@psmidler.

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

Post 101 Kasse
Kasse skal rapporteres i post 10 1 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 .

Post 102 Bankinnskudd, postgiro  -  Note 28
Bankinnskudd skal rapporteres i post 102 og kun for sum selskap. Foretakets innskudd i postgiro / postbanken samt
norske og utenlandske banker skal rapporteres i post 102. Obj ektet 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 0 1.01 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 102 i balansen.

Post 103 Kundefordringer, ikke rentebærende
Kundefordringer skal rapporteres i post 103 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 0 1.01 og 31.12. 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 her, 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 0 1.01 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 0 1.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr.

Post 106 Mindreinntekt (mindreavkastning)  -  Note  5.2
Mer-/mindreavkastning pr. 31.12.96 benevnes mer-/mindreinntekt fra 1997 .
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Mindreinntekt skal rapporteres i post I 06. Beregning av årets mindreinntekt gjøres i note 5.1 og 5.2. Inngående
mindreinntekt registreres på linj e for mindreinntekt pr 0 1.0 1. i note 5.2. Avhengig av årets endr ing i mer-
/mindreinntekt vil utgående saldo pr . 3 1.12 for mer- / mindreinntekt framgå av note 5.2 og overføres til balansen
(enten som mindreinntekt i post 106 eller som merinntekt i post 203). Verdier skal oppgis i 1000 kr .

Det vises til nærmere beskrivelse av note 5 .1 og 5 .2 under post 330 Tilbakefort mer- / mindreinntekt.

Note 5.1 o 5.2 ska l f lies ut etter at ovri e data er re istrert. Dersom det foretas endringer  i
resultatregnskapet som påvirker beregningen av mer-/ mindreinntekt  i  note 5.1 og 5.2 (dvs. post 320-398,
post 430 og vedlegg K) etter at note 5.1 og 5.2 er utfylt, må note 5.1/5.2 apnes og lukkes for at verdier for mer-
/mindreinntekt skal oppdateres  i  resultatregnskap og balanse.

Tilgang til note
Note 5.1 åpnes fra balanseoppstilling ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr, eller i post 106 under resultatenhetene
sentralnett, regionalnett eller distribusj onsnett pr. 0 1.0 1 eller 31.12. Note 5.2 åpnes fra note 5.1.

Post 106,5 Pal pte renter mindreinntekt (mindreavkastning) - Note 5.2
Mer-/mindreavkastning pr. 31.12.96 benevnes mer-/mindreinntekt fra 1997 .

Påløpte renter mindreinntekt skal rapporteres i post 106,5. Avsetninger for påløpte renter av mindreinntekt gjøres i
note 5.2. Avhengig av inngående mer- / mindreinntekt pr. 0 1.0 1 vil utgående saldo for påløpte renter pr . 31.12 av
mer- I mindreinntekt pr. 0 1.0 1 framgå av note 5.2 og overføres til balansen (enten som påløpte renter mindreinntekt
pr. 31.12 i post 106,5 eller som påløpte renter merinntekt pr. 3 1.12 i post 203,5). Avhengig av mindreinntektens
utvikling over året, kan faktisk periodisert rente knyttet til mindreinntekt avvike fra årets tillatte avsetning for renter
på mindreinntekt pr. 01 .01 . Ved avvik avsettes dette i kolonnen for avstemming i post 106,5 (mindreinntekt).
Verdier skal oppgis i 1000 kr.

Det vises til nærmere beskrivelse av note 5.2 under post 330 Tilbakeført mer- / mindreinntekt.

Tilgang til note
Note 5.1 åpnes fra balanseoppstilling ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr , eller i post 106 under resultatenhetene
sentralnett , regionalnett eller distribusj onsnett pr . 0 1.0 1 eller 31.12. Note 5.2 apne s fra note 5.1.

Post 107 Aksj er og andeler, klassifisert som omløpsmidler  -  Note 29
Aksj er og andeler skal rapporteres i post 107 og kun for sum selskap. Foretakets kortsiktige plasseringer i aksj er i
norske og utenlandske selskaper samt andeler i ansvarl ige selskaper / andelslag /-interesseselskaper rapporteres her. I
tillegg skal posten inneholde kortsiktige plasseringer i aksj e- /obligasj ons- og / pengemarkedsfond samt omsettelige
norske grunnfondsbevis.

Summen av aksj er og andeler til bokførte verdier blir overført fra balanseoppstill ingen post 107, 111, 111.1.
I noten skal alle foretakets aksj eposter spesifiseres med foretakets navn, sum pålydende verdier pr aksj epost
(pålydende pr aksj e an t all aksjer) samt sum bokførte verdier pr aksj epost (bokført verdi pr aksj e antall aksj er).

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

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 .

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

Post 108 Obligasj oner og andre verdipapirer  -  Note 30
Foretakets kortsiktige plasseringer i sertifikater og obligasj oner rapporteres i post I 08 og kun for sum selskap .
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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 obligasj oner menes Norske partialobligasj oner som statsobligasj oner, premieobligasj oner,
kommuneobligasjoner og andre norske ihendehaverobligasjoner. I tillegg omfatter finansobjektet norske
ihendehaverobligasjoner i utenlandsk valuta, utenlandske ihendehaverobligasj oner, ansvarlig lånekapital som er
utstedt i form av ihendehaverobligasjoner, samt konvertible obligasjoner. Finansobjektet omfatter også
pantobligasjoner. Obligasj oner som blir plassert under omløpsmidler vil være obligasj oner som skal innløses i løpet
av det kommende år.

Kortsiktige plasseringer i aksj e- / obligasj ons- / pengemarkedsfond skal plasseres under posten 107 Aksjer og
andeler.

Obligasjoner og andre verdipapirer skal spesifiseres i note 30. Summen av obligasj oner og andre verdipapirer til
bokførte verdier blir overført fra balanseoppstillingen post 108, 112. I noten spesifiseres utsteder av obligasjonene /
sertifikatene samt totalt pålydende verdier (pålydende pr obligasjon / sertifikat * antall obligasj oner / sertifikater) og
totalt bokførte verdier (bokført verdi pr obligasjon  I  sertifikat * antall obligasj oner / sertifikater).

I noten vil sum fordelt fra balansen (post 108, 112) tilsvare sum fordelte obligasj on / sertifikatposter i noten . . Det vil
imidlertid oppstå et avvik dersom foretaket har andre verdipapirer enn sertifikater / obligasj oner.

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming / eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal
rapporteres for 0 l. 01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr.

Tilgang til note
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 109. Dette er kortsiktige ikke rentebærende
plasseringer som ikke kan kategoriseres under postene 10 1 - 108. Andre ikke rentebærende omløpsmidler skal i
størst mulig grad direkte henføres til den enkelte resultatenhet. Dersom direkte henføring ikke er mulig benyttes
fordelingsnokler.

Andre ikke rentebærende omløpsmidler skal spesifiseres i note 31. Summen av postene 109, 110 og 114 blir overført
fra balanseoppstillingen. I noten spesifiseres omløpsmidler som ikke kan kategoriseres under postene 10 1- 108 eller
111-113. Likeledes spesifiseres kun omløpsmidler som er forbundet med en framtidig innbetaling (kontantstrm ).

Verdier skal rapporteres for 01.0 1 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr.

Tilgang til note
Note 3 1 gis tilgang fra balanseoppstillingen ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr.

Post 110 Andre omløpsmidler, rentebærende  -  Note 31
Foretakets kortsiktige rentebærende plasseringer som ikke kan kategoriseres under postene 101-109 skal rapporteres i
post 110.

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming / eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal
rapporteres for 01.0 1 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr.

Andre rentebærende omløpsmidler skal spesifiseres i note 31. Summen av postene 109, 110, 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 framtidig innbetaling (kontantstrøm).

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming / eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal
rapporteres for 0 l. 0 1 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr.
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Tilgang til note
Note 31 gis tilgang fra balanseoppstillingen ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr.

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

Summen av aksjer og andeler til bokførte verdier blir overført fra balanseoppstillingen post 107, 1 11 og 111.1.
I noten skal alle foretakets aksj eposter spesifiseres med foretakets navn, sum pålydende verdier pr aksjepost
(pålydende pr aksj e  an t a ll  aksj er) samt sum bokførte verdier pr aksj epost (bokført verdi pr aksj e an tall aksjer).
I noten vil summen av postene 107, 111, 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 skal
rapporteres for 01.01 og 3 1.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr.

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

Post 111. 1 Aksj er og andeler i deleide everk  -  Note 29
Foretakets andeler i andre everk ønskes rapportert her. Dersom selskapet p.g.a. bruttometode har eliminert
aksj eposten i sitt finansregnskap, skal det ikke føres noe her.

Summen av aksjer og andeler til bokførte verdier blir overført fra balanseoppstillingen post 107, 111, 111.1.
I noten skal alle foretakets aksj eposter spesifiseres med foretakets navn, sum pålydende verdier pr aksj epost
(pålydende pr aksj e antall aksjer) samt sum bokførte verdier pr aksj epost (bokført verdi pr aksj e an tall aksjer).

Hvis en har anvendt bruttometoden for innarbeiding av hel- / deleide everk og av den grunn eliminert aksj eposten i
balansen, skal aksjeposten(e) allikevel føres i noten. Surn bokført verdi blir da Omens sum pålydende verdi vil vise
pålydende verdi pr aksje antall aksj er.

Hvis en derimot har anvendt egenkapitalmetoden for innarbeiding av hel- / deleide everk og av den grunn
akkumulerte over- / underskudd til aksj eposten skal aksj epostens bokførte verdi føres i noten mens pålydende verdi
skal vise sum pålydende verdier (pålydende pr aksj e an t all aksj er).

I noten vil summen av postene I 07, 111, 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 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 Obligasj oner og andre verdipapirer  -  Note 30
Obligasj oner og andre verdipapirer skal rapporteres i post 112 og kun for sum selskap. Foretakets langsiktige
plasseringer i obligasj oner rapporteres her.

Med obligasj oner menes Norske partialobligasj oner som statsobligasjoner, premieobligasj oner,
kommuneobligasj oner og andre norske ihendehaverobligasj oner . I tillegg omfatter finansobjektet norske
ihendehaverobligasj oner i utenlandsk valuta, utenlandske ihendehaverobligasjoner, ansvarlig lånekapital som er
utstedt i form av ihendehaverobligasj oner, samt konvertible obligasj oner. I tillegg omfatter posten langsiktige
plasseringer i pantobligasj oner.
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Langsiktige plasseringer i aksj e- / obligasj ons- / 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 108, 112. I noten spesifiseres utsteder av obligasj onene /
sertifikatene samt totalt pålydende verdier (pålydende pr obligasjon / sertifikat antall obligasjoner / sertifikater) og
totalt bokførte verdier (bokført verdi pr obligasjon / sertifikat an t al l obligasjoner / sertifikater).

I noten vil sum fordelt fra balansen (post 108, 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 01.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 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
ha krav på skattemessig inntektsfradrag på grunn av poster som allerede er bokført i regnskapet, eller at man har
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 2 11. j fr. aksj elovens $ 11- 11.
Tilgodehavende fra skattemyndighetene som skyldes for mye innbetalt skatt fra siste eller tidligere år, føres ikke her,
men under post 109 dersom det er en kortsiktig fordring eller under post 114 dersom det er en langsiktig fordring.

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.

Post 114 Andre langsiktige fordringer - Note 31
Andre fordringer skal rapporteres i post 101 og kun for sum selskap. Foretakets langsiktige plasseringer som ikke
kan kategoriseres under postene 111-113 skal rapporteres her. Andre langsiktige fordringer skal spesifiseres i note
31. Summen av postene I 09, 110, 114 blir overført fra balanseoppstillingen. I noten spesifiseres fordringer og
omløpsmidler som ikke kan kategoriseres under postene 101-108 eller 111-113. Likeledes spesifiseres kun fordringer
og omløpsmidler som er forbundet med en framtidig innbetaling (kontantstr m).

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

Post 121 Anlegg under utførelse
Anlegg under utførelse rapporteres i post 121 for aktuell resultatenhet. Her inkluderes også forhåndsbestilte anlegg,
f.eks. trafoer, der en del av beløpet er betalt, men der ikke hele anlegget er levert. Det betalte beløpet kan aktiveres.

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 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.
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Med goodwill menes ervervet goodwill. Dette er goodwill som oppstår ved at kj øpesum for eiendeler overstiger
eiendelenes virkelige verdi.
Med aktiverte kostnader menes kostnader til teknisk bistand, forskning- og utviklingsarbeid, prøvedrift,
markedsundersøkelser og liknende som har skapt vesentlige verdier for selskapet.
Jfr. aksj elovens $ 11- 11.

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming / eliminering og blir automatisk overført til sum selskap.
Verdier skal rapporteres for 0 1.01 og 3 1.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr .

Post 131 Vassdragsreg.- og rettigheter - Note 15
Bokført verdi ved vassdragsreguleringer og vassdragsrettigheter skal rapporteres i post I 3 I for resultatenheten
kraftproduksjon. Verdier pr 0 1.01 og 31.12 framkommer gjennom note 15 . Det vises til nærmere forklaring under
post 780 Avskr ivninger.

Post 132 Kraftstasj oner  -  Note 15
Bokført verdi ved kraftstasj oner skal rapporteres i post 132 for resultatenheten kraftproduksjon. Verdier pr 0 1.0 1 og
31.12 framkommer gjennom note 15 . Det vises til nærmere forklaring under post 780 Avskrivninger.

Post 140 Fj ernvarmeverk,  -  ledninger etc.  -  Note 16
Bokført verdi ved fjernvarmeanlegg skal rapporteres i post 140 for resultatenheten øvrig virksomhet. Verdier pr
0 1.01 og 3 1.12 framkommer 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 15 1 for resultatenheten sentralnett . Verdier pr 0 1.01 og
3 1.12 framkommer gjennom note 17.l. Det vises til nærmere forklar ing under post 780 A vskrivninger.

Post 152 Regionalnettsanlegg - Note 17.2
Bokført verdi ved regionalnettsanlegg skal rapporteres i post 152 for resultatenheten regionalnett . Verdier pr 0 1.0 1
og 3 1.12 framkommer gjennom note 17.2. Det vises til nærmere forklaring under post 7 80 Avskrivninger.

Post 153 Distribusj onsanlegg - Note 17.3
Bokført verdi ved distribusj onsanlegg skal rapporteres i post 153 for resultatenheten distribusj onsnett. Verdier pr
0 1.01 og 31.12 framkommer 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
distribusj onsnett. Verdier pr O 1.0 I og 31.12 framkommer gjennom note 17.4. Det vises til nærmere forklaring under
post 7 80 Avskr ivninger.

Post 170 Transportmidler - Note 18
Bokført verdi ved transportmidler skal rapporteres i post 170 for aktuell resultatenhet pr 0 1.0 1 og 3 1.12.
Verdier skal registreres direkte i balanseoppstillingen. I note 18 vil bokførte verdier registrert i balansen vises 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 0 1.0 1 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr.
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Post 171 Inventar, verktøy, edb  -  Note 18
Bokført verdi ved inventar, verktøy, edb skal rapporteres i post 171 for aktuell resultatenhet pr 0 1.01 og 31.12.
Verdier skal registreres direkte i balanseoppstillingen. I note 18 vil bokførte verdier registrert i balansen vises 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.

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 0 1.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr.

Post 172 Bygninger - Note 18
Bokført verdi ved bygninger skal rapporteres i post 172 for aktuell resultatenhet pr 0 1.01 og 31.12. Her føres verdien
av bygninger som ikke kan defineres som produksj onsanlegg. Et eksempel er administrasjonsbygg. Verdier skal
registreres direkte i balanseoppstillingen. I note 18 vil bokførte verdier registrert i balansen vises 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 0 1.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr.

Post 173 Tomter - Note 18
Bokført verdi ved tomter skal rapporteres i post 173 for aktuell resultatenhet pr 0 1.01 og 31.12. Verdier skal
registreres direkte i balanseoppstillingen. I note 18 vil bokførte verdier registrert i balansen vises 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 01.0 1 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr.

Post 175 Andre  -  Note 18
Bokført verdi ved andre driftsmidler skal rapporteres i post 175 for aktuell resultatenhet pr 0 1.01 og 31.12. Her føres
driftsmidler som ikke kan henføres til postene 12 1-173.
Verdier skal registreres direkte i balanseoppstillingen. I note 18 vil bokførte verdier registrert i balansen vises 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 0 1.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr.

Post 181 Fordeling av fellesmidler  -  Note 23
Her fordeles driftsmidler fra felles anlegg. Aktuell f ringsmate 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
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skal videre redegjr es for prin sip per lagt til grunn ved fordelingen av drif smid lene, samt hva som ligger i andre
driftsmidler.

Tilgang til note

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

Gjeld og egenkapital

Post 200 Sum kortsiktig gjeld  -  Note 24
I post 200 framgr sum kortsikt ig gjeld. I note 24 skal det redegjores 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 1 for aktuell resultatenhet pr 0 1.01 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 0 1.01 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, 2 10.2, 2 10.3, 2 12.3, 2 13 blir overført til noten.
I noten oppgis hvilke enheter (forvaltning, foretak) everket har lån fra . Lån fra enkeltpersoner tas også med, men
angis med et sum beløp. Noten omfatter annen gjeld enn sertifikat / ihendehaverobligasj onsgjeld . Herav kassekreditt,
byggelån, pantobligasj onslån, 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 framtidig utbetaling
spesifiseres.

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming / eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal
rapporteres for 0 1.0 1 og 31.12 . Verdier skal oppgis i 1000 kr.

Tilgang til note
Note 33 gis tilgang fra balanseoppstillingen ved adobbe ltklikk i kolonnen Note nr.

Post 203 Merinntekt (meravkastning) overføringstjenster  -  Note 5.115.2
Mer-/mindreavkastning pr. 3 1.12.96 benevnes mer-/mindreinntekt fra 1997 .

Merinntekt skal rapporteres i post 203. Beregning av merinntekt gjøres i note 5.1 og 5.2. Inngående merinntekt
registreres på linje for merinntekt pr 0 1.0 1. i note  5.2.  Avhengig av årets endring i mer-/mindreinntekt vil utgående
saldo pr. 3 1.12 for mer- / mindreinntekt framgå av note 5.2 og overføres til balansen (enten som mindreinntekt post
106 eller som merinntekt i post 203) . Verdier skal oppgis i 1000 kr.

Det vises til nærmere beskrivelse av note 5.1 og 5.2 under post 330 Tilbakeført mer- / mindreinntekt.

Note 5.1 o 5.2 skal f Iles ut etter at øvri e data er re istrert. Dersom det foretas endringer  i
resultatregnskapet som påvirker beregningen av mer-/ mindreinntekt i note 5.1  og  5.2 (dvs. post 320-398,
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post 430 og vedlegg K) etter at note 5.1 og 5.2 er utfylt, må note 5.1/5.2 apnes og lukkes for at verdier for mer-
/mindreinntekt skal oppdateres i resultatregnskap og balanse.

Tilgang til note
Note 5.1 åpnes fra balanseoppstilling ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr, eller i post 203 under resultatenhetene
sentralnett, regionalnett eller distribusj onsnett pr. 0 1.01 eller 31.12. Note 5.2 apne s fra note 5.1.

Post 203,5 Påløpte renter merinntekt (meravkastning)  -  Note 5.115.2
Mer-/mindreavkastning pr. 31.12.96 benevnes mer-/mindreinntekt fra 1997.

Påløpte renter merinntekt skal rapporteres i post 203,5. Avsetninger for påløpte renter av merinntekt gjøres i note 5.2.
Avhengig av inngående mer- / mindreinntekt pr. 01.01 vil utgående saldo for påløpte renter pr. 31.12 av mer- /
mindreinntekt pr. 01.01 framgå av note 5.2 og overføres til balansen (enten som påløpte renter mindreinntekt pr.
31.12 i post 106,5 eller som påløpte renter merinntekt pr. 3 1.12 i post 203,5). Avhengig av merinntektens utvikling
over året, kan faktisk periodisert rente knyttet til merinntekt avvike fra årets påkrevde avsetning for renter på
merinntekt pr. 0 1.01. Ved avvik avsettes dette i kolonnen for avstemming i post 203 ,5 (merinntekt). Verdier skal
oppgis i 1000 kr.

Det vises til nærmere beskrivelse av note 5.1 og 5.2 under post 330 Tilbakeført mer- I mindreinntekt.

Tilgang til note
Note 5.1 åpnes fra balanseoppstilling ved dobbeltklikk i kolonnen Note nr, eller i post I 06 under resultatenhetene
sentralnett, regionalnett eller distribusj onsnett pr. 0 1.0 1 eller 31.12. Note 5.2 åpnes fra note 5.1.

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 206 Skyldige offentlige avgifter
Skyldige offentlige avgifter skal rapporteres i post 206 og kun for sum selskap. Med offentlige avgifter menes
elektrisitetsavgift, produksjonsavgift, konsesj onsavgift, 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 0 1.01 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 og 2 11.
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming  I  eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal
rapporteres for 0 1.01 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 framkommer 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 0 1.0 I og 31.12. Verdier skal oppgis i I 000 kr.
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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 0 1.01 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 framtidige vedlikeholdskostnader mm.
Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming / eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal
rapporteres for 0 1.0 1 og 3 1.12. Verdier skal oppgis i l 000 kr.

Post 210, 1 Avsatt til utbytte
Avsatt til utbytte skal rapporteres i post 210,1 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
20 1- 210. 1.
Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld skal spesifiseres i note 33: Summen fra post 202, 210.2, 210.3, 2 12.3, 2 13
blir overført til noten.
I noten oppgis hvilke enheter (forvaltning, foretak) everket har lån fra. Lån fra enkeltpersoner tas også med , men
angis med et sum beløp. Noten omfatter annen gjeld enn sertifikat / ihendehaverobligasj onsgjeld. Herav kassekreditt,
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 framtidig 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 d obbeltklikk i kolonnen Note nr.

Post 210,3 Annen kortsiktig rentebærende gj eld  -  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 20 1- 210.1.
Annen kortsiktig gjeld skal spesifiseres i note 33: Summen fra post 202, 2 10.2, 210.3, 2 12.3, 2 13 blir overført til
noten.
I noten oppgis hvilke enheter (forvaltning, foretak) everket har lån fra. Lån fra enkeltpersoner tas også med, men
angis med et sum beløp. Noten omfatter annen gjeld enn sertifikat / ihendehaverobligasj onsgjeld. Herav kassekreditt,
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 framtidig utbetaling
spesifiseres.

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming / eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal
rapporteres for 0 1.01 og 3 1.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr.
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Tilgang til note
Note 33 gis tilgang fra balanseoppstillingen ved adobbel t klikk 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 her men på posten betalbar skatt
(post 208), evt på posten 213 dersom gjelden skal tilbakebetales over et lengre tidsrom.

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming I eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal
rapporteres for O1.0 1 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr.

Post 212 Ihendehaverobligasj onslån  -  Note 32
Foretakets ihendehaverobligasj oner lagt ut i Norge og utlandet rapporteres her.'
Pantobligasjonslån rapporteres under posten pantelån (post 213). Sertifikatlån rapporteres under post 210.3.
Ihendehaverobligasj onslån 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 obligasj ons- 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 I utlandet og under linjen Neste års avdrag ( + ).

For obligasj onsgjeld skal neste års avdrag angis ( +) dersom en har ført neste års avdrag som kortsiktig gjeld i
balansen.

Obligasj oner i egne lån skal angis (+) dersom en har kj øpt tilbake obligasj oner i eget lån og nettoført
obligasj onsgjelden i balansen.

I noten skal alle tall legges inn med positive fortegn. Summen av fordelt obligasj ons- / 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 O1.01 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 framtidige vedlikeholdskostnader mm.

Verdier fylles inn i kolonnen for avstemming I eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal
rapporteres for 0 1.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr.

Post 212,3 Pantelan  -  Note 33
Pantelån skal rapporteres i post 2 12,3 og kun for sum selskap. Foretakets gjeld med pant i eiendeler eller andre aktiva
plasseres her. I tillegg rapporteres under denne post everkets pantobligasjonslån.
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Pantelan ska! spesifiseres i note 33. Summen fra post 202, 2 10.2, 2 10.3, 2 12.3, 213 blir overfo rt til noten.
I noten oppgis hvilke enheter (forvaltning, foretak) everket har lån fra. Lån fra enkeltpersoner tas også med, men
angis med et sum beløp. Noten omfatter annen gjeld enn sertifikat / ihendehaverobligasj onsgjeld. Herav kassekreditt,
byggelån, pantobligasjonslan, v anlige 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 framtidig utbetaling
spesifiseres.

Verdier fylles inn i kolonnen for avstenuning / 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 adobbel tklikk 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 211-2 12.3.

Annen langsiktig gjeld skal spesifiseres i note 33: Summen fra post 202, 2 10.2, 210.3, 212. 3, 213 blir overført til
noten.
I noten oppgis hvilke enheter (forvaltning, foretak) everket har lån fra. Lån fra enkeltpersoner tas også med, men
angis med et sumbeløp. Noten omfatter annen gjeld enn sertifikat / ihendehaverobligasjonsgjeld. Herav kassekreditt,
byggelån, pantobligasj onslån, vanlige gjeldsbrev, ansvarlig lånekapital. Posten omfatter også lån i form av faktoring
Og leiefinansierin g (finansiell leasing). I  noten skal kun gjeld som er forbundet med en framtidig utbe tal ing
spesifiseres.

Verdier fylles inn i kolonnen for avsternming eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal
rapporteres for O1.0I og 3 1.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr.

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

Post 214 Langsiktig gjeld intern
Posten er utgått

Post 221 Aksj ekapital
Aksj ekapital / andelskapital skal rapporteres i post 22 1 og kun for sum selskap. Posten bør til hovedregel inneholde
det samme beløpet I. 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 avstenuning / eliminering og blir automatisk overført til sum selskap. Verdier skal
rapporteres for 0 1.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr.

Post 222 Reservefond I andelskapital
Reservefond skal rapporteres i post 222 og kun for sum selskap. Her føres bedriftens avsetninger til reservefond
(aksjeloven § 12.1, 12.2) i tillegg til andelskapital i ansvarlige selskaper. Endring i reservefondets størrelse bør til
hovedregel stemme overens med pliktig avsetning som rapporteres i regnskapets post 86 1. Et unntak kan imidlertid
forekomme dersom foretaket har endret sin andelskapital, noe som forekommer for bl.a. andelslag og ved fusj on  I
fisjon.

Verdier fylles inn i kolonnen for avstenuning / 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 223 Oppskriv nin gsfond
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 0 1.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr.

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 O1.01 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 O1.01 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 1.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 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 har 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 1.01 og 31.12. Verdier skal oppgis i 1000 kr.
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Vedlegg

Forklaring til vedlegg
Frittstående noter og Vedlegg er slått sammen.

Vedlegg O Generell foretaksinfo.
Vedlegg O tar for seg generell informasj on om virksomheten. Dette innbefatter eierforhold og selskapsform.

Vedlegg A Investeringer
Under tilgang tas med både nye og brukte varige driftsmidler uten hensyn til om de er betalt eller aktivert i
regnskapet. Investeringene skal bruttoføres uten hensyn til hvem som betaler disse. Betales investeringen av flere
energiverk skal hvert selskap føre opp sin andel av investeringen. Salg av varige driftsmidler skal regnes til salgsverdi.

Som varige driftsmidler regnes alle driftsmidler som har en brukstid på 1 år eller mer, både aktiverte og direkte
utgiftsforte.

Oppgi bruttoverdien etter fradrag av inngående merverdiavgift og med tillegg av investeringsavgift. Verdien av
investeringer utført av egne ansatte skal være med, både innkj øpte 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 har investeringer i flere fylker, skal disse fordeles fylkesvis.

Vedlegg B ENØK  -  regnskap med aktivitetsoversikt
Vedlegget har ikke koblinger til andre deler av rapporteringen. Kostnader ved lovpålagt enøk-virksomhet kan dekkes
inn gjennom påslag på overføringstariffen, dvs. utover inntektsrammen. Regnskapsmessig skal derfor kostnader og
inntekter knyttet til enøk-virksomheten rapporteres under resultatenheten "Øvrig virksomhet".

Omradekonsesj ona rer med konsesj on tildelt etter 199 1 er i henhold til forskrift til energiloven § 3-7a pålagt et
særskilt ansvar for nøytral og tverrfaglig veiledning om effektiv energibruk og energieffektiv teknologi. Nærmere
retningslinjer for dette er gitt i «Retningslinj er for energiøkonomisering» av februar 1994 .

Områdekonsesj onærer med konsesj on eldre enn 199 1 kan dekke kostnader ved slik virksomhet på linj e med de
konsesj onærer som har enøk-krav i områdekonsesjonen.

Lov åla t en k-virksomhet omfatter enøk-aktiviteter konsesj onæren driver overfor egne nettkunder og innenfor
retningslinj ene for energiøkonomisering, j fr . $ 3-7 a i forskrifter til energiloven. Kostnader knyttet til den lovpålagte
enøk-virksomheten kan dekkes gjennom et påslag på overføringstariffen med inntil 0,2 r e, eller 0, 3 9re dersom
konsesj onæren er tilknyttet/har samarbeidsavtale med et regionalt en k-senter. 0,2 r e påslaget er nærmere beskrevet
i rundskriv ME 1/94 fra NVE av 0 1.02 .94 . Økningen i påslaget med 0, 1 øre (fra og med 1997) er beskrevet i NVEs
rundskriv ME 2/96 av 09. 10.96.

Anvendelse av 0, 1 øre påslaget er underlagt spesielle kriterier . Påslaget skal rapporteres i regnskapsoversikten, men
ikke i aktivitetsoversikten i vedlegg B . Fordi midlene i sin helhet anvendes gjennom de regionale enøk-sentrene vil
sentrene rapportere anvendelsen av  0,1 øre midlene direkte til NVE . (Heller ikke eventuelle 0,1 øre aktiviteter hos
omradekonsesj ona ren, pa oppdrag fra det regionale enøk-senteret, skal fremgå i aktivitetsoversikten.)

Annen enøk-virksomhet omfatt er enøk-aktiviteter som faller utenfor lovpålagt enøk-virksomhet. «Lovpålagte
enøk-aktiviteter» et everk evt. har utført på oppdrag fra andre everk føres som lovpålagt enøk-virksomet av
det everk som har fått tjenestene utført, og ikke av det everk som har utført arbeidet.
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Regnskapsoversikt, lovpålagt  og  annen enøk-virksomhet
Det skal for lovpålagt virksomhet skilles mellom 0,2 øre midler og 0, 1 øre midler.

Driftsinntekter
Inntekten for lovpålagt enøk-virksomhet er inkludert også i resultatregnskapet (post 320 i resultatregnskap et) .
"Andre enøkinntekter" i kolonnene for lovpålagt enøk-virksomhet kan være anvendelse av overskudd fra everkets
virksomheter, evt. andre tilskudd/overføringer. Inntekten for annen enøk-virksomhet vil også inngå i
resultatregnskapet (post 350 i resultatregnskap et).

Driftskostnader
Driftskostnadene for enøk-arbeidet (lovpålagt enøk-virksomhet og annen enøk-virksomhet) skal inndeles i everkets
egne kostnader og tj enester kj øpt eksternt.

Everkets interne enøk-virksomhet skal spesifiseres i lønn og andre personalkostnader (andel av p ost 500 i
resultatregnskap et) , og andre driftskostnader (andel av p ost 440, 600, 780, 798, 799 i resultatregnskap et). Det
forutsettes at det ikke påløper interne driftskostnader i forbindelse med lovpålagt virksomhet knyttet til 0,1 øre
påslaget, idet disse midlene i sin helhet skal anvendes gjennom regionale enøk-sentre.

Eksternt kj øp av enøk-relaterte tjenester skal spesifiseres m.h.p. tj enester kj øpt hos regionalt enøk-senter, og tj enester
kj øpt hos f.eks. andre everk, konsulenter, media, trykkeri, etc . (andel av p ost 600 i resultatregnskap et) .

Driftsresultat for lovpålagt enøk-virksomhet skal i prinsippet være kr . 0. Dersom det fremkommer positivt eller
negativt resultat skal årsaken til dette forklares verbalt. Positivt eller negativt driftsresultat for lovpålagt virksomhet
ett år skal alltid søkes utlignet i påfølgende år.

Aktivitetsover sikt og akt ivitetsindikatorer , lovpålagt og annen enøk-vir ksomhet
Det skal ikke rapporteres aktiviteter på basis av 0, 1 øre midler, som presisert tidligere. Det er i den forbindelse viktig
at 0,1 øre aktiviteter kan identifiseres og skilles fra 0,2 øre aktiviteter i den rapportering som foregår fra regionalt
enøk-senter og områdekonsesj onæren.

Som det framgår av vedlagte rapporteringsskjema for året 1997 er følgende aktivitetsinndeling foretatt:

• Generell informasj on

• Undervisning
• Individuelle energianalyser

husholdninger
næringsbygg

• Kursvirksomhet og veiledning i energioppfølging
husholdninger
næringsbygg

• Diverse annet

"Generell informasj on" omfatter annonsering, brosj yrekampanj er, andre trykksaker , svar på direktehenvendelser til
everk/enøk-senter , foredrag i lag og foreninger, etc.

Undervisning omfatter all undervisning i skoleverket (men ikke kursvirksomhet for driftspersonale). Dette er en
aktivitet som ikke eksplisitt nevnes i retningslinj ene, men som NVE har inntrykk av at mange konsesj onærer driver.
NVE ønsker derfor oversikt over dette .

Som det framgår er det for aktivitetene "individuelle energianalyser" og "kursvirksomhet og veiledning i
energioppfølging" også foretatt en inndeling etter kundegruppe. Kundegruppene er "husholdninger" og
"ne ringsbygg". "Husholdninger" kan også omfatte fritidsboliger. "Næringsbygg" er en fellesbetegnelse på alle
offentlige og private industri-, yrkes- og tj enestebygg.

Individuell energianalyse omfatter enkle foranalyser og beregninger og bruk av normtall som resulterer i konkrete
forslag til enøk-tiltak og utarbeidelse av effekt- og energibudsj ett. Grensen mellom lovpålagt enøk-virksomhet og
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annen enøk-virksomhet vil på dette området som oftest gå på omfanget og ressursbruken i den enkelte
rådgivningssak. Analyser av type "enøk-sjekken" inngår som individuell energianalyse under lovpålagt virksomhet.

Kursvirksomhet og veiledning i energioppfølging omfatter aktiviteter rettet mot driftspersonell eller tilsvarende.
Også på dette området vil det gå et skille mellom lovpålagt enøk-virksomhet og annen enøk-virksomhet avhengig av
ressursbruken på den enkelte sak. Kurs og kortere oppfølging regnes som lovpålagt enøk-virksomhet.

Diverse annet vil typisk bestå av felleskostnader, kostnader knyttet til egen kompetanseoppbygging, administrasj on,
og andre kostnader i forbindelse med lovpålagt enøk.

Ressursbeskrivelse
I rapporteringsskj emaet skal det rapporteres kostnader (i 1000 kroner) knyttet til utførelse av de ulike aktivitetene.
For enøk-aktivitetene vil det være summen av:

• Personalkostnader
• Øvrige driftskostnader

Personalkostnader består av lønninger og arbeidsgiveravgift. Øvrige driftskostnader består av materiell, kjøpte
tj enester etc. Summen av personalkostnader og øvrige driftskostnader angir den samlede kostnaden for utførelse av
en bestemt aktivitet.

Som ledd i a fa en bedre oversikt over den totale enøk-virksomheten i Norge bes det om at tilsvarende opplysninger
rapporteres også for annen enøk-virksomhet, se rapporteringsskjema.

Merk at sumtall nederst til høyre under "Kostnader fordelt på aktivitet og utførende enhet" skal samsvare med
respektive "Sum driftskostnader enøk (B)" i regnskapsoversiktens kolonner for "lovpålagt virksomhet 0,2r e" og
"Annen virksomhet".

Volumbeskrivelse
Videre skal det i rapporteringsskjemaet rapporteres «volumtall» som er ment a si noe om aktivitetsnivået i
virksomheten. Det har vært problematisk a finne gode aktivitetsindikatorer da aktivitetsomfang og -innhold for hver
enkelt aktivitet ofte er sammensatt. Av rapporteringsskjemaet framgår det imidlertid at følgende aktivitetsindikatorer
skal rapporteres:

For aktiviteten undervisning skal følgende aktivitetsindikator rapporteres:
• antall underviste skoleklasser

For aktiviteten individuelle energianalyser skal følgende volumbeskrivelser rapporteres for hver kundegruppe:
• antall saker
• rådgivet besparelse i kWh/ar

Antall saker skal inkludere både skriftlige og muntlige råd i den grad disse medfører konkrete råd om tiltak som
medfører mulig energibesparelse.

Rådgivet besparelse skal kun rapporteres i den grad det er gitt skriftlig råd om besparelse. Med andre ord ønsker
NVE a begrense rapporteringen av "r adgivet besparelse" til saker som er skriftlig dokumentert.

I de energianalyser hvor det opereres med besparelse i kWh/år rapporteres sum rådgivet besparelse. Analyser som gir
råd om overgang fra en energibærer til en annen holdes utenfor oppstillingen for rådgivet besparelse.

For aktiviteten kursvirksomhet og veiledning i energioppfolging ska] folgende volumbeskriyelse rappor t eres for hyer
kundegruppe:
• antall personer som enten har deltatt på kurs og/eller blitt veiledet.

Aktivitetsindikatorene ovenfor dekker dessverre ikke aktivitetene generell informasj on og diverse annet. For disse
aktivitetene har det ikke vært mulig a etablere hensiktsmessige aktivitetsindikatorer.
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Som ledd i a fa en bedre oversikt over den totale enøk-virksomheten i Norge bes det om at tilsvarende opplysninger
rapporteres også for annen enøk-virksomhet, se rapporteringsskjema.

Vedlegg C Brensel og hj elpestoffer
Avsnittet skal omfatte forbruk av drivstoff til egne biler og andre transportmidler , oppvarming av kontorer m .v., i
tillegg til brensel brukt til produksj on av elektrisitet og fj ernvarme.
Brenselolj e for mottrykksanlegg tas bare med i den utstrekning mottrykksanlegget kan belastes for olj en. Unngå her
dobbelttelling med industristatistikken (gjelder industriforetak).  Kolonne 3  og  4 gj elder 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 a varme opp vannet. Elektrisitet brukt til a drive pumper og vifter skal ikke inkluderes i kolonne 5, kun i
kolonne I . Forbruk av elektrisitet i alt i kolonne 5 skal være summen av elektrisitet til varmepumper og
elektrokj eler.

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

Vedlegg D Spesifikasj on av kraftsalg
Del I. Kraftsalg til treforedling, kra ftintensiv industri, gruvedrift og raffinerier.
Spesifiser salget oppgitt på disse gruppene i Note I på enkeltbedrifter. Definisj on av kraftintensiv industri finnes i
veiledningen til Note I .
Del 2. Kraftsalg utenom egen områdekonsesjon

Kraftsalg utenom egen områdekonsesj on skal inkluderes i note 1.1 og note 1.2 sammen med kraftsalg innenfor egen
områdekonsesj on. Kraftsalg utenom egen områdekonsesj on spesifiseres på et utvalg næringer i tabell nr 2 av vedlegg
D.
Del 3. Kraftsalg til e lektrokjeler.
Spesifiser salg av all kraft til elektrokjeler, både fast og tilfeldig, etter størrelse på elektrokj elen (installert effekt).
Sentralvarmekj eler har lavttrykk og er som oftest brukt i villa og til oppvarming. Industrikj eler brukes hovedsakelig i
produksj ons og industriprosesser , men kan brukes til oppvarming. Industrikjeler har høyt trykk.

Vedlegg E Forklaring til øvrig virksomhet, aktivering og tilskudd
Vedlegg E skal gi en forklar ing til hva som inkluderes i resultatenheten øvrig virksomhet.

Vedlegget skal også gi en beskr ivelse av hvilke kriterier everket legger til grunn ved aktivering kontra kostnadsføring
av kostnader.

Omsetningskonsesj onæren skal forklare behandlingen av statstilskudd, tilknytningsavgifer, anleggsbidrag o.l.
Statstilskudd og anleggsbidrag kommer til fradrag i kostnader som aktiveres. Verdier skal oppgis i note 17.

Vedlegg F Kraftstasj oner
Kraftstasj onene grupperes på følgende måte:

V ANNKRAFf ST ASJONER
11 Ordinære vannkraftmaskiner
12 Pumpekraftmaskiner

V ARMEKRAFTST ASJONE R
2 1 Gassturbin-kraftstasj on
22 Diesel-kraftstasjon
23 Mottrykk-kraftstasj on, olje m.v.
25 Varmekraftstasjon fyrt med olj e, gass eller kull
27 Andre konvensj onelle varmekraftstasj oner
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PUMPESTASJONER
3 1 Rene pumpestasj oner
32 Kombinerte pumpe- og kraftstasjoner

VINDKRAFT
4 1 Vindkraftverk

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

Middelproduksj on er gjennomsnittlig kraftproduksj on over de siste 10 ar.

Eget forbruk av kraft i kraftstasj onene inkluderer ikke pumpekraft eller tap ved overføring ut av kraftstasj onen. Eget
forbruk måles før uttak kraftstasj onsvegg.

Deleide anlegg: For deleide anlegg oppgis totaltall (100 prosent) for hvert anlegg, men under "Uttak netto
produksj on fra deleide anlegg" oppgis bare energiverkets netto uttak av kraft fra det deleide verket i perioden.

Samlet nettoproduksj on (bruttoproduksj on fratrukket forbruk) skal stemme overens med Salg av konsesj onskraft og
Internt energisalg i Note 2.2, dersom everket har omsetningsavdeling.

Vedlegg  G  Andeler i andre everk
Andeler i andre everk skal beskrives i vedlegg G. I noten skal det spesifiseres hvilke everk man har 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 presentasj onsform i den rapporterte resultat- og
balanseoppstilling.

Alle omsetningskonsesj onærer skal innrapportere egen virksomhet relatert til aktiviteter vedrørende kraftomsetning
og kraftoverføring til NVE. Dette innebærer at dersom det deleide everket selv innehar omsetningskonsesj on, skal
everket sende inn regnskapsrapportering til NVE . Innarbeiding av andeler i deleide everk der det deleide everket selv
har regnskapsplikt, skal foretas i deleiernes regnskapsrapportering i kolonne for avstemming/eliminering for å oppnå
samsvar mellom årsrapport og regnskapsrapportering til NVE.

Det skal være konsistens mellom regnskapsføring av kostnader, inntekter og kapitalverdier for de rapporterende
enheter. Dette innebærer at kostnader og inntekter ved virksomheten skal innrapporteres for samme enhet som
innrapporterer virksomhetens anleggsmidler og avskrivninger på disse.

Alle konsesj onærer som har nettvirksomhet plikter asende inn regnskapsrapportering til NVE.

Vedlegg H Overførings- og fordelingsanlegg
Anlegg knyttet til overfr i ngstj enester skal i vedlegg H rapporteres i fysiske enheter. For distribusjonsnett ,
regionalnett og eventuelle sentralnettsanlegg skal linjene vises pr 0 1.0 1 og pr 3 1.12 fordelt på luftledninger,
j ordkabler og sj k abler for ulik nominell spenning. Lin 'elen de skal o is i km. Linj elengde beregnes som anta ll
kurser ganger antall km. Stolperekker med to kretser tas derfor med i dobbelt lengde.

Transformatoranlegg skal i vedlegg H rapporteres ved; antall transformatorer , transformatorenes samlede ytelse i
kVA,  samt antall transformatorstasj oner i form av luftoppheng, nettstasj oner osv. For fordelingstransformatorer med
nedtransformering til < 1 kV skal anleggene deles mellom anlegg tilknyttet kabelnett på primærsiden og anlegg
tilknyttet luftnett på primærsiden. Vi forholder oss altså her til høyspentdelen 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.
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Vedlegg H åpnes ved å dobbeltklikke på knappen Vedlegg i hovedmenyen. Anleggene skal rapporteres fylkesvis.
Vedlegget foretar automatisk summering av linj er i alt.

Vedlegg I Utvikling levert energi
Vedlegg la, lb og le skal fylles ut av henholdsvis sentral-, regional- og sentralnettseiere. Vedlegg Id summerer
verdier fra la, lb og le. Det skal ikke registreres verdier i vedlegg Id.

Utvekslingspunkt mot tilgrensende nett:
Et utvekslingspunkt er her definert som et punkt der det skj er utveksling av elektrisk energi og som definerer en
overgang mot tilgrensende nett. Tilgrensende nett er her definert som nett med annen eier eller annet nettnivå
(uavhengig av eier). Utvekslingspunktene nummereres automatisk i tabellene. For oversiktens del er det avsatt en
kolonne som spør etter utvekslingspunktets navn. Spenningsnivå angis som det nivået der målingen foretas for
oppførte data om utvekslet energi. I kolonnen "utveksling mot nett" gis navnet på det nett som utvekslingen foretas
mot, f.eks. "eget distribusj onsnett" eller "< navn pa everk> regionalnett" . Med "E nergi ut/MWh" menes den
energimengde (brutto) som leveres til tilgrensende nett i det aktuelle utvekslingspunkt. Tilsvarende menes med
"E nergi inn/MWh" den energimengde som mates inn i aktuelle utvekslingspunkt fra tilgrensende nett.

Med "levert energi til sluttb ruker/MWh" menes energimengden som leveres til sluttbruker på aktuelle nettnivå. En
sluttbruker er definert som kj øper av elektrisk energi som ikke selger denne videre. Med ' innmatet prod. i eget
nett/MWh" menes summert produksjon som er tilkoblet det aktuelle nettet. "ta p/MWh" skal føres opp.

Som en kontroll for rapporteringen for hvert vedlegg (Ia, lb og le) kan det settes opp en "balanseoversikt" der sum
u tmatet energi" pluss "levert energi til sluttbruker " pluss "tap" skal være lik sum "i nnmatet energi" pluss "innmatet
prod. i eget nett" .

Prognosert endring i levert energi fra 1998 til 1999:
Levert energi som grunnlag for økning av inntektsrammen er definert i "Retningslinj er for inntektsrammen for
overf øringstari ffene" .

Som grunnlag for NVEs oppj ustering av inntektsrammen bes netteier om aangi forventet økning i levert energi som
en prosentsats på grunnlag av levert energi i 1998. Angivelsen bør ta utgangspunkt i NVEs definisjon av økningen i
levert energi slik den framkommer i "Retningslinj er for inntektsrammen for overforingstariffen".

Vedlegg Id summerer opp tallene fra vedlegg Ia, lb, og le, og beregner størrelsen "økning i levert energi " på
grunnlag av innrapporterte tall for hvert nettnivå for en økning fra 1998 til 1999 og sum levert energi for 1997. Dette
blir ikke den korrekte økning, da dette fordrer tilgang på data for 1998, noe som først foreligger neste år. Imidlertid
er dette ment å være en angivelse av størrelsen "økning i levert energi" .

Vedlegg J Resultatregnskap fellesnett
Vedlegget skal fylles ut av operatør av fellesnett. Navn på fellesnett legges inn. Det skal fylles ut nytt vedlegg for
hvert enkelt fellesnett konsesj onæren er operatør for. "N ytt fellesnett"-knappen benyttes for agenerere nytt vedlegg.

I linj ene for "Ti llatte kostnader/inntektsramme" skal tillatte kostnader iht. NVEs vedtak registreres. Det er sum
tillatte kostnader som legges til grunn ved beregning av mer-/mindreinntekt (over-lunderdekning) i fellesnettet.
Kostnader ved kj øp av overfr ingstjenester og kostnader ved innleie av anlegg skal registreres under "Tillatte
kostnader/innt ekts ramme" og overføres deretter automatisk til tilsvarende linj er under "Faktiske kostnader".

Det vises til "Retningslinj er for inntektsrammen for overfr ingstariffene" .
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Vedlegg K Godtgjørelser El/Tele-virksomhet
Dersom televirksomhet av kommersiell karakter nyttiggjør seg av anlegg knyttet til netteiers monopolvirksomhet skal
godtgjørelser til netteier spesifiseres i note K.

Det skal benyttes en linj e for hver godtgjørelse.

Kolonne 2:
Kolonne 3:
Kolonne 4:
Kolonne 7:

Kolonne 8:

Arlig(e) godtgjorelse(r) skal føres i tabell I "ARLIG GODTGJORELSE.
Kolonne ] : Angi type godtgjørelse (kontanter, aksjer, etc) og om godtgjørelsen kan variere fra år til år, eller

om godtgjørelsen vil være lik for hvert år avtalen gjelder.
Navn på selskap godtgjørelsen kommer fra.
Angi avtaleperioden, d.v.s. perioden som godtgjørelsen gjelder for.
Beregnes automatisk på grunnlag av datoene i kolonne 3.
Angi verdi godtgjørelse (i tusen kroner) for regnskapsåret 1997. Tilsvarende beløp føres manuelt i
post 390 under resultatenhet "Øvrig virksomhet".
Beregnes automatisk på bakgrunn av den årlige godtgjørelsen som er angitt i kolonne 7.
Konsesjonærens totale tillatte inntekt reduseres med et tilsvarende beløp ( 80% av beløpet i
kolonne 7).

Godtgjørelser som omfatter mer enn ett år skal føres i tabell 2 "ANNEN GODTGJØRELSE"
Dersom antall år (perioder) godtgjørelsen gjelder for er uendelig  (n= oo ) er den årlige verdien av godtgjørelsen, lik
den risikofrie rente n som benytte s multiplisert med verdien av godtgjr e lsen (x= V R ) og tabell 1 "Ar lig
godtgjørelse" skal benyttes.

Kolonne 1:
Kolonne 2:
Kolonne 3:
Kolonne 4:
Kolonne 5:
Kolonne 6:

Kolonne 7:

Kolonne 8:

Angi type godtgjørelse : kontanter, aksjer, etc.
Navn på selskap godtgjørelsen kommer fra.
Angi avtaleperioden, dvs perioden som godtgjørelsen gjelder for.
Beregnes automatisk på grunnlag av datoene i kolonne 3 (n) .
Angi verdi for godtgj r e lse som gjelder for perioden som er spesifisert i kolonne 3 (V, ).
Angi den risikofrie renten (R,) for det året avtalen om bruk av anlegg tilknyttet
monopolvirksomheten ble inngått (1994: 6%; 1995 : 6,5%; 1996: 6,5%; 1997: 6,3%).
Årlig verdi godtgjr else (x) beregnes automatisk på bakgrunn av verdiene i kolonne 4 og 5, samt en
angitt riskiofri rente i kolonne 6 (se formel nedenfor).
Beregnes automatisk på bakgrunn av den årlige godtgjørelsen som er beregnet i kolonne 7, dvs
80% av verdien i kolonne 7. Beløpet i kolonne 8 reduserer konsesjonærens totale tillatte inntekt
med tilsvarende belp .

"Sum total" er lik summen av "sum årlige godtgjørelser" og "sum andre godtgjørelser" i henholdsvis tabell I og
tabell 2. "Sum total" for kolonne 8 representerer 80 % av den årlige verdi for godtgjørelser fra televirksomhet.
Konsesjonærens tillatte inntekt vil bli redusert med et tilsvarende beløp.

Det er anledning til å benytte kommentarfeltet for å gi utfyllende opplysninger .

Følgende formel er benyttet for å beregne årlige godtgjørelser når godtgjørelsen omfatter flere år:
Hvor:
x =Årlig verdi godtgj ørelse
V = Verdi godtgjorelse ved avtaletidspunkt
R, = Risikofri rente
n = antall perioder (år) avtalen gjelder for

r = . R, · (1+ R, )"
"  (1+ R, )" - 1
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Kontrollbi Ide

Forklaring til kontrollbilde
Kontrollbildet viser utvalgte nøkkeltall for everket, og framkommer 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 for everket 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
balanseskj ema, note 5.1, note 4, vedlegg H og kommentarfeltet ved atrykke på knappene nederst i skj ermbildet.
Endringer oppdateres i kontrollbildet ved at man trykker F9 .

Vi ber om at en spesielt merker seg følgende:

Justert tillatt inntekt i eget nett justert for EI/Tele-inntekt
Justert tillatt inntekt i eget nett iht. NVEs vedtak er lagt inn i rapporteringsprogrammet. Dersom konsesj onæren ikke
har El/ televirksomhet/det ikke mottas godtgjørelse for EI/Tele-virksomhet vil verdien som fremkommer her tilsvare
justert tillatt inntekt i eget nett iht. NVEs vedtak. Godtgjørelser for EI/Televirksomhet skal registreres i vedlegg  K.

Sum eiendeler pr. 1.1 og pr. 31.12
Sum eiendeler pr. 1.1 og pr. 3 1.12 framkommer i balansen ved summering av Post 100 Sum Omløpsmidler, Post 110
Sum finansmidler og Post 185 Sum driftsmidler etter fordeling. Sum eiendeler skal framkomme fordelt på de ulike
resultatområdene samt for sum selskap.

Sum Gjeld / egenkapital pr. 1.1 og pr. 31.12
Sum Gjeld / egenkapital pr . 1.1 og pr. 3 1.12 framkommer i balansen ved summering av Post 200 Sum kortsiktig
gjeld, Post 2 10 Sum Langsiktig gjeld og Post 220 Sum egenkapital. Sum gjeld / egenkapital skal kun framkomme for
sum selskap. SUM EIENDELER OG SUM GJELD  I  EGEN KAPITAL PR. 1.1 OG PR. 3 1.12 SKAL STEMME
OVERENS FOR SUM SELSKAP.

Driftsresultat
Driftsresultatet framkommer i resultatregnskapet, og skal vises for resultatområdene samt for sum selskap.
Driftsresultatet framkommer som sum driftsinntekter (postene 3 10-398) - sum driftskostnader (postene 4 10-798) -
post 799 fordeling av felleskostnader. Driftsresultatet for sentralnett , regionalnett og distribusj onsnett skal være
hensyntatt mer- eller mindreinntekt på overføringstj enester, j f. post 330 i resultatregnskapet (note 5.1 og 5.2).

Årsoverskudd eller årsunderskudd
Årsoverskudd eller årsunderskudd framkommer 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 * 100. Gj ennomsnittlige driftsmidler er gitt ved (bokført verdi pr. 1.1 + bokfort verdi pr. 31.12) /2.

Interne posteringer
Interne posteringer i resultatregnskap og balanse skal vise O i kolonne for sum selskap. Dette gjelder post 104
Fordringer, interne, ikke rentebærende, post 181 Fordeling felles driftsmidler, Post 398 Internprisede tj enester, Post
798 Internprisede tj enester samt post 799 Fordeling av felleskostnader. Viser kontrollnoten andre tall enn Ofor 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. 1.1 og pr. 3 1.12 skal i kontrollnoten framkomme for resultatområdene
sentralnett , regionalnett, distribusj onsnett samt for sum selskap. Kolonnen for sum selskap vil dermed vise sum
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driftsmidler for nettvirksomheten (monopolvirksomheten). Sum driftsmidler framkommer i balansen fra post 180 +
post 181 fordeling felles driftsmidler . Gjennomsnittlige driftsmidler er gitt ved (bokført verdi pr. 1.1  +  bokført verdi
pr. 31.12) /2. Gjennomsnittlige driftsmidler vises for resultatområdene sentralnett, regionalnett samt distribusjonsnett
(monopolvirksomheten). Kolonnen for sum selskap viser dermed sum gjennomsnittlige driftsmidler for
nettvirksomheten (monopolvirksomheten).

Netto arbeidskapital
Netto arbeidskapital blir beregnet som 1% tillegg på gjennomsnittlige driftsmidler. Netto arbeidskapital skal
framkomme for resultatområdene sentralnett, regionalnett samt distribusj onsnett (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 dermed vise total nettkapital (kapitalgrunnlaget for avkastning i nettvirksomheten).

Avkastning
Avkastningen framkommer som et prosenttall, og er gitt ved formelen (driftsresultat*lOO I nettkapital).
Avkastningen vises for resultatområdene sentralnett, regionalnett samt distribusjonsnett (monopolvirksomheten).
Kolonnen for sum selskap viser dermed avkastningen på investert kapital i nettvirksomheten (monopolvirksomheten).
Avkastningen skal vise den tilbakeholdte avkastning på nettkapitalen, dvs. etter at beregnet mer- eller mindreinntekt
er hensyntatt, j fr. post 330 mer- / mindreinntekt på overføringstj enester i resultatregnskapet (note 5.1 og 5.2).

Antall abonnementer  /  målepunkt
Antall abonnementer / målepunkt vises i kontrollnoten for resultatområdene regionalnett og distribusjonsnett. Antall
abonnementer / målepunkt i regionalnettet spesifiseres i note 4 .3, og i distribusj onsnettet i note 4 .4.

Energi levert
Energi levert skal framkomme i MWh, og vises i kontrollnoten for regionalnettet og distribusj onsnettet. Energi levert
fra regionalnettet spesifiseres i note 4 .3, og energi levert fra distribusjonsnettet spesifiseres i note 4.4.

Nettanlegg pr. 3 1.12 (km)
Nettanlegg pr. 31.12 er i kontrollnoten vist for resultatområdene regionalnett og distribusjonsnett. Antall km. av de
ulike nettanleggene som er spesifisert i vedlegg H for regional- og distribusj onsnett pr. 3 l.12 er summert. Gate og
veilys er ikke inkludert.

Sum overføring av kraft til slutt brukere fra note 1.1 og note 4.3 og 4.4.
I denne kontrolltabellen sammenlignes tall fra note 1.1 og note 4.3 og 4.4. Sum Inntekt prioritert, Inntekt uprioritert,
Mengde prioritert og Mengde uprioritert fra note 4.3 og 4.4 skal stemme overens med totale overf rings tall fra
note 1. Den nederste raden skal vise null. I note 4.3 A og B summeres kun tall for Næring, nettnivå 1
(regionalnettets linjer) og Næring, nettnivå 2 (hovedtrafo). I note 4.4 A og B summeres ikke prioriterte uttak Andre
nett.

K raftbalanse
Samlet kraftsalg skal samsvare med samlet krafttilgang for everket.
Sum kraftsalg finnes av note 1.1 og 1.2 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 produksj on (Årets produksj on fratrukket eget forbruk og
pumpekraft) pluss note 10.1 Energikj øp ved kraftomsetning (fratrukket internt kjøp fra produksjon) pluss note 10.2
Energikjøp ved produksjon.

Kraftbalansen beregnes fra de ulike deler av rapporteringen som følger:
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Tilgang kr aft MWh Salg av kraft MWh
Netto produksjon egne anlegg Bilaterale kontrakter
Netto produksjon deleide anlegg Nord Pool ASA

Utlandet / Annet salg
Konsesjonskraft
Tap

= Netto produksjon (Vedle11:11:F) = Salg engros oms / prod (Note 2.1 0g 2.2)
Bilaterale kontrakter
Nord Pool ASA
Utlandet / Annet kip
Deleierkraft
Kr aftkj p (Note 10. 1 og 10.2) Salg av kraft til sluttbruker (Note 1.1 og 1.2)
Sum tilgang kraft Sum sale: av kraft

Sum tilgang kraft minus sum salg av kraft skal være null.
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