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Infoskriv ETØ 3/2016 - Økonomisk og teknisk rapportering til
NVE/SSB for 2015
I dette infoskrivet orienteres det om åpning av rapporteringsverktøyet eRapp II for året 2015.
Innledning
I henhold til energilovforskriften av 7. desember 1990 nr. 959 § 4 - 4 skal omsetningskonsesjonærene
sende inn regnskap til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) etter bestemmelsene i lov av 17. juli
1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og underliggende prinsipper. Dette fremkommer
også av underliggende forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 2-2 med ytterligere presisering. Alle
omsetningskonsesjonærer skal innrapportere sin virksomhet relatert til aktiviteter vedrørende
kraftomsetning, kraftproduksjon, kraftoverføring, tele- og øvrig virksomhet.
Statistisk sentralbyrå (SSB) henter inn data fra NVE med hjemmel i statistikkloven av 16. juni 1989 nr.
54 (§ 2-2 og § 3-2), og benytter opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk.
Krav som må dekkes før innrapportering
Før innrapportering av økonomiske og tekniske data til NVE, må riktig nettleser være på plass. eRapp II
krever Internet Explorer versjon 9 eller nyere versjoner, Chrome versjon 32 eller nyere, Opera versjon
18 eller nyere, Firefox versjon 27 eller nyere.
Innlogging til eRapp II skjer via Altinn.
For å komme inn på internettsidene som omhandler innrapporteringen fra NVE sin hovedside,
benyttes følgende sti:
- Øverst i hovedsiden velger man linken ”Skjema- og rapporteringsordninger”.
- Deretter velges ”Økonomisk og teknisk rapportering for innehavere av omsetningskonsesjon for
elektrisk kraft – «eRapp 2»". Man kommer så direkte inn i Altinn hvor man kan gå videre inn i
eRapp II samt har tilgang til informasjon og veiledning i tilknytning til rapporteringen.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

0301 OSLO

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR
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https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Norges-vassdrags--og-energidirektoratNVE/Okonomisk-og-teknisk-rapportering-for-innehavere-av-omsetningskonsesjon-for-elektriskkraft/

Innrapportering gjennom Altinn
Veiledning for pålogging til eRapp II og gammel eRapp, delegering av rettigheter og tilgang finner man
informasjon om på Altinn-siden henvist til i forrige avsnitt.
Dersom omsetningskonsesjonæren mener at selskapet ikke har innrapporteringsplikt, må NVE gis
tilbakemelding innen 30. april d.å. Fritak for rapportering gis kun for ett år av gangen.
OBS! NVE åpnet eRapp II for innrapportering 7. mars 2016. For nettselskaper skal overføring av
data ikke foretas før mer-/mindreinntektsvedtaket for 2014 er mottatt/registrert. Frister for
innsendelse av rapporteringen går frem av infoskrivets siste avsnitt.

Endringer i rapporteringsverktøyet eRapp II for år 2015
Viktige endringer i dataskjemaene i eRapp II (se skjermbilder i eRapp II og veilederen for
detaljer):
•

Note 5.1 «Beregning av årets mer-/mindreinntekt» er utvidet med en separat linje for
nettinntekter vedrørende arbeid med opp- og nedkobling av byggestrøm. Rapporteringslinjen er
tekstet «Opp-/nedkobling byggestrøm».

•

Note 5.2 «Saldo mer-/mindreinntekt» er endret for å forenkle beregning av rente på mer/mindreinntektssaldo som følge av endringer i kontrollforskriften § 8-7. Fire linjer for
henholdsvis både inngående og utgående balanser for mer-/mindreinntekt er nå redusert til en
linje for inngående balanse og en linje for utgående balanse. Videre vil renten på
merinntektssaldo hvor merinntekten overstiger 25 prosent av tillatt inntekt eksklusive KILEfradrag og korrigert KILE gjelde for hvert nettnivå. Tilsvarende vil mindreinntektssaldo som
overstiger samme prosentsats, men med motsatt fortegn, måtte avskrives på hvert nettnivå før
innlevering av rapporteringen til NVE. Det er opprettet en egen saldo for harmoni mindreinntekt
for selskaper som får vedtak om harmoniinntekt i note 5.2. Se ny note 5.2 for detaljer.

•

Note 7 «Andre driftsinntekter» er endret for separat rapportering av inntekter fra salg av
opprinnelsesgarantier. Rapporteringen gjelder for kraftproduksjon og kraftomsetning.

•

Note 13 «Lønn og andre personalkostnader inkl. pensjon» er endret slik at pensjonskostnader
som er implementert/balanseført direkte mot balanseposter og egenkapitalen og ikke over
resultatet i årsregnskapet, skal inngå i årets resultat på nettvirksomheten m.v. i eRapp.

•

Note 14 «Andre driftskostnader» er endret for separat rapportering av kostnader fra kjøp av
opprinnelsesgarantier. Rapporteringen er spesifisert for kjøp fra henholdsvis konsernselskap og
uavhengig 3. part, og gjelder kun for virksomhetsområdet kraftomsetning.

•

Notene 17 A/B og 18 for nettanlegg og felles driftsmidler har fått separate kolonner for flytting
av verdier mellom disse notene. Dette kan være aktuelt ved endret praksis når det gjelder bruk
av fordelingsnøkler versus at anlegg endrer bruk og kun benyttes på ett virksomhetsområde,
innbetaling av anleggsbidrag på nettanlegg som allerede er satt i drift, m.v.
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•

Resultatpost 798 «Internprisede tjenester» utgår fra og med eRapp 2015. Bakgrunnen er
endringene i kontrollforskriften § 2-8 Kryssubsidiering med nytt krav om fordeling av faktiske
kostnader mellom virksomhetsområder i et nettselskap istedenfor muligheten for salg/kjøp til
markedspriser mellom virksomhetsområdene i et nettselskap etter utgåtte bestemmelser.

•

NVE har tilrettelagt for en enklere rapportering for mindre kraftprodusenter definert som
kraftprodusenter med ordinær omsetningskonsesjon med årlig kraftproduksjon mindre enn 5000
MWh. Forenklet innrapportering forutsetter at man ikke har annen konsesjonspliktig virksomhet
innenfor kraftomsetning og/eller monopolvirksomhet. De forenklede kravene gjengitt i
brukerveilederen til eRapp 2015 punkt 3.7, innebærer blant annet at disse kraftprodusentene
slipper krav om revisorgodkjennelse av sin innrapportering. Se også mer info nedenfor i dette
dokumentet.

Rapporteringen for 2015
Hovedtall for regnskapet må sjekkes i skjermbildet "Oversikt selskapsdata/Selskapsdata" før innsending.
Vi gjør spesielt oppmerksom på at kolonnen for Sum selskap i resultatskjema, balanseskjema og i
"Oversikt selskapsdata" skal stemme overens med selskapets offisielle årsregnskap.
Avstemmingskolonnen benyttes eventuelt til justeringer slik at Sum selskap stemmer overens med
offisielt årsregnskap. Alle justeringer må forklares i eRapp II i skjemaet Kommentarer.
Kommentarer til rapporteringen fra konsesjonær gjennomføres i eget skjema kalt Kommentarer i eRapp
II. Skjemaet Kommentarer må alltid benyttes ved avvik mellom rapporteringen og selskapets
årsregnskap! Kommentarfeltet for NVE sine kommentarer skal ikke benyttes av konsesjonær.
Mer-/ mindreinntekt pr. 1.1.2015 skal stemme overens med mer-/mindreinntekt pr. 31.12.2014 i henhold
til NVEs vedtak.
Rapportering for konsesjonærer som har fusjonert/fisjonert i løpet av regnskapsåret
For konsesjonærer som har fisjonert i løpet av regnskapsåret, skal det sendes inn en
regnskapsrapportering for selskapet som helhet slik det bestod pr. 1. januar 2015. For konsesjonærer
som har fusjonert i løpet av regnskapsåret skal det sendes inn en regnskapsrapportering for det nye
selskapet som helhet. Hvilke selskap som skal rapportere etter fisjon/fusjon og omorganiseringer er
avhengig av om konsesjon er gitt til de(t) nye selskap(ene). Dersom NVE ikke har godkjent
selskapsendringen, eller saken er til behandling hos NVE skal de(t) tidligere selskap rapportere inntil
ny(e) konsesjon(er) er gitt av NVE. Tilsvarende gjelder at det er de(t) nettselskap som har fått tillatt
inntekt fra NVE som skal rapportere.
Rapportering iht. NVEs vedtak
Dersom det foreligger vedtak fra NVE vedrørende forhold som har betydning for den økonomiske og
tekniske rapporteringen til NVE og SSB, skal dette tas til følge ved innrapporteringen. Dersom vedtaket
er klaget inn for Olje- og energidepartementet (OED) skal NVEs vedtak legges til grunn inntil OEDs
endelige vedtak foreligger. I tilfeller hvor vedtaket er påklaget, pålegger ikke NVE konsesjonæren å
avlegge årsregnskap iht. NVEs vedtak. Det vil imidlertid være vanskelig for konsesjonæren å vurdere
sannsynligheten av at vedtaket omgjøres, og dermed hvilke verdier som skal legges til grunn i
årsregnskapet. NVE anbefaler derfor at NVEs vedtak tas til følge også i årsregnskapet.
For kontroll, oppfølging og analyseformål er det viktig at NVEs regnskapsdatabase inneholder korrekte
data for det enkelte regnskapsår iht. NVEs vedtak. NVE pålegger derfor konsesjonæren å rette opp den
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økonomiske og tekniske rapporteringen til NVE selv om årsregnskapet allerede er avlagt og det dermed
oppstår et manglende samsvar mellom årsregnskapet og den økonomiske og tekniske rapporteringen til
NVE og SSB. Avvik skal forklares i rapporteringen og ved avstemming benyttes kolonnen for
Avstemming/Eliminering.
Bruk av dataene
De innsendte regnskapsdata som knytter seg til den konkurranseutsatte virksomheten vil bli behandlet
konfidensielt av NVE. NVE vil benytte regnskapsdata for nettvirksomheten blant annet direkte i
reguleringen av monopolvirksomheten og til utarbeiding av nøkkeltall for hvert enkelt selskap. Data
vedrørende nettvirksomheten vil bli lagt ut på hjemmesiden til NVE på internett.
De innsendte oppgavene til SSB er undergitt taushetsplikt.
Registrering av økonomiske og tekniske data
Det er pr i dag kum mulig å registrere data i eRapp II gjennom å taste inn data direkte i de ulike
skjermbildene.
Den rapporteringspliktige kan til enhver tid kontrollere rapporteringen for differanser/feil ved å benytte
knappen «Kontrollér» i skjermbildene eller ”Kontroller innsending” på Startsiden. Først ved å velge
"Overfør til NVE " på Startsiden vil data bli overført til NVE og SSB. Dersom de automatiske
systemkontrollene ikke finner differanser/feil i registrering av data, vil rapporteringen være låst for
videre registrering. Ved differanser/feil i registreringen vil systemet gi en liste over disse.
Differanser/feil må rettes eller der det er mulig godtas av konsesjonæren før rapporteringen låses for
videre registrering. Først når rapporteringen er låst for videre registrering anser NVE den elektroniske
rapporteringen som sluttført. For at rapporteringen skal være komplett må selskapets årsrapport i PDFformat være lastet opp på siden ”Selskapsinformasjon” i eRapp II, og revisor må ha godkjent rapporten.
Når data er blitt overført til NVE vil NVE distribuere dataene til SSB.
Videre skal årsregnskap for 2015 også sendes til Olje- og energidepartementet v/
Kraftmarkedsseksjonen, Pb. 8148 Dep, 0033 Oslo. Dersom selskapets årsberetning ikke foreligger ved
frist for innsendelse av rapportering, skal denne ettersendes så snart den er ferdig.
Brukerveiledning får man tilgang til på Altinn-siden hvor man kan gå videre inn i eRapp II som
beskrevet ovenfor. Relevante utdrag fra veilederen aktiveres også når man er pålogget
innrapporteringsverktøyet eRapp II og benytter F1-tasten i skjermbildene. En del informasjon følger
også av statuslinjen ved bruk av eRapp II.
Enklere krav til rapportering for mindre kraftprodusenter er implementert fra 2015
Kraftprodusenter må for sin virksomhet inneha en omsetningskonsesjon etter bestemmelsene i forskrift
av 7.12.1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi
m.m. (energilovforskriften) § 4-2 Virkeområdet for omsetningskonsesjon. Omsetningskonsesjonærer
skal rapportere sin virksomhet til NVE. Rapporteringskravene innebærer blant annet at det årlig skal
foretas en innrapportering til NVE ved bruk av rapporteringsverktøyet «eRapp» som de
rapporteringsansvarlige konsesjonærene har tilgang til gjennom den offentlige internettportalen
«Altinn». Rapporteringsperioden samsvarer med kalenderåret.
Noen kraftprodusenter har fått meddelt sin konsesjon på forenklede vilkår, jamfør energilovforskriften §
4-2, 3. ledd. Kriteriet for en omsetningskonsesjon på forenklede vilkår er hvor den konsesjonspliktiges
virksomhet er av «begrenset omfang». Om virksomheten er av begrenset omfang avgjøres gjennom
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søknadsprosessen for omsetningskonsesjon ved seksjon for sluttbrukermarkedet (ETS) som inngår i
avdeling Elmarkedstilsynet (ET) hos NVE. ETS kan kontaktes for nærmere informasjon.
Omsetningskonsesjon på forenklede vilkår innebærer at bestemmelsene i forskrift av 11.3.1999 nr. 302
om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsrammer for nettvirksomheten og overføringstariffer
(kontrollforskriften) del II «Økonomisk og teknisk rapportering» ikke kommer til anvendelse.
Kraftprodusenter med ordinær omsetningskonsesjon og med kraftproduksjon under 5 000 MWh
kan velge å følge minimumskrav beskrevet i veiledningen til eRapp II avsnitt 3.7 Enklere krav til
rapportering for mindre kraftprodusenter fra og med rapporteringen for året 2015.
Dette forutsetter at konsesjonæren ikke har annen virksomhet som også krever omsetningskonsesjon.
Disse enklere kravene innebærer også at kraftprodusenten slipper å innrapportere årsregnskap o.l. I
tillegg slipper man også revisorgodkjennelse som inkluderer å innhente revisorrapporten «Avtalte
kontrollhandlinger», jamfør Revisorskjema i eRapp. Denne rapporteringen anses kostnadsbesparende og
forenkler rapporteringen for konsesjonæren samtidig som NVE/SSB mottar nødvendige data om
konsesjonærens virksomhet.
Frist for innsending
Frist for innsendelse er senest en måned etter at årsregnskapet er fastsatt (regnskapsloven § 8-2).
Årsregnskapet skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt (regnskapsloven § 3-1). Det
skal opplyses om når årsregnskapet er fastsatt. Dette følger av forskrift om økonomisk og teknisk
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 nr. 302, § 2-2, som viser
til de samme krav som er stilt i regnskapslovgivningen.
Dersom det av spesielle årsaker blir problemer med å overholde fristen, kan det søkes om utsettelse i
inntil 4 uker. Utsatt frist kan ikke settes senere enn 1. august, jfr. forskrift om økonomisk og teknisk
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer av 11. mars 1999 nr. 302, § 2-2. Søknad
skal sendes NVE innen 3 uker etter at selskapets årsregnskap er godkjent av generalforsamlingen eller
tilsvarende selskapsorgan. NVE minner om at forsinket innrapportering kan medføre
overtredelsesgebyr/tvangsmulkt. Det gjøres oppmerksom på at de innsendte regnskapene vil bli
gjennomgått og ferdig behandlet fortløpende fra de kommer inn.
Søknadskjema ligger på våre hjemmesider:
http://skjema.nve.no/eDocumentNVE/ViewerNVE.aspx?eDocumentTemplateID=867a3b2f-1bf9-47cda329-e1f14dcfd910

Med hilsen

Tore Langset
seksjonssjef

Geir Røsand
seniorrådgiver
Godkjenningstekst settes automatisk inn ved ekspedering
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