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Infoskriv ETØ 3/2015: Om økonomisk og teknisk rapportering til NVE
NVE ønsker med dette infoskrivet å presisere korrekt praksis for rapportering i økonomisk og teknisk
rapportering til NVE og SSB (eRapp).

Bakgrunn
På bakgrunn av kontroll av eRapp for 2013 og tilsyn gjennomført i 2014, har NVE avdekket at punktene
beskrevet under har gitt gjentakende brudd på forskrift om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Punktene omtaler de vesentligste
forhold ved reglene, men er ikke uttømmende. NVE ber om at infoskrivet tas til etterretning og at
selskapene påser at deres rapporteringspraksis er i tråd med regelverket.

1. Rapportering av inntekter og tilhørende kostnader
Inntekter og tilhørende kostnader skal generelt rapporteres på samme virksomhetsområde og separat
(bruttoføring). Inntekter skal ikke rapporteres som negative kostnader, eller omvendt. Inntekter skal heller
ikke rapporteres mot kostnader (nettoføring), eller omvendt.
Eksempler på unntak: Erstatninger skal generelt rapporteres som reduksjon av kostnadene erstatningen
gjelder. Erstatninger fra 3. part for KILE skal rapporteres som inntekt i post 391 under øvrig virksomhet.

2. Direkteføring av inntekter og kostnader
Kostnader, inntekter og driftsmidler skal i størst mulig grad henføres direkte på virksomhetsområdene.
Felleskostnader og felles driftsmidler skal fordeles etter nøkler, jf. kontrollforskriften § 3-2 a). Det er kun
kostnader og driftsmidler som ikke kan henføres til et bestemt virksomhetsområde som skal fordeles etter
nøkler (se avsnitt 7).
"Felles virksomhet" er en hjelpekolonne til bruk for rapportering av kostnader som ikke kan rapporteres
direkte til sitt virksomhetsområde. Det er ikke et ordinært virksomhetsområde hvor det genereres tilhørende
inntekter. Inntektene skal rapporteres direkte på virksomhetsområdene de gjelder.
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3. Rapportering av inntekter ved salg av nettjenester og dekning av merkostnader
Alle tjenester knyttet til nettvirksomheten er nettjenester. Inntekter og kostnader for nettjenester skal
rapporteres på de aktuelle postene under nettnivået tjenesten gjelder. Inntekter fra tilknytningsavgift,
åpning- og stengingsgebyr, fortjeneste ved leveringspliktige kraftleveranser, salg av systemtjenester og
andre inntekter som ikke gjelder tariffering av innlevering og uttak av energi, skal rapporteres på post 340 i
note 5.1.
Inntekter som skal dekke merkostnader for nettjenester, jf. kontrollforskriften § 1-4 annet ledd, kan holdes
utenfor faktisk inntekt. Da skal inntekten rapporteres i post 391 i note 7 på aktuelt nettnivå. Inntekten
kommer i dette tilfellet til fradrag i beregningen av kostnadsgrunnlaget som inngår i beregningen av
selskapets inntektsramme. Alternativt kan inntekten rapporteres på post 340 i note 5.1 under posten
"Andre". Inntekten kommer da ikke til fradrag i beregningen av kostnadsgrunnlaget, men inngår da i faktisk
inntekt.

4. Rapportering av leveringspliktige kraftleveranser
Leveringspliktige kraftleveranser er nettvirksomhetens plikt.
Rapportering av inntekter, energimengder og fortjeneste på leveringspliktige kraftleveranser er endret fra og
med rapporteringsåret 2014. Beregningen av fortjenesten og rapporteringen av kostnadene er uendret.
For leveringspliktige kraftleveranser skal energikjøp rapporteres på post 410 i note 10.1 under
kraftomsetning. Tilhørende kostnader og energimengder for elsertifikater skal rapporteres på post 600 i note
14 under kraftomsetning. Alle resterende kostnader ved ordningen skal rapporters på aktuelle poster under
nettnivået leveringsplikten gjelder.
Salgsinntektene og tilhørende energimengder fra leveringspliktig kraftleveranser skal rapporteres under
kraftomsetning på post 310 i note 1.1 på aktuelle kundegrupper sammen med øvrig energisalg. Samlet
inntekt fra leveringspliktige kraftleveranser, tilhørende energimengder og fortjeneste rapporteres nederst i
note 1.1 på det nettnivået leveringsplikten gjelder for. Fortjenesten blir overført til post 340 i note 5.1.
Fortjenesten fra leveringspliktige kraftleveranser må derfor avstemmes i post 310.
Fortjenesten skal beregnes som fakturert beløp fratrukket kostnadene for energikjøp og elsertifikatene, slik
at driftsresultatet for leveringspliktens isolert sett under kraftomsetning blir null.

5. Rapportering av inntekter for innlevering fra produksjon og relaterte kostnader
til overliggende sentralnett
Innlevering fra produksjon i regional- og distribusjonsnett skal rapporteres på post 320 i henholdsvis note
1.4 og 1.5. Hvert kraftverk skal rapporters med navn, tilhørende midlere årsproduksjon i MWh og innlevert
energi i MWh og tilhørende inntekter under henholdsvis andre tariffledd og energiledd. Tariffinntekt som
gjelder produksjonsrelatert nettanlegg skal rapporters under PRN. Andre inntekter skal rapporters under
"Andre".
Samlede inntekter for midlere årsproduksjon i regionalnett skal videreføres til sentralnettet. Verdien
rapportert i note 1.4 under andre tariffledd skal derfor samsvare med verdien rapportert på post 430 i note
12.3 på posten innlevering til sentralnettet under kostnadsleddet "Andre".

6. Rapportering av varige driftsmidler i notene 17A, 17B og 18
Inngående balanse for anskaffelseskost og akkumulerte avskrivninger skal samsvare med utgående balanse
året før. Endringer ved årsskifte skal kommenteres i notene 17A, 17B og 18.
I notene 17A, 17B og 18 skal det rapporteres driftsmidler som er i drift. Verdier for anlegg som ikke lenger
er i drift skal rapporteres som avgang under anskaffelseskost og akkumulerte avskrivninger (ajourhold).
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Investeringer skal rapporteres fordelt på nyinvesteringer og reinvesteringer. Nyinvesteringer er oppføring
av nye anlegg eller oppgradering av kapasitet i eksisterende anlegg. Reinvesteringer er investeringer
vedrørende eksisterende anlegg som innebærer vesentlig økt levetid. I de tilfeller hvor oppgradering av
eksisterende anlegg både gir økt kapasitet og økt levetid, skal merkostnaden for økt kapasitet rapporteres
som nyinvestering og resterende som reinvestering.
Verdiene for anlegg skal rapporteres på anleggsgruppen de tilhører. Anlegg som ikke tilhører en bestemt
gruppe rapporteres under "Annet" i note 17A og 17B og "Andre" i note 18.
Anleggsoverdragelser skal rapporteres med førstegangs historisk verdi for anskaffelseskost og tilhørende
akkumulerte avskrivninger. Overdragelser skal rapporteres under kjøp/salg. Ved fusjoner eller i de tilfellene
hvor tilnærmet hele anleggsmassen tilhørende nettvirksomheten overdras, skal verdiene rapporteres på
inngående balanse hos kjøper.
Gevinst/tap ved avgang skal rapporteres på post 383/790 på virksomhetsområdet hvor anlegget har blitt
brukt og rapportert. Ved avgang av felles driftsmidler skal verdiene fordeles etter aktuelle nøkler før de
resultatføres på virksomhetsområdene.
Ensartede prinsipper og praksis skal legges til grunn for registrering i notene 17A og 17B. Dette innebærer
at verdiene for et anleggsmiddel skal rapporters likt i note 17A og i note 17B med hensyn til vurdering av
avskrivningstider, ajourhold for tilgang og avgang osv.

7. Redegjørelse av prinsipper for fordelingsnøkler ved rapportering av
felleskostnader og felles driftsmidler
I følge kontrollforskriften § 3-2 skal alle felleskostnader og felles driftsmidler fordeles ut i fra en vurdering
av virksomhetsområdets ressursbruk. Prinsipper og fordelingsnøkler anvendt ved fordelingen skal gjøres
rede for og skal kunne dokumenteres.
Dokumentasjonen skal vise prinsippene for hvorfor grunnlaget for nøklene gir et rettvisende bilde av
virksomhetsområdenes ressursbruk, verdiene for grunnlaget, hvordan nøklene er beregnet og hvordan de er
brukt på de faktiske felleskostnadene/-driftsmidlene. Dersom ulike grunnlag eller delnøkler, f.eks. for
kostnad og kapital slås sammen, skal også dette begrunnes. Udokumenterte skjønnsmessige vurderinger er
ikke tilstrekkelig.
Eksempler på fordelingsnøkler og begrunnelse av prinsipp for sammenheng med ressursbruk er beskrevet i
Rundskriv EMØ 2/2005 av 9.mars 2005, avsnitt 2.2.1 Fordelingsprinsipper.
Prinsippene for fordeling av felles kostander og felles driftsmidler skal rapporteres i note 19.

Med hilsen

Tore Langset
seksjonssjef

Thor Martin Neurauter
seniorrådgiver
Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

