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TILMÆLI FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 8. apríl 1998

um samtengingu á fjarskiptamarkaði sem hefur verið gefinn frjáls
(2. hluti - Aðskilið bókhald og rekstrarbókhald)(*)

(98/322/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA,

sem hefur hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

sem hefur hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
97/33/EB frá 30. júní 1997 um samtengingu í fjarskiptum með
tilliti til þess að tryggja altæka þjónustu og rekstrarsamhæfi með
beitingu meginreglna um frjálsan aðgang að netum (ONP) (1),
einkum 5. mgr. 7. gr.,

og tekur tillit til eftirfarandi:

Í tilskipun 97/33/EB er innlendum eftirlitsyfirvöldum á
fjarskiptasviði veitt mikilvægt hlutverk við að tryggja viðunandi
samtengingu neta, í samræmi við lög bandalagsins, að teknu tilliti
til tilmæla framkvæmdastjórnarinnar sem miða að því að auðvelda
þróun raunverulegs evrópsks heimamarkaðar. Einkum er þess
krafist í 5. mgr. 7. gr. tilskipunar 97/33/EB að framkvæmdastjórnin
semji tilmæli um rekstrarbókhaldskerfi og aðskilið bókhald.

Í 2. mgr 7. gr. tilskipunar 97/33/EB er þess krafist að tiltekin
fyrirtæki, sem innlent eftirlitsyfirvald hefur tilkynnt að hafi sterka
markaðsstöðu (sem nefnast hér á eftir ,,tilkynntir aðilar�), skuli
fara að meginreglum um gagnsæi og kostnaðartengingu að því er
varðar gjöld fyrir samtengingu.

Í 2. mgr. 8. gr. tilskipunar 97/33/EB er þess krafist að tilkynntir
aðilar færi aðskilið bókhald, annars vegar yfir starfsemi sem tengist
samtengingu - bæði eigin samtengingarþjónustu og
samtengingarþjónustu sem er veitt öðrum - og hins vegar yfir
aðra starfsemi, þannig að hægt sé að greina alla kostnaðar- og
tekjuliði - ásamt grundvelli fyrir útreikningi þeirra og upplýsingum
um hvaða aðferðir eru notaðar - sem tengjast samtengingarstarfsemi
þeirra auk nákvæmrar sundurliðunar fastafjármuna og
innviðakostnaðar.

Framkvæmdastjórnin nefnir, í tilmælum sínum 98/195/EB frá
8. janúar 1998 (2) um samtengingu á frjálsum fjarskiptamarkaði
(1. hluti - Verðlagning samtengingar), að heppilegasta aðferðin
við verðlagningu samtengingar sé sú sem byggð er á langtímaspá
um meðaljaðarkostnað, þar eð hún sé í bestu samræmi við
samkeppnismarkað. Þessi aðferð kemur ekki í veg fyrir að notuð
sé rökstudd ,,álagning� til þess að ná inn fyrir sameiginlegum
kostnaði sem búast má við að öflugur rekstraraðili verði fyrir við
samkeppnisaðstæður.

Ef notuð er aðferð við verðlagningu samtengingar sem byggð er á
langtímaspá um meðaljaðarkostnað kallar það á bókhaldskerfi
sem byggt er á gangverði frekar en á upphaflegu kostnaðarverði.
Framkvæmdastjórnin hefur mælst til þess (í tilmælunum frá
8. janúar 1998) að aðildarríkin setji tilkynntum aðilum tímamörk
fyrir innleiðslu nýrra bókhaldskerfa sem byggð eru á
verkgrunduðum kostnaðarreikningi. Þótt uppleitin hagfræðileg/
verkfræðileg líkön séu að verða mjög þróuð eru þau enn ófullkomin
og því er mælt með því að í næstu framtíð séu niðurleitnar og
uppleitnar aðferðir notaðar samsíða.

Samkvæmt 5. mgr. 7. gr. tilskipunar 97/33/EB ber innlendum
eftirlitsyfirvöldum að tryggja að hagsmunaaðilar geti, fari þeir
fram á það, fengið lýsingu á rekstrarbókhaldskerfinu, þar sem
fram koma helstu flokkar kostnaðar og reglur sem notaðar eru við
skiptingu kostnaðar vegna samtengingar. Aðferðir við skiptingu
þarf að sýna nægilega sundurliðaðar til að sambandið milli
kostnaðar og gjalda fyrir netþætti og þjónustu (það er að segja
notkunarþætti) sé greinilegt. Einnig þarf að sýna þann grundvöll
sem notaður er við skiptingu kostnaðar sem ekki er unnt að
flokka. Innlenda eftirlitsyfirvaldið eða annar þar til bær aðili,
óháður fjarskiptafyrirtækinu og viðurkenndur af innlenda
eftirlitsyfirvaldinu, þarf að sannreyna að reglur um
rekstrarbókhaldskerfið séu virtar. Árlega skal birta
fjárhagsgreinargerð um það hvort farið sé eftir reglunum.

__________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 141, 13.5.1998, bls. 6, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 111/98 frá 27. nóvember
1998 um breytingu á XI. viðauka (Fjarskiptaþjónusta) við EES-samninginn
við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB L 199, 26. 7. 1997, bls. 32.

___________________

(2) Stjtíð. EB L 73, 12. 3. 1998, bls. 42.
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Í 1. mgr. 12. gr. og 1. mgr. 13. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og
ráðsins 95/62/EB frá 13. desember 1995 um frjálsan aðgang að
netum (ONP) fyrir talsímaþjónustu (1) er þess krafist að gjaldskrár
fyrir notkun fasta almenna símnetsins og talsímaþjónustu séu í
samræmi við meginreglur um kostnaðartengingu og gagnsæi, einnig
þess að tilkynntir aðilar komi á hentugu rekstrarbókhaldskerfi í
þeim tilgangi. Framlög samtengdra aðila til að koma á kerfum til
að mæta tapi vegna lítillar notkunar eru eingöngu heimil ef innlend
eftirlitsyfirvöld setja hömlur á gjaldskrár vegna þess að
símaþjónusta á að vera á viðráðanlegu verði og aðgengileg í samræmi
við 2. mgr. 12. gr. tilskipunar 95/62/EB. Framkvæmdastjórnin
lætur í ljós þá skoðun, í orðsendingu sinni frá 27. nóvember 1996
um matsviðmiðanir fyrir innlenda tilhögun vegna kostnaðar og
fjármögnunar altækrar fjarskiptaþjónustu og viðmiðunarreglur
fyrir aðildarríkin um starfrækslu slíkrar tilhögunar (2), að rétt sé
að slík tilhögun verði lögð niður fyrir 1. janúar 2000.

Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 90/388/EBE frá 28. júní
1990 um samkeppni á mörkuðum fyrir fjarskiptaþjónustu (3),
eins og henni var breytt með tilskipun 96/2/EB (4), er þess krafist
að aðildarríkin tryggi virka samkeppni milli rekstraraðila á
viðkomandi mörkuðum.

Einkum er krafist gagnsæis í rekstrarbókhaldi fyrirtækja sem veita
aðgang að bæði föstum netum og farsímanetum.

Með 2. gr. tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 95/51/EB frá
18. október 1995 um breytingu á tilskipun 90/388/EBE að því er
varðar afnám takmarkana á notkun kapalsjónvarpsneta þegar látin
er í té fjarskiptaþjónusta sem búið er að gefa frjálsa (5) er þess
krafist að aðildarríkin tryggi gagnsæi bókhalds og komi í veg fyrir
mismunun þegar rekstraraðili, sem hefur einkarétt á að bjóða
fram grunnvirki almenns fjarskiptanets, býður einnig fram
grunnvirki kapalsjónvarpsnets, einkum með það í huga að tryggja
að fjárhagsbókhald sé aðskilið að því er varðar framboð á hvoru
neti fyrir sig og þá starfsemi fyrirtækisins að bjóða fram
fjarskiptaþjónustu. Samkvæmt 1. mgr. 8. gr. tilskipunar
97/33/EB skulu tilkynntir aðilar, sem hafa sérstök réttindi eða
einkarétt á að bjóða fram þjónustu á öðrum sviðum (útsendingu
kapal- eða gervihnattasjónvarps), færa aðskilið bókhald yfir
fjarskiptastarfsemi og aðra starfsemi, að því marki sem krafist
væri ef lagalega óháð fyrirtæki stunduðu viðkomandi
fjarskiptastarfsemi, eða hafa fjarskiptastarfsemi og aðra starfsemi
skipulagslega aðskildar.

Í 3. mgr. 8. gr. tilskipunar 97/33/EB er þess krafist að fyrirtæki,
sem bjóða fram almenn fjarskiptanet eða fjarskiptaþjónustu sem
er öllum aðgengileg, veiti innlendum eftirlitsyfirvöldum í sínu
landi án tafar fjárhagslegar upplýsingar, ef um þær er beðið, eins
sundurliðaðar og með þarf. Innlend eftirlitsyfirvöld geta birt slíkar
upplýsingar ef það stuðlar að frjálsum samkeppnismarkaði, að
teknu tilliti til viðskiptaleyndar.
_______________

Beiting meginreglnanna í þessum tilmælum hefur ekki áhrif á þá
skyldu aðildarríkjanna og fyrirtækja að fara í einu og öllu að
samkeppnisreglum bandalagsins, að teknu tilliti til sérstakra
aðstæðna sem lýst er í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar
um beitingu samkeppnisreglna gagnvart aðgangssamningum á
fjarskiptasviði (6).

Ráðgjafarnefndin, sem komið var á fót með 1. mgr. 9. gr. tilskipunar
ráðsins 90/387/EBE (7) (,,nefndin um frjálsan aðgang að netum�),
hefur veitt þeim meginreglum sem koma fram í þessum tilmælum
víðtækan stuðning og framkvæmdastjórnin hefur tekið ítrasta
tillit til skoðana nefndarinnar.

LEGGUR TIL EFTIRFARANDI:

1. Þessi tilmæli varða aðskilnað bókhaldskerfa og
rekstrarbókhaldskerfa aðila sem innlend eftirlitsyfirvöld hafa
tilgreint að hafi sterka stöðu á markaði (sem nefnast
hér á eftir ,,tilkynntir aðilar�) í samræmi við 2. mgr.
8. gr. tilskipunar 97/33/EB til framkvæmdar á
samtengingarskuldbindingum, með sérstöku tilliti til
meginreglnanna um gagnsæi og kostnaðartengingu.

Tilgangurinn með aðskildu bókhaldi er að veita greiningu á
upplýsingum úr rekstrarbókhaldi til að sýna eins
nákvæmlega og unnt er útkomu einstakra hluta rekstrarins
rétt eins og um aðskilin fyrirtæki væri að ræða.

2. Mælst er til þess að innlend eftirlitsyfirvöld fari fram á það
að tilkynntir aðilar í löndum þeirra sundurliði
rekstrarkostnað sinn, heildarfjármagn og tekjur, í að minnsta
kosti eftirfarandi skiptingu í meginrekstrarsvið:

Grunnnet (samtengingargrunnvirki)

Með grunnnetinu er veitt samtengingarþjónusta,
umflutningsþjónusta og flutningsþjónusta flutningsaðila.

Staðaraðgangsnet (grunnvirki áskriftarnets)

Með staðaraðgangsnetinu eru veittar tengingar við
símnet (8).

Smásala

Smásala tekur til starfsemi sem aðallega tengist framboði
fastrar símaþjónustu og leigulína til neytenda í
viðskiptaskyni. Heimilt er að færa aðskilið bókhald yfir
hvern hluta bókhaldsskyldrar smásölu (svo sem leigulínur
eða símaþjónustu).

(1) Stjtíð. EB L 321, 30. 12. 1995, bls. 6.

(2) COM(96) 608.]]

(3) Stjtíð. EB L 192, 24. 7. 1990, bls. 10.

(4) Stjtíð. EB L 20, 26. 1. 1996, bls. 59.

(5) Stjtíð. EB L 256, 26. 10. 1995, bls. 49.

_________________

(6) Stjtíð. EB C 76, 11. 3. 1997, bls. 9.

(7) Stjtíð. EB L 192, 24. 7. 1990, bls. 1.

(8) Í þessu felast þeir hlutar netsins sem ekki eru næmir fyrir álagi og eru fráteknir
fyrir tiltekinn viðskiptavin, ásamt til dæmis áskriftarnetum og línukortum
og -tengjum á safnstöðvum og/eða skiptistöðvum.
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Önnur starfsemi

,,Önnur starfsemi� er önnur starfsemi tilkynnta aðilans
sem getur tekið til starfsemi sem er ekki bókhaldsskyld auk
annarra tegunda bókhaldsskyldrar starfsemi. Aðskilja þarf
bókhald yfir starfsemi sem er bókhaldsskyld og bókhald
yfir starfsemi sem ekki er bókhaldsskyld.

Í 1. þætti viðaukans er gerð grein fyrir umfangi hvers
rekstrarsviðs. Gjöld fyrir millifærslu milli rekstrarsviða eru
tilfærð í 2. þætti.

Innlend eftirlitsyfirvöld kunna að telja frekari sundurliðun
bókhalds eftir þessari skiptingu í meginrekstrarsvið
heppilega, að teknu tilliti til krafna um gagnsæi og
samkeppni samkvæmt innlendum lögum eða lögum
bandalagsins (svo sem um farsíma, kapalsjónvarp og
alþjóðlega starfsemi).

3. Mælst er til þess að skipting kostnaðar, heildarfjármagns
og tekna fari fram í samræmi við meginregluna um
kostnaðarskiptingu (svo sem með verkgrunduðum
kostnaðarreikningi).

Nauðsynlegt er að sundurliða kostunarkerfi tilkynntra aðila
til að unnt sé, eftir föngum, að skipta kostnaði á sérákveðna
netþætti, einkum í því skyni að ákvarða kostnað
sérákveðinnar samtengingarþjónustu.

Vel skilgreint kostnaðarskiptingarkerfi gerir kleift að skipta
að minnsta kosti 90% kostnaðarins á grundvelli beinnar
eða óbeinnar kostnaðarskiptingar (1).

Mælst er til þess að kostnaður sem ekki er unnt að flokka
(kostnaður sem einungis er unnt að gera grein fyrir með
handahófskenndum hætti) sé greinilega auðkenndur í
aðskildu bókhaldi og hljóti sérstaka meðferð hjá innlendum
eftirlitsyfirvöldum (það er að segja, honum ætti að dreifa
samkvæmt reglum hvers aðildarríkis, í samræmi við
samkeppnisreglur bandalagsins og í samræmi við gagnsæis-
og hlutfallsregluna).

Mælst er til þess að innlend eftirlitsyfirvöld hafi opinbert
samráð við markaðsaðila um traustar aðferðir við skiptingu
og sérstaka meðhöndlun kostnaðar sem ekki er unnt að
flokka.

Í 3. þætti viðaukans er gerð grein fyrir meginreglum um
skiptingu kostnaðar, heildarfjármagns og tekna, sem mælst
er til að farið sé eftir þegar aðskilið bókhald er fært.

Í 4. þætti viðaukans eru leiðbeiningar um beitingu þessara
meginreglna við útreikning á rekstrarkostnaði, að meðtöldum
afskriftum. Hið sama er gert í 5. þætti hvað varðar
fjármagnskostnað og heildarfjármagn og í 6. þætti hvað
varðar tekjur.

4. Í tilmælunum frá 8. janúar 1998 var mælst til þess að innlend
eftirlitsyfirvöld ákveði frest handa tilkynntum
rekstraraðilum til að taka upp ný rekstrarbókhaldskerfi sem
taka mið af gangverði.

Mælst er til þess að innlend eftirlitsyfirvöld, eftir opinbert
samráð við markaðsaðila, ákveði aðferðir og viðmiðanir við
mat á eignum netþjónustu á núvirði.

Mat á eignum skilvirkrar netþjónustu á langtímavirði eða
núvirði, þ.e. því virði sem væri í gildi á öflugum
samkeppnismarkaði, er lykilþáttur í ,,bókhaldsaðferð sem
byggir á gangverði�. Í þessu samhengi er nauðsynlegt að
afskriftir, sem eru hluti af rekstrarkostnaði, séu reiknaðar
út á grundvelli núgildandi mats á sambærilegum eignum, og
þar af leiðandi á bókhald yfir heildarfjármagn einnig að
byggjast á gangverði.

Í viðbæti við viðaukann eru leiðbeiningar um nútíma
eignamat og aðferðir við leiðréttingar á gangverði.

5. Með tilliti til afleiðslu að því er varðar verðlagningu
samtengingar geta innlend eftirlitsyfirvöld farið fram á að
skilvirkniviðmiðunum verði beitt þar eð raunin er sú að
verðgildi netkerfis, sem fæst með bókhaldsaðferð sem byggir
á gangverði, sýnir ekki að fullu kostnað öflugs rekstrar-
aðila (2). Í þessu skyni hentar að vísa til samtengingargjalda
samkvæmt ,,bestu viðteknu starfsvenjum� sem kveðið er á
um í tilmælunum frá 8. janúar 1998.

6. Mælst er til þess að rekstraraðilar, sem færa þurfa aðskilið
bókhald, leggi fram rekstrarreikning og efnahagsreikning
fyrir hvert og eitt rekstrarsvið. Enn fremur er nauðsynlegt
að auðkenna með greinilegum hætti millifærslugjöld eða
viðskipti milli rekstrarsviða.

Í 7. þætti viðaukans er tilgreint það efnisinnihald og snið
sem mælst er til að notað sé við gerð skyldubundinna
fjárhagsskýrslna sem tilkynntir aðilar eiga að leggja fram.

Til að tryggja samræmi er mælt með því að fjárhagsskýrslum
fyrir þetta aðskilda skyldubundna bókhald verði steypt
saman í rekstrarreikning og efnahagsreikning fyrir fyrirtækið
í heild sinni. Enn fremur er lagt til að aðskilið skyldubundið
bókhald verði stemmt af við lögboðið bókhald
rekstraraðilans.

(1) Kostnaður sem hægt er að flokka beint er kostnaður sem ótvírætt er hægt að
tengja við vöru eða þjónustu. Kostnaður sem hægt er að flokka óbeint er
kostnaður sem hægt er að deila niður á vörur eða þjónustu á útreiknaðan og
rökstuddan hátt sem byggist á tengslum kostnaðarins við kostnað sem
unnt er að flokka beint (þ.e. með beitingu notkunarþátta fyrir notkun
sameiginlegrar aðstöðu).

_______________________

(2) Einhverjar eignir kunna að vera umfram það sem krafist er eða hönnun nets
kann að vera lakari en æskilegt er. Útfærsla á uppleitnu hagfræðilegu/
verkfræðilegu líkani stuðlar að því að varpa ljósi á slíka óskilvirkni.

__________________
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7. Mælst er til þess að innlend eftirlitsyfirvöld sjái um að
tilskildar bókhaldsupplýsingar frá tilkynntum aðilum séu
tiltækar, að beiðni hagsmunaaðila, og að þær séu nægilega
sundurliðaðar til að tryggja að ekki hafi verið um óeðlilega
mismunun að ræða að því er varðar þjónustu sem veitt er
innan og utan fyrirtækis, og til að unnt sé að sanngreina
meðalkostnað sérákveðinnar samtengingarþjónustu.

Birting tilkynnts rekstraraðila á nægilega sundurliðuðu
kostnaðaryfirliti, sem sýnir meðalkostnað ákveðinna
netþátta, eykur í þessu tilliti gagnsæi og tiltrú keppinauta á
því að ekki sé um að ræða neinar óréttmætar
víxlniðurgreiðslur. Þetta telst einkum mikilvægt í
samtengingarþjónustu sem nær yfir landamæri og í
alþjóðlegri starfsemi.

Vegna aðildarríkja sem hafa kerfi fyrir fjármögnun altækrar
skyldubundinnar fjarskiptaþjónustu og/eða framlög vegna
taps vegna lítillar notkunar er enn fremur mælst til þess að
innlend eftirlitsyfirvöld sjái um að bókhaldsupplýsingar
frá tilkynntum aðilum séu tiltækar, og nægilega
sundurliðaðar, til að tryggja að ekki sé um óeðlilega
mismunun að ræða að því er varðar gjöld sem lögð eru á
aðra rekstraraðila og gjöld sem (óbeint) eru lögð á innan
fyrirtækis.

8. Þessar leiðbeiningar um bókhaldsskil varða skyldubundna
skýrslugjöf og þeim er ekki ætlað að koma í stað neinna
annarra lögboðinna fjárhagsskýrslna sem aðildarríki kann
að krefjast.

9. Framkvæmdastjórnin endurskoðar tilmæli þessi eigi síðar
en 31. júlí 1999.

10. Tilmælum þessum er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 8. apríl 1998.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

VIÐMIÐUNARREGLUR UM AÐSKILIÐ BÓKHALD

1. Aðskilið bókhald

1.1.  Staðaraðgangsnet

Staðaraðgangsnet veitir tengingu við grunnnetið. Bókhald fyrir rekstrarsviðið staðaraðgangsnet tekur til
kostnaðar og þess fjármagns sem varið er til framboðs og viðhalds þessara tenginga.

Hvað varðar aðskilið bókhald tekur rekstrarsvið staðaraðgangsnetsins til allra hluta netsins sem eru
ætlaðir viðskiptavinum, til dæmis línukorta og -tengja sem eru staðsett í safnstöðvum og/eða skiptistöðvum.
Allir aðrir þættir netsins falla undir grunnnetið.

Línuleiga til viðskiptavina er þjónusta sem smásölurekstrarsviðið veitir. Tekjur af línuleigu til neytenda
verða því færðar undir smásölu. Tekjur af línuleigu til sérstakra áskriftarneta, sem aðrir markaðsaðilar fá
til umráða, er þó nauðsynlegt að færa undir staðaraðgangsnetið.

Kostnaður við að bjóða fram línu til viðskiptavina er þannig upphaflega færður undir rekstarsviðið
staðaraðgangsnet og síðar þarf að flytja kostnaðinn undir smásölu til að gjalda- og kostnaðarhlið standist
á. Frá kostnaði, sem fluttur er undir smásölu, skal draga allar hugsanlegar tekjur af staðaraðgangi, svo sem
tekjur af línuleigu frá öðrum markaðsaðilum eða framlög vegna taps vegna lítillar notkunar (sjá þátt 2.2).

1.2. Grunnnet

Rekstrarsvið grunnnetsins veitir ýmsa samtengingarþjónustu í heildsölu, bæði innan og utan fyrirtækis,
sem gerir viðskiptavinum eins rekstraraðila kleift að hafa samskipti við viðskiptavini sama eða annars
rekstraraðila eða njóta þjónustu annars rekstraraðila. Þessi þjónusta tekur til tenginga og flutnings á
símtölum. Enn fremur getur grunnnet veitt rekstraraðilum aðra þjónustu, svo sem tækniþjónustu í tengslum
við þróun og viðhald einkarekinna neta, sem stuðlar að því að þeir verði samkeppnishæfir (til dæmis
númeraflutningur og val á rekstraraðilum).

Bókhald fyrir grunnnetið nær yfir kostnað, tekjur og heildarfjármagn sem tengist veitingu þessarar þjónustu.
Grunnnetið hefur einkum tekjur af sölu samtengingarþjónustu til rekstrarsviðsins smásölu og til annarra
rekstraraðila.

Ef sala flutningsrása í heildsölu er leyfileg samkvæmt innlendum reglum ber að bókfæra tekjur af henni á
rekstrarsvið grunnnetsins.

1.3. Smásala

Rekstrarsviðið smásala tekur til allrar starfsemi er tengist sölu talsímaþjónustu til neytenda, þar með talin
línuleiga, leigulínur, upphringingar, almenningssími og símaskrárþjónusta.

Bókhald smásölunnar nær yfir kostnað, tekjur og heildarfjármagn, sem tengist því að veita neytendum
þessa þjónustu. Smásölukostnaður felur í sér millifærslugjöld í tengslum við notkun á netaðstöðu eða
netþjónustu staðaraðgangsnets og grunnnets auk markaðssetningar og útgáfu reikninga fyrir þjónustu við
neytendur.

Innlend eftirlitsyfirvöld þurfa að meta að hve miklu leyti ber að sundurliða bókhald smásölunnar til að
greina á milli kostnaðar og tekna vegna hverrar tegundar þjónustu og taka þá tillit til krafna í innlendum
lögum og lögum bandalagsins um gagnsæi. Halda skal sérstakt bókhald yfir hverja starfsemi innan
smásölusviðsins. Samt sem áður væri ekki rétt að fara fram á aðskilið bókhald yfir starfsemi sem fellur
ekki undir tilskilið eftirlit (1).

_________________________

(1) Að meginreglu til er gert ráð fyrir því að með tímanum verði sjaldgæfara að fært verði aðskilið bókhald yfir hverja tegund
smásölustarfsemi eftir því sem framboð á þjónustu verður háðara samkeppni.
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1.4. Önnur starfsemi

Rótgrónir rekstraraðilar hafa yfirleitt mikið úrval af annarri þjónustu, svo sem leigu, viðgerðir og viðhald
á búnaði viðskiptavina. Að auki kunna þeir að eiga hlut að starfsemi sem ekki fellur undir fjarskipti (til
dæmis sjónvarpsútsendingum). Að því er aðskilið bókhald varðar verður að auðkenna sérstaklega kostnað,
tekjur og heildarfjármagn er tengist þessari starfsemi.

Innlendum eftirlitsyfirvöldum er heimilt að meta hvort færa skuli sérstakt bókhald fyrir sumar þessar
tegundir viðbótarþjónustu. Þetta kann einkum að skipta máli fyrir rótgróna rekstraraðila sem hafa ekki
farsímaþjónustu sem sérstakt rekstrarsvið. Það er í hendi hvers innlends eftirlitsyfirvalds að skilgreina í
hve miklum mæli beri að halda aðskilið bókhald yfir þessa starfsemi og taka þá tillit til krafna í innlendum
lögum og lögum bandalagsins um gagnsæi.

2. Millifærslugjöld

Í þessum þætti eru settar fram meginreglur sem rekstraraðilum ber að fara eftir til að gera grein fyrir
kostnaði vegna vöru eða þjónustu sem er notuð innan fyrirtækis.

Kerfi millifærslugjalda á við um þjónustu og vörur sem eitt rekstrarsvið (til dæmis staðaraðgangsnet,
grunnnet og smásala) fær hjá öðru rekstrarsviði.

Augljós rök verða að vera fyrir millifærslugjöldum og hvert eitt gjald skal vera unnt að rökstyðja. Mismunun
er óheimil að því er gjöldin varðar og, eins og um getur í 7. þætti, er gagnsæi nauðsynlegt í aðskildu
bókhaldi að því er varðar millifærslugjöld.

2.1. Mæling á notkun innan fyrirtækis

Millifærslugjöld fyrir notkun innan fyrirtækis ber að ákvarða sem margfeldi notkunar og einingargjalda.
Gjald fyrir notkun innan fyrirtækis skal vera sambærilegt við gjald sem væri lagt á vöru eða þjónustu sem
væri seld til annarra fyrirtækja.

Að því er aðskilið bókhald varðar skal gert ráð fyrir því að smásölusvið rekstraraðila greiði sama
samtengingargjald fyrir sömu þjónustu.

2.2. Framlög vegna taps vegna lítillar notkunar og framlög vegna altækrar þjónustu

Samkvæmt samtengingartilskipuninni ber að aðskilja samtengingargjöld frá gjöldum er tengjast altækri
þjónustu, þar með talin gjöld sem lögð eru á vegna þess að innlend eftirlitsyfirvöld hafa komið í veg fyrir
að rekstraraðilar tækju upp jöfnunargjöld (þ.e. framlög vegna taps vegna lítillar notkunar).
Framkvæmdastjórnin hefur gefið til kynna að jöfnun gjalda verði lokið eigi síðar en 1. janúar árið 2000
nema í þeim aðildarríkjum sem hafa fengið frekari frest í samræmi við samkeppnistilskipunina (1).

Í þeim aðildarríkjum þar sem starfrækt eru kerfi fyrir framlög vegna taps vegna lítillar notkunar ber að
úthluta framlögunum til rekstrarsviðsins staðaraðgangsnets. Framlög vegna taps vegna lítillar notkunar
ber að endurheimta frá öðrum rekstraraðilum og smásölu. Ekki má eiga sér stað nein mismunun á framlögum
vegna taps vegna lítillar notkunar, sem gjaldfærð eru á smásölusviðið annars vegar og framlögum sem
gjaldfærð eru á aðra rekstraraðila hins vegar.

Í þeim aðildarríkjum þar sem starfrækt eru kerfi til að fjármagna skuldbindingar um altæka þjónustu skulu
framlög frá öðrum rekstraraðilum og framlög innan fyrirtækis auðkennd sérstaklega í bókhaldinu. Ekki má
eiga sér stað nein mismunun á framlögum til altækrar þjónustu sem gjaldfærð eru á aðra rekstraraðila
annars vegar og framlögum innan fyrirtækis hins vegar.

_______________________

(1) Heimild: Orðsending framkvæmdastjórnarinnar um matsviðmiðanir fyrir innlenda tilhögun vegna kostnaðar og fjármögnunar
altækrar fjarskiptaþjónustu og viðmiðunarreglur fyrir aðildarríkin um starfrækslu slíkrar tilhögunar, COM(96), 608, endanleg
útgáfa, Brussel 11. nóvember 1996.
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3. Meginreglur um kostnaðarskiptingu

Í þessum þætti eru settar fram meginreglur sem rekstraraðilum ber að fara eftir við skiptingu kostnaðar,
heildarfjármagns og tekna, sem er liður í undirbúningi fyrir aðskilið bókhald. Í 4., 5. og 6. þætti er gerð
nánari grein fyrir beitingu þessara meginreglna að því er varðar rekstrarkostnað, heildarfjármagn og tekjur.

Þessar meginreglur kunna einnig að varða ákvörðun samtengingargjalda fyrir sérákveðna
samtengingarþjónustu og er því nauðsynlegt að kostunarkerfi rekstraraðila séu nægilega sundurliðuð til að
unnt sé, eftir föngum, að skipta kostnaði á sérákveðna netþætti. Þó eru nokkrir viðbótarþættir - svo sem
hvort kostnaðurinn á við - sem kann að vera nauðsynlegt að taka til greina við ákvörðun gjalda fyrir
tiltekna samtengingarþjónustu (1). Þau atriði falla ekki undir þessar viðmiðunarreglur.

3.1. Meginreglur

Aðskilið bókhald skal grundvalla á meginreglunni um orsakasamhengi: það er að segja, kostnaði (2) og
tekjum skal skipta niður á þá þjónustu eða vörur sem skapa kostnaðinn eða tekjurnar. Þetta kallar á
viðeigandi og nákvæmar aðferðir við kostnaðarskiptingu. Í reynd hefur þetta í för með sér að rekstraraðilarnir
skulu:

- endurskoða hvern lið kostnaðar, heildarfjármagns og tekna,

- finna orsakavald hvers liðar, og

- nota þann orsakavald til að skipta hverjum lið niður á einstök rekstrarsvið.

Innlend eftirlitsyfirvöld hafa heimild til að endurskoða skiptinguna.

Öllum kostnaðar- og tekjuliðum ber að skipta niður á vörur og þjónustu rekstraraðila. Þegar um er að ræða
tekjur er gert ráð fyrir að stærstur hluti þeirra, ef ekki allur, skiptist beint niður á þær vörur eða þjónustu
sem tengjast þeim tekjum. Þetta á þó ekki við um kostnað því að tiltölulega hátt hlutfall af kostnaði
rekstraraðila skiptist á milli mismunandi vara og þjónustu.

3.2. Aðferðir við kostnaðarskiptingu

Mynd 1 lýsir dæmigerðu kostnaðarskiptingarferli. Vakin skal athygli á því að raunveruleg
kostnaðarskiptingarferli kunna að vera mismunandi eftir því hvernig viðkomandi fyrirtækjaeining er
skipulögð og eftir því með hvaða hætti gögn um fjárhag og rekstur eru skráð, og eru ferlin talsvert flóknari
en mynd 1 gefur til kynna. Hins vegar er mikilvægt að gera sér ljóst að lokamarkmiðið með
kostnaðarskiptingu er ætíð það sama.

Ferlið hefst á upplýsingum og gögnum sem er að finna í höfuðbókinni eða öðrum kostnaðar- eða
fjárhagskerfum fyrirtækisins. Kostunarupplýsingum, sem eru varðveittar í slíkum kerfum, er hægt skipta
í rekstrarkostnað, fjármagnskostnað og bókhaldsfærslur á borð við afskriftir.

Kostnað má flokka annaðhvort beint sem þjónustu eða undir sameiginlega kostnaðarliði er nefnast netþættir,
tengdar aðgerðir eða aðrar aðgerðir. Þessir liðir eru skilgreindir sem hér segir:

Þjónusta

Þennan kostnaðarlið er hægt að heimfæra beint á ákveðna þjónustu. Hér vísar hugtakið ,,þjónusta� bæði

til neytendaþjónustu (til dæmis almenningssíma) og þjónustu við milliliði (til dæmis netþjónustu).

_______________________

(1) Gert er ráð fyrir því að á þessu verði breyting með tímanum vegna breyttra markaðsaðstæðna.

(2) Þar með talinn rekstrar- og fjármagnskostnaður.
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Netþættir

Þessi sameiginlegi liður tekur til kostnaðar vegna hinna ýmsu sendingarþátta, sjálfvirkni og annarra
netkeðja og -kerfa. Kostnaðurinn varðar netþætti sem ekki er unnt að flokka beint sem ákveðna þjónustu
þar eð þeir eru nýttir við mismunandi þjónustu.

Tengdar aðgerðir

Þessi sameiginlegi liður tekur til kostnaðar af þeim aðgerðum sem fylgja því að veita viðskiptavinum
þjónustu, svo sem útgáfu reikninga, viðhaldi og þjónustu við viðskiptavini.

Aðrar aðgerðir

Þessi sameiginlegi liður tekur til kostnaðar af aðgerðum sem tengjast ekki framboði tiltekinnar þjónustu en
eru mikilvægur hluti af rekstri fyrirtækis. Dæmi um slíkan kostnað eru áætlanagerð, starfsmannahald og
fjármál.

Eins og vakin var athygli á er skipting sameiginlegra kostnaðarliða í flokka, sem síðan er jafnað niður á
þjónustugreinar, þrepskipt. Þessar þrepskiptingar eiga sér stað með því að leggja viðkomandi
kostnaðarþætti til grundvallar. Hér er gerð grein fyrir hverju þrepi:

1. þrep

Skipting annarra aðgerða niður á tengdar aðgerðir, netþætti og þjónustu.

2. þrep

Skipting kostnaðar vegna tengdra aðgerða niður á þjónustugreinar og netþætti.

3. þrep

Skipting netþátta niður á þjónustugreinar.

4. þrep

Flokkun þjónustu í rekstrarsvið (eins og þau eru skilgreind fyrir aðskilið bókhald).

Hverju þrepi skiptingar sem hér er lýst geta fylgt nokkur undirþrep, einkum ef viðkomandi
kostnaðarupplýsingar eru upphaflega skráðar í heildarliði. Sé skipting möguleg á grundvelli margra beinna
eða óbeinna færslna þá er það æskilegra en skipting á grundvelli eins tilfallandi þreps.
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Mynd 1

Dæmigert kostnaðarskiptingarferli

Rekstrar- Fjármagns- Bókhalds-
kostnaður kostnaður færslur

t.d. afskriftir

SKIPTING

GAGNASÖFNUN

Þjónusta Netþættir Tengdar aðgerðir Aðrar aðgerðir

1. ÞREP
KOSTNAÐARSKIPTING
ANNARRA AÐGERÐA

Þjónusta Netþættir Tengdar aðgerðir

2. ÞREP
KOSTNAÐARSKIPTING

TENGDRA AÐGERÐA

Þjónusta Netþættir

3. ÞREP
KOSTNAÐARSKIPTING

NETÞÁTTA

Þjónusta

4. ÞREP KOSTNAÐARSKIPTING
ÞJÓNUSTU

Viðskiptasvið
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Gera má ráð fyrir að rekstraraðilar á sviði fjarskipta þurfi að beita úrtaksaðferðum og endurskoða starfsemina
reglulega með tilliti til þess að skipta kostnaði (að meðtöldum fjármagnskostnaði) niður á þá þjónustu
sem þeir veita og þar af leiðandi á þau rekstrarsvið sem skilgreind eru með tilliti til aðskilins bókhalds. Til
dæmis er hægt að nota reglubundna greiningu á verkefnum starfsmanna í þjónustudeildum til að ákvarða
tímann sem starfsmennirnir verja til hinna ýmsu verkefna. Síðan er hægt að nota þessar upplýsingar til að
skipta, ýmist beint eða óbeint, kostnaðinum sem liggur til grundvallar þeirri þjónustu sem starfsmenn
rekstraraðilans veita.

4. Rekstrarkostnaður

Í þessum þætti er skoðuð beiting meginreglna 3. þáttar að því er varðar rekstrarkostnað, þar með taldar
afskriftir.

Beiting að því er varðar rekstrarkostnað

Kostnaðarskiptingarferlið, sem lýst er í fyrra þætti, gildir í aðalatriðum bæði um rekstrar- og
fjármagnskostnað. Tafla 4.1 hér á eftir er yfirlit yfir mögulegar aðferðir við skiptingu og færslu
rekstrarkostnaðar undir eftirfarandi fyrirsögnum:

- afskriftir,

- kostnaður við öflun, uppsetningu og viðhald,

- kostnaður við áætlanagerð og þróun netkerfis,

- kostnaður við stjórnun netkerfis,

- kostnaður við markaðssetningu og sölu,

- kostnaður við útgáfu reikninga og innheimtu,

- kostnaður við þjónustu talsímavarða,

- kostnaður við símaskrárþjónustu,

- greiðslur til annarra rekstraraðila, og

- kostnaður vegna stoðstarfsemi.

Þessar fyrirsagnir eru eingöngu til glöggvunar og er ekki ætlað að sýna hvernig ætlast er til að rekstraraðilar
skrái kostnað. Þær eiga einungis að vera þeim til leiðbeiningar. Sérhver rekstraraðili verður að móta
kostnaðarskiptingaraðferðir eftir því hvernig hann greinir og skráir kostnað og þróa þær smám saman eftir
því sem við á.

Aftasti dálkurinn í töflu 4.1 gefur vísbendingu um helstu rekstrarsvið sem gera má ráð fyrir að stærstur
hluti rekstrarkostnaðar heyri undir.
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Tafla 4.1

Aðferðir við skiptingu rekstrarkostnaðar (1)

Flokkur rekstrarkostnaðar Lýsing Aðferð við skiptingu Helstu rekstrarsvið

Afskriftir Afskriftir Skipting afskrifta ætti að fylgja skiptingu viðkomandi fastafjármuna (sjá 5. þátt) Öll

Öflun og uppsetning búnaðar Launakostnaður Beint á netþætti/aðrar stöðvar ef unnt er, annars skal skipting miðast við þann tíma Grunnnet, staðaraðgangsnet
sem uppsetningin tekur

Uppsetningar-, samninga- Beint á netþætti/aðrar stöðvar á grundvelli þeirrar stöðvar sem sett er upp eða haldið Grunnnet, staðaraðgangsnet
og viðhaldskostnaður er við eftir því sem hægt er

Viðhalds- og viðgerðarkostnaður Launakostnaður Beint á netþætti/aðrar stöðvar ef unnt er, annars skal skipting miðast við þann Grunnnet, staðaraðgangsnet
tíma sem uppsetningin tekur

Annar kostnaður Beint á netþætti/aðrar stöðvar ef unnt er Grunnnet, staðaraðgangsnet

Kostnaður við áætlanagerð og Launakostnaður og Beint á netþætti/aðrar stöðvar ef unnt er Grunnnet, staðaraðgangsnet
þróun netkerfis utanaðkomandi kostnaður

Kostnaður við stjórnun netkerfis Launakostnaður Skipt niður á netþætti/aðrar stöðvar á grundvelli þess tíma sem starfsmenn verja Grunnnet, staðaraðgangsnet
til stjórnunar á hverri tegund stöðvar

Annar kostnaður Skipt á netþætti/aðrar stöðvar á grundvelli viðkomandi stöðvar ef unnt er Grunnnet, staðaraðgangsnet

Kostnaður við markaðssetningu Launakostnaður Beint niður á vörur og þjónustu ef unnt er, annars skipt milli vara á grundvelli Smásala
og sölu vinnutíma

Kostnaður við sölu Skipt á þjónustu við neytendabúnað undir ,,Önnur starfsemi� Önnur starfsemi
búnaðar

Auglýsingastarfsemi Beint niður á vörur og þjónustu ef unnt er. Annars, ef markaðssetning eða kynning Smásala
Kynningar lýtur að mörgum þjónustugreinum, skal færa kostnaðinn á tengda þjónustu á
Markaðsrannsóknir sanngjörnum grundvelli
Dreifingarkostnaður
Annar kostnaður
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Kostnaður við útgáfu Launakostnaður Beint á vörur og þjónustu ef unnt er, annars skipt milli vara á grundvelli vinnutíma Smásala (tiltekinn kostnaður er
reikninga og innheimtu færður á grunnnet)

Annar kostnaður við Beint á vörur og þjónustu ef unnt er, annars skipt milli vara á grundvelli notkunar Smásala (tiltekinn kostnaður er
útgáfu reikninga (til dæmis fjölda útgefinna reikninga) færður á grunnnet)
(að meðtöldum töpuðum
viðskiptakröfum)

Kostnaður við þjónustu talsímavarða Launakostnaður Beint á þjónustu ef unnt er. Kostnaði vegna starfsmanna sem sinna verkefnum Smásala
fleiri en einnar talsímaþjónustu skal skipta niður á tengda talsímaþjónustu á
grundvelli þess tíma sem varinn er til hinna ýmsu verkefna

Kostnaður við símaskrárþjónustu Launakostnaður og Beint á vörur og þjónustu Smásala
annar kostnaður

Greiðslur til annarra rekstraraðila Útsendar greiðslur Beint á vörur og þjónustu Smásala
fyrir millilandanotkun

Greiðslur fyrir Beint á vörur og þjónustu Smásala
samtengingarsamninga

Kostnaður vegna stoðstarfsemi Kostnaður vegna Þessum kostnaði skal skipta niður á starfsmenn sem sjá um starfsmannahald og Allur
starfsmannahalds skipta á sama grundvelli og launakostnaði starfsmanna í starfsmannahaldi

Fjármál og önnur Ef kostnaðurinn stendur í beinu sambandi við vöru, þjónustu eða rekstrarsvið skal Allur
stoðstarfsemi honum skipt samkvæmt því
aðalskrifstofu

Byggingarkostnaður og Kostnaði skal skipt á sama hátt og landi og byggingum (sjá 5. þátt) Allur
húsaleiga

Tölvukostnaður/ Skiptist á fjarskiptabúnað rekstraraðila á grundvelli tölvunotkunar vegna Allur
IT-kostnaður viðkomandi búnaðar. Kostnað, sem skipt er niður á búnað, er síðan hægt að

færa á vörur og þjónustu sem hann er stoðbúnaður fyrir

(¹) Rekstraraðilar skulu auðkenna sérstaklega kostnað sem ekki er unnt að flokka, og innlend eftirlitsyfirvöld skulu fara sérstaklega yfir hann.
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5. Fjármagnskostnaður og heildarfjármagn

Samkvæmt 2. mgr. 7. gr. samtengingartilskipunarinnar skulu samtengingargjöld vera kostnaðartengd,
þar á meðal skal miða við sanngjarnan hagnaðarhlut af fjárfestingu. Þessir þættir ráða því hve mikill
hagnaðurinn er:

- fjármagnskostnaður, og

- verðmæti fjárfestinga.

Útreikningur og ákvörðun fjármagnskostnaðar í því skyni að ákveða samtengingargjöld er utan gildissviðs
þessara viðmiðunarreglna. Þó verður að vera samkvæmni milli þess heildarfjármagns, sem
fjármagnskostnaðurinn byggist á, og heildarfjármagns samkvæmt færslum í aðskildu bókhaldi samkvæmt
samtengingartilskipuninni.

Þetta gerir kleift að bera raunverulegan hagnað rekstraraðila í hundraðshlutum af bókhaldsskyldri starfsemi
á borð við samtengingu saman við þann fjármagnskostnað sem innlend eftirlitsyfirvöld leyfa þegar farið
er yfir gjöld fyrir þessa starfsemi. Þörfin fyrir samkvæmni og þýðing hennar við skiptingu heildarfjármagns
í liði er aðalatriði þessa þáttar.

5.1. Fjármagnskostnaður

Fjármagnskostnaður rekstraraðila á að spegla fórnarkostnað vegna fjárfestinga í netþáttum og öðrum
tengdum eignum. Yfirleitt speglar hann eftirfarandi:

- veginn meðalskuldakostnað vegna ýmiss konar skulda hvers rekstraraðila,

- eiginfjárkostnað eins og hann er metinn eftir hagnaði sem þarf að falla hluthafa í skaut svo að hann
geti fjárfest í netkerfi með tilliti til viðkomandi áhættuþátta, og

- verðmæti skulda og eigin fjár.

Þessar upplýsingar er síðan hægt að styðjast við til að ákvarða veginn meðalfjármagnskostnað ,,weighted
average cost of capital( WACC)� með því að nota eftirfarandi formúlu:

WACC = r
e
 . E/(D+E) + r

d
 . D/(D+E)

þar sem r
e
 er eiginfjárkostnaður, r

d
 skuldakostnaður, E er heildarvirði eiginfjár og D er heildarvirði

vaxtaskulda.

Útreikningur á vegnum meðalfjármagnskostnaði (WACC) fyrir einstakan rekstraraðila samanlagt væri
tiltölulega einfaldur, þótt velta megi fyrir sér nákvæmri afleiðslu og virði ílagsgagna WACC-formúlnanna.
Þó kann að vera nauðsynlegt að innlend eftirlitsyfirvöld íhugi hvort fjármagnskostnaður heildarfjármagns,
sem kemur fram í vegnum meðalfjármagnskostnaði (WACC), henti bókhaldsskyldri starfsemi rekstraraðila.
Ef svo er má nota veginn meðalfjármagnskostnað (WACC) í heild til að ákvarða samtengingargjöld.

Á hinn bóginn geta innlend eftirlitsyfirvöld tekið tillit til þess að mismunandi áhættuþóknanir gilda um
ólíka starfsemi, sem getur speglast í mismunandi eiginfjárkostnaði ,,r

e
�(¹), jafnvel þótt fjármagnsskipanin

sé sú sama. Ef svo er má nota mismunandi veginn meðalfjármagnskostnað (WACC) fyrir hvert rekstrarsvið
eða hverja aðskilda starfsemi, svo sem farsíma, kapalsjónvarp eða alþjóðlega starfsemi.

��������
(¹) Hagfræðin, svo og atferli fjárfesta, kennir okkur að eiginfjárkostnaður ,, re� samsvari áhættulausum skuldakostnaði að viðbættri

áhættuþóknun, eftir því hvaða starfsemi liggur að baki og hvaða fjármálamarkaður er notaður. Yfirleitt fylgir meiri áhætta
starfsemi þar sem samkeppni er mikil. Einnig er munur á skuldakostnaði ,, rd� eftir starfsemi og fyrirtækjum en, þegar um er að
ræða tiltekinn fjármálamarkað, ekki jafnmikill og á eiginfjárkostnaði ,, re�. Hvað varðar fjármagnsuppbyggingu (E og D) ætti
hún einnig að spegla efnahagsreikning hverrar höfuðstarfsemi. Ef aðeins er einn efnahagsreikningur fyrir nokkur rekstrarsvið
má gera ráð fyrir sömu samsetningu höfuðstóls fyrir þá starfsemi. Í þessu samhengi má gera ráð fyrir að skuldakostnaður ,, rd�
sé yfirleitt sá sami vegna allrar starfsemi, nema greinilegur munur sé á efnahagsreikningunum.
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5.2.  Veginn meðalfjármagnskostnaður (WACC) og verðmæti fjárfestinga

Nota skal veginn meðalfjármagnskostnað að því er varðar verðmæti fjárfestinga fyrir netþætti og aðrar
tengdar eignir til að ákvarða hve miklum hagnaði samtengingargjöld þurfa að skila. Það kann að vera
auðvelt að greina verðmæti skulda og eiginfjár fyrir rekstraraðila í heild en það á þó ekki við um hverja
starfsemi sem að baki liggur. Þetta stafar af því að ákvarðanir um lánsfjármögnun eru einkum teknar af
fyrirtækjunum sjálfum með tilliti til fjölmargra þátta, svo sem upphaflegra lántökumöguleika og atriða er
varða skattaáætlanir. Skuldastaða fyrirtækis þarf því ekki endilega að tengjast fjármagnsþörf hverrar
starfsemi sérstaklega. Því er þörf fyrir aðra aðferð við ákvörðun á verðmæti fjárfestinga fyrir
bókhaldsskylda starfsemi (til dæmis samtengingu).

Ein aðferð er að nota eftirfarandi aljöfnu efnahagsreiknings:

Sjóðir hluthafa (þ.e. eigið fé) + skuld = hreinar eignir mínus skuld(¹).

Þar af leiðir að verðmæti fjárfestinga bókhaldsskyldrar starfsemi má ákvarða með því að deila út hreinum
eignum eða heildarfjármagni. Sú útdeiling ætti að fara fram á orsakagrundvelli og samkvæmt núgildandi
virðismati.

5.3.  Heildarfjármagn

Í töflu 5.1 er yfirlit yfir mögulegar aðferðir við skiptingu hinna ýmsu liða heildarfjármagns, og tilgreind
helstu rekstrarsvið sem gera má ráð fyrir að stærstur hluti viðkomandi liðar verði færður undir. Notkun
þessara og, eftir því sem við á, annarra aðferða ákvarðar verðmæti fjárfestinga hinna mismunandi sviða
bókhaldsskyldrar starfsemi, að meðtalinni samtengingu.

Taflan á ekki að vera tæmandi skrá um liði sem hægt er að flokka sem heildarfjármagn eða aðferðir við að
skipta þeim niður á mismunandi starfsemi.

��������
(¹) Það er að segja fasteignir + veltufjármunir - eignir(mínus skuld) kröfuhafa.
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Tafla 5.1

Aðferðir við skiptingu heildarfjármagns (1)

Flokkur rekstrarkostnaðar Lýsing Aðferð við skiptingu Helstu rekstrarsvið

Áþreifanlegar eignir

Aðalstöð

Skiptibúnaður Staðarskiptibúnaður Beint á aðgangs- eða netþætti ef unnt er. Skiptist annars á staðaraðgangsnetþjónustu Grunnnet (tiltekinn kostnaður á
og netþætti á grundvelli viðeigandi kostnaðar við búnað sem er annars vegar vegna staðaraðgangsnet)
framboðs á línum til viðskiptavina og hins vegar fyrir sjálfvirka notkun. Netþáttum
með sjálfvirkni innanlands er hægt skipta niður á vörur og þjónustu miðað við
notkun á sekúndu.

Raðtengdur Beint á netþætti ef unnt er, annars skal miða við notkun á sekúndu Grunnnet
sjálfvirknibúnaður

Millilandasjálfvirkni- Beint á netþætti ef unnt er, annars skal miða við notkun á sekúndu Grunnnet
búnaður

Sjálfvirknibúnaður fyrir Beint á grunnnetsþætti ef við á/lögum samkvæmt, eða á sérstaka þjónustu sem Grunnnet, önnur starfsemi
sérnetþjónustu önnur netkerfi veita, til dæmis ber að færa sjálfvirknibúnað fyrir gagnasendingar

beint á gagnaflutningsþjónustu

Annar sjálfvirknibúnaður Beint á netþjónustu ef unnt er, skiptist annars niður á aðra netþætti á grundvelli Grunnnet
notkunar á búnaði

Flutningsbúnaður Flutningsbúnaður sem er Beint á netþætti ef unnt er, annars skal miða við notkun rása Grunnnet
næmur fyrir álagi

Kapall og vír Beint á aðgangs- eða netþætti ef unnt er, skiptist annars niður á þætti á Staðaraðgangsnet, grunnnet
grundvelli þeirrar kapalgetu sem fer í að veita mismunandi þjónustu

Búnaður fyrir áskriftarnet Beint á vörur ef unnt er (til dæmis ISDN-búnað sem unnt er að sanngreina Staðaraðgangsnet
sérstaklega), annars skipt milli aðgangsþjónustu á grundvelli línunotkunar

Búnaður fyrir þráðlaus Beint niður á netþætti ef unnt er, annars skal miða við notkun rása Grunnnet
fjarskipti og gervihnetti
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Flutningsbúnaður fyrir Beint á sérþjónustu, sem er ekki PSTN/ISDN, sem netið veitir, til dæmis Grunnnet
sérstaka netþjónustu skiptist gagnaflutningsbúnaður beint niður á gagnaflutningsþjónustu

Millilandastrengur/ Beint á netþætti ef unnt er, annars skal miða við notkun Grunnnet
sæstrengur

Annar helsti netbúnaður Sérstök netstöð Stöð og búnaði, sem eingöngu er notað til að veita eina tegund sérþjónustu, Grunnnet
ætti að skipta beint á viðkomandi þjónustu. Dæmi: Önnur starfsemi
- búnaður fyrir forritanlega nethögun
- gagnaflutningsbúnaður
- margmiðlunarbúnaður

Búnaður í húsakynnum Beint á vörur og þjónustu Önnur starfsemi
viðskiptavinarins

Almenningssímar og Beint á þjónustu Smásala
tengdur búnaður

Aukastöð

Stokkalagning Stokkalagningu má skipta á viðkomandi kapal og vír og ennfremur á vörur Staðaraðgangsnet, grunnnet
með sama hætti og kapal og vír

Orkubúnaður Skipt á flokka aðalstöðva á grundvelli notkunar orkubúnaðar sem er Staðaraðgangsnet, grunnnet
undirstaða hverrar stöðvar - til dæmis kílóvött á klukkustund. Eignum skal
síðan skipt niður á vörur með sama hætti og viðkomandi flokk aðalstöðva

Netstjórnunarkerfi Skipt á aðalstöð hinna ýmsu netkerfa á grundvelli notkunar þeirra kerfa sem eru Grunnnet
undirstaða hverrar stöðvar - til dæmis tíma sem varið er til stjórnunar
innanlandssímstöðva, raðtengdra símstöðva og millilandasímstöðva. Kostnað skal
færa á vörur og þjónustu með sama hætti og viðkomandi flokk aðalstöðva

Almennir fastafjármunir Land og húseignir Skipt á vörur, þjónustu og netþætti á grundvelli rýmis (t.d. gólfrýmis) fyrir Öll
hverja vöru, þjónustu eða netþátt
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Tölvur til almennra nota Skipt á þann búnað sem rekstraraðilinn notar á grundvelli tölvunotkunar fyrir Öll
hvern búnað. Kostnað, sem skipt er niður á búnað, er síðan hægt að færa á
vörur og þjónustu sem búnaðurinn er undirstaða fyrir

Ökutæki Skiptist niður á vörur og netþætti á grundvelli notkunar Öll

Húsgögn og skrifstofuvörur Skiptist niður á vörur og netþætti á grundvelli notkunar Öll

Óáþreifanlegir fastafjármunir Óáþreifanlegir Beint á vörur ef unnt er. Fjármunum sem eru afgangs eða óflokkanlegir Öll
fastafjármunir þarf að skipta af handahófi, með samþykki innlends stjórnvalds

Hreint veltufé Fjárfestingar fastafjármuna:

Hreinar fjárfestingar Beint á ,,Önnur starfsemi� Önnur starfsemi

Fjárfestingar í óskyldri Beint á ,,Önnur starfsemi� Önnur starfsemi
starfsemi

Aðrar fjárfestingar Beint á þá þjónustu sem fjárfestingarnar tengjast, annars skal miða við notkun Öll

Skammtímafjárfestingar
(þar með talin óbundin
innistæða á bankareik-
ningum og hjá gjaldkera)

Birgðir Birgðum skal skipta beint niður á vörur og þjónustu Öll

Viðskiptakröfur/ Viðskiptakröfum má skipta niður á vörur og þjónustu á grundvelli upplýsinga Öll
útistandandi skuldir um hvernig útgáfu reikninga er háttað. Óflokkanlegum útistandandi skuldum

þarf að skipta handahófskennt, með samþykki innlends eftirlitsyfirvalds

Aðrar kröfur/útistandandi Aðrar kröfur/útistandandi skuldir skal færa á vörur og þjónustu ef unnt er. Öll
skuldir Óflokkanlegum útistandandi skuldum þarf að skipta handahófskennt, með

samþykki innlends eftirlitsyfirvalds

Viðskiptaskuldir Viðskiptaskuldir skal færa beint á vörur og þjónustu ef unnt er. Öll
Óflokkanlegum viðskiptaskuldum þarf að skipta handahófskennt, með samþykki
innlends eftirlitsyfirvalds
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Langtímavarasjóðir Beint á starfsemi eru tilefni viðkomandi varasjóða Öll

Álögur og arður Engin þörf á skiptingu. Þess í stað er meðaltal skulda tekið til greina þegar litið er til Öll
rekstrarfjárþarfar hvers rekstrarsviðs (sjá ,,Skammtímafjárfestingar�)

(¹) Rekstraraðilar skulu auðkenna sérstaklega kostnað sem ekki er unnt að flokka, og innlend eftirlitsyfirvöld skulu fara sérstaklega yfir hann.
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Við verðlagningu munu innlend eftirlitsyfirvöld og rekstraraðilar líta til meðaltals heildarfjármagns á
einhverju tímabili frekar en til heildarfjármagns á tilteknu tímabili, til dæmis í lok fjárhagsárs. Ástæðan er
sú að ekki er víst að skyndimynd sem fæst á einhverjum tímapunkti sýni meðaltal heildarfjármagns
rekstraraðila. Nánar tiltekið er ekki víst að rekstrarfjárjöfnuður á einhverjum einum tímapunkti sé
dæmigerður fyrir meðalþörf rekstrarfjár á löngum tíma. Því ætti aðskilið bókhald rekstraraðila að sýna
meðaltal heildarfjármagns fremur en stöðu í árslok (sjá 7. þátt).

5.4.  Þörf fyrir samkvæmni í meðhöndlun hreins veltufjár

Í töflu 5.1 er sýnd ein aðferð við meðhöndlun hreins veltufjár við útreikning á heildarfjármagni. Aðrar
aðferðir kunna þó að vera jafngóðar. Í reynd ætti að styðjast við tvær meginreglur þegar hugað er að
meðhöndlun einstakra rekstrarfjárliða með tilliti til aðskilins bókhalds(1). Þær skulu taka mið af eftirfarandi:

- samkvæmni skal vera milli meðhöndlunar eigna og viðkomandi kostnaðar og tekna, og

- hvort einstakir liðir eru teknir með í reikninginn eða ekki ætti, að meginreglu til, að hafa samsvarandi
áhrif á veginn meðalfjármagnskostnað (WACC). Þessi tvenns konar áhrif (þ.e. ákvörðun um að taka
liði með í reikninginn eða ekki og samsvarandi leiðrétting vegna vegins meðalfjármagnskostnaðar)
jafnast út með tilliti til samanlagðra áhrifa þeirra á hreinan arð sem rekstraraðilar hafa að forsendu.

6. Tekjur

Í 3. þætti eru settar fram meginreglur um skiptingu og færslu kostnaðar og tekna á vörur og þjónustu sem
rekstraraðilar bjóða fram. Í þessum þætti er fjallað um beitingu þessara meginreglna á tekjur.

6.1. Tekjur af grunnstarfsemi talsíma

Gert er ráð fyrir að hægt sé að skipta tekjum af grunntalsímavörum og -þjónustu beint niður á viðkomandi
vörur og þjónustu á grundvelli bókhaldsgagna og upplýsinga um útgáfu reikninga. Í tilvikum þar sem bein
skipting samkvæmt bókhaldsgögnum eða upplýsingum um útgáfu reikninga er ekki möguleg ber að færa
tekjur í samræmi við meginregluna um kostnaðartengingu.

Hér á eftir er gerð grein fyrir skiptingu tekna af grunntalsímaþjónustu milli staðaraðgangsnets, grunnnets
og smásölu að því er varðar fast talsímanet(2).

Tengingargjöld

Gjöld fyrir uppsetningu á nýjum tengingum við fast talsímanet (nema fyrir uppsetningu á
samtengingarpunkti - sjá samtengingargjöld hér á eftir) ber að færa á smásölu.

Gjöld fyrir leigu viðskiptalína

Gjöld fyrir leigu viðskiptalína ber að færa á smásölu.

Tekjur af leigulínum

Tekjur af leigulínum ber að færa á smásölu.

Tekjur af línuleigu til annarra rekstraraðila

Sé þessi þjónusta veitt öðrum markaðsaðilum ber að færa tekjur af línuleigu sérákveðins áskriftarnets á
staðaraðgangsnet.

����������
(1) Í Arthur Andersen-skýrslunni um aðskilið bókhald innan ramma ákvæða um frjálsan aðgang að netum eru frekari viðmiðanir

um beitingu þessara meginreglna þegar farið er með fjárfestingar fastafjármuna, skammtímafjárfestingar, langtímavarasjóði,
álögur og arð. Þetta geta verið umdeild svið sem heyra undir reglur um góðar reikningsskilavenjur í hverju aðildarríki og eru
þar af leiðandi utan gildissviðs þessara viðmiðunarreglna.

(2) Hægt er að beita sömu meginreglu með samanburði við önnur netkerfi.
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Framlög vegna taps vegna lítillar notkunar

Í þeim aðildarríkjum þar sem starfrækt eru kerfi vegna taps vegna lítillar notkunar ber að færa framlög
vegna taps vegna lítillar notkunar á staðaraðgangsnet.

Framlög vegna altækrar þjónustu

Í þeim aðildarríkjum þar sem starfrækt eru kerfi fyrir fjármögnun skyldubundinnar altækrar þjónustu ber
að færa framlög frá öðrum rekstraraðilum á smásölu. Að auki skal skýring fylgja bókhaldinu þar sem sýnt
er fram á að ekki sé um neina mismunun að ræða hvað varðar framlög sem gjaldfærð eru á aðra rekstraraðila
og framlög sem (óbeint) eru gjaldfærð á eigin rekstrarsvið.

Samtengingargjöld

Samtengingargjöld, að meðtöldum einkostnaði við uppsetningu á samtengingarpunkti og sölutengdum
gjöldum, ber að færa á grunnnet.

Gjöld fyrir upphringingar

Tekjur af upphringingargjöldum ber að færa á viðkomandi þjónustu undir smásölu.

Leiga og sala á búnaði

Tekjur af leigu og sölu á búnaði á borð við símtæki og bréfasímtæki ber að færa á viðkomandi þjónustu
undir ,,Önnur starfsemi�.

Tekjur af auglýsingum í símaskrám

Tekjur af auglýsingum í símaskrám ber að færa á símaskrárþjónustu undir ,,Önnur starfsemi�.

Verkfræðiþjónusta/ráðgjöf

Tekjur af verkfræðiþjónustu/ráðgjöf, að undanskilinni samtengingu, ber að færa undir ,,Önnur starfsemi�.

6.2. Aðrar tekjur

Rekstraraðilar geta einnig haft tekjur af annarri þjónustu en símaþjónustu. Í samræmi við meginregluna
um orsakasamhengi ber að skipta þessum tekjum niður á þá starfsemi sem þær tengjast.

Dæmi um þetta eru tekjur af framleigu eignahluta sem notaðir eru í grunntalsímaþjónustu en tekjur af
henni er hægt að meðhöndla á ýmsa vegu. Meðal annars:

- að meðhöndla tekjurnar sem tekjur af framleigu á húsakynnum, og

- að skrá tekjurnar undir liðnum ,,Önnur starfsemi�.

Ekki er víst að ein aðferð sé betri en önnur. Þó er mikilvægt að hafa samkvæmni í meðhöndlun tekna af
starfsemi sem ekki telst vera grunnstarfsemi og kostnaðar í tengslum við hana. Að öðrum kosti yrði
hagnaður á einu rekstrarsviði vanmetinn og hagnaður af öðru ofmetinn.

Tekjur af fjárfestingum fastafjármuna

Tekjum af fjárfestingum fastafjármuna ber að skipta með sama hætti og viðkomandi fjárfestingum. Með
hliðsjón af aðferð 5. þáttar við skiptingu hreinna fjárfestinga og fjárfestinga í óskyldri starfsemi ber að
skipta tekjum af þessum fjárfestingum á liðinn ,,Önnur starfsemi�. Tekjum af fjárfestingum fastafjármuna
ber einungis að skipta niður á staðaraðgangsnet, grunnnet eða smásölu ef tengdum fjárfestingum er skipt
á sama hátt.
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Tekjur af skammtímafjárfestingum

Sömu meginreglur gilda um tekjur af skammtímafjárfestingum. Þessum tekjum ber að skipta niður á
rekstrarsvið sem viðkomandi fjárfesting er færð á.

7. Skýrslugjöf

Í þessum þætti viðmiðunarreglnanna er gerð grein fyrir þeim upplýsingum sem rekstraraðilum ber að taka
saman varðandi aðskilið bókhald og að hve miklu leyti skuli birta þær.

7.1.   Tillaga um bókhald

Aðskilið bókhald fyrir staðaraðgangsnet, grunnnet og smásölustarfsemi rekstraraðila ásamt upplýsingum
um liðinn ,,Önnur starfsemi� skal taka saman undir einu bókhaldskerfi(¹).

Taka skal saman eftirfarandi upplýsingar fyrir hvert bókhaldskerfi:

- rekstrarreikning, og

- upplýsingar í efnahagsreikningi með því sniði að það samsvari því heildarfjármagni sem er notað í
tengslum við verðlagningu.

Smásölustarfsemi rekstraraðila tekur bæði til starfsemi sem er bókhaldsskyld og starfsemi sem er ekki
bókhaldsskyld. Halda skal aðskilið bókhald fyrir hverja bókhaldsskylda starfsemi. Það er innlendra
eftirlitsyfirvalda að ákveða fyrir hvaða smásölustarfsemi skuli halda aðskilið bókhald með tilliti til krafna
um gagnsæi og samkeppni samkvæmt innlendum lögum eða lögum bandalagsins.

Það er ekki við hæfi að fara fram á að rekstraraðilar veiti nákvæmar fjárhagslegar upplýsingar um
bókhaldsskylda starfsemi sína sem þeir þyrftu annars ekki að veita í tengslum við lögboðna skýrslugjöf.
Líta má svo á að slíkar upplýsingar heyri undir reglur um viðskiptaleynd. Upplýsingar í tengslum við
slíka starfsemi ætti þess í stað að sýna í heild sinni og gefa upp sem ,,Smásala - önnur starfsemi�.

7.2. Innihald skýrslna

Á mynd 7.1, sem er aftast í þessum þætti, er tillaga um rekstarreikning og efnahagsreikning fyrir grunnnet
að því er varðar aðskilið bókhald. Á myndum 7.2, 7.3 og 7.4 eru tillögur um skýrslusnið fyrir
staðaraðgangsnet, smásölu og aðra starfsemi.

Í öllu bókhaldi eiga að koma greinilega fram gjöld sem eru færð milli rekstrarsviða. Gjöld sem
smásölustarfsemi rekstraraðilans greiðir fyrir samtengingarþjónustu skulu til dæmis greinilega sýnd sem
kostnaður í bókhaldi smásölunnar og sem tekjuliður í bókhaldi grunnnetsins.

Bókhald á að sýna með greinilegum hætti allan mun á milli kostnaðar sem rekstraraðili skiptir niður á
ýmsa starfsemi og þess kostnaðar sem innlend eftirlitsyfirvöld leyfðu sem grundvöll fyrir ákvörðun
gjalda. Þetta veitir gagnsæi á umfang þess kostnaðar sem innlend eftirlitsyfirvöld tóku ekki með í reikninginn
við álagningu gjalda og ástæðurnar fyrir því að hann var ekki hafður með.

7.3. Grundvöllur bókhaldsins

Í aðskildu bókhaldi skal gengið út frá gangverði. Í viðbætinum eru leiðbeiningar um hugtök í bókhaldskerfum
sem byggja á gangverði.

����������
(1) Ef innlend eftirlitsyfirvöld fara fram á að fært sé aðskilið bókhald fyrir tiltekna ,,Aðra starfsemi�, eins og fram kemur í 1. þætti,

skal einnig semja skýrslur um það. Við það minnkar umfang þeirrar starfsemi sem fellur undir bókhald yfir ,,aðra starfsemi�.
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7.4.   Kröfur um endurskoðun

Samkvæmt 8. gr. samtengingartilskipunarinnar skal aðskilið bókhald, sem rekstraraðilar halda, endurskoðað
hjá óháðum endurskoðanda í samræmi við lög og reglur viðkomandi lands.

7.5.   Aðrar upplýsingar

Eftirfarandi upplýsingar skulu einnig vera hluti af aðskildu bókhaldi:

- greinargerð um meginreglur sem liggja til grundvallar bókhaldinu,

- afstemming aðskilins bókhalds og lögboðins bókhalds rekstraraðila,

- matrissa með samantekt yfir samanlögð gjöld fyrir færslu milli hinna ýmsu reikninga. Matrissan
sýnir greinilega samanlögð gjöld til dæmis frá grunnneti til smásölu og verður ílag í afstemmingu
aðskilins bókhalds og lögboðins bókhalds rekstraraðila,

- greinargerð um á hvaða grundvelli kostnaði, sem ekki er unnt að flokka, hefur verið skipt niður á hina
ýmsu reikninga(¹),

- upplýsingar um kostnaðarskiptingaraðferðir sem eru notaðar við aðskilið bókhald. Þær eiga að vera
nógu sundurliðaðar til að tengslin milli kostnaðar og samtengingargjalda séu greinileg,

- greinargerð um meðalkostnað vegna netþátta, og

- í þeim aðildarríkjum þar sem starfrækt eru kerfi fyrir fjármögnun skyldubundinnar altækrar þjónustu,
skýring þar sem sýnt er fram á að ekki sé um neina mismunun að ræða hvað varðar gjöld sem
gjaldfærð eru á aðra rekstraraðila og þau sem (óbeint) eru gjaldfærð á eigin rekstrarsvið.

Rekstraraðilar skulu ákveða hvað snið skuli vera á upplýsingunum sem lagðar eru fram og hafa um það
samráð við innlend eftirlitsyfirvöld.

Samkvæmt samtengingartilskipuninni skulu rekstraraðilar bjóða öðrum rekstraraðilum samtengingu með
sömu skilmálum og skilyrðum og þeir setja sinni eigin þjónustu (þ.e. innan fyrirtækis), undirdeildum eða
samstarfsaðilum. Í þessu samhengi þurfa rekstraraðilar að láta innlendum eftirlitsyfirvöldum í té upplýsingar
svo að sýnt sé að ekki hafi verið um neina ótilhlýðilega mismunun að ræða hvað varðar veitta þjónustu
innan fyrirtækis og veitta þjónustu til annarra. Það er undir innlendum eftirlitsyfirvöldum komið að setja
reglur um hvernig beri að veita þessar upplýsingar og hvernig beri að staðfesta þær.

7.6.   Birting upplýsinga

Birting upplýsinga samkvæmt samtengingartilskipuninni þjónar fleiri en einum tilgangi:

- gerir tengslin milli samtengingargjalda og -kostnaðar gagnsæ,

- gerir þau samtengingargjöld, sem smásölustarfsemi rekstraraðila greiðir, gagnsæ og veitir fullvissu
um að ekki hafi verið um neina ótilhlýðilega mismunun að ræða hvað varðar veitta
samtengingarþjónustu innan fyrirtækis og veitta samtengingarþjónustu til annarra, og

- stuðlar að því að auka tiltrú á samtengingarfyrirkomulaginu.

����������
(1) Bestu viðteknu starfsvenjur felast í því að skipta kostnaði sem ekki er unnt að flokka í fjárhagsskýrslum á sama hátt og honum

var skipt með tilliti til verðlagningar.
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Innlend eftirlitsyfirvöld ættu að stuðla að því að birt verði eins mikið af áðurnefndum upplýsingum og
kostur er.

Ekki skal birta upplýsingar sem heyra undir reglur um viðskiptaleynd.

Óhjákvæmilegt er að breytingar verði á kostnaðarskiptingaraðferðum rekstraraðila, einkum þeirra sem
ekki hafa áður þurft að halda aðskilið bókhald. Af þessum sökum ber innlendum eftirlitsyfirvöldum að
íhuga að hve miklu leyti skuli birta áðurnefndar upplýsingar á fyrsta árinu eftir að samtengingartilskipunin
er samþykkt. Kostnaðarskiptingaraðferðir rekstraraðila skulu birtar þegar í stað.
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Mynd 7.1

Tillaga að skýrslusniði fyrir rekstrarsviðið grunnnet

a) Hagnaður og tap

Yfirstandandi Síðastliðið
ár ár

Velta
frá smásölu
frá öðrum rekstraraðilum

______________ ______________
1

Heildarvelta

Rekstrarkostnaður
Leiðréttingar á bókhaldi sem er
byggt á gangverði (CCA)

______________ ______________
Heildarrekstrarkostnaður 2

______________ ______________
Arðsemi 3    =   1   -   2

______________ ______________

Arðsemisútreikningur fjármagnstekna skal vera í samræmi við grundvöll útreiknings á fjármagnskostnaði.
Þar af leiðandi skal arður, sem kemur fram í bókhaldi, samsvara hagnaði fyrir vexti og skatta, svo framarlega
sem veginn meðalfjármagnskostnaður (WACC) er notaður fyrir skatta og vexti eins og gert er ráð fyrir í
aðalhluta viðmiðunarreglnanna.

b) Efnahagsreikningur
Yfirstandandi Síðastliðið

ár ár

Fastafjármunir

Áþreifanlegir fastafjármunir
Óáþreifanlegir fastafjármunir
Fjárfestingar

______________ ______________
Fastafjármunir samtals 1

Veltufjármunir
Birgðir
Kröfur/útistandandi skuldir
Fjárfestingar
Óbundin innistæða á banka-
reikningum og hjá gjaldkera

______________ ______________
Veltufjármunir samtals

Kröfuhafar

Varasjóðir
______________ ______________

Meðaltal heildarfjármagns

Allar færslur á ,,efnahagsreikning� skulu byggjast á meginreglunni um gangverð. Nota skal meðalgildi fyrir
viðkomandi ár. Ef unnt er og ef það skiptir máli skulu meðalgildin vera vegið meðaltal. Liggi upplýsingar ekki
fyrir er í upphafi hægt að ganga út frá einföldu meðaltali byrjunarstöðu og lokastöðu.

2

3

4

5   =    1   +   2   -   3   -  4
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c) Arður af heildarfjármagni

Yfirstandandi Síðastliðið
ár ár

Arður

Meðaltal heildarfjármagns

Arður af meðaltali heildarfjármagns (%)

1

2

3    =   1   /    2
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Mynd 7.2

Tillaga að skýrslusniði fyrir rekstrarsviðið staðaraðgangsnet

a) Hagnaður og tap

Yfirstandandi Síðastliðið

ár ár

Velta

Millifærslugjöld vegna
smásölu
Frá hugsanlegum öðrum
rekstraraðilum

______________ ______________

Heildarvelta
Rekstrarkostnaður
Leiðréttingar á bókhaldi sem er byggt
á gangverði (CCA)

______________ ______________

Heildarrekstrarkostnaður
______________ ______________

Arðsemi (nema hugsanleg framlög)
vegna taps vegna lítillar notkunar

______________ ______________
Hugsanleg framlög vegna taps
vegna lítillar notkunar

frá öðrum rekstraraðilum
frá smásölu

______________ ______________
Heildarframlög vegna taps
vegna lítillar notkunar

______________ ______________
Arðsemi (þar með hugsanleg framlög)
vegna taps vegna lítillar notkunar

______________ ______________

b) Upplýsingar í efnahagsreikningi

Eins og fyrir grunnnet

c) Arður af heildarfjármagni

Eins og fyrir grunnnet

1

2

3   =    1   -   2

4

5  =    3   +   4
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Mynd 7.3

Tillaga að skýrslusniði fyrir rekstrarsviðið smásala

a) Hagnaður og tap

Yfirstandandi Síðastliðið
ár ár

Velta:

Samtengingargjöld

Leigugjöld

Gjöld fyrir upphringingar

Önnur velta
______________ ______________

Heildarvelta

Rekstrarkostnaður:
Sérstakur rekstrarkostnaður smásölu
Gjöld fyrir millifærslu frá grunnneti
Gjöld fyrir millifærslu frá staðaraðgangsneti
Hugsanleg framlög vegna taps
greidd til staðaraðgangsnets (ADC)
Leiðréttingar á bókhaldi sem er
byggt á gangverði (CCA)

______________ ______________

Heildarrekstrarkostnaður

Arðsemi (nema framlög til altækrar
þjónustu)

Framlög frá öðrum rekstraraðilum
vegna altækrar þjónustu(¹)

______________ ______________
Arðsemi(þar með talin framlög til
altækrar þjónustu)

Sömu snið eiga við um aðskilda bókhaldsskylda starfsemi innan smásölu.

b) Efnahagsreikningur

Eins og fyrir grunnnet

c) Tekjur af heildarfjármagni

Eins og fyrir grunnnet

����������
(¹) Framlög vegna altækrar þjónustu innan fyrirtækis eru núlljöfnuð og eru því ekki sýnd á rekstrarreikningi yfir smásölu.

1

2

3    =    1   -   2

4

5    =    3   +   4
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Mynd 7.4

Tillaga að skýrslusniði fyrir liðinn ,,Önnur starfsemi�

a) Hagnaður og tap

Yfirstandandi Síðastliðið
ár ár

Velta
______________ ______________

Rekstrarkostnaður

______________ ______________

Arðsemi

Eins og fram kemur í aðalhluta viðmiðunarreglnanna kann að vera ástæða til að skipta upp
,,annarri starfsemi� til að auka gagnsæi á afköstum tiltekinnar starfsemi. Það er innlendra
eftirlitsyfirvalda að tilgreina í hve miklum mæli skuli halda aðskilið bókhald yfir þessa starfsemi.

b) Efnahagsreikningur

Eins og fyrir grunnnet

c) Tekjur af heildarfjármagni

Eins og fyrir grunnnet

1

2

3    =   1   -    2
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Viðbætir

Bókhald sem byggir á gangverði

1. Útreikningur á eignaverðmæti á grundvelli gangverðs

Eignamat er lykilatriði í gangverðsútreikningi. Eignir er hægt að meta samkvæmt eftirfarandi atriðum og
viðmiðunarreglum:

Hreinn endurnýjunarkostnaður

Hreinn endurnýjunarkostnaður er kostnaðurinn við að endurnýja eign með annarri eign sem er af svipuðu
tagi og um það bil jafngömul.

Lykilatriði í þessari formúlu er útreikningur á endurnýjunarkostnaði eignarinnar. Endurnýjunarkostnaður
getur einfaldlega verið núverandi kostnaður við að endurnýja eign með annarri sem er nákvæmlega eins.
Vegna örra tækniframfara er þó ekki víst að unnt sé að endurnýja eign (til dæmis af því að hún er ekki
lengur framleidd). Í því tilviki er nauðsynlegt að reikna út virði sambærilegrar eignar á nútímavísu (,,mod-
ern equivalent asset� - MEA) sem er virði eignar með sömu getu og sama nýtanleika og eignin sem fyrir
er. Viðfangsefni er varða útreikning á virði MEA fyrir rekstraraðila á sviði fjarskipta eru tekin til frekari
umfjöllunar hér á eftir.

Tapvirði

Tapvirði (,,deprival value� - DV) er endurheimtanlegt virði eignar fyrir fyrirtækið, það er að segja hæsta
efnahagsvirði sem gert er ráð fyrir að eignin gefi af sér eða markaðsvirði (,,net realisable value� - NRV)
eignarinnar ef hún væri seld.

Efnahagsvirði

Efnahagsvirði (,,economic value� - EV) er mælikvarði á virði eignar byggt á núvirði sjóðstreymis í
framtíðinni.

Matsreglurnar er hægt að taka saman sem hér segir:

- ef EV  >  NRV heldur fyrirtækið eigninni og notar hana á sama hátt,

- ef NRV  >  EV selur fyrirtækið eignina núna því ágóðinn af sölunni væri meiri en efnahagsvirðið sem
gert væri ráð fyrir að hún gæfi af sér við áframhaldandi notkun.

Þess vegna er tapvirðið eða endurheimtanleg fjárhæð fyrir eignina hæsta virði EV og NRV. Núvirðið er því
lægra en tapvirði hennar og hreinn endurnýjunarkostnaður. Það er að segja lægra en þær fjárhæðir sem
fyrirtækið fengi fyrir eignina og kostnaðurinn við að endurnýja eignina með annarri sem er nákvæmlega
eins.

2. Matsvirði sambærilegrar eignar á nútímavísu (MEA)

Örar tæknibreytingar í iðnaði valda því að flóknara verður að innleiða bókhaldsaðferðir, sem byggjast á
gangverði, í fjarskiptum. Þetta hefur áhrif bæði með tilliti til þess að leggja mat á hæfilegan
endurnýjunarkostnað vegna eigna, sem búa yfir gamalli tækni, og tryggja að eignir búi yfir sama nýtanleika
og sömu getu.
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Dæmi um tæknileg vandamál rekstraraðila á sviði fjarskipta eru:

- koparkaplar eða trefjakaplar,

- flaumræn eða stafræn tækni, og

- PDH-flutningstækni eða SDH-tækni.

Hin nýja tækni hefur yfirleitt mikla yfirburði yfir þá gömlu með tilliti til nýtanleika og skilvirkni. En þar
sem MEA-matsaðferðinni er ætlað að spegla eignir, sem hafa sömu getu og sama nýtanleika, er nauðsynlegt
að leiðrétta núgildandi kaupverð og sömuleiðis tengdan rekstrarkostnað, til dæmis er hugsanlegt að nýja
eignin þarfnist ekki jafnmikils viðhalds.

3. Leiðréttingar á bókhaldi sem byggir á gangverði

Til eru tvær aðferðir sem hægt er að beita á CCA. Það sem greinir þær að er meðhöndlun á ,,viðhaldi
fjármagns�. Það er að segja hvernig litið er á fjármagn fyrirtækis þegar hagnaður er ákvarðaður.

Fjármagn er ýmist hægt að skoða í rekstrarlegu tilliti (þ.e. geta fyrirtækis til að framleiða vörur og veita
þjónustu) eða fjárhagslegu tilliti (þ.e. verðmæti eiginfjár). Um þetta eru notuð hugtökin viðhald rekstrarfjár
og viðhald eiginfjár:

- viðhald rekstrarfjár (,,operating capital maintenance�- OCM) lýtur að rekstrargetu fyrirtækis.
Formælendur OCM halda því fram að skilyrði fyrir beitingu þessarar aðferðar á viðhald fjármagns
sé að fyrirtækið hafi jafnmikla rekstrargetu, eða framleiðslugetu, í lok tímabils og í upphafi þess(¹),

- viðhald eiginfjár (,,financial capital maintenance� - FCM) lýtur að viðhaldi eiginfjár viðkomandi
fyrirtækis á núvirði. Gert er ráð fyrir að eiginfé sé viðhaldið ef sjóðir hluthafa eru af sömu stærðargráðu
í lok tímabils og upphafi tímabils, miðað við raunvirði(²).

3.1. Helstu leiðréttingar með hliðsjón af OCM

Eins og um getur hér að framan varðar þetta hugtak viðhald á framleiðslugetu rekstraraðila. Ein helsta
leiðréttingin tengist endurmati fastafjármuna á grundvelli gangverðs. Vegna slíks endurmats eru frekari
leiðréttingar nauðsynlegar til að ákvarða að nýju fjárhæðir afskrifta. Þær eru auðkenndar hér á eftir.

Endurmat fastafjármuna

Samkvæmt OCM fer fram endurmat á bókfærðu brúttóverði eigna til að taka tillit til sérstakra breytinga
á eignaverði og til tæknibreytinga.

Ein aðferð til að reikna út gangverð eigna er að beita sérstakri verðlagsvísitölu á bókfært brúttóverð eigna.
Upplýsingar um hana er hugsanlega að finna í innkaupadeild fyrirtækisins. Á hinn bóginn má beita
,,MEA�-matsaðferðinni, þ.e. matsvirði sambærilegrar eignar á nútímavísu. Þessar aðferðir eru undirstaða
eignamats miðað við gangverð á matsvirði sambærilegrar eignar á nútímavísu, svo framarlega sem gengið
er út frá kostnaðarlækkunum. Nánar er fjallað um þessar lækkanir hér á eftir.

Viðbótarafskriftir

Afskriftarkostnaður ársins er reiknaður út á grundvelli nýja eignamatsins. Þetta tryggir að gangverð vegna
fastafjármuna, sem notaðir eru á árinu, er gjaldfært á móti tekjum. Fyrir hverja eign eða hvern flokk eigna
fæst OCM-afskriftarkostnaður með því að deila endingartíma eignar í viðkomandi
brúttóendurnýjunarkostnað, svo framarlega sem gengið er út frá línulegum afskriftum.

����������

(¹) Með tilliti til skilvirkni og til langs tíma litið.

(²) Heildarfjármagn öflugs rekstraraðila.
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Viðbótarafskriftir er sá munur sem er á upphaflegum kostnaði og afskriftum miðað við gangverð. Þær geta
verið jákvæðar eða neikvæðar eftir því hvort virði eignanna fer hækkandi eða lækkandi. Þær eru gjaldfærðar
á móti tekjum í rekstrarreikningi.

Dæmaskýring á þessum hugtökum

Töflurnar, sem hér eru sýndar, skýra áðurnefnd hugtök með dæmi um eign sem keypt er á 10 000 ekur.
Gert er ráð fyrir að eignin endist í fjögur ár. Til að einfalda dæmið er gengið út frá línulegri afskrift á
eigninni. Í töflu 1 er gert ráð fyrir að kostnaður við að endurnýja eignina lækki um 10% á ári. Í töflu 2 er
hins vegar gert ráð fyrir að endurnýjunarkostnaðurinn hækki um 5% á ári.

Tafla 1

Endurnýjunarkostnaður lækkar um 10% á ári

Afskriftir

Ár Gangverð
Gangverð Upphaflegar     Viðbótar  Samanlagðar    ,,Tilskildar�  Ófrágengnar

0  10 000
1  9 000 2 250,00 2 500,00 (250,00) 2 250,00 2 250,00 Núll
2 8 100 2 025,00 2 500,00 (475,00) 4 275,00 4 050,00 (225,00)
3 7 290 1 822,50 2 500,00 (677,50) 5 872,50 5 467,50 (405,00)
4  6 561 1 640,25 2 500,00  (859,75)  7 107,75 6 561,00  (546,75)

Tafla 2

Endurnýjunarkostnaður hækkar um 5% á ári

Afskriftir

Ár Gangverð
Gangverð Upphaflegar     Viðbótar  Samanlagðar    ,,Tilskildar�  Ófrágengnar

0 10 000,00
1 10 500,00 2 625,00 2 500,00 125,00 2 625,00 2 625,00 Núll
2 11 025,00 2 756,25 2 500,00 256,25 5 381,25 5 512,50 131,25
3 11 576,25 2 894,06 2 500,00 394,06 8 406,56 8 682,19 275,63
4  12 155,06   3 038,77 2 500,00   538,77   11 720,96   12 155,06 434,10

Afleiðsla/skýring:

- gangverð er brúttóendurnýjunarkostnaður viðkomandi eignar,

- afskriftir miðað við gangverð fást með því að deila endingartíma eignar í viðkomandi
brúttóendurnýjunarkostnað,

- afskriftir miðað við upphaflegt kaupverð fást með því að deila endingartíma eignar í upprunalegt
kaupverð,

- viðbótarafskriftir eru frekari afskriftir sem leiðir af endurmati eignar (einnig má reikna þær sem
afskriftir miðað við gangverð að frádregnum afskriftum er miðast við upphaflegan kostnað),
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- uppsafnaðar afskriftir eru summan af heildarafskriftum miðað við gangverð eins og staðan er í lok
næstliðins tímabils, ófrágengnar afskriftir næstliðins tímabils og afskriftir miðað við gangverð fyrir
yfirstandandi tímabil. Þetta jafngildir tilskildum afskriftum í lok næstliðins tímabils að viðbættum
afskriftum miðað við gangverð fyrir yfirstandandi tímabil,

- ,,tilskildar� afskriftir eru heildarafskriftir sem hefði leitt af gangverði eignarinnar, með öðrum orðum
sá munur sem er á brúttóendurnýjunarkostnaði og hreinum endurnýjunarkostnaði af eigninni, og

- ófrágengnar afskriftir er sá munur sem er á tilskildum afskriftum og heildarafskriftum.

3.2.   Frekari leiðréttingar með hliðsjón af viðhaldi eiginfjár (FCM)

Frekari leiðréttinga er þörf með hliðsjón af FCM, svipað og gert var með hliðsjón af OCM, að því er
varðar endurmat á fastafjármunum og viðbótarafskriftum. Samt sem áður þarfnast meðhöndlun með tilliti
til uppgjörs að einhverju leyti frekari leiðréttinga við svo að taka megi tillit til hagnaðar eða taps sem er
afleiðing af eignasérgreindum verðbólguáhrifum á gangverð eignar og almennum verðbólguáhrifum á eigin
sjóði hluthafa(¹).

4. Hvort hugtakið um viðhald eiginfjár?

Hér að framan er gerð grein fyrir helstu leiðréttingum sem nauðsynlegt er að gera á upphaflegu
rekstrarbókhaldi með það í huga að fá upplýsingar um gangverð með því að nota OCM og FCM.
Tilgangurinn er að endurspegla þá staðreynd að umskiptin yfir í LRAIC, frá því að með öllu skiptur
upphaflegur kostnaður sé grundvöllur ákvörðunar um samtengingargjöld, krefjast þess að eignir séu
metnar á markaðsverði (eða samkvæmt gangverði). Notkun upplýsinga með hliðsjón af gangverði er því
lykilþáttur í því að ákvarða viðeigandi samtengingargjöld og þess vegna skal beina athyglinni sérstaklega
að vali öflugs rekstraraðila hvað varðar viðhald eiginfjár(²).

Hafi OCM verið notað til að ákvarða gjöld birtist tekjukrafan(3) sem summan af rekstrarkostnaði, afskriftum
miðað við upphaflegan kostnað,

viðbótarafskriftum og tekjum af hreinum eignum. Sé höfð hliðsjón af FCM verður tekjuþörfin summan af
rekstrarkostnaði, afskriftum miðað við upphaflegan kostnað, viðbótarafskriftum og tekjum af hreinum
eignum að frádregnum hagnaði/tapi og að viðbættum leiðréttingum á eigin sjóðum. Tekjukrafan er því
breytileg eftir því hvort hugtakanna um viðhald fjármagns er notað.

Notkun OCM-hugtaksins kann að hafa kerfisbundið í för með sér að of lágar eða of háar tekjur séu teknar
inn í þá upphæð sem leyfilegt er að færa til tekna (eftir því hvort gert var ráð fyrir að eignasérgreind
verðbólga yrði lægri eða hærri en almenn verðbólga). Þetta er óæskilegt einkenni á öllum reglukerfum, því
það hvetur ekki nægilega til fjárfestinga. Því er FCM æskilegri leið til viðhalds eignafjár.

����������
(1) Í Arthur Andersen-skýrslunni um aðskilið bókhald á grundvelli ONP eru frekari leiðbeiningar um leiðréttingar á bókhaldi

sem skulu gerðar í samræmi við hugtakið um viðhald fjármagns.

(2) Að því tilskildu að eignafjárfestingar séu skilvirkar.

(3) Skilgreint sem þær tekjur sem eru forsenda fyrir eðlilegum hagnaði.


