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KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 8. april 1998

om samtrafikk på et liberalisert telekommunikasjonsmarked
(Del 2 - Atskilte regnskaper og føring av kostnadsregnskap)(*)

(98/322/EF)

_____________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 141 av 13.5.1998, s. 6, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 111/98 av 27. november 1998 om endring
av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 199 av 26.7.1997, s. 32.

KOMMISJONEN FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
97/33/EF av 30. juni 1997 om samtrafikk på telekommuni-
kasjonsområdet med henblikk på å sikre universelle tjenester og
samtrafikkevne ved anvendelse av prinsippene om tilgang til
åpne telenett (ONP)(1), særlig artikkel 7 nr. 5, og

ut fra følgende betraktninger:

Direktiv 97/33/EF gir de nasjonale reguleringsmyndigheter på
telekommunikasjonsområdet en viktig rolle når det gjelder å sikre
passende samtrafikk mellom nettene, i samsvar med
fellesskapsretten, samtidig som det tas hensyn til Kommisjonens
anbefalinger om å lette utviklingen av et virkelig europeisk
hjemmemarked. Særlig artikkel 7 nr. 5 i direktiv 97/33/EF pålegger
Kommisjonen å utarbeide anbefalinger om systemer for føring av
kostnadsregnskap og atskilte regnskaper.

Artikkel 7 nr. 2 i direktiv 97/33/EF pålegger visse operatører som
de nasjonale reguleringsmyndigheter har meldt har en betydelig
markedsmakt (heretter kalt «meldte operatører»), å følge
prinsippene om oversiktlighet og kostnadsorientering når det
gjelder samtrafikkavgifter.

Artikkel 8 nr. 2 i direktiv 97/33/EF krever at meldte operatører
fører atskilte regnskaper på den ene siden for sin virksomhet i
forbindelse med samtrafikk � som omfatter både
samtrafikktjenester som ytes internt og samtrafikktjenester som
ytes til andre � og på den andre siden for annen virksomhet, slik
at det blir mulig å identifisere alle kostnads- og inntektselementer
tilknyttet samtrafikkvirksomheten, med tilhørende
beregningsgrunnlag og en detaljert beskrivelse av
henføringsmetodene som er brukt, herunder en spesifisert
henføring av anleggsmidler og strukturelle kostnader.

I kommisjonsrekommandasjon 98/195/EF av 8. januar 1998 om
samtrafikk på et liberalisert telekommunikasjonsmarked (Del 1
� Fastsettelse av samtrafikktakster)(2), går det fram at
Kommisjonen anser metoden som bygger på forventede
langsiktige gjennomsnittlige differansekostnader for å være den
best egnede metoden for fastsettelse av samtrafikktakster,
ettersom denne metoden best kan forenes med et
konkurransepreget marked. Metoden utelukker ikke bruk av
berettiget «påslag» for å dekke langsiktige felleskostnader som
en effektiv operatør ville bli påført under konkurransepregede
forhold.

En metode med fastsettelse av samtrafikktakster på grunnlag av
forventede langsiktige gjennomsnittlige differansekostnader
innebærer et regnskapssystem som bygger på
gjenanskaffelseskost framfor historiske kostnader. I sin
rekommandasjon av 8. januar 1998 anbefalte Kommisjonen
medlemsstatene å fastsette frister for meldte operatører for å
innføre nye regnskapssystemer som bygger på aktivitetsbasert
regnskapsføring. De økonomiske/tekniske «bottom up»-
modellene for beregning blir svært avanserte, samtidig som de
forblir ufullkomne, slik at en tilpassing av «bottom up»- og «top-
down»-modellene er tilrådelig i overskuelig framtid.

Artikkel 7 nr. 5 i direktiv 97/33/98 pålegger de nasjonale
reguleringsmyndigheter å påse at en beskrivelse av systemet for
føring av kostnadsregnskap, som viser de viktigste
kostnadskategoriene og reglene som brukes ved fordelingen av
kostnader i forbindelse med samtrafikk, gjøres tilgjengelig for
berørte parter på anmodning. Henføringsmetodene må være
tilstrekkelig detaljerte til at sammenhengen mellom kostnadene
og avgiftene for nettkomponentene og tjenestene
(utnyttelsesgraden) framgår klart. I tillegg må det presiseres på
hvilket grunnlag ikke henførbare kostnader er fordelt mellom ulike
konti. Den nasjonale reguleringsmyndigheten eller et annet
kompetent organ som er uavhengig av teleoperatøren og godkjent
av den nasjonale reguleringsmyndigheten, skal kontrollere at
systemet for føring av kostnadsregnskap overholdes. Det skal
årlig offentliggjøres en erklæring om hvorvidt systemet overholdes.

_____________

(2) EFT L 73 av 12.3.1998, s. 42.
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I artikkel 12 nr. 1 og artikkel 13 nr. 1 i europaparlaments- og
rådsdirektiv 95/62/EF av 13. desember 1995 om anvendelse av
vilkår for tilgang til åpne telenett (ONP) på telefontjenesten(1),
kreves det at takstene for bruk av det faste offentlige telefonnett
og taletelefoni skal være i samsvar med prinsippene om
oversiktlighet og kostnadsorientering, og at de meldte operatørene
for dette formål iverksetter et egnet system for føring av
kostnadsregnskap. Bidrag fra samtrafikkparter til ordninger i
forbindelse med «tilgangsunderskudd» er tillatt bare dersom de
nasjonale reguleringsmyndigheter pålegger takstbegrensninger av
hensyn til pris på og tilgang til telefontjenesten, i samsvar med
artikkel 12 nr. 2 i direktiv 95/62/EF. Kommisjonen har i sin melding
av 27. november 1996 om kriterier for vurdering av nasjonale
ordninger for kostnadsberegning og finansiering av universelle
tjenester innen telekommunikasjon og om retningslinjer for
medlemsstatene for driften av slike ordninger(2), gitt uttrykk for
at disse ordningene bør avskaffes innen 1. januar 2000.

I kommisjonsdirektiv 90/388/EØF av 28. juni 1990 om
konkurranse på markedene for teletjenester(3), endret ved direktiv
96/2/EF(4), kreves det at medlemsstatene skal sikre en effektiv
konkurranse mellom operatører som konkurrerer på de berørte
markeder. Oversiktlighet er særlig påkrevd når det gjelder føring
av kostnadsregnskap for operatører som yter tjenester både på
faste telenett og på mobilnett.

I artikkel 2 i kommisjonsdirektiv 95/51/EF av 18. oktober 1995
om endring av direktiv 90/388/EØF med hensyn til oppheving
av begrensninger på bruk av kabelfjernsynsnett for yting av
teletjenester som allerede er avmonopolisert(5), pålegges
medlemsstatene å treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre
innsyn i regnskaper og likebehandling i de tilfeller der en operatør
som har enerett til å tilby offentlig telenettinfrastruktur, også
tilbyr infrastruktur for kabelfjernsynsnett, og særlig for å sikre
en oppdeling av regnskapene på de enkelte nett og disses
virksomhet som yter av teletjenester. I artikkel 8 nr. 1 i direktiv
97/33/EF pålegges meldte operatører som har særretter eller
eneretter i forbindelse med yting av tjenester i andre sektorer
(det vil si fjernsynskringkasting via kabel eller satellitt), å føre
atskilte regnskaper for telekommunikasjonsvirksomheten, i
samme omfang som det ville ha vært nødvendig dersom den
aktuelle telekommunikasjonsvirksomhet ble utøvd av rettslig
uavhengige foretak, eller at telekommunikasjonsvirksomheten er
utskilt strukturelt.

I artikkel 8 nr. 3 i direktiv 97/33/EØF pålegges operatører som
stiller til rådighet offentlige telenett og/eller offentlig tilgjengelige
teletjenester, på anmodning omgående å oversende økonomiske
opplysninger til sin nasjonale reguleringsmyndighet på det
detaljnivå som kreves. De nasjonale reguleringsmyndigheter kan
offentliggjøre opplysninger som kan bidra til et åpent og
konkurransepreget marked, idet det tas hensyn til
forretningshemmeligheter.

____________

(1) EFT L 321 av 30.12.1995, s. 6.

(2) KOM(96) 608.

(3) EFT L 192 av 24.7.1990, s. 10.

(4) EFT L 20 av 26.1.1996, s. 59.

(5) EFT L 256 av 26.10.1995, s. 49.

Anvendelsen av prinsippene fastlagt i denne rekommandasjon
berører ikke medlemsstatenes og foretakenes plikt til å overholde
Fellesskapets konkurranseregler fullt ut, samtidig som de tar
hensyn til de særlige forhold Kommisjonen har gitt uttrykk for i
meldingen om anvendelse av konkurransereglene på avtaler om
tilgang til telekommunikasjonssektoren(6).

Den rådgivende komité nedsatt ved artikkel 9 nr. 1 i rådsdirektiv
90/387/EØF av 28. juni 1990 om opprettelse av et indre marked
for teletjenester ved gjennomføring av tilgang til åpne telenett
(ONP)(7) (ONP-komiteen) har gitt bred støtte til prinsippene i
denne rekommandasjon, og Kommisjonen har i størst mulig grad
tatt hensyn til meningene som er kommet til uttrykk �

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

1. Denne rekommandasjon omhandler iverksettingen av
systemer for atskilte regnskaper og føring av
kostnadsregnskap for operatører som den nasjonale
reguleringsmyndighet har meldt har en betydelig
markedsmakt (heretter kalt «meldte operatører»), i samsvar
med artikkel 8 nr. 2 i direktiv 97/33/EF, for å gjennomføre
samtrafikkforpliktelser, særlig med henblikk på prinsippene
om oversiktlighet og kostnadsorientering.

Formålet med atskilte regnskaper er å gjøre det mulig å
foreta en analyse av opplysningene som framgår av
regnskapene, slik at de ulike delene av foretaket avspeiles
like nøyaktig som om de var blitt drevet som egne foretak.

2. De nasjonale reguleringsmyndighetene anbefales å kreve av
sine meldte operatører at de deler opp driftskostnader,
anvendt kapital og inntekter ved å fordele dem på minst
følgende virksomhetsområder:

Basisnett (svitsjet infrastruktur)

Dette virksomhetsområdet omfatter yting av
samtrafikktjenester, transittjenester og operatørtjenester.

Lokalt tilgangsnett (tilslutningslinjenes infrastruktur)

Virksomhetsområdet «lokalt tilgangsnett» omfatter lever-
ing av forbindelser til telefonnettet(8).

Detaljsalg

Virksomhetsområdet «detaljsalg» omfatter virksomhet som
hovedsakelig er knyttet til yting av faste telefontjenester
og tilbud av leide samband til sluttbrukere, på
forretningsmessig grunnlag. Det kan føres atskilte regnskaper
for hver regulerte virksomhet innenfor «detaljsalg» (for
eksempel leide samband, telefoni).

______________

(6) EFT C 76 av 11.3.1997, s. 9.

(7) EFT L 192 av 24.7.1990, s. 1.

(8) Virksomhetsområdet omfatter nettkomponenter som ikke er trafikkfølsomme
og som er rettet mot en bestemt kundetype, for eksempel tilgangsnett,
linjekort og porter på konsentratorer og/eller telefonsentraler.
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Annen virksomhet

«Annen virksomhet» som tilbys av en meldt operatør kan
omfatte uregulert virksomhet samt annen, regulert
virksomhet. Regnskapene for regulert virksomhet og
uregulert virksomhet må føres atskilt.

Innholdet i hvert virksomhetsområde er definert i
avsnitt 1 i vedlegget. Avgifter for overføring mellom
virksomhetsområder er definert i avsnitt 2.

De nasjonale reguleringsmyndigheter kan finne det
hensiktsmessig å pålegge en mer detaljert oppdeling av
regnskapene innenfor de viktigste virksomhetsområdene
(for eksempel ved å skille mobiltjenester, kabelfjernsyn,
internasjonal virksomhet), for å ta hensyn til kravene til
oversiktlighet og konkurranse i nasjonal lovgivning og i
fellesskapsretten.

3. Det anbefales å henføre kostnader, anvendt kapital og
inntekter i samsvar med kausalitetsprinsippet (for eksempel
ved å benytte en aktivitetsbasert regnskapsmetode).

Meldte operatørers system for kostnadsberegning må være
så detaljert at kostnadene � så langt det er mulig � kan
henføres til atskilte nettkomponenter, særlig for at
kostnadene for atskilte samtrafikktjenester som faktureres
for seg skal kunne fastsettes.

Et veldefinert system for kostnadshenføring vil gjøre det
mulig å fordele minst 90 % av kostnadene under direkte
eller indirekte henførbare kostnader(1).

Det anbefales at ikke henførbare kostnader (som bare kan
fordeles på vilkårlig grunnlag), spesifiseres klart i et atskilt
regnskap og behandles for seg av den nasjonale
reguleringsmyndighet (det vil si en fordeling i samsvar med
reglene som er fastsatt av hver medlemsstat, Fellesskapets
konkurranseregler og prinsippene om oversiktlighet og
forholdsmessighet).

Det anbefales at de nasjonale reguleringsmyndigheter
gjennomfører en offentlig høring av markedsdeltakerne om
vedtakelsen av sunne henføringsmetoder og den særlige
måten ikke henførbare kostnader skal behandles på.

Avsnitt 3 i vedlegget beskriver prinsippene som anbefales
ved henføring av kostnader, anvendt kapital og inntekter
ved utarbeiding av atskilte regnskaper.

Avsnitt 4 i vedlegget inneholder retningslinjer for
anvendelsen av disse prinsippene ved beregning av
driftskostnader, herunder avskrivninger. Avsnitt 5

inneholder det samme for kapitalkostnaden og anvendt
kapital, mens avsnitt 6 omhandler inntekter.

4. I rekommandasjonen av 8. januar 1998 ble de nasjonale
reguleringsmyndigheter anbefalt å fastsette frister for sine
meldte operatører til å innføre nye systemer for
kostnadsregnskap som bygger på gjenanskaffelseskost.

Det anbefales at metoden og kriteriene som anvendes ved
vurderingen av nettverksaktiva i nåverdi fastsettes av den
nasjonale reguleringsmyndighet, etter offentlig høring av
markedsdeltakerne.

Vurdering av nettverksaktiva i forventet verdi eller nåverdi
for en effektiv operatør, det vil si den verdi som ville være
gjeldende dersom markedet var preget av sterk konkurranse,
er et grunnleggende element i regnskapsføringsmetoden som
bygger på gjenanskaffelseskost («current cost accounting»,
CCA). Denne metoden forutsetter at avskrivningene
inkludert i driftskostnadene beregnes på grunnlag av
markedsverdi av tilsvarende aktiva, og rapporteringen med
hensyn til anvendt kapital skal dermed også utarbeides på
grunnlag av gjenanskaffelseskost.

Tillegget til vedlegget gir en innføring i moderne metoder
for verdsetting av aktiva og justering for
gjenanskaffelseskost.

5. Når det gjelder beregning av samtrafikktakster kan de
nasjonale reguleringsmyndigheter kreve at det anvendes
effektivitetsfaktorer for å ta hensyn til at bruk av
CCA-verdier for nettet kan gi et ufullstendig bilde av
kostnadene til en effektiv operatør(2). For dette formål utgjør
samtrafikkavgifter basert på «beste gjeldende praksis» som
beskrevet i rekommandasjonen av 8. januar 1998, en egnet
referanse.

6. Det anbefales at operatørene som er pålagt å føre atskilte
regnskaper, framlegger et resultatregnskap og en balanse
for hvert av virksomhetsområdene. Avgiftene for overføring
eller handel mellom virksomhetsområder må framgå klart.

Anbefalingene om innholdet og framleggingen av de
lovfestede økonomiske oppgjørene som de meldte
operatørene skal skaffe til veie, er oppført i avsnitt 7 i
vedlegget.

Av konsekvensmessige hensyn anbefales det at de
økonomiske oppgjørene for disse atskilte regnskapene
konsolideres i et resultatregnskap og en balanse for hele
foretaket. Det foreslås også at operatørens atskilte konti
avstemmes mot de lovfestede regnskapene.

7. Det anbefales at de nasjonale reguleringsmyndigheter på
anmodning stiller tilstrekkelig detaljerte relevante

_________________

(1) Direkte henførbare kostnader er kostnader som kan knyttes direkte og
utvetydig til en tjeneste eller et produkt. Indirekte henførbare kostnader er
kostnader som kan knyttes til en tjeneste eller et produkt på et ikke-vilkårlig
grunnlag, etter forholdet mellom disse kostnadene og de direkte henførbare
kostnadene (det vil si etter hvordan hver delte ressurs brukes).

_____________________

(2) Enkelte aktiva kan ligge over behovene, eller en nettarkitektur er ikke
optimal. Anvendelsen av en økonomisk/teknisk «bottom up»-metode for
beregning vil kunne gi opplysninger om slik ineffektivitet.
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opplysninger fra de meldte operatørene til rådighet for
interesserte parter, for å kontrollere at det ikke har
forekommet utilbørlig forskjellsbehandling mellom tjenester
som ytes internt og tjenester som ytes eksternt, og for å
fastslå gjennomsnittskostnadene for samtrafikktjenester for
seg.

For dette formål vil den meldte operatørens offentliggjøring
av tilstrekkelig detaljerte økonomiske rapporter som angir
gjennomsnittskostnadene for nettkomponentene, bidra til
å øke oversiktligheten og konkurrentenes tillit til at det ikke
forekommer konkurransevridende kryssubsidiering. Denne
offentliggjøringen anses som særlig viktig for samtrafikk
over landegrensene og for internasjonal virksomhet.

I tillegg anbefales det, for medlemsstater som har innført
ordninger for finansiering i forbindelse med plikt til å yte
universelle tjenester og/eller ordninger for bidrag til
utligning av tilgangsunderskudd, at de nasjonale
reguleringsmyndigheter stiller til rådighet tilstrekkelige
regnskapsopplysninger fra meldte operatører til å fastslå
at det ikke forekommer forskjellsbehandling mellom avgifter
som pålegges andre operatører og avgifter som (indirekte)
pålegges internt.

8. Disse regnskapsmessige retningslinjene omhandler lovfestede
krav til framlegging av regnskap, og har ikke til formål å
erstatte andre former for lovfestet oppgjør som måtte være
fastsatt av medlemsstatene.

9. Denne rekommandasjon skal gjennomgås av Kommisjonen
senest 31. juli 1999.

10. Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. april 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV ATSKILTE REGNSKAPER

1. Atskilte regnskaper

1.1. Lokalt tilgangsnett

Det lokale tilgangsnettet sikrer forbindelsene til basisnettet. Regnskapene for virksomhetsområdet «lokalt
tilgangsnett» omfatter kostnader og anvendt kapital knyttet til leveringen og vedlikeholdet av disse
tilknytningene.

For atskilte regnskaper omfatter «lokalt tilgangsnett» alle kundespesifikke nettkomponenter, herunder
f.eks. linjekort og porter på konsentratorer og/eller telefonsentraler. Virksomhetsområdet «basisnett»
omfatter alle de øvrige nettkomponentene.

Utleie av tilknytningslinjer er en tjeneste som ytes av virksomhetsområdet «detaljsalg». Inntektene fra
utleie av linjer til sluttbrukerne føres derfor i regnskapet for «detaljsalg». Inntekter fra utleie av atskilte
tilknytningslinjer der disse er stilt til rådighet for andre markedsdeltakere, skal imidlertid henføres til
«lokalt tilgangsnett».

Kostnadene for levering av tilknytningslinjer regnskapsføres først under virksomhetsområdet «lokalt
tilgangsnett». Deretter må det foretas en kostnadsoverføring til «detaljsalg» for at inntektene skal tilsvare
de tilknyttede kostnadene. Kostnadene som overføres til «detaljsalg» skal være fratrukket eventuelle
inntekter fra lokal tilgang som for eksempel inntektene fra utleie av linjer til andre markedsdeltakere, eller
bidrag til utligning av tilgangsunderskudd (se avsnitt 2.2).

1.2. Basisnett

Virksomhetsområdet «basisnett» yter en rekke samtrafikktjenester engros, internt og eksternt, slik at
kundene til én operatør skal kunne kommunisere med kundene til denne operatøren eller kundene til en
annen operatør, eller få tilgang til tjenester som ytes av en annen operatør. Disse tjenestene omfatter
svitsjing og formidling av anrop. I tillegg kan «basisnett» yte andre tjenester til operatører, for eksempel
tekniske tjenester i forbindelse med utvikling og vedlikehold av private nett og utvikling av konkurransen
(for eksempel nummeroverførbarhet og valg av operatør).

Regnskapene for «basisnett» omfatter kostnader, inntekter og anvendt kapital knyttet til disse tjenestene.
Inntektene fra virksomhetsområdet «basisnett» stammer hovedsakelig fra salg av samtrafikktjenester til
virksomhetsområdet «detaljsalg» og til andre operatører.

Dersom nasjonale regler tillater engroslevering av overføringssamband, skal inntektene i forbindelse med
dette henføres til «basisnett».

1.3. Detaljsalg

Virksomhetsområdet «detaljsalg» omfatter all virksomhet som innebærer salg av teletjenester til sluttbrukere,
herunder linjeleie, leide samband, anrop, betalingstelefoner, nummeropplysning.

Regnskapene for «detaljsalg» omfatter kostnader, inntekter og anvendt kapital knyttet til yting av disse
tjenestene til sluttbrukere. Kostnadene som henføres til «detaljsalg» omfatter overføringsavgifter knyttet
til bruk av nettressurser eller tjenester som ytes av «lokalt tilgangsnett» og «basisnett» samt kostnader
for markedsføring og fakturering i forbindelse med tjenesteyting til sluttbrukerne.
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De nasjonale reguleringsmyndigheter må vurdere i hvilken grad regnskapene for «detaljsalg» bør deles
opp ytterligere for å skille mellom kostnadene og inntektene for de ulike tjenestene, idet det tas hensyn
til kravene til oversiktlighet i nasjonal lovgivning og i fellesskapsretten. Det skal føres et atskilt regnskap
for hver virksomhet innenfor «detaljsalg» som er regulert. Det vil imidlertid ikke være hensiktsmessig å
kreve at det føres atskilte regnskaper for virksomhet som ikke er underlagt en lovgivningsmessig kontroll(1).

1.4. Annen virksomhet

Etablerte operatører yter vanligvis et bredt spekter av andre tjenester, herunder utleie, reparasjon og
vedlikehold av abonnentutstyr. De kan i tillegg ha interesser i virksomhet utenfor
telekommunikasjonssektoren (for eksempel fjernsynssending). Av hensyn til atskilt regnskapsføring skal
kostnader, inntekter og anvendt kapital tilknyttet slik virksomhet identifiseres særskilt.

De nasjonale reguleringsmyndigheter kan vurdere om det skal opprettes atskilte regnskaper for deler av
denne tilleggsvirksomheten. Dette kan være særlig relevant for etablerte operatører som ikke yter
mobiltjenester innenfor rammen av egne foretak. Hver nasjonale reguleringsmyndighet har ansvar for å
avgjøre i hvilket omfang det skal føres atskilte regnskaper for denne virksomheten, idet det tas hensyn til
kravene til oversiktlighet i nasjonal lovgivning og i fellesskapsretten.

2. Overføringsavgifter

I dette avsnittet omtales prinsippene som operatørene skal anvende for å ta hensyn til kostnadene for
produkter eller tjenester som brukes internt.

Et system med overføringsavgifter bør anvendes på tjenester som ytes og produkter som leveres fra ett
virksomhetsområde (for eksempel lokalt tilgangsnett, basisnett og detaljsalg), til et annet.

Overføringsavgiftene skal være klart begrunnet og fastsettes til et rimelig nivå. Avgiftene skal ikke medføre
forskjellsbehandling og, som angitt i avsnitt 7, de skal framgå på en oversiktlig måte av de atskilte
regnskapene.

2.1. Måling av internt forbruk

Overføringsavgiftene for internt forbruk beregnes ved å multiplisere dette forbruket med en enhetsavgift.
Avgiften for internt forbruk må tilsvare avgiften som ville blitt pålagt dersom produktet eller tjenesten ble
solgt eksternt.

Med henblikk på atskilte regnskaper bør det antas at en operatørs virksomhetsområde «detaljsalg»
betaler samme samtrafikkavgift for samme tjeneste.

2.2. Bidrag til utligning av tilgangsunderskudd og bidrag til universelle tjenester

I samtrafikkdirektivet er det fastsatt at samtrafikkavgifter skal skilles fra avgifter tilknyttet bidrag til
universelle tjenester, herunder alle avgifter som pålegges som følge av at de nasjonale reguleringsmyndigheter
forbyr operatørene å utligne takstene (det vil si bidrag til utligning av tilgangsunderskudd). Kommisjonen
har angitt at takstene må være utlignet innen 1. januar 2000, bortsett fra i de medlemsstater som har fått
innvilget en tilleggsfrist for iverksetting av direktivet om full konkurranse(2).

I de medlemsstater som har vedtatt en ordning med bidrag for å utligne tilgangsunderskudd, skal disse
bidragene henføres til virksomhetsområdet «lokalt tilgangsnett». Bidragene mottas fra andre operatører
og fra virksomhetsområdet «detaljsalg». Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling mellom bidrag til
utligning av tilgangsunderskudd som pålegges virksomhetsområdet «detaljsalg» og bidrag som pålegges
andre operatører.
________________

(1) I prinsippet kan omfanget av atskilte regnskaper for de ulike detaljsalgsvirksomhetene forventes å bli redusert med tiden, etter
hvert som konkurransen på området for disse tjenestene øker.

(2) Kilde: Kommisjonsmelding om kriteriene for vurdering av de nasjonale ordningene for beregning av kostnadene ved og
finansieringen av universelle tjenester på området telekommunikasjon, og retningslinjer for medlemsstatene om drift av slike
ordninger, KOM(96) 608 endelig utgave, 11. november 1996.
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I de medlemsstater som har vedtatt en ordning for finansiering i forbindelse med plikt til å yte universelle
tjenester, skal alle bidrag, både fra andre operatører og internt, framgå særskilt i regnskapene. På samme
måte som for bidrag til utligning av tilgangsunderskudd, skal det ikke forekomme forskjellsbehandling
mellom bidrag i forbindelse med plikt til å yte universelle tjenester som pålegges andre operatører, og
bidrag som pålegges internt.

3. Prinsipper for henføring av kostnader

I dette avsnittet fastlegges prinsippene som skal anvendes ved henføring av kostnader, anvendt kapital og
inntekter med sikte på å utarbeide atskilte regnskaper. Anvendelsen av disse prinsippene på driftskostnader,
anvendt kapital og inntekter beskrives nærmere i henholdsvis avsnitt 4, 5 og 6.

Disse prinsippene kan også anvendes for å fastsette samtrafikkavgifter for samtrafikktjenester som
faktureres for seg. For dette formål må operatørenes systemer for kostnadsberegning være tilstrekkelig
detaljerte til at kostnadene så langt det er mulig kan henføres til atskilte nettkomponenter. For å fastsette
avgiftene for bestemte samtrafikktjenester kan det imidlertid være nødvendig å ta i betraktning visse
tilleggsfaktorer, som for eksempel kostnadsrelevansen(1). Disse spørsmålene faller utenfor rammen for
disse retningslinjene.

3.1. Prinsipper

Atskilt regnskapsføring bør bygge på kausalitetsprinsippet: Det vil si at kostnadene(2) og inntektene skal
henføres til tjenestene eller produktene som har forårsaket disse kostnadene eller inntektene. Dette krever
at det innføres egnede og detaljerte metoder for kostnadshenføring. I praksis krever dette at operatøren

� gjennomgår hver enkelt av postene kostnader, anvendt kapital og inntekter,

� finner fram til den faktor som forårsaket hver av disse postene, og

� bruker denne faktoren for å henføre hver post til det enkelte virksomhetsområdet.

De nasjonale reguleringsmyndighetene har rett til å kontrollere alle henføringene.

Hver kostnads- og inntekstpost skal henføres til produktene og tjenestene som leveres av operatøren. For
inntektene forventes det at de fleste, om ikke alle, henføres direkte til produktene eller tjenestene de er
tilknyttet. Det samme gjelder imidlertid ikke for kostnadene, fordi en relativt stor andel av en operatørs
kostnader er delt mellom ulike produkter og tjenester.

3.2. Framgangsmåte for henføring av kostnader

Figur 1 viser en vanlig framgangsmåte for fordeling av kostnader. Det bør bemerkes at de framgangsmåter
for henføring som faktisk benyttes, kan variere alt etter enhetens organisasjonsstruktur og måten finansielle
data/driftsdata registreres på, og framgangsmåten vil derfor være betraktelig mer sammensatt enn det som
framgår av figur 1. Det er imidlertid viktig å merke seg at det overordnede formålet med henføring av
kostnader er det samme.

Prosessen begynner når data og opplysninger registreres i hovedboken eller i et annet system for
kostnadsberegning og økonomistyring som foretaket benytter. Kostnadsopplysninger i disse systemene
kan inndeles etter driftskostnader, investeringskostnader og regnskapsposter som for eksempel
avskrivninger.

Kostnadene kan henføres enten direkte til tjenester eller til kostnadssteder som kalles nettkomponenter,
tilknyttede funksjoner eller andre funksjoner. Disse defineres slik:
Tjenester

_________________

(1) Disse tjenestene kan forventes å utvikle seg over tid slik at de tilpasser seg nye behov i markedet.

(2) Herunder driftskostnader og investeringskostnader.
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Dette er kostnader som kan knyttes direkte til en bestemt tjeneste. I denne sammenheng viser ordet
«tjeneste» til såvel tjenester bestemt på sluttbrukere (for eksempel levering av betalingstelefoner), som til
transittjenester (for eksempel nettjenester).

Nettkomponenter

Dette kostnadsstedet inneholder kostnader tilknyttet ulike overføringskomponenter, svitsjing og andre
nettsystemer. Kostnadene er tilknyttet nettkomponenter som ikke kan henføres direkte til én bestemt
tjeneste, fordi de benyttes til å yte flere tjenester.

Tilknyttede funksjoner

Dette kostnadsstedet omfatter kostnader for funksjoner som er nødvendige for å yte tjenester til kunden,
som fakturering, vedlikehold og kundeservice.

Andre funksjoner

Dette kostnadsstedet omfatter kostnader for funksjoner som ikke er knyttet til ytelse av særskilte
tjenester, men utgjør en viktig del av selskapets drift. Eksempler på slike kostnader er kostnader tilknyttet
planlegging, personale og generell økonomistyring.

En etappevis framgangsmåte gir mulighet til å henføre kostnadene fortløpende til de ulike kostnadsstedene,
for til slutt å henføre dem til tjenester. Denne etappevise henføringen utføres ved hjelp av egnede
avgjørende faktorer. De ulike etappene kan oppsummeres på følgende måte:

Etappe 1

Henføring av kostnadene for andre funksjoner til tilknyttede funksjoner, nettkomponenter og tjenester.

Etappe 2

Henføring av kostnadene for tilknyttede funksjoner til nettkomponenter og tjenester.

Etappe 3

Henføring av kostnadene for nettkomponenter til tjenester.

Etappe 4

Gruppering av tjenestene i virksomhetsområder (som definert i forbindelse med atskilte regnskaper).

Hver av etappene for henføring beskrevet over kan inneholde et antall mer detaljerte del-etapper, særlig
dersom den opprinnelige registreringen av kostnadsopplysninger foretas relativt samlet. Der det er mulig
å foreta henføringen på grunnlag av flere direkte eller indirekte henføringer, er dette å foretrekke framfor
en vilkårlig henføring i én enkelt etappe.
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Figur 1

En vanlig framgangsmåte for henføring av kostnader

Drifts- Investerings-  Regnskaps-
kostnader kostnader poster

REGISTRERING AV
 for eksempel avskrivninger DATA

 HENFØRING

Tjenester  Nettkompo- Tilknyttede Andre
nenter funksjoner funksjoner

ETAPPE 1

Tjenester Nettkompo- Tilknyttede
nenter  funksjoner

ETAPPE 2

 Tjenester  Nettkompo-
nenter

ETAPPE 3

Tjenester

ETAPPE 4

Virksomhets-
områder

HENFØRING AV KOSTNADER
FOR ANDRE FUNKSJONER

 HENFØRING AV KOSTNADER FOR
TILKNYTTEDE FUNKSJONER

 HENFØRING AV KOSTNADER
FOR NETTKOMPONENTER

 HENFØRING AV KOSTNADER FOR
TJENESTER
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Det forventes at teleoperatørene vil måtte ta i bruk prøvetakingsteknikker og regelmessige gjennomgåelser
av virksomheten for å henføre kostnader (herunder investeringskostnader) til tjenestene de yter og senere
til virksomhetsområdene som er definert med henblikk på atskilte regnskaper. En regelmessig analyse av
oppgavene som utføres av personale i kundestøttesentre, kan for eksempel tjene til å avgjøre hvor lang tid
slikt personale bruker på de ulike oppgavene. Disse opplysningene kan derettes brukes for å henføre �
direkte eller indirekte � personalkostnadene til tjenestene som operatøren yter.

4. Driftskostnader

Dette avsnittet i retningslinjene omhandler anvendelsen av prinsippene beskrevet i avsnitt 3 på operatørenes
driftskostnader, herunder avskrivninger.

Anvendelse på driftskostnader

Kostnadshenføringsprosessen beskrevet i forrige avsnitt gjelder i prinsippet både for driftskostnader og
investeringskostnader. Tabell 4.1 under inneholder et sammendrag av mulige metoder for henføring og
fordeling av driftskostnader mellom følgende overskrifter:

� avskrivninger,

� leverings-, installerings- og vedlikeholdskostnader,

� nettplanleggings- og utviklingskostnader,

� kostnader til nettverksdrift,

� markedsførings- og salgskostnader,

� fakturerings- og innkrevingskostnader,

� kostnader knyttet til operatørtjenester,

� kostnader knyttet til nummeropplysningstjenester,

� utbetalinger til andre operatører,

� kostnader knyttet til støttevirksomhet.

Disse overskriftene er kun oppført som eksempler, og må ikke betraktes som en modell operatørene skal
bruke for å registrere kostnader. De skal bare gi generell veiledning. Det er opp til hver operatør å utvikle
framgangsmåter for kostnadshenføring som er særlig tilpasset måten de identifiserer og registrerer kostnader
på, og eventuelt forbedre disse framgangsmåtene over tid.

Den siste kolonnen i tabell 4.1 gir en indikasjon på de viktigste virksomhetsområdene som de fleste
aktuelle driftskostnader kan forventes å bli henført til.
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Tabell 4.1

Metoder for henføring av driftskostnader(1)

Driftskostnader  Beskrivelse  Henføringsmetode  Viktigste virksomhetsområder

Avskrivninger Avskrivninger Henføringen av avskrivningene skal følge henføringen av anleggsaktivaene som Alle
de er tilknyttet (avsnitt 5).

Levering og installering av utstyr Lønnskostnader Om mulig, direkte henføring til nettkomponenter/andre anlegg. Basisnett, lokalt tilgangsnett
Ellers, henføring i henhold til tid medgått til installeringsarbeid.

Installerings- og Om mulig, direkte henføring til nettkomponenter/andre anlegg i henhold til det Basisnett, lokalt tilgangsnett
vedlikeholdskostnader, utstyret som er installert eller vedlikeholdt.
kontrakter

Vedlikeholds- og Lønnskostnader Om mulig, direkte henføring til nettkomponenter/andre anlegg. Basisnett, lokalt tilgangsnett
reparasjonskostnader Ellers, henføring i henhold til tid medgått til installeringsarbeid.

 Andre kostnader Om mulig, direkte henføring til nettkomponenter/andre anlegg. Basisnett, lokalt tilgangsnett

Nettplanleggings- og  Lønnskostnader og Om mulig, direkte henføring til nettkomponenter/andre anlegg. Basisnett, lokalt tilgangsnett
utviklingskostnader  eksterne kostnader

Kostnader til nettverksdrift  Lønnskostnader Henføring til nettkomponenter/andre anlegg på grunnlag av tiden  Basisnett, lokalt tilgangsnett
personalet har brukt til å administrere hver anleggstype.

 Andre kostnader Om mulig, henføring til nettkomponenter/andre anlegg i henhold til Basisnett, lokalt tilgangsnett
det anlegg som administreres.

Markedsførings- og Lønnskostnader Om mulig, direkte henføring til produktene og tjenestene. Detaljsalg
salgskostnader Ellers, fordeling mellom produktene i henhold til arbeidstid.

Kostnader ved salg av  Henføring til tjenestene «abonnentutstyr» under «annen virksomhet».  Annen virksomhet
utstyr

Reklame
Salgsfremmende Om mulig, direkte henføring til produktene og tjenestene. Ellers, dersom   Detaljsalg
tiltak
Markedsundersøkelser kostnadene er tilknyttet markedsføring av eller salgsfremmende tiltak
Forhandlerprovisjon for flere tjenester, skal kostnadene henføres til de berørte tjenestene
Andre kostnader på et forsvarlig grunnlag.
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Fakturerings- og Lønnskostnader Om mulig, direkte henføring til produktene og tjenestene. Detaljsalg (enkelte kostnader til
innkrevingskostnader Ellers, fordeling mellom produktene i henhold til arbeidstid. «basisnett»)

Andre fakturerings- Om mulig, direkte henføring til produktene og tjenestene. Detaljsalg (enkelte kostnader til
kostnader Ellers, fordeling mellom produktene i henhold til bruk «basisnett»)
(herunder tap på fordringer) (for eksempel antall fakturaer som er skrevet).

Kostnader knyttet Lønnskostnader Om mulig, direkte henføring til tjenestene. Kostnader tilknyttet personale som Detaljsalg
til operatørtjenester utfører oppgaver for flere operatørtjenester, skal fordeles mellom de berørte

operatørtjenestene i henhold til den tid som er brukt på de ulike oppgavene.

Kostnader knyttet til Lønnskostnader og  Direkte henføring til produktene og tjenestene.  Detaljsalg
nummeropplysnings- andre kostnader
tjenester

Utbetalinger til andre Betaling for utgående Direkte henføring til produktene og tjenestene. Detaljsalg
operatører internasjonal trafikk

Betaling for Direkte henføring til produktene og tjenestene. Detaljsalg
samtrafikkavtaler

Kostnader knyttet Kostnader knyttet til Henføres til personalet som overvåkes av MR-funksjonen på samme grunnlag  Alle
til støttevirksomhet funksjonen �menneskelige som lønnskostnadene for MR-personale.

ressurser� (MR)

Økonomistyring og andre Dersom kostnadene er spesifikt knyttet til et produkt, en tjeneste eller et Alle
støttefunksjoner ved virksomhetsområde, henføres de i forhold til denne tilknytningen.
hovedkontoret

Kostnader knyttet til Kostnadene skal henføres på samme måte som for bygninger og annen fast   Alle
bygninger og leie eiendom (avsnitt 5).

Generelle data-/ Henføring til programmene som operatøren bruker, på grunnlag av bruken av  Alle
IT-kostnader datamaskinene for å støtte hvert program. Kostnader som henføres til

programmer kan deretter fordeles mellom produktene og tjenestene som
disse produktene støtter.

(1) Ikke henførbare restkostnader skal identifiseres særskilt av operatørene og behandles for seg av de nasjonale reguleringsmyndigheter.

Driftskostnader  Beskrivelse  Henføringsmetode  Viktigste virksomhetsområder
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5. Kapitalkostnad og anvendt kapital

I henhold til artikkel 7 nr. 2 i samtrafikkdirektivet skal samtrafikktakster være kostnadsorienterte og
omfatte en rimelig kapitalforrentning. De avgjørende faktorene for denne forrentningen er:

� kapitalkostnaden og

� en kapitalverdi.

Beregningen og fastsettelsen av en kapitalkostnad for å opprette samtrafikktakster ligger utenfor
virkeområdet for disse retningslinjene. Det må imidlertid være sammenheng mellom omfanget mengden av
anvendt kapital, som kapitalkostnaden bygger på, og anvendt kapital som framgår av de atskilte regnskapene
pålagt ved samtrafikkdirektivet.

Dette vil gjøre det mulig å sammenligne avkastningsprosentene som operatørene oppnår for regulert
virksomhet som for eksempel samtrafikk, med kapitalkostnaden som tillates av de nasjonale
reguleringsmyndigheter under avgiftsvurderingen for denne virksomheten. Dette avsnittet omhandler
behovet for sammenheng og betydningen av dette for henføringen av postene for anvendt kapital.

5.1. Kapitalkostnad

Operatørenes kapitalkostnad skal gjenspeile den alternative kostnaden for midler investert i
nettkomponenter og andre tilknyttede aktiva. Den gjenspeiler vanligvis følgende elementer:

� (veid) gjennomsnittlig kostnad for de ulike former for gjeld som hver operatør har,

� egenkapitalkostnaden, målt ved avkastningen som aksjonærene krever for å investere i nettet, tatt i
betraktning risikoen knyttet til investeringen,

� verdien av gjeld og egenkapital.

Disse opplysningene kan dermed brukes til å fastsette veid gjennomsnittlig kapitalkostnad («weighted
average cost of capital» eller WACC) ved hjelp av følgende formel:

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

d
 . D/(D+E)

der r
e
 er egenkapitalkostnaden, r

d
 er gjeldskostnaden, E er den samlede verdien av egenkapitalen og D er

den samlede verdien av rentebærende gjeld.

Generelt bør beregningen av WACC for den enkelte operatør være relativt enkel � dersom man ser bort
fra mulig diskusjon rundt den nøyaktige beregningen og verdien av opplysningene som skal inn i WACC-
formlene. Det kan imidlertid hende at de nasjonale reguleringsmyndighetene må avgjøre om bruken av den
globale kapitalkostnaden representert ved WACC er egnet for operatørenes regulerte virksomhet. Dersom
dette er tilfellet, vil den globale WACC kunne brukes til å fastsette samtrafikkavgiftene.

I motsatt fall kan de nasjonale reguleringsmyndighetene ta hensyn til at ulike risikopremier vanligvis
gjelder for ulike virksomhetstyper, noe som kan føre til ulike egenkapitalkostnader «r

e
»(1), selv om den

finansielle strukturen er den samme. Dersom dette er tilfellet, kan det være en ulik WACC for hvert
virksomhetsområde eller hver oppdelt virksomhet (mobiltjenester, kabelfjernsyn eller internasjonale
tjenester).

__________________

(1) Finansøkonomien og faktisk investoratferd viser at egenkapitalkostnaden «r
e
» er lik kostnadene for risikofri gjeld pluss en

risikopremie som avhenger av hvilken virksomhet investeringen gjelder og av det aktuelle finansmarkedet. Virksomhet med
større konkurranse innebærer vanligvis større risiko. Gjeldskostnaden «r

d
» varierer også fra virksomhet til virksomhet og

fra selskap til selskap, men i mindre grad enn egenkapitalkostnaden «r
e
» for et gitt finansmarked. Kapitalstrukturen (E og D)

bør også gjenspeile balansen for hver hovedvirksomhet. Når det foreligger bare én hovedbalanse for flere virksomhetstyper,
kan det antas at disse har samme kapitalstruktur. I denne forbindelse kan det vanligvis antas at gjeldskostnaden «r

d
» er den

samme for all virksomhet, med mindre det foreligger svært ulike balanser.
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5.2. WACC og kapitalverdien

WACC må brukes på en kapitalverdi for nettverkskomponenter og andre tilknyttede aktiva for at man
skal kunne fastsette avkastningen som forventes gjennom samtrafikktakstene. Selv om det er relativt
enkelt å fastsette verdien av lånt kapital og egenkapital for en operatør i sin helhet, er det ikke lett å
fastsette disse verdiene for hver av operatørens virksomheter.

Dette skyldes at beslutningene om finansiering gjennom lån i stor grad er foretaksbeslutninger som
påvirkes av ulike faktorer som historiske lånefasiliteter og skattemessige vurderinger. Foretakets gjeld
tilsvarer derfor ikke nødvendigvis finansieringsbehovene til dets ulike aktiviteter. Det er dermed nødvendig
med en annen framgangsmåte for å fastsette kapitalverdien for regulert virksomhet (som for eksempel
samtrafikk).

Balanseligningen nedenfor er én mulig framgangsmåte:

Aksjonærenes midler (dvs. egenkapital) + gjeld = netto aktiva minus gjeld(1).

Det følger av dette at kapitalverdien av regulert virksomhet kan fastsettes ved å fordele netto aktiva eller
anvendt kapital. Denne fordelingen bør foretas i henhold til kausalitetsprinsippet og ved hjelp av aktuelle
verdsettingsmetoder.

5.3. Anvendt kapital

Tabell 5.1 oppsummerer mulige henføringsmetoder for ulike poster av anvendt kapital, og angir de
viktigste virksomhetsområdene som hoveddelen av hver slik post skal henføres til. Anvendelsen av disse
metodene og eventuelt også andre metoder vil bestemme kapitalverdiene for ulik regulert virksomhet,
herunder samtrafikk.

Tabellen utgjør ingen uttømmende liste over poster som kan klassifiseres som anvendt kapital eller over
framgangsmåter for henføring av disse elementene til de ulike virksomhetstypene.

__________________

(1) Det vil si anleggsmidler + omløpsmidler - kreditorer (minus gjeld) - avsetninger.
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Tabell 5.1

Metoder for henføring av anvendt kapital(1)

Kategorier av aktiva og gjeld  Beskrivelse  Henføringsmetode  Viktigste virksomhetsområder

Materielle aktiva

Primæranlegg
Svitsjeutstyr Utstyr til lokal svitsjing Om mulig, direkte henføring til komponentene i tilgangsnettet eller Basisnett (enkelte kostnader

nettkomponentene. Ellers, henføring til tjenestene under «lokalt tilgangsnett» henføres til lokalt tilgangsnett)
og nettkomponenter på grunnlag av kostnaden som tilsvarer henholdsvis utstyret
til levering av tilknytningslinjer og utstyr til svitsjing av trafikk. Komponenter i
det lokale basisnettet kan henføres til produkter og tjenester i henhold til
bruk per sekund.

Svitsjeutstyr i fjernsentral Om mulig, direkte henføring til nettkomponentene. Ellers, henføring i henhold til Basisnett
bruk per sekund.

Svitsjeutstyr i Om mulig, direkte henføring til nettkomponentene. Ellers, henføring i henhold  Basisnett
internasjonal sentral til bruk per sekund.

Svitsjeutstyr til nett Direkte henføring til komponentene i basisnettet når dette er hensiktsmessig  Basisnett, annen virksomhet
for spesialtjenester eller pålagt i henhold til reglene, eller direkte henføring til særskilte tjenester som

ytes av andre nett (for eksempel skal utstyr for svitsjing av data henføres direkte
til tjenester for dataoverføring).

Annet svitsjeutstyr Om mulig, direkte henføring til nettjenestene. Ellers, henføring til andre Basisnett
nettkomponenter i henhold til bruken av utstyret.

  Overføringsutstyr Trafikkavhengig Om mulig, direkte henføring til nettkomponentene. Ellers, henføring i henholdv Basisnett
overføringsutstyr til bruken av kretsene.

Kabler og ledninger Om mulig, direkte henføring til komponentene i tilgangsnettet eller Lokalt tilgangsnett, basisnett
nettkomponentene. Ellers, henføring til komponentene i henhold til mengden
kabel brukt for å yte de ulike tjenestene.

Utstyr til Om mulig, direkte henføring til produktene (for eksempel ISDN-utstyr som kan Lokalt tilgangsnett
tilknytningslinjene identifiseres særskilt). Ellers, henføring til tilgangstjenestene i henhold til

linjebruken.
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Radio- og satellittutstyr Om mulig, direkte henføring til nettkomponentene. Ellers, henføring i henhold til Basisnett
bruken av kanaler.

Overføringsutstyr til nett Direkte henføring til tjenester som ikke er PSTN-/ISDN-tjenester, og som ytes Basisnett
for spesialtjenester av nettet (for eksempel skal utstyr til dataoverføring henføres direkte til

tjenester for dataoverføring).

Internasjonal kabel/ Om mulig, direkte henføring til nettkomponentene. Ellers, henføring i henhold Basisnett
sjøkabel til bruken.

Andre primærnettverks-aktiva Anlegg for spesialnett Anlegg og utstyr som brukes for å yte bare en særskilt tjeneste, skal henføres Basisnett Annen virksomhet
direkte til den aktuelle tjenesten. Eksempelvis nevnes følgende utstyr:
� utstyr til intelligent nett,
� utstyr til dataoverføring,
� multimedieutstyr.

Abonnentutstyr Direkte henføring til produktene og tjenestene. Annen virksomhet

Offentlige betalings- Direkte henføring til tjenesten. Detaljsalg
telefoner og tilknyttet
utstyr

Utstyr til støtte
Kabelføringsveier Kostnader til kabelføringsveier kan henføres til kablene og ledningene som Lokalt tilgangsnett, basisnett

føres gjennom dem, og til tilknyttede produkter, på samme måte som
kabler og ledninger.

Utstyr til Henføring til gruppene under «Primæranlegg» i henhold til bruken av elektrisk Lokalt tilgangsnett, basisnett
strømforsyning utstyr for å forsyne hvert anlegg (for eksempel ut fra antall kilowatt-timer.

Aktiva skal deretter henføres til produktene på samme måte som for tilsvarende
kategorier under primæranlegg.

Systemer for nett- Henføring til primæranlegg for de ulike nettene som leveres, på grunnlag av bruken Basisnett
administrasjon av systemene for å støtte hvert anlegg (for eksempel tid medgått til å kontrollere

lokale sentraler, fjernsentraler og internasjonale sentraler). Kostnadene skal henføres
til produktene og tjenestene på samme måte som tilsvarende gruppe av primæranlegg.

Aktiva som ikke er knyttet Bygninger og annen Henføring til produktene, tjenestene og nettkomponentene i henhold til plassen Alle
til nettet fast eiendom som opptas (bruksareal) for å støtte hvert produkt, hver tjeneste eller hver

nettkomponent.

Kategorier av aktiva og gjeld  Beskrivelse  Henføringsmetode  Viktigste virksomhetsområder
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Alminnelig datautstyr Henføring til programmene som operatøren bruker, på grunnlag av bruken av Alle
datamaskinene for å støtte hvert program. Kostnader som henføres til programmer
kan deretter fordeles mellom produktene og tjenestene som disse programmene
støtter.

Motorvogner Henføring til produkter og nettkomponenter i henhold til bruken.  Alle

Løsøre og kontorutstyr Henføring til produkter og nettkomponenter i henhold til bruken.  Alle

Immaterielle aktiva  Immaterielle aktiva Om mulig, direkte henføring til produktene. Eventuelle restaktiva eller ikke  Alle
henførbare aktiva skal henføres vilkårlig etter avtale med den nasjonale
reguleringsmyndighet.

Arbeidskapital Investeringer i anleggsmidler:

Finansielle aktiva Direkte henføring til «annen virksomhet». Annen virksomhet

Investeringer i annen Direkte henføring til «annen virksomhet». Annen virksomhet
virksomhet enn
telekommunikasjon

Andre investeringer Direkte henføring til tjenestene investeringene er tilknyttet. Ellers, henføring i Alle
henhold til bruken.

Kortsiktige investeringer Om mulig, direkte henføring til virksomhetsområdene. Ellers, henføring i Alle
(herunder kassabeholdning henhold til hvert virksomhetsområdes behov for arbeidskapital.
og tilgodehavende i bank)

Varelager og andre Varelager og andre beholdninger skal henføres direkte til produktene og tjenestene. Alle
beholdninger

Kundefordringer Om mulig kan kundefordringer henføres til produktene og tjenestene i henhold Alle
til opplysninger fra faktureringssystemet. Ikke henførbare saldi skal henføres på
vilkårlig grunnlag, etter avtale med den nasjonale reguleringsmyndighet.

Andre fordringer Andre fordringer skal om mulig fordeles mellom produktene og tjenestene. Alle
Ikke henførbare saldi skal henføres på vilkårlig grunnlag, etter avtale med den
nasjonale reguleringsmyndighet.

Kategorier av aktiva og gjeld  Beskrivelse  Henføringsmetode  Viktigste virksomhetsområder
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Kategorier av aktiva og gjeld  Beskrivelse  Henføringsmetode  Viktigste virksomhetsområder

Leverandørgjeld Leverandørgjeld skal om mulig henføres direkte til produktene og tjenestene. Alle
Ikke henførbar leverandørgjeld skal henføres på vilkårlig grunnlag, etter avtale
med den nasjonale reguleringsmyndighet.

Langsiktige avsetninger Direkte henføring til virksomheten som er årsak til avsetningene. Alle

Skyldig skatt og utbytte Ingen henføring er pålagt. Det må i stedet tas hensyn til gjennomsnittet av slik Alle
gjeld ved vurderingen av hvert virksomhetsområdes behov for arbeidskapital
(se «Kortsiktige investeringer»).

 (1) Ikke henførbare restkostnader skal identifiseres særskilt av operatørene og behandles for seg av de nasjonale reguleringsmyndigheter.
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Ved prisfastsettelsen vil de nasjonale reguleringsmyndigheter og operatørene heller se på gjennomsnittlig
anvendt kapital over et gitt tidsrom, enn på anvendt kapital på et gitt tidspunkt, for eksempel ved
regnskapsårets slutt. Årsaken er at et «øyeblikksbilde» av situasjonen på et hvilket som helst tidspunkt
ikke nødvendigvis er representativt for operatørenes gjennomsnittlige anvendte kapital. Nærmere forklart
er arbeidskapitalsaldoen på et gitt tidspunkt ikke nødvendigvis representativ for det gjennomsnittlige
behovet for likvide midler over et lengre tidsrom. Operatørenes atskilte regnskaper bør derfor heller vise
gjennomsnittlig anvendt kapital enn en utgående balanse (se avsnitt 7).

5.4. Behovet for ensartethet i behandlingen av arbeidskapital

I tabell 5.1 er det foreslått en mulig framgangsmåte for behandling av arbeidskapitalen ved beregning av
anvendt kapital. Det finnes imidlertid andre metoder som kan være like anvendelige. I praksis må det tas
hensyn til to prinsipper ved behandling av de ulike postene i arbeidskapitalen med henblikk på atskilte
regnskaper(1):

� Det må være samsvar mellom behandlingen av aktiva og behandlingen av kostnadene og inntektene
tilknyttet disse,

� det at bestemte poster tas med eller utelates, må i prinsippet ha en tilsvarende virkning på WACC.
Disse to virkningene (det vil si avgjørelsen om å ta med eller utelate poster og tilsvarende tilpasning
av WACC) oppveier hverandre når det gjelder deres samlede virkning på den absolutte avkastningen
som operatørene krever.

6. Inntekter

Avsnitt 3 inneholder visse prinsipper som skal følges ved henføring og fordeling av kostnader og inntekter
til produkter og tjenester som leveres av operatørene. I dette avsnittet omhandles anvendelsen av disse
prinsippene på inntektene.

6.1. Inntekter fra primære telefonaktiviteter

Inntektene fra levering av primære telefonprodukter og -tjenester kan henføres direkte til produktene og
tjenestene de er tilknyttet, på grunnlag av regnskapene og opplysninger fra faktureringssystemet. Dersom
en direkte henføring på grunnlag av regnskapene og opplysninger fra faktureringssystemet ikke er mulig,
henføres inntektene etter kausalitetsprinsippet.

Fordeling av inntekter fra primære telefontjenester mellom virksomhetsområdene «lokalt tilgangsnett»,
«basisnett» og «detaljsalg» for et fast telefonnett, er oppsummert nedenfor(2).

Tilknytningsavgifter

Avgifter for opprettelse av nye forbindelser til det faste telefonnettet (unntatt avgifter for opprettelsen
av et samtrafikkpunkt � se «samtrafikkavgifter» under), skal henføres til virksomhetsområdet «detaljsalg».

Avgifter for leie av tilknytningslinjer

Avgifter for leie av linjer skal henføres til virksomhetsområdet «detaljsalg».

Inntekter fra leide samband

Inntekter fra leide samband skal henføres til virksomhetsområdet «detaljsalg».

___________________

(1) Arthur Andersen-rapporten om atskilte regnskaper innenfor rammen av ONP gir nærmere retningslinjer for anvendelsen av
disse prinsippene på behandling av investeringer i anleggsmidler, kortsiktige investeringer, langsiktige avsetninger og
skyldig skatt og utbytte. Dette er potensielt omstridte områder som bør undersøkes i samsvar med god regnskapsskikk
innenfor hver medlemsstat, og som derfor ligger utenfor området for disse retningslinjene.

(2) De samme prinsippene kan anvendes analogt på andre nett.
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Inntekter fra utleie av samband til andre operatører

Inntekter fra utleie av atskilte tilknytningslinjer til andre økonomiske aktører, skal henføres til
virksomhetsområdet «lokalt tilgangsnett».

Bidrag til utligning av tilgangsunderskudd

I de medlemsstater som har innført ordninger for bidrag til utligning av tilgangsunderskudd, skal disse
bidragene henføres til virksomhetsområdet «lokalt tilgangsnett».

Bidrag til universelle tjenester

I de medlemsstater som har innført ordninger for finansiering i forbindelse med plikt til å yte universelle
tjenester, skal bidrag fra andre operatører henføres til virksomhetsområdet «detaljsalg». I tillegg skal
regnskapene vedlegges en forklarende merknad som viser at det ikke forekommer forskjellsbehandling av
de øvrige operatørene på grunn av forskjell mellom bidragene som innkreves av dem og bidrag som
(indirekte ) innkreves internt.

Samtrafikkavgifter

Samtrafikkavgifter, herunder engangskostnaden for opprettelse av et samtrafikkpunkt og avgifter knyttet
til trafikkmengden, skal henføres til virksomhetsområdet «basisnett».

Samtaleavgifter

Inntekter fra samtaleavgifter skal henføres til relevant tjeneste under virksomhetsområdet «detaljsalg».

Utleie og salg av utstyr

Inntekter fra utleie og salg av utstyr som telefoner og telefaksapparater skal henføres til relevant tjeneste
under virksomhetsområdet «annen virksomhet».

Inntekter fra reklame i telefonkataloger

Inntekter fra reklame i telefonkataloger skal henføres til en konto for nummeropplysning under
virksomhetsområdet «annen virksomhet».

Tekniske tjenester og rådgivningsvirksomhet

Inntekter fra tekniske tjenester og rådgivningsvirksomhet som ikke berører samtrafikk, skal henføres til
«annen virksomhet».

6.2. Andre inntekter

Operatørene kan også generere inntekter ved å yte tjenester som ikke er telefontjenester. I samsvar med
kausalitetsprinsippet skal disse inntektene henføres til virksomheten de hører under.

Inntektene fra framleie av deler av eiendommer som brukes av basistelefonvirksomhet, kan for eksempel
behandles på ulike måter. Følgende muligheter finnes:

� inntektene behandles som inntekter for virksomhetsområdet som framleier eiendommen,

� inntektene registreres under «annen virksomhet».

Den ene framgangsmåten er ikke nødvendigvis bedre enn den andre. Det er imidlertid viktig at inntekter fra
virksomhet som ikke er basistelefonvirksomhet og kostnadene tilknyttet denne behandles på en ensartet
måte. Dersom dette prinsippet ikke overholdes, vil det føre til at overskuddet fra ett virksomhetsområde
verdsettes for lavt, og overskuddet fra et annet for høyt.
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Inntekter fra investeringer i anleggsmidler

Inntekter fra investeringer i anleggsmidler skal henføres på samme måte som investeringene de er tilknyttet.
Tatt i betraktning framgangsmåten beskrevet i avsnitt 5 om henføring av finansielle aktiva og investeringer
i annen virksomhet enn telekommunikasjon, skal inntektene fra disse investeringene henføres til «annen
virksomhet». Inntektene fra investeringer i anleggsmidler henføres til virksomhetsområdene «lokalt
tilgangsnett», «basisnett» eller «detaljsalg» bare dersom de berørte investeringene henføres slik.

Inntekter fra kortsiktige investeringer

De samme prinsippene gjelder for inntekter av kortsiktige investeringer. Inntektene bør henføres til
virksomhetsområdet som den tilsvarende investeringer er henført til.

7. Rapporteringskrav

Dette avsnittet av retningslinjene omhandler opplysningene som en operatør bør utarbeide i forbindelse
med de atskilte regnskapene, og i hvilken utstrekning slike opplysninger skal offentliggjøres.

7.1. Foreslåtte regnskaper

Hver operatør skal opprette atskilte regnskaper for virksomhetsområdene «lokalt tilgangsnett», «basisnett»
og «detaljsalg», med opplysninger om «annen virksomhet» oppsummert i ett enkelt sett regnskaper(1).

Følgende opplysninger skal utarbeides for hvert sett regnskaper:

� et resultatregnskap,

� en balanse i en form som er i samsvar med omfanget av anvendt kapital som er brukt i prisfastsettelsen.

En operatørs detaljsalgsvirksomhet omfatter både regulert og uregulert virksomhet. Det skal opprettes
atskilte regnskaper for hver regulerte virksomhet. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal avgjøre
hvilken detaljsalgsvirksomhet det skal opprettes atskilte regnskaper for, idet de tar hensyn til kravene til
oversiktlighet i nasjonal lovgivning og i fellesskapsretten.

Det er ikke hensiktsmessig å kreve at operatørene offentliggjør detaljerte økonomiske opplysninger om
uregulert virksomhet som de ellers ikke ville være forpliktet til å offentliggjøre i henhold til lovfestede
krav til regnskapsrapportering. Slike opplysninger kan anses for å være forretningshemmeligheter.
Opplysninger om slik virksomhet skal derfor vises samlet, og inngå i rapportene under «Detaljsalg �
annen virksomhet».

7.2. Rapportenes innhold

Figur 7.1 til slutt i dette avsnittet viser et forslag til resultatregnskap og balanse for «basisnett», med
henblikk på atskilte regnskaper. Figur 7.2, 7.3 og 7.4 inneholder modeller som er tilpasset henholdsvis
virksomhetsområdene «lokalt tilgangsnett», «detaljsalg» og «annen virksomhet».

Alle regnskapene skal klart vise enhver avgift for overføring til eller fra andre virksomhetsområder. For
eksempel skal avgifter for samtrafikktjenester som betales av en operatørs egen «detaljsalg»-virksomhet,
framgå klart som kostnader i regnskapene for «detaljsalg», og som inntekter i regnskapene for «basisnett».

Regnskapene skal også klart vise enhver differanse mellom kostnader som operatøren henfører til de ulike
virksomhetsområdene, og kostnader som den nasjonale reguleringsmyndighet har tillatt for å fastsette
avgiftene. Denne framgangsmåten sikrer oversiktlighet når det gjelder omfanget av kostnadene som den
nasjonale reguleringsmyndighet utelater ved avgiftsberegningen og når det gjelder årsakene til at de blir
utelatt.

_____________________

(1) Dersom de nasjonale reguleringsmyndigheter, som omtalt i avsnitt 1, krever at det opprettes egne sett regnskaper for «annen
virksomhet», skal det også utarbeides en rapport for disse regnskapene. Dette tiltaket vil redusere omfanget av virksomhet
innenfor «annen virksomhet».
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7.3. Utgangspunkt for utarbeidelsen av regnskapene

Atskilte regnskaper skal utarbeides på grunnlag av gjenanskaffelseskost. Tillegget inneholder retningslinjer
for anvendelsen av regnskapssystemer som bygger på gjenanskaffelseskost.

7.4. Revisjonskrav

Som fastsatt i artikkel 8 i samtrafikkdirektivet skal operatørenes atskilte regnskaper underlegges en
uavhengig kontroll i samsvar med gjeldende regler i nasjonal lovgivning.

7.5. Andre opplysninger

Følgende opplysninger skal også inngå i utarbeidingen av atskilte regnskaper:

� en redegjørelse for hvilke regnskapsregler som er brukt i utarbeidingen av regnskapene,

� avstemming mellom operatørens atskilte regnskaper og operatørens lovfestede regnskaper,

� en tabell som viser samlede avgifter for overføring mellom de ulike regnskapene. Denne tabellen skal
klart vise de samlede avgiftene som er betalt for eksempel av virksomhetsområdet «basisnett» til
«detaljsalg», og bidrar til avstemming mellom de atskilte regnskapene og de lovfestede regnskapene,

� en rapport som forklarer på hvilket grunnlag ikke henførbare kostnader er blitt fordelt mellom ulike
regnskaper(1),

� opplysninger om framgangsmåtene for henføring av kostnader som er brukt ved utarbeiding av de
atskilte regnskapene. Disse opplysningene må være tilstrekkelig detaljerte til at forholdet mellom
kostnadene og samtrafikkavgiftene vises klart,

� en rapport som oppgir gjennomsnittskostnaden for nettkomponenter,

� i de medlemsstater som har innført ordninger for finansiering i forbindelse med plikt til å yte
universelle tjenester, en forklarende merknad som viser at det ikke forekommer forskjellsbehandling
mellom bidragene som innkreves av andre operatører og bidrag som (indirekte) innkreves internt.

Nevnte opplysninger skal framlegges i en form som avtales mellom operatørene og den nasjonale
reguleringsmyndighet.

I samtrafikkdirektivet pålegges operatørene også å tilby samtrafikk til andre operatører på samme vilkår
som dem de tilbyr sine egne tjenester (det vil si internt), sine datterforetaks eller sine partneres tjenester.
Operatørene plikter altså å framlegge for sin nasjonale reguleringsmyndighet opplysninger som beviser at
det ikke forekommer utilbørlig forskjellsbehandling mellom tjenester som ytes internt og tjenester som
ytes eksternt. Det påligger hver nasjonal reguleringsmyndighet å vedta nærmere regler for i hvilken form
slike opplysninger skal framlegges og hvordan de skal vurderes.

7.6. Offentliggjøring av opplysningene

Offentliggjøring av opplysningene som fastsatt i samtrafikkdirektivet har flere formål, blant annet å

� synliggjøre forholdet mellom samtrafikkostnader og samtrafikkavgifter,

� gi den ønskede oversiktlighet når det gjelder samtrafikkavgifter som betales av operatørens egen
«detaljsalgs»-virksomhet og sikkerhet for at det ikke forekommer utilbørlig forskjellsbehandling
mellom intern og ekstern yting av samtrafikktjenester,

_____________________

(1) Den beste framgangsmåten er å fordele ikke henførbare kostnader i de endelige regnskapene på samme måte som de ble fordelt
med tanke på prisfastsettelsen.
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� bidra til å skape tillit til samtrafikkordningen.

De nasjonale reguleringsmyndigheter skal oppmuntre til at så mange av de ovennevnte opplysninger som
mulig offentliggjøres.

Opplysninger som anses for å være forretningshemmeligheter, skal ikke offentliggjøres.

Operatørenes framgangsmåter for henføring av kostnader vil nødvendigvis være gjenstand for endringer,
særlig for operatører som ikke tidligere har vært pålagt å utarbeide atskilte regnskaper. De nasjonale
reguleringsmyndigheter skal derfor vurdere i hvilken utstrekning ovennevnte opplysninger skal
offentliggjøres det første året etter vedtakelsen av samtrafikkdirektivet. Opplysninger om operatørenes
framgangsmåter for henføring av kostnader skal offentliggjøres umiddelbart.



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.10.1999

 00

Nr.46/150

Figur 7.1.

Forslag til rapporteringsmodeller for virksomhetsområdet «basisnett»

a) Resultatregnskap
Inneværende Foregående

regnskapsår regnskapsår

Omsetning
Inntekter fra virksomhetsområdet
«detaljsalg»
Inntekter fra andre operatører ______________ ______________

1
Samlet omsetning
Driftskostnader
Justering for gjenanskaffelseskost _____________ ______________

2
Samlede driftskostnader _____________ ______________

3   =    1   -   2
Resultat ______________ ______________

Resultatberegningen skal samsvare med grunnlaget for beregning av kapitalkostnadene. Derfor skal resultatet
som framgår av regnskapene, dersom man bruker en WACC før skatt og finansutgifter som forutsatt i retningslinjenes
hoveddel, tilsvare utbyttet (det vil si før finansinntekter- og utgifter samt skatt).

b) Opplysninger om balansen
Inneværende Foregående

regnskapsår regnskapsår

Aktiva

Materielle anleggsaktiva
Immaterielle anleggsaktiva
Finansielle aktiva

______________ ______________
1

Samlede aktiva

Omløpsmidler
Varelager og andre beholdninger
Fordringer
Investeringer
Kassabeholdning og
tilgodehavende i bank

______________ ______________

Samlede omløpsmidler 2

Gjeld 3

Avsetninger for risiko og kostnader 4
______________ ______________

Gjennomsnittlig anvendt kapital 5   =    1   +   2   -   3   -   4

Alle tallene i «balansen» skal beregnes på grunnlag av gjenanskaffelseskost. Det må dreie seg om
gjennomsnittsverdier for regnskapsåret de angår. Når det er mulig og aktuelt, skal de oppgitte gjennomsnittsverdiene
være veide gjennomsnitt. Dersom det ikke foreligger opplysninger, kan et enkelt gjennomsnitt av inngående og
utgående balanse anvendes første gang.
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c) Avkastning av anvendt kapital

Inneværende Foregående

regnskapsår regnskapsår

Resultat 1

Gjennomsnittlig anvendt kapital 2

Avkastning av gjennomsnittlig 3   =    1   /   2
anvendt kapital (%)
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Figur 7.2.

Forslag til rapporteringsmodeller for virksomhetsområdet «lokalt tilgangsnett»

a) Resultatregnskap

Inneværende Foregående

regnskapsår regnskapsår

Omsetning
Overføringsavgifter til
virksomhetsområdet «detaljsalg»
Eventuelt fra andre operatører

          ______________ ______________
1

Samlet omsetning

Driftskostnader

Justering for gjenanskaffelseskost
          ______________ ______________

2
Samlede driftskostnader

          ______________ ______________
3   =    1   -   2

Resultat (unntatt eventuelle bidrag til
utligning av tilgangsunderskudd)           ______________ ______________

Eventuelle bidrag til utligning av
tilgangsunderskudd

fra andre operatører
fra virksomhetsområdet
«detaljsalg»           ______________ ______________

4
Samlede bidrag til utligning av
tilgangsunderskudd           ______________ ______________

5   =    3  +   4
Resultat (herunder eventuelle bidrag til
utligning av tilgangsunderskudd) ______________ ______________

b) Opplysninger om balansen
Se modellen for virksomhetsområdet «basisnett».

c) Avkastning av anvendt kapital
Se modellen for virksomhetsområdet «basisnett».
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Figur 7.3.

Forslag til rapporteringsmodeller for virksomhetsområdet «detaljsalg»

a) Resultatregnskap

Inneværende Foregående

regnskapsår regnskapsår

Omsetning
Tilknytningsavgifter
Leieavgifter
Samtaleavgifter
Annen omsetning

          ______________ ______________
1

Samlet omsetning

Driftskostnader
Driftskostnader som er spesifikke
for virksomhetsområdet «detaljsalg»

Overføringsavgifter betalt av
virksomhetsområdet «basisnett»

Overføringsavgifter betalt av
virksomhetsområdet «lokalt tilgangsnett»

Eventuelle bidrag til utligning av
tilgangsunderskudd betalt til
«lokalt tilgangsnett»

Justering for gjenanskaffelseskost
          ______________ ______________

2
Samlede driftskostnader

Resultat (unntatt eventuelle bidrag til
yting av universelle tjenester)

3   =    1   -   2

Eventuelle bidrag til yting av universelle
tjenester fra andre operatører(1) 4

          ______________ ______________

Resultat (herunder eventuelle bidrag til
yting av universelle tjenester) 5   =    3   +   4

De samme modellene anvendes for ulike former for regulert virksomhet innenfor virksomhetsområdet «detaljsalg».

b) Opplysninger om balansen
Se modellen for virksomhetsområdet «basisnett».

c) Avkastning av anvendt kapital
Se modellen for virksomhetsområdet «basisnett».

__________________

(1) Bidrag til yting av universelle tjenester som anvendes internt utlignes til null, og vises dermed ikke i resultatregnskapet for
virksomhetsområdet «detaljsalg».
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Figur 7.4.

Forslag til rapporteringsmodeller for virksomhetsområdet «annen virksomhet»

a) Resultatregnskap

Inneværende Foregående

regnskapsår regnskapsår

Omsetning 1
______________ ______________

Driftskostnader 2
______________ ______________

3   =    1   -   2
Resultat

Som forklart i retningslinjenes hoveddel, kan det være grunnlag for å dele opp «annen virksomhet» for å sikre større
oversiktlighet ved gjennomføringen av særskilt virksomhet. Det påligger hver nasjonal reguleringsmyndighet å
avgjøre i hvor stor grad det skal opprettes atskilte regnskaper for denne virksomheten.

b) Opplysninger om balansen
Se modellen for virksomhetsområdet «basisnett».

c) Avkastning av anvendt kapital
Se modellen for virksomhetsområdet «basisnett».
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Tillegg

Regnskap på grunnlag av gjenanskaffelseskost

1. Verdsetting av aktiva på grunnlag av gjenanskaffelseskost

Et grunnleggende element i regnskapsføring på grunnlag av gjenanskaffelseskost, er verdsetting av aktiva.
Aktiva kan verdsettes med utgangspunkt i følgende betraktninger og regler.

Netto gjenanskaffelseskost

Netto gjenanskaffelseskost er prisen som betales for å erstatte et aktivum med et annet med tilsvarende
alder og kjennetegn.

Et grunnleggende element i denne formelen er beregning av aktivumets gjenanskaffelseskost.
Gjenanskaffelseskost kan ganske enkelt være det det koster i dag å erstatte aktivumet med et identisk
aktivum. På grunn av den raske teknologiske utviklingen kan det imidlertid være at det eksisterende
aktivum ikke kan erstattes (for eksempel fordi det ikke lenger produseres). I slike tilfeller er det nødvendig
å beregne verdien av det tilsvarende moderne aktivumet («modern equivalent asset» eller MEA), som er
verdien av et aktivum med samme kapasitetsnivå og funksjonsevne som det eksisterende aktivumet.
Spørsmål om beregning av MEA-verdier for teleoperatører er behandlet nedenfor.

Restverdi

Restverdi («deprival value» eller DV) er verdien som aktivumet tilfører foretaket, det vil si enten den
økonomiske verdien («economic value» eller EV) som aktivumet forventes å generere, eller, dersom denne
er høyere, nettoverdien som aktivumet ville innbringe («net realisable value» eller NRV) dersom det ble
solgt.

Økonomisk verdi

Økonomisk verdi (EV) er et mål for verdien av et aktivum som bygger på netto nåverdi av framtidige
kontantstrømmer som vil følge av bruken av aktivumet.

Reglene for verdsetting kan oppsummeres på følgende måte:

� Dersom EV > NRV, beholder foretaket aktivumet med dets nåværende bruk.

� Dersom NRV > EV, selger foretaket aktivumet nå, fordi inntekten av salget vil overstige den
økonomiske verdien aktivumet ville generere ved fortsatt bruk.

Dermed er aktivumets restverdi eller realiserbare beløp den høyeste av de to verdiene EV og NRV.
Gjenanskaffelseskost er dermed den laveste av de to verdiene restverdi og netto gjenanskaffelseskost. Det
vil si at gjenanskaffelseskost enten er beløpet som foretaket hadde kunnet få ved bruk av aktivumet, eller
kostnaden for foretaket ved å erstatte aktivumet med et annet aktivum, alt etter hvilken verdi som er
lavest.

2. Spørsmål om verdsetting av et tilsvarende moderne aktivum

Vedtakelsen av CCA-metoder på telekommunikasjonsområdet kompliseres av den raske tekniske
utviklingen på dette området. De hyppige teknologiske endringene har innvirkning både på fastsettelse av
riktig gjenanskaffelseskost for gamle teknologiske aktiva, og når det skal sikres at aktiva har samme
funksjonsevne og kapasitet.
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Teknologiske problemstillinger som teleoperatørene står overfor, er bl.a.:

� kobberkabler kontra kabler med optiske fibrer,

� analoge sentraler kontra digitale sentraler,

� PDH-overføringsteknologi kontra SDH-overføringsteknologi.

Ny teknologi er vanligvis langt bedre enn gammel teknologi med hensyn til funksjonsevne og effektivitet.
Fordi MEA-verdien skal tilsvare et aktivum med tilsvarende kapasitet og funksjonsevne, er det imidlertid
nødvendig å tilpasse faktisk innkjøpspris og driftskostnader for det nye aktivumet � det kan for
eksempel være at det nye aktivumet krever mindre vedlikehold.

3. Justering for gjenanskaffelseskost

Det finnes to mulige metoder for regnskapsføring basert på gjenanskaffelseskost. De skiller seg fra
hverandre i tolkningen av begrepet «kapitalbevaring», det vil si måten et foretaks kapital betraktes på når
man skal fastsette overskuddet.

Kapitalen kan betraktes fra en driftsmessig synsvinkel (det vil si som foretakets evne til å produsere varer
og tjenester), eller fra en finansiell synsvinkel (det vil si som verdien av egenkapitalen). Disse to metodene
er kjent som bevaring av driftskapital («operating capital maintenance» eller OCM) og bevaring av
finansiell kapital («financial capital maintenance» eller FCM):

� Bevaring av driftskapital (OCM) omhandler foretakets driftsevne. Denne metoden for kapitalbevaring
krever at foretakets driftsevne, eller produksjonskapasitet, er like stor ved slutten av vedkommende
periode som ved begynnelsen av den(1).

� Bevaring av finansiell kapital (FCM) har til formål å opprettholde foretakets finansielle kapital i
forhold til markedspriser. Kapitalen anses for bevart dersom foretakets egenkapital ved slutten av
vedkommende periode ligger på samme reelle nivå som ved begynnelsen av perioden (2).

3.1. De viktigste justeringer som kreves for bevaring av driftskapital

Som angitt over har denne metoden til formål å opprettholde operatørens produksjonskapasitet. En av de
viktigste justeringene dreier seg om oppskriving av materielle aktiva til gjenanskaffelseskost. Denne
oppskrivingen nødvendiggjør i sin tur ytterligere justeringer med tanke på en ny vurdering av
avskrivningsbeløpene. Disse justeringene er omtalt nedenfor.

Oppskriving av materielle aktiva

Ved bevaring av driftskapital oppskrives aktivaenes brutto bokførte verdi for å ta hensyn til den spesifikke
prisutvikling for aktivaene samt den teknologiske utvikling.

En metode å beregne aktivaenes gjenanskaffelseskost på, er å anvende prisindekser som er spesifikke for
aktivaenes netto bokførte verdi. Innkjøpsavdelingen i et foretak kan framskaffe slike indekser. En annen
løsning er å bruke metoder for verdsetting av det tilsvarende moderne aktivumet (MEA). Disse metodene
baserer aktivaenes verdi på gjenanskaffelseskost for et tilsvarende moderne aktivum, og forutsetter
kostnadsreduksjoner. Disse reduksjonene er behandlet nedenfor.

Tilleggsavskrivning

Avskrivningskostnadene for regnskapsåret beregnes på grunnlag av den nye verdsettingen av aktivaene.
Dette sikrer at gjenanskaffelseskost for forbrukte anleggsaktiva trekkes fra på inntektene. For hvert
aktivum eller gruppe av aktiva kan OCM-avskrivningskostnaden � dersom det forutsettes en lineær
avskrivning � beregnes ved å dividere brutto gjenanskaffelseskost med aktivumets levetid.
__________________

(1) Med hensyn til effektivitet og i et langsiktig perspektiv.

(2) For kapitalen slik den anvendes av en effektiv operatør.
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Tilleggsavskrivningen er differansen mellom avskrivning til historisk kostnad og avskrivning til
gjenanskaffelseskost. Den kan være positiv eller negativ avhengig av om aktivaenes verdi stiger eller
synker. Den vises som kostnad i resultatregnskapet.

Belysning av disse begrepene

Tabellene nedenfor belyser ovennevnte begreper for et aktivum med en innkjøpspris på 10 000 ECU.
Den forventede levetiden for aktivumet er fire år. For enkelhets skyld antas det at aktivumet avskrives
lineært. I tabell 1 antas det at gjenanskaffelseskost for aktivumet synker med 10 % per år. I tabell 2 antas
det derimot at gjenanskaffelseskost stiger med 5 % per år.

Tabell 1

Gjenanskaffelseskost synker med 10 % per år

       Avskrivning
 Regnskaps- Gjenanskaff-

år  elseskost Gjenanskaff- Historisk     Tillegg    Akkumulert  �Nødvendig�  Etterslep
elseskost kostnad

0  10 000
1  9 000 2 250,00 2 500,00 (250,00) 2 250,00 2 250,00 Null
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)

Tabell 2

Gjenanskaffelseskost stiger med 5 % per år

                   Avskrivning
 Regnskaps- Gjenanskaff-

år  elseskost Gjenanskaff- Historisk     Tillegg    Akkumulert  �Nødvendig�  Etterslep
elseskost kostnad

0 10 000,00
1 10 500,00 2 625,00 2 500,00 125,00 2 625,00 2 625,00 Null
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

Beregning/forklaring

� gjenanskaffelseskost er den samlede kostnaden for å erstatte aktivumet,

� avskrivning på grunnlag av gjenanskaffelseskost beregnes ved å dividere brutto gjenanskaffelseskost
med aktivumets levetid,

� avskrivning til historisk kostnad beregnes ved å dividere opprinnelig anskaffelsekostnad med
aktivumets levetid,
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� tilleggsavskrivning er den ytterligere avskrivningskostnaden som følger av den nye verdsettingen av
aktivumet (den kan også beregnes ved å trekke avskrivning til historisk kostnad fra avskrivning til
gjenanskaffelseskost),

� akkumulert avskrivning er summen av de samlede avskrivningene til gjenanskaffelseskost ved slutten
av forrige periode, etterslep på avskrivning for forrige periode og avskrivning til gjenanskaffelseskost
for gjeldende periode. Dette tilsvarer nødvendig avskrivning ved slutten av forrige periode pluss
avskrivning til gjenanskaffelseskost for gjeldende periode,

� «nødvendig» avskrivning er den samlede avskrivningen som ville ha blitt belastet i henhold til
aktivumets gjenanskaffelseskost � med andre ord differansen mellom brutto og netto
gjenanskaffelseskost for aktivumet,

� etterslep på avskrivning er differansen mellom «nødvendig» avskrivning og akkumulert avskrivning.

3.2. Andre justeringer som kreves for bevaring av finansiell kapital (FCM)

Under FCM skal det foretas lignende justeringer som under OCM når det gjelder oppskriving av aktiva
og tilleggsavskrivning. Under FCM kreves det imidlertid en tilleggsjustering av visse operasjoner når det
gjelder resultatregnskapet, for å ta hensyn til gevinst eller tap som oppstår som følge av virkningen av
inflasjon som er spesifikk for aktiva på gjenanskaffelseskost, og virkningen av den generelle inflasjon på
egenkapitalen(1).

4. Hvilken metode for kapitalbevaring bør anvendes?

Ovenfor er det redegjort for de viktigste justeringene som skal foretas i forbindelse med regnskaper på
grunnlag av historiske kostnader for å få opplysninger om gjenanskaffelseskost ved hjelp av metodene
OCM og FCM. Formålet med redegjørelsen er å vise at overgangen fra fullstendig henførte historiske
kostnader til LRAIC som grunnlag for fastsettelse av samtrafikkavgifter, krever at aktiva verdsettes til
markedsverdi (det vil si gjenanskaffelseskost). Bruk av opplysninger på grunnlag av gjenanskaffelseskost
er altså et avgjørende element ved fastsettelse av egnede samtrafikkavgifter, og særlig oppmerksomhet
bør rettes mot valg av metode for kapitalbevaring, slik den anvendes av en effektiv operatør(2).

Dersom OCM-metoden er brukt for å fastsette avgiftene, tilsvarer nødvendig inntektsnivå(3) summen av
driftskostnader, avskrivning til historisk kostnad, tilleggsavskrivning og avkastning av netto aktiva. Ifølge
FCM-metoden vil nødvendig inntektsnivå være summen av driftskostnader, avskrivning til historisk
kostnad, tilleggsavskrivning og avkastning av netto aktiva minus gevinst/tap pluss justering for egenkapital.
Det nødvendige inntektsnivået avviker derfor avhengig av hvilken metode for kapitalbevaring som er
brukt.

OCM-metoden kan systematisk komme til å innebære at utilstrekkelig eller overskytende avkastning tas
med i det tillatte inntektsnivået (avhengig av om den inflasjonen som er spesifikk for aktiva er lavere eller
høyere enn den generelle inflasjonen). Dette er ikke et ønskelig kjennetegn for noen regulert ordning, idet
det ikke i tilstrekkelig grad vil oppmuntre til investering. Derfor bør metoden for bevaring av finansiell
kapital anvendes som kapitalbevaringsmetode.

_____________
(1) Arthur Andersen-rapporten om atskilte regnskaper innenfor rammen av ONP gir nærmere retningslinjer for de regnskapsmessige

justeringene som må foretas for bevaring av finansiell kapital.

(2) Forutsatt at nivået for investeringer i aktiva er effektivt.

(3) Definert som det inntektsnivået som er nødvendig for å oppnå en rimelig avkastning.


