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Regnskapsmessig skille i tidligere marked 15
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til Telenors rapportering 1. april 2020 av
regnskapsmessig skille for andre halvår 2019 i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i
offentlige kommunikasjonsnett. Det vises videre til revisors kontrollhandlinger av 1. april 2020,
samt e-post fra Nkom 14. april 2020 og Telenors svar 21. april 2020.
Hovedformålet med et regnskapsmessig skille er å gi Nkom grunnlag for å følge opp kravet til
ikke-diskriminering. I følge Nkoms vedtak 1. juli 2016 vil et krav om ikke-diskriminering med
hensyn til pris innebære at «[…] Telenors grossisttilbud ikke skal være høyere enn

selskapet kunne tatt (eventuelt tar) fra egen sluttbrukervirksomhet. Dersom Telenor
setter høyere tilgangspris for eksterne tilgangskjøpere enn den som (implisitt) tilbys
Telenors egen sluttbrukervirksomhet, vil tilgangskjøpere ha et dårligere utgangspunkt
for å konkurrere i sluttbrukermarkedet og kan i ytterste fall oppleve prisklemmer på
grunn av den høye tilgangsprisen.»
Det regnskapsmessige skillet er innrettet mot å vise resultatet for Telenors
sluttbrukervirksomhet som om denne var organisert som en selvstendig enhet og hadde
stått overfor samme tilgangspriser som kjøpere av nasjonal gjesting og MVNO-tilgang
hos Telenor.
Telenor har i sin rapportering for andre halvår 2019 lagt til grunn vilkårene i Telenors
standardavtale for MVNO fra 15. juni 2018, 9. august 2019, og 1. oktober 2019, og
standardavtale for nasjonal gjesting fra 15. juni 2018 og 15. september 2019, og
prisvedlegget fra 1. juli 2019 for MVNO og fra 1. februar 2018 for nasjonal gjesting.
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Nkom viser til revisors bekreftelse om at prinsippene for resultatoppsettet for det
regnskapsmessige skillet er fulgt, og at det ikke er funnet avvik i forbindelse med
revisors gjennomgang av rapporteringen i samsvar med ISRS 4400 «Avtalte
kontrollhandlinger». Etter dette legger Nkom til grunn at Telenor har rapportert det
regnskapsmessige skillet for andre halvår 2019 etter de prinsipper Nkom har fastsatt for
rapporteringen i vedtak 1. juli 2016.
Rapporteringen gir en resultatmargin før kalkulatorisk rente for MVNO på u.off.
og nasjonal gjesting på u.off.

. Regnskapsoppstillingen viser at

kostnader til nettoperatør er økt for nasjonal gjesting, og redusert for MVNO
sammenlignet med rapporteringen for første halvår 2019. Dette er som følge av at
enhetspris for tale og SMS ble redusert for MVNO andre halvår 2019. Ekstern varekost
har økt for begge tilgangsformene sammenlignet med forrige rapportering. Høyere
totale inntekter har imidlertid resultert i de høyeste oppnådde resultatmarginene
innenfor gjeldene reguleringsperiode.
For begge tilgangsformene viser rapporteringen et positivt resultat. Dette tilsier at en
operatør som er identisk med Telenor har mulighet for å drive med et positivt resultat.
Det betyr imidlertid ikke at kjøpere av tilgang med mindre volum enn Telenor vil kunne
oppnå positiv margin.
Nkom vurderer at regnskapsoppstillingene i Telenors rapportering for andre halvår 2019
oppfyller plikt om regnskapsmessig skille, jf. ekomloven § 4-8. Nkom vurderer videre at
resultatene som fremkommer i det regnskapsmessige skillet isolert sett ikke gir
grunnlag for å konkludere med at Telenor ikke har etterlevd kravet til ikke-diskriminering
i perioden for rapporteringen, jf. ekomloven § 4-7.
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