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Av
Professor Trond Bjørnenak, Norges Handelshøyskole

Dette notatet er skrevet på oppfordring fra Telenor. Problemstillingen er redegjort for i notat fra
Torbjørn Hauger (10/8 2011) og presisert i telefonmøte 12. og 16. august. Notater og vurderingene
er basert på etablerte teoretiske retningslinjer for fordeling av kostnader (kalkylelitteraturen). Det
vises til referanser for utdyping av momenter. Notatet starter med en presentasjon av bakgrunn og
problemstilling. Deretter diskuteres estimeringsusikkerhet og aggregering knyttet til valg av nivå for
regnskapsmessig skille. Det tredje avsnittet tar for seg mulige fordelingsmetoder dersom man velger
å fordele kostnader på et lavt aggregeringsnivå. Mulige konsekvenser av tilfeldige fordelinger belyses
i avslutningen av notatet.
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Bakgrunn

Post- og teletilsynet (PT) pålegger Telenor å rapportere regnskapsmessig skille (RMS) på
mobilområdet. Formålet med dette er å overvåke at prisene for tilgang i det eksterne markedet
settes slik at like effektive aktører som Telenor kan oppnå en normal fortjeneste i
sluttbrukervirksomheten. Rapporteringen innebærer at Telenor lager en regnskapsmessig oppstilling
som viser resultatet for Telenors sluttbrukervirksomhet gitt at denne ville kjøpt tilgang av Telenors
nettoperatør. Det regnskapsmessige resultatet for Telenors sluttbrukervirksomhet skal således gi et
signal om prisene settes på et riktig nivå, dvs. på ikke-diskriminerende vilkår. Dersom
avkastningskravet inkluderes i kapitalkostnadene1 settes normalt grensen ved positive
produktresultater.
PT har videre fastsatt at Telenor skal utarbeide separat rapportering for henholdsvis tale/SMS og
data. Kravet er innført for å kunne kontrollere ikke-diskrimineringsforpliktelsen for hvert av disse
produktene. Med dette siktes det til at hvert av produktene skal dekke fullfordelte kostnader. Dette
notatet tar opp følgende problemstillinger:
1. I hvilken grad er det rimelig å fordele kostnader på så detaljerte «produkter»?
2. Hva er de største fordelingsmessige problemstillingene ved en slik fordeling?
3. Dersom man skal fordele kostnadene hva er da anbefalt fordelingsmetode?
4. Hva er mulige konsekvenser dersom man tvinges inn i en gitt vilkårlig fordeling?
Disse momentene diskuteres i de følgende avsnittene. De to første problemstillingene belyses i neste
avsnitt, men de to neste problemstillingene diskuteres i egne avsnitt deretter.
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Med kapitalkostnader siktes det her til kalkulatoriske rentekostnader og avskrivninger. Normalresultatet er
derfor dekket inn gjennom kapitalkostnaden.
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Estimeringsusikkerhet og aggregeringsnivå

Estimering av produktlønnsomhet innebærer varierende grad av usikkerhet. Registreringssystemet
og fordelingssystemet er avgjørende for usikkerhetsnivået. Både inntekter og kostnader kan være
vanskelig å knytte til produkter, spesielt dersom disse er definert på et detaljeringsnivå som gjør det
vanskelig å separere så vel inntekter, fordi produktet inngår i et pakkeprodukt, som kostnader, fordi
kostnadene ikke kan knyttes til det enkelte produkt basert på årsakssammenhenger.
På inntektssiden er produktene tale/SMS og data typisk pakket ved salg. Abonnementer selges med
en viss mengde av de ulike produktene og i mange tilfeller er også tilbakebetaling av subsidiert
telefon en del av pakken. Selv i de tilfeller der man har definert ulike priser på de ulike
sluttproduktene, for eksempel betaler spesifikt for datatrafikk, kan ikke disse inntektene betraktes
som entydig henførbare til datatrafikk. En abonnent vil typisk bruke de ulike produktene, bla.
datatrafikk, som en del av den totale bruken, uavhengig av individuell prising. Det er således
kundeforholdet som er avgjørende for inntekten for for eksempel datatrafikken og ikke bruken i seg
selv. Det er derfor problematisk å splitte inntektene selv i disse tilfeller. Inntekten for tale/SMS og
data kan derfor bare entydig separeres i tilfeller dere kunder kun kjøper ett av produktene. Enhver
fordeling av fellesinntekter og totale inntekter fra en abonnent vil være beheftet med betydelig grad
av usikkerhet.
For kostnadene er problemene enda større. Dette kan lettest belyses ved å skille mellom ulike
kategorier av kostnader. Vi benytter ofte følgende inndeling av kostnader:
Direkte kostnader. Dette er kostnader som henføres direkte til produktet gjennom måten kostnadene
er kodet på i et registreringssystem (ikke nødvendigvis regnskapssystemet). Typiske eksempler er
varekost hvor man direkte henfører kostnaden basert på registrert mengde eller pris. Merk at for
Telenors sluttbrukervirksomhet vil slike varekostnader være basert på interne priser og mål på
forbruk. Dette innebærer imidlertid ikke at varekostnaden er direkte for Telenor sin virksomhet
totalt. Man kan således direkte registrere deler av varekostnaden til disse produktene selv om de
kostnadsmessig ikke er direkte hos nettoperatøren. Det kan også være slik at prisene for tale/SMS og
data sees i sammenheng og derfor ikke fullt ut er separable, selv om trafikkmengden er separabel.
Dette er et vesentlig poeng fordi det medfører at selv for direkte kostnader er det en iboende
usikkerhet i kostnader for hhv tale/SMS og data.
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Indirekte kostnader. Dette er alle kostnader som ikke lar seg henføre direkte til produktet2. For at
disse kostnadene skal kunne tilordnes produktet må man velge en fordelingsnøkkel. Hovedkriteriet
for fordelingen av kostnader bør være kausalitet, dvs. hva som forårsaker kostnadene. Dette er for
eksempel presisert i Konkurransetilsynets rapport 1/2005, «På like vilkår».
Selv om det eksisterer en årsakssammenheng kan fordelingen være problematisk. Dette skyldes at
fordeling av kostnader baserer seg på strenge antakelser. Fordelinger etter de kalkyleprinsipper i mer
eller mindre raffinerte selvkostnadskalkyler 3antar at kostnadene er:
separable, dvs. at en fordeling kan sees uavhengig av andre fordelinger og at ett produkts
forbruk kan sees uavhengig av andre produkter
lineære, dvs at kostnaden er lineært sammenhengende med den valgte fordelingsnøkkelen
og homogene, dvs. at det kun er en faktor som er årsaken til kostnadene
For en nærmere redegjørelse av disse antakelsene vises det til Labro (2007), Bjørnenak (1994) eller
Noreen (1991).
Normalt er det slik at jo mer detaljert man deler inne produkt- og tjenestespekteret, jo vanskeligere
er det å oppfylle antakelsene. For eksempel kan faktureringskostnader være forårsaket av antall
kunder, selv om antakelsene om linearitet og homogenitet også her er problematiske. For en
fordeling av kostnadene på tale/SMS og data vil man i tillegg bryte med separabilitetsantakelsen.
Dette innebærer at en fordeling av denne typen kostnader til et så detaljert nivå blir vilkårlige.
Begrepet felleskostnader benyttes misvisende om det meste av indirekte kostnader. Dette henger
sammen med at vi på norsk har et noe mer snevert begrepsapparat enn for eksempel engelskpråklig
litteratur. Både indirekte kostnader og felleskostnader av typen «Common cost» kan være knyttet til
en tjeneste basert på årsakssammenheng. En økning av aktivitetsnivået vil derfor kunne drive
dimensjoneringen av denne typen felleskostnader.
Felleskostnader som ikke dimensjoneres i forhold til aktiviteten kan betegnes som sanne
felleskostnader, eller «joint costs». Dette er også betegnelsen som brukes av Bromwich og Hong
(2000) for regnskapsmessig skille på disaggregert nivå i telesektoren. Skillet mellom tale/SMS og data
vil innebære at store deler av kostnadene er sanne felleskostnader. Fordelingen av denne typen
kostnader er og har vært et sentralt tema i fordelingslitteraturen. Dette utdypes i neste avsnitt.
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Årsaken til at de ikke lar seg henføre kan være at det ikke er praktisk mulig (mangler data) eller at kostnaden
ikke er henførbare (egenskaper ved ressursen).
3
Aktivitetsbasert kalkulasjon, ABC-kalkyler, er et eksempel på en mer raffinert kalkyle.
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Hovedpoenget er at sanne felleskostnader gir vilkårlige lønnsomhetsbilder. Jo større andel av
kostnadene som ikke kan kausalt tilegnes et produkt, jo større blir estimeringsusikkerheten og jo mer
vilkårlig blir lønnsomhetsbildet. Andelen som er sanne felleskostnader øker med økt detaljeringsnivå
i produktspekteret. Inndeling i «produkter» som tale/SMS og data medfører en svært høy andel
sanne felleskostnader.
Dersom de sanne felleskostnadene står for 10% av kostnadene er problemet mindre. Da vil
forskyvningene i lønnsomhetsbildet bli relativt lite. Er de sanne felleskostnadene 30- 50% av
totalkostnadene vil lønnsomhetsbildet kunne bli svært vilkårlig. Er fordelingsgrunnlaget i tillegg
usikkert vil dette ytterligere forverre situasjonen.

Konklusjonen av denne diskusjonen er derfor at det er vanskelig å forstå et krav om RMS på et
aggregeringsnivå som gir et svært vilkårlig lønnsomhetsbilde. De synes innlysende at et skille mellom
tale/SMS og data i mobilnettet representerer et slikt aggregeringsnivå. Graden av sanne
felleskostnader («joint costs») knyttet til driftskostnader, og deler av varekostnadene er så stor at
dette kan gi et svært tilfeldig bilde av «produktenes» lønnsomhet. I tillegg kommer at man også på
inntektssiden har store separabilitetsproblemer. Dersom man fremtvinger en vilkårlig fordeling på
dette nivået bør man søke fordelingsmetoder som i minst mulig grad forstyrrer et reelt
lønnsomhetsbilde.
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Fordelingsmetoder for sanne felleskostnader

Konkurransetilsynets rapport «På like vilkår» gir følgende retningslinje for fordeling av
felleskostnader:
Kostnader uten en kausal relasjon til produktene belastes i forhold til andre kostnader eller en
annen, på forhånd fastlagt fordelingsplan. Ledig kapasitet og bedriftsnivåkostnader inngår i denne
gruppen av kostnader. Ledig kapasitet bør imidlertid i utgangspunktet fordeles proporsjonalt med
annen utnyttelse av denne ressursen.

(Bjørnenak m.fl. 2005, s. 60)

Argumentene for fordeling i forhold til andre kostnader er knyttet til at dette er en størrelse som er
lett tilgjengelig, enkel å kommunisere og kan i mange tilfeller representere en proxy for en indirekte
driver av kostnader som ikke lar seg lett fordele. For sanne felleskostnader er dette imidlertid ikke en
anbefalt tilnærming. I standardverk som Horngren m.fl. (2009), Kaplan og Anderson (1998) og
Scapens (1991) anbefales at man fordeler «joint costs» på en måte som ikke forstyrrer
lønnsomhetsbildet. Siden denne typen kostnader pr definisjon ikke er drevet av andre kostnader vil
en slik fordeling «straffe» produkter for annen ressursbruk, som for eksempel en høy varekost.
Dette kan illustreres med følgende eksempel. Anta at produktene har like inntekter (100), men
forskjellige særkostnader (dvs. kostnader som kan identifiseres med det enkelte produkt, hhv 70 og
50). Anta at sanne felleskostnader er på et nivå (60) som medfører at produktene samlet er
lønnsomme (inntekter 200, totale kostnader 180). Ved fordeling basert på andre kostnader får man
da følgende:
Felleskostnader

60
Tale/SMS

Data

Totalt

100

100

200

Særkostnader

70

50

120

Netto bidrag

30

50

80

58,3 %

41,7 %

Fordelte felleskostnader

35

25

60

Produktresultat

-5

25

20

Inntekter

Andel særkostnader

Tabell 1. Fordeling basert på andre kostnader
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Tale/SMS blir her et ulønnsomt produkt, selv om dette er direkte misvisende. Samlet sett er de to
fellesproduktene lønnsomme og produktet tale/SMS bidrar til denne lønnsomheten. Det er således
fordelingen som gjør produktet ulønnsomt.
For å unngå denne typen problemer anbefaler litteraturen såkalte steriliseringsfordelinger, dvs.
fordelinger som ikke virker forstyrrende på lønnsomhetsbildet. Målet med disse fordelingene er å
hindre at lønnsomheten før fordeling forskyves av fordelte felleskostnader. De to vanligste metodene
for slik fordeling er:
Netto realiserbar verdi. Her regner man ut lønnsomheten til de ulike produktene før
fordeling av sanne felleskostnader og tildeler sanne felleskostnader basert på andelen av den
totale netto realiserebare verdien (bidraget) for hvert av produktene (inntekter –
særkostnader).
Basert på samme eksempel som over får man da følgende tall:
Felleskostnader

60
Tale/SMS

Data

Totalt

100

100

200

Særkostnader

70

50

120

Netto bidrag

30

50

80

37,5 %

62,5 %

Fordelte felleskostnader

22,5

37,5

60

Produktresultat

7,5

12,5

20

Inntekter

Andel netto bidrag

Tabell 2. Fordeling basert på netto bidrag
Vi ser nå at begge produktene blir lønnsomme, noe som også gir et riktig bilde av lønnsomheten.
Alternativ kan man fordele etter:
Konstant fortjeneste margin. Her beregnes fellesproduktenes samlede fortjenestemargin,
dvs. (Inntekter – særkostnader) / Inntekter. Fordelingen tilpasses slik at alle produktene
oppnår samme fortjenestemargin (se for eksempel Horngren m.fl. 2009 for en utdyping).
I eksempelet gir dette følgende resultatet:
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Tale/SMS

Data

Totalt

100

100

200

Særkostnader

70

50

80

Felleskostnader

20

40

60

Fortjeneste

10

10

20

10 %

10 %

10 %

Inntekter

Fortjenestemargin

Tabell 3. Fordeling basert på lik fortjenestemargin.
Vi ser her at produktene nå er like lønnsomme målt i andelen produktenes fortjenestemargin. Målet
med dette er å sikre at ikke ett produkt fremstilles som mer lønnsomt enn ett annet, så lenge
produktene felles er lønnsomme.

Konklusjonen på denne diskusjonen er at dersom man ønsker å fremtvinge en fordeling av sanne
felleskostnader («joint costs») bør man velge en fordeling basert på det enkelte produkts bidrag.
Denne anbefalingen er i samsvar med standard læreboks anbefalinger på området.
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Mulig konsekvenser av vilkårlig fordeling av sanne felleskostnader

Fordeling av sanne felleskostnader er normalt irrelevante for interne beslutninger, dvs. en fordeling
som ikke bør påvirke beslutninger om for eksempel produktmiks eller prising i et selskap.
Konsekvensen av vilkårlige fordelinger i beslutningsgrunnlaget kan derfor være redusert
verdiskaping.
Man kan tenke seg to uheldige tilpasninger. For det første kan Telenor velge å tilpasse
sluttbrukerprisene på enkelttjenester, pakkepriser eller produktmiksen på en ikke optimal måte for å
sikre at produktene dekker sine kostnader. Det er særkostnader og kundens etterspørselsmønster
(elastisiteter) som skal avgjøre optimal pris og produkttilbud, ikke vilkårlig fordeling av sanne
felleskostnader. Verditapet består derfor i at sluttbrukerpriser og produkttilbud ikke settes optimalt
og at marginsignalene til andre tjenesteleverandører i sluttbrukermarkedet blir misvisende.
Problemet kan illustreres med eksemplet i forrige avsnitt. Antar man at prisen i utgangspunktet var
satt optimalt i tabell 1 er utfordringene å øke den rapporterte lønnsomheter på tale/SMS. Dette kan
sluttbrukervirksomheten gjøre ved å rebalansere priser og / eller justere produktsammensetninger.
For eksempel kan man effektiv senke sluttbrukerprisen på data. Går volumet på data opp, vil mer av
varekostnadene overføres til data og SMS/tale vil bli tildelt mindre av felleskostnadene. Alternativt
kan man øke sluttbrukerprisen på tale/SMS. Dette kan gi redusert volum og mindre fordelte
felleskostnader. Sist, men ikke minst kan man pakke produktene forskjellig (mer data i pakkeprisen).
Alle eksemplene vil gi nye tilpasninger. Dersom alternative tilpasninger er mer lønnsomme ville de
vært gjort uansett, er de mindre lønnsomme får man et tap som følge av at man ikke tilpasser priser
og produktpakker til kundens etterspørsel. Merk at dette tapet også vil kunne gi mindre
handlingsrom for konkurrerende sluttbrukerleverandører (lavere totale marginer), dvs. at en ikke
optimal tilpasning av priser gir mindre verdiskaping i sluttbrukermarkedet totalt til fordeling mellom
aktørene.
En alternativ tilnærming er å kreve at tilgangsprisen på tale/SMS settes ned. Dette vil asymmetrisk
øke marginene på et produkt. Konsekvensen av dette er at marginene totalt øker og at det gir mer
handlingsrom for aktører. Merk at marginene samlet er store nok til at like effektive aktører kan
oppnå lønnsomhet på de to produktene samlet. På kort sikt vil da økte marginer gi muligheter for
lønnsomhet for mindre effektive aktører, og dermed kunne gi et effektivitetstap. På lengre sikt kan
man forvente at konkurransen vil drive ned prisene i sluttbrukermarkedet og man ender opp med en
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ny tilpasning. Denne er imidlertid ikke nødvendigvis optimal siden prisene i tilgangsmarkedet er
justert grunnet vilkårlige fordelinger og ikke markedsmessige beslutninger.
Kravet om vilkårlige fordelinger på dette nivået har heller ikke noe med diskriminering å gjøre. Det er
vanskelig å se at man kan tolke at et diskrimineringskrav som et krav til dekning av kostnader ved en
vilkårlig fordeling av sanne felleskostnader. Usikkerheten i både inntekts- og kostnadsfordelinger er
så stor at det må være svært vanskelig å predikere hva resultatet blir på et så lavt aggregeringsnivå.
Kravene til kalibrering av priser på et slikt grunnlag virker derfor svært urimelige og kan vanskelig
begrunnes i et krav om ikke-diskriminering.

Konklusjonen på denne delen er derfor at konsekvensene av en regulering basert på tilfeldige
fordelinger av sanne felleskostnader kan være ikke optimale priser av enkelt produkter eller pakker,
eventuelt tilpasning i sammensetningen av pakker som ikke er optimale utfra kundens etterspørsel
etter produktene. Konsekvensen vil kunne bli at marginene på kort sikt gir plass for mindre effektive
aktører. Begge tilfellene vil kunne gi et samfunnsøkonomisk tap.
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Konklusjoner

I dette notatet har vi diskutert problemstillinger knyttet til regnskapsmessig skille på et nivå hvor lite
av inntektene og kostnadene objektivt kan knyttes til produktene. Generelt er det slik at jo større
andel av kostnadene som ikke lar seg henføre til produktet basert på årsakssammenhenger jo mer
vilkårlig blir lønnsomhetsbildet. I tillegg er det slik at jo mer usikkert grunnlaget for fordelingen av
sanne felleskostnader er jo mer vilkårlig er fordelingen.
I tilfellet med skille mellom tale/SMS og data har man begge problemene. For det første har man en
betydelig andel kostnader som ikke lar seg fordelene basert på årsakssammenheng til et så detaljert
produktnivå. I tillegg er en fordeling basert på andre kostnader svært usikkert. Primært bør man
derfor unngå en regulering basert på et så vilkårlig lønnsomhetsbilde som en slik kalkyle gir. Dersom
man likevel ønsker å fremtvinge en fordeling bør man i tråd med litteraturen fordele kostnadene på
en slik måte at man unngår uheldige lønnsomhetsforstyrrelser fra vilkårlige fordelinger. Fordeling
basert på netto realiserbar verdi er i dette tilfellet å anbefale.
Konsekvensen av en vilkårlig fordeling vil kunne være at prisene ikke settes optimalt i
sluttbrukermarkedet. Dette kan medføre et samfunnsøkonomisk tap og kan være til ugunst for
marked totalt, Telenor og konkurrerende virksomheter i sluttbrukermarkedet.
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