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Regnskapsskjema

1.1. Økonomisk oversikt drift 2020

Regnskapet viser kommunens driftsinntekter, driftsutgifter, finansinntekter - og utgifter og
avskrivninger. Ne tto driftsresultat ble 4 268 394,93 kr i 2020. Detaljer om inntekter, utgifter og
disponeringen er omtalt i notene og i årsmeldingen.
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1.2. Bevilgningsregnskap drift 2020

Sum bevilgninger drif t sforbruk netto ble kr 358,6 mill. kr etter å ha tatt hensyn til netto
finansutgifter og sum disponeringer til investeringsregnskap og fond.
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1.3. Bevilgningsregnskap drift pr. etat 2020 (skjema 1B)

Regnskapsskjemaet viser hvordan de enkelte etatenes regnskap er i forhold til budsjett (bevilgning) .
Sum inntekter ble 6,8 mill. kr mindre enn budsjettert, mens sum utgifter ble 10,8 mill. kr mer enn
budsjettert . Det er dermed et avvik på 17,6 mill. kr i netto utgifter i forhold til budsjettert.
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1.4. Økonomisk oversikt – Investering 2020
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1.5. Skjema 2B Investeringsregnskap pr. prosjekt 2020

Skjemaet viser årets bokførte investeringsutgifter, regulert og opprinnelig budsjett, samt fjorårets
bokførte utgifter. Regulert budsjett viser samlet bevilgning for 2020 og tidligere år.
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Oversikt over investeringsprosjekter

Oversikten viser investeringsprosjektenes vedtatte utgiftsramme, regnskapsførte utgifter,
merinntekter og gjenstående utgiftsramme. Med unntak av øremerkede midler, er alle midler i
investeringsregnskapet frie midler til felles finansiering av investerings regnskapet, jfr. Veileder for
budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet kap. 6.1. Finansering er
derfor gjort som følger for prosjekter som manglet budsjettert fullfinansiering:

- Vann – og avløpsp rosjekt 26, 27, 30 og 96 ses i sammenheng slik at finansiering er felles for
disse.

- Prosjekt 37 ombygging kommunehuset , merforbruket er finansiert av prosjekt 48.
- Prosjekt 58 Pasientvarsling er finansiert av restmidler fra prosjekt 43 og 44.

1) Merinntekt er er inntekter ut over det som er budsjettert, som salgsinntekter,
momskompensasjon, utbyggingsavtaler, refusjoner, tilskudd osv.
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1.6. Balansen 2020
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1.7. Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner

Driftsregnskapet er avsluttet med mindreforbruk. Ifølge ny budsjett – og regnskapsforskrift § 4 -
3 skal derfor bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet strykes. Dersom det fortsatt er
mindreforbruk skal dette avsettes til disposisjonsfond. Dette vises i tabellen:

I kommunens driftsregnskap er det strøket 855 647 kr i bruk av disposisjonsfond i
driftsregnskapet. Det er i tillegg et budsjettavvik på 108 532 kr mindre brukt fra fondet enn
budsjettert, totalt blir budsjettavvik i bruk av disposisjonsfond kr 964 179 kr.

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Denne oppstillingen viser de disposisjoner som er
foretatt etter reglene i regnskapsforskriften § 4.

Budsjettavviket omtales i årsmeldingen.
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1.8. Konsolidert regnskap - Driftsregnskap

Økonomisk oversikt drift for Hol kommune og Ørteren kraftverk KF
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1.9. Konsolidert Investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investering for Hol kommune og Ørteren kraftverk KF
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1.10. Konsolidert regnskap – Balanse
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Noter til årsregnskap 2020

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler
Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god
kommunal regnskapsskikk. Det består av driftsregnskap, bevilgningsoversikter, investeringsregnskap,
balanse, og noter jfr. Regnskapsforskriften § 5. I balansen blir det henvist til noter som skal bidra til å
øke forståelsen av regnskapet.

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunen fremgår av driftsregnskapet
eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midl er bare i balanseregnskapet
gjøres ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også
interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året
er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som
faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen som ikke er brukt, er
registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger
ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i
årsregnskapet.

Organisering av kommunens virksomhet
Den samlede virksomheten til kommunen er i hovedsak organisert innenfor k ommunens ordinære
organisasjon, men noe virksomhet lagt til enheter innenfor kommunen som juridisk enhet som
avlegger egne årsregnskap. Disse enhetene inngår i konsolidert årsregnskap. Se note 23 om
nærmere opplysninger om disse. For Hol kommune gjelder de tte Ørteren kraftverk KF.

Ifølge forskrift for kommuneregnskap § 10 skal det fra og med 2020 skal det vises konsolidert
regnskap for kommunen og kommunens foretak som en enhet. For Hol kommune skal Ørteren
Kraftverk KF konsolideres med kommunens regnskap.

Det konsoliderte årsregnskapet utarbeides ved å slå sammen årsregnskapene til de enhetene som
skal inngå i konsolideringen. Transaksjonene og mellomværendene mellom enhetene skal
elimineres, men bare så langt det følger av god kommunal regnskapsskikk. Årsr egnskapet til
kommunale og fylkeskommunale foretak som fører regnskap etter regnskapsloven, skal omarbeides
før konsolideringen så langt det er nødvendig etter god kommunal regnskapsskikk. Ørteren kraftverk
KF fører regnskap i samsvar med bokføringsloven. R egnskapet for Ørteren Kraftverk KF som vises i
det konsoliderte regnskapet er derfor omarbeidet til kommunens regnskapsarter – og oppstilling.

I tillegg er kommunen deltaker i interkommunale samarbeid som er egne rettssubjekt,
vertskommunesamarbeid og int erkommunale selskaper. Hol kommune deltar i et interkommunalt
samarbeid etter kommuneloven § 27 vedrørende Kleivi næringspark og Felleskjøkkenet for Hol og Ål.
Regnskapet for disse inngår i sin helhet i kommunens regnskap.
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Note 1 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital for konsolidert regnskap:
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Note 2 Kapitalkonto
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Note 3 Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsestimater og vesentlige
korrigeringer av tidligere års feil

Dette foreligger ikke for kommunens regnskap i 2020.

Note 4 Anleggsmidler

Oversikten er fra anleggsmodulen i Visma. Bokført verdi pr. 31.12.2020 vises i balansen under
anleggsmidler. Differanse på kr 88 skyldes øreavrunding.

Årets tilgang kr 66 990 021 er 882 265 kr lavere enn sum investeringer i varige driftsmidler i
investeringsregnskapet. Dette gjelder utgifter ved salg av aksjer og andeler (P 004) med kr 283 799
og utgifter ved salg av eiendom kr 598 466. Til sammen kr 882 265 som er registrert i
investeringsregnskapet, men ikke fremkommer i anleggsregisteret.

Årets avgang for boliger og skoler er salg av Dagali skole, Haugastøl gamle skole og bolig i
Tubbemyrvegen. Salgsinntekt av disse bygningene er vesentlig større enn regis trert verdi i
anleggsregisteret, og dette fremko mmer som gevinst ved salg av anleggsmidler.

Årets avgang av tomteområder er tomter i Lauvrudvegen, Nye Havsdalsvegen og Vøllo - området. Det
er registrert gevinst ved disse tomtesalgene fordi det er større salgsinntekter enn registrert verdi i
anleggsregist eret, og det er delsalg av tomter på Vøllo - området for et prosjekt som ikke er ferdigstilt.

Netto akk. og rev. n edskrivninger er 2 500 000 kr i ekstraordinære avskrivninger i Kleivi næringspark i
2018.
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Anleggsmidler sammenstilt med driftsmidler i ØKKF

ØKKF har driftsmidler som maskiner, anlegg, tunell og bygninger. Det er valgt at tunell og
bygninger settes i kategorien «boliger, skoler, veier» i det konsoliderte regnskapet. Sum
bokført verdi pr. 31.12.20 er kr 11 295 977 for driftsmidler i ØKKF.
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Note 5 Aksjer og andeler i varig eie

1) Aksjonæravtale for energiselskapet Vardar AS jfr. K - sak 87/20. Fylkestinget hadde fattet et
vedtak i 2005 hvor det ble besluttet at eierskap i Vardar overføres til kommuner dersom BFK
blir avviklet. Hol kommune ha dde en eierandel på 461 B - aksjer i Vardar i 2005 fra BFK. B
aksjer ble overført vederlagsfritt fra BFK til kommunen gjennom et gavebrev. Ved avvikling
av BFK i 2020 er aksjene konvertert til A - aksjer og er bokført i regnskapet til virkelig verdi på
overta gelsestidspunktet 01.01.2020.

2) Egenkapitalinnskudd til KLP er bokført med 1 403 698 kr i 2020.
3) Salg av aksjer i Dagali flyplass jfr. K - sak 28/19 ble inntektsført i 2020 med kr 9 628 330 i

investeringsregnskapet.
4) Hallingdal Reiseliv/Visit Hallingdal ble avv iklet ved Generalforsamling 11.12.2014.

Balanserført verdi er fjernet i 2020.
5) Aksjekapitalen i Godfarfoss kraft ble utvidet i 2020 fra totalt 7,3 mill. kr til 77,3 mill. kr

fordelt på de tre eierne Hol kommune, Nore og Uvdal kommune og Glitre energi. Innsk uddet
fra Hol kommune ble gjort fra ØKKF.
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Note 6 Utlån

I tillegg til utestående foreligger det et ansvarlig utlån på 40 mill. kr til Ørteren kraftverk KF jf. K - sak
05/3197. Det betales renter fra ØKKF til kommunen for dette. I det konsoliderte regnskapet fremgår
dette i balansen som konsernintern gjeld og det elimineres mellom kommunekassen og ØKKF .

ØKKF har også en fordring i Godfarfoss Kraft AS med kr 1 805 222.

Note 7 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler og derivater
K ommunen har pengemarkedsfond og obligasjonsfond gje nnom Eika Kapitalforvaltning AS etter
vedtak i formannskapet høsten 2019. Resultatført verdiendring for disse i 2020 er til sammen 76 681
kr, ført i driftsregnskapet som gevinst på finansielle instrumente r.

Note 8 Rentesikring og prissikring
Renteutgiftene på kommunens lånegjeld sikres i samsvar med gjeldende reglement for finans – og
gjeldsforvaltningen . Kommunen har to lån i KLP - banken som er bundet til fastrente med rentesats
1,96 % fram til oktober 2022. Øvrig lånegjeld følger markedsrente.

Langsiktig gjeld med fast rente
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Prissikring av kraftinntekter
Ustekveikja Energi AS forvalter Hol kommunes kraftrettigheter jfr. Samarbeidsavtale om
porteføljeforvaltning og kundehåndtering av 24.6.10, vedtatt i kommunestyret i sak 70/10. I tillegg er
det vedtatt en prissikringsstrategi i kommunestyresak 71/10 med Ustekveikja Energi AS som aktør i
NordPools terminmarked . Sikringen starter 3 år i forkant av det aktuelle året som skal sikres. 8,33 %
av kra ften selges deretter hvert kvartal til alt er solgt siste kvartal før levering. Tidspunktet for salg
innen hvert kvartal velges der man tror man oppnår best mulig pris. Oppgjør for prissikringsavtalene
er differanse mellom spotprisen og den avtalte sikring sprisen. I 2020 er det kun bokført prissikrede
kraftinntekter for 2020, og ikke for 2021 - 2023 inntekter . Dette føres som en mva - fri salgsinntekt i
driftsregnskapet.

I 2020 ble det relativt mye lavere priser i kraftmarkedet enn antatt. Det meste av kraf tomsetningen
var sikret årene i forvegen jfr. sikringsstrategien. Dersom kraftomsetning ikke hadde vært sikret
kunne kommunen tapt all budsjettert salgsinntekt på kraftomsetning i 2020.

Prissikring i konsolidert regnskap
Ørteren kraftverk KF har en por tefølje av finansielle kontrakter. Selskapets portefølje er
basert på forventet produksjon i Ørteren kraftverk og Ustekveikja kraftverk. Finansielle
kontrakter representerer kun et økonomisk oppgjør. Resultat av finansielle kontrakter
rapporteres netto og klassifiseres som inntekt eller inntektsreduksjon i resultatregnskapet.
Resultatføring skjer når handelen er avsluttet og resultatet kjent. Oppgjørene i det
finansielle kraftmarkedet foregår i Euro, og salget er i sin helhet valutasikret gjennom
terminkont rakter.

Status i ØKKF pr. 31.12.20:
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Note 9 Langsiktig gjeld

Det er ikke foretatt låneopptak til investeringsformål i 2020 fordi det var ubrukte lånemidler nok til å
dekke finansiering av investeringskostnadene. I Husbanken er det tatt opp 3 000 000 kr i lånegjeld til
videreutlån (Startlån) iht. budsjettvedtak.

Pr. 31.12.20 er det 15 530 817 kr i ubrukte lånemidler.
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Oversikt over låneportefølje pr. 31.12.2020

Låneavtaler Kleivi næringspark:

Lån knyttet til gebyrfinansierte vann – og avløpsinvesteringer i kommunen pr. 31.12.20:

Lån knyttet til øvrige investeringer pr. 31.12.20:
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Note 10 Avdrag på lån

I 2020 er det betalt avdrag på lånegjeld for totalt 24 536 665 kr, der 1 200 000 kr er ekstraordinære
avdrag i Kleivi næringspark som er ført i investeringsregnskapet. Det er betalt 20 693 772 kr i
låneavdrag for kommunen, og 1 016 230 kr i låneavdrag for Kleivi næringspark i driftsregnskapet. I
tillegg er det betalt 1 626 663 kr i avdrag på lån til videreutlån (Startlån) i Husbanken. Vist i tabell:

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler

Kommunen skal betale årlige avdrag som saml et skal være minst lik størrelsen på kommunens eller
fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på
lånegjelden og størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivba re anleggsmidler.
Beregningen gjøres ved hj elp av følgende formel:

Kommunen har betalt nok avdrag i året.

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer

Mottatte avdrag på videreutlån og refusjoner av gitte forskotteringer finansiert med lån kan bare
finansiere avdrag på lån eller nye utlån, jf KL 14 - 17, 2. ledd. Dersom slike mottatte avdrag benyttes
til å betale avdrag på lån etter KL § 14 - 15 første og andre ledd og § 14 - 16, skal det te ikke redusere
minimumsavdraget, jf KL § 14 - 18 tredje ledd.
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Saldo på avdragsfond pr. 31.12.20 er 6 328 837 kr. Dette kan benyttes til å finansiere avdrag eller
nye utlån i 2021.

Note 11 Pensjonsforpliktelser

Generelt om pensj onsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens
pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesb asert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter
alders - , uføre - , ektefelle - , barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders - og uførepensjon
med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling
fra NAV.

Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet k an
bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men
bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 3 - 5 og § 3 - 6 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnsk apet belastes med pensjonskostnader
som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G - regulering.
Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til
pensjonsordningen, og det vil derfor normalt v ære forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen
mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts -
eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for
prem ieavvik oppstått i 2014 eller senere.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for
kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for
vedkommende år (kl § 14 - 6, 2. ledd nr c). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av
premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2020 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter
er kr. 6 144 796 lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.
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Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i
balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik
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Note 12 Kommunens garantiansvar

Kommunens eierandel er 19,53 % pr. 31.12.2020 i Hallingdal Renovasjon. Låneporteføljen er
totalt 21 130 679 kr for Hol kommune. Gjennomsnittlig rente for disse lånene var 0,9 % i
2020, bortsett fra to lån som hadde 0,8 % rente ( grønn p.t.).
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Note 13 Bundne fond

Bevegelser for bundne driftsfond:

Bundet driftsfond Avsetning Bruk
Næringsfond og
kraftfondet

18,4 mill. kr i k on sesjonsavg., 3,5
mill. kr i koronamidler til
næringslivet, 0,3 mill .kr i renter, 1
mill.kr til næringsfond

18,4 mill. kr i k on sesjonsavg.,
3 mill. kr. koronamidler til
næringslivet,1 mill. kr til
næringsfond, 0,5 mill.kr til
Hardangerviddatunnel

Selvkostfond 0,2 mill. kr til selvkostfond for slam 5,7 mill. kr i bruk fordelt på
selvkostfond for vann, avløp,
renovasjon og feiing.

Øremerka tilskudd
Sentraladm.

Avsetninger til prosjekt nærvær,
stølsdrift

Trafikksikkerhetstiltak, stølsdrift,
nasjonalparklandsby

Øremerka tilskudd
Kultur og oppvekst

Digitale læremidle r, videreutdanning Veiledningstilskudd, biblioteket,
prosjekt svømming i barnehage.

Øremerka tilskudd
Helse og omsorg

Avsatt til skolehelsetjeneste,
prosjektmidler

Brukt til prosjekt innen helse og
omsorg, velferdsteknologi.

Gavefond helse og
omsorg

Gavemidler til legekontor.
Renteinntekter av eksisterende
gaver.

Brukt til hjemmetjeneste og
Høgehaug.
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Jordbruksfond,
viltfond, fiskefond
og friluftsfond

Avsatt renter og
fiskeforvaltningsmidler

Brukt friluftsfond Haugastøl

Etableringstilskudd Brukt til boligstøtte.
Stipendfond for
utdanning

Renteinntekter. Ikke brukt i 2020.

Utbyggeravtaler
Geilo løyper

Innbetalinger fra utbyggere. Overført i sin helhet til Geilo sti – og
løypelag.

Hol og Ål
felleskjøkken

Avsatt resultat for 2020.

Bevegelser for b undne investeringsfond:

Bundet investeringsfond Avsetning Bruk
Koronamidler rehabilitering Overførte midler Brukt til formålet på P. 13

Steensheim
Tilsagn spillemidler Reversert føring fra 2019.
Innbetalt avdrag Husbanken Avsatt innbetalinger fra

låntakere.
Utbyggingsavtaler Geilo Flyttet 7,1 mill. kr til fond for

avkjøring skole/idrettsområde
Geilo
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Note 14 Selvkostområder
Hol kommune har utarbeidet etterkalkyler for gebyrfinansierte selvkosttjenester i henhold til «Forskrift om
beregning av selvkost». Kommunen benytter selvkostberegningsmodellen Momentum Selvkost Kommune.

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene
som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene p enger på tjenestene.
For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en
selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. I selvkostkalkylen inngår
regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgif ter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger,
kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter
(administrasjonsutgifter). Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære
driftsregnskap på enkelte områder. Dette v ises i figur:

Kalkulatoriske kapitalkostnader:

Ved beregning av kalkulatoriske kapitalkostnader (avskrivninger og renter) skal fremmedfinansiering
trekkes ut av beregningsgrunnlaget. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens
driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning som kommunen går glipp av ved at
kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i
anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente.

Kalkylerenten er årsgjennomsn ittet av 5 - årig swap - rente + 1/2 % - poeng. I 2020 var denne lik 1,39 %.

Indirekte driftsutgifter og håndtering av over - og underskudd:

Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i
gebyrgrunnlaget. Vide re er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne
selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i
løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller
omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av
tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i
sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende buds jettåret. Eksempelvis må et overskudd
som stammer fra 2020 i sin helhet være disponert innen 2025.

Krav om utarbeidelse av kalkyler:

I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen utarbeide forkalkyler
i forkant av budsjet tåret for å estimere drifts - og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode.
Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser.
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Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall
brukere og generel l etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha
målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene. Resultatet for 2020 var ikke kjent
ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognoser i bud sjettet for 2021 og
etterkalkylen for 2020.

Samlet etterkalkyle 2020

Etterkalkylen er basert på regnskap datert 8. Februar 2021.

Det ble brukt selvkostfond for å dekke kostnader for tjenestene vann, avløp, renovasjon og
slamtømming. For avløp og renovasj on ble det opprettet og avsatt midler på memoriakonto for
fremførbart underskudd siden selvkostfondene ikke dekket hele underskuddet for 2020. For feiing
ble det avsatt midler til selvkostfond. For tjenesten spredt avløp eksisterte det ikke selvkostfond fø r
2020, derfor ble underskuddet avsatt på memoriakonto for fremførbart underskudd. For tjenestene
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reguleringsplaner, byggesaker og oppmåling har kommunen lavere gebyrinntekter enn
driftskostnader, slik at kommunen subsidierer foreløpig disse tjenestene. Fo r disse tjenestene er det
ikke opprettet selvkostfond.

Note 15 Ytelser til ledende personer

Naturalytelser er skattepliktig del av fri mobil.

Ordfører har mottatt møtegodtgjørelse som landsstyremedlem i LVK.

Note 16 Godtgjørelse til revisor
Kommunens revisor er Viken kommunerevisjon.

Note 17 Enheter i det konsoliderte regnskapet

Det konsoliderte årsregnskapet for Hol kommune er sammenstilt med Ørteren kraftverk KF og er vist
i kap. 1.7. Hol kommune har ingen kommunale foretak i samarbeid med andre k ommuner.

Oppgavefellesskapene Hol og Ål Felleskjøkken, og Kleivi Næringspark inngår i kommuneregnskapet
og er omtalt i note 18 .
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Note 18 Fordeling av inntekter, utgifter, eiendeler, gjeld og egenkapital
Hol og Ål felleskjøkken , og Kleivi næringspark er oppgavefellesskap (tidligere § 27 - samarbeid) som
inngår i årsregnskapet til Hol kommune (kontorkommunen). Samarbeidenes inntekter, utgifter, gjeld
og egenkapital pr. 31.12.20 vises i tabellen.

Kleivi næringspark har pr. 31.12.20 gjeld pålydende kr 2 601 520. Hol og Ål kommune hefter hver for
halvparten av dette.

Egenkapital til oppgavefellesskapene er beholdning på bundet fond for henholdsvis Hol og Ål
felleskjøkken, og Kleivi næringspark pr. 31.12.20.

Note 19 Skatteutgifter
Kommunen er skattepli ktig for inntekter knyttet til kraftomsetning.

Skattepliktig resultat er hentet fra Skatteoppgjør for 2020 for Hol kommune. Årets skatteutgift er
faktisk betalt skatt 2020.

Årets skatteutgift utgjør 22 % av skattepliktig resultat for kraftomsetningen.
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