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Regnskapsskjema
1.1.

Økonomiskoversiktdrift 2020

Regnskapetviser kommunensdriftsinntekter, driftsutgifter, finansinntekter- og utgifter og
avskrivninger.Netto driftsresultat ble 4 268 394,93kr i 2020.Detaljerom inntekter, utgifter og
disponeringener omtalt i notene og i årsmeldingen.
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1.2.

Bevilgningsregnskap
drift 2020

Sumbevilgningerdrift sforbruk netto ble kr 358,6mill. kr etter å ha tatt hensyntil netto
finansutgifterog sum disponeringertil investeringsregnskap
og fond.
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1.3.

Bevilgningsregnskap
drift pr. etat 2020(skjema1B)

Regnskapsskjemaet
viserhvordande enkelteetatenesregnskaper i forhold til budsjett (bevilgning).
Suminntekter ble 6,8 mill. kr mindre enn budsjettert, menssum utgifter ble 10,8 mill. kr mer enn
budsjettert. Det er dermedet avvikpå 17,6 mill. kr i netto utgifter i forhold til budsjettert.
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1.4.

Økonomiskoversikt– Investering2020
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1.5.

Skjema2B Investeringsregnskap
pr. prosjekt 2020

Skjemaetviserårets bokførte investeringsutgifter,regulert og opprinneligbudsjett, samt fjorårets
bokførte utgifter. Regulertbudsjett visersamletbevilgningfor 2020 og tidligere år.
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Oversiktover investeringsprosjekter

Oversiktenviserinvesteringsprosjektenes
vedtatte utgiftsramme,regnskapsførteutgifter,
merinntekter og gjenståendeutgiftsramme.Med unntak av øremerkedemidler, er alle midler i
investeringsregnskapet
frie midler til felles finansieringav investeringsregnskapet,jfr. Veilederfor
budsjetteringav investeringerog avslutningav investeringsregnskapet
kap. 6.1. Finanseringer
derfor gjort som følger for prosjektersom mangletbudsjettert fullfinansiering:
-

Vann– og avløpsprosjekt 26, 27, 30 og 96 sesi sammenhengslik at finansieringer felles for
disse.
Prosjekt37 ombyggingkommunehuset, merforbruket er finansiert av prosjekt 48.
Prosjekt58 Pasientvarslinger finansiert av restmidler fra prosjekt 43 og 44.

1) Merinntekter er inntekter ut over det som er budsjettert, som salgsinntekter,

momskompensasjon,
utbyggingsavtaler,refusjoner,tilskudd osv.
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1.6.

Balansen2020
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1.7.

Oversiktover samletbudsjettavvikog årsavslutningsdisposisjoner

Driftsregnskapeter avsluttet med mindreforbruk.Ifølgeny budsjett – og regnskapsforskrift§ 43 skalderfor bruk av disposisjonsfondi driftsregnskapetstrykes.Dersomdet fortsatt er
mindreforbrukskaldette avsettestil disposisjonsfond.Dette visesi tabellen:

I kommunensdriftsregnskaper det strøket 855 647 kr i bruk av disposisjonsfondi
driftsregnskapet.Det er i tillegg et budsjettavvikpå 108 532 kr mindre brukt fra fondet enn
budsjettert, totalt blir budsjettavviki bruk av disposisjonsfondkr 964 179 kr.

Investeringsregnskapeter avsluttet i balanse.Denneoppstillingenviserde disposisjonersom er
foretatt etter reglenei regnskapsforskriften§ 4.

Budsjettavviketomtalesi årsmeldingen.
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1.8.

Konsolidertregnskap- Driftsregnskap

Økonomiskoversikt drift for Hol kommune og Ørteren kraftverk KF
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1.9.

KonsolidertInvesteringsregnskap

Økonomiskoversikt investeringfor Hol kommune og Ørteren kraftverk KF
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1.10. Konsolidertregnskap– Balanse
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Noter til årsregnskap 2020
Regnskapsprinsipper
og vurderingsregler
Regnskapeter utarbeidet i henholdtil bestemmelsenei kommuneloven,forskrifter og god
kommunalregnskapsskikk.
Det består av driftsregnskap,bevilgningsoversikter,investeringsregnskap,
balanse,og noter jfr. Regnskapsforskriften
§ 5. I balansenblir det henvisttil noter som skalbidra til å
øke forståelsenav regnskapet.
All tilgangog bruk av midler i løpet av året som vedrørerkommunenfremgårav driftsregnskapet
eller investeringsregnskapet.
Regnskapsføring
av tilgangog bruk av midler bare i balanseregnskapet
gjøresikke.
Alle utgifter, utbetalinger,inntekter og innbetalingerer regnskapsførtbrutto. Dette gjelder også
interne finansieringstransaksjoner.
Alle kjente utgifter, utbetalinger,inntekter og innbetalingeri 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 fastsetteseksaktved tidspunktet for regnskapsavleggelsen,
registrereset anslått beløpi
årsregnskapet.

Organiseringav kommunensvirksomhet
Den samledevirksomhetentil kommunener i hovedsakorganisertinnenfor kommunensordinære
organisasjon,men noe virksomhetlagt til enheter innenfor kommunensom juridisk enhet som
avleggeregneårsregnskap.Disseenheteneinngår i konsolidertårsregnskap.Senote 23 om
nærmereopplysningerom disse.For Hol kommunegjelder dette Ørteren kraftverk KF.
Ifølgeforskrift for kommuneregnskap§ 10 skaldet fra og med 2020skaldet viseskonsolidert
regnskapfor kommunenog kommunensforetak som en enhet. For Hol kommuneskalØrteren
KraftverkKFkonsolideresmed kommunensregnskap.
Det konsoliderteårsregnskapetutarbeidesved å slå sammenårsregnskapene
til de enhetenesom
skalinngåi konsolideringen.Transaksjonene
og mellomværendenemellom enheteneskal
elimineres,men bare så langt det følger av god kommunalregnskapsskikk.
Årsregnskapettil
kommunaleog fylkeskommunaleforetak som fører regnskapetter regnskapsloven,skalomarbeides
før konsolideringenså langt det er nødvendigetter god kommunalregnskapsskikk.
Ørteren kraftverk
KFfører regnskapi samsvarmed bokføringsloven.Regnskapetfor Ørteren KraftverkKFsom visesi
det konsoliderteregnskapeter derfor omarbeidettil kommunensregnskapsarter– og oppstilling.
I tillegg er kommunendeltaker i interkommunalesamarbeidsom er egnerettssubjekt,
vertskommunesamarbeid
og int erkommunaleselskaper.Hol kommunedeltar i et interkommunalt
samarbeidetter kommuneloven§ 27 vedrørendeKleivinæringsparkog Felleskjøkkenetfor Hol og Ål.
Regnskapetfor disseinngåri sin helhet i kommunensregnskap.

14

ÅRSREGNSKAP 2020

15

ÅRSREGNSKAP 2020

Note 1 Endringi arbeidskapital

Endringi arbeidskapitalfor konsolidertregnskap:
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Note 2 Kapitalkonto
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Note 3 Vesentligeendringeri regnskapsprinsipp
og regnskapsestimater
og vesentlige
korrigeringerav tidligere års feil
Dette foreliggerikke for kommunensregnskapi 2020.

Note 4 Anleggsmidler

Oversiktener fra anleggsmoduleni Visma.Bokført verdi pr. 31.12.2020visesi balansenunder
anleggsmidler.Differansepå kr 88 skyldesøreavrunding.
Årets tilgangkr 66 990 021 er 882 265 kr lavereenn sum investeringeri varigedriftsmidler i
investeringsregnskapet.
Dette gjelder utgifter ved salgav aksjerog andeler(P004) med kr 283 799
og utgifter ved salgav eiendomkr 598 466. Til sammenkr 882 265 som er registrert i
investeringsregnskapet,
men ikke fremkommeri anleggsregisteret.
Årets avgangfor boliger og skolerer salgav Dagaliskole,Haugastølgamleskoleog bolig i
Tubbemyrvegen.Salgsinntektav dissebygningeneer vesentligstørre enn registrert verdi i
anleggsregisteret,og dette fremkommer som gevinstved salgav anleggsmidler.
Årets avgangav tomteområderer tomter i Lauvrudvegen,Nye Havsdalsvegen
og Vøllo-området. Det
er registrert gevinstved dissetomtesalgenefordi det er større salgsinntekterenn registrert verdi i
anleggsregist
eret, og det er delsalgav tomter på Vøllo-området for et prosjekt som ikke er ferdigstilt.
Netto akk.og rev. nedskrivningerer 2 500 000 kr i ekstraordinæreavskrivningeri Kleivinæringsparki
2018.
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Anleggsmidlersammenstiltmed driftsmidler i ØKKF

ØKKFhar driftsmidler som maskiner,anlegg,tunell og bygninger.Det er valgt at tunell og
bygningersettesi kategorien«boliger,skoler,veier» i det konsoliderteregnskapet.Sum
bokført verdi pr. 31.12.20er kr 11 295 977 for driftsmidler i ØKKF.
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Note 5 Aksjerog andeleri varigeie

1) Aksjonæravtalefor energiselskapetVardarASjfr. K-sak87/20. Fylkestingethaddefattet et
vedtak i 2005 hvor det ble besluttet at eierskapi Vardaroverførestil kommunerdersomBFK
blir avviklet.Hol kommunehadde en eierandelpå 461 B-aksjeri Vardari 2005 fra BFK.B
aksjerble overført vederlagsfrittfra BFKtil kommunengjennomet gavebrev.Ved avvikling
av BFKi 2020er aksjenekonvertert til A-aksjerog er bokført i regnskapettil virkeligverdi på
overtagelsestidspunktet01.01.2020.
2) Egenkapitalinnskudd
til KLPer bokført med 1 403 698 kr i 2020.
3) Salgav aksjeri Dagaliflyplassjfr. K-sak28/19 ble inntektsført i 2020 med kr 9 628 330 i
investeringsregnskapet.
4) HallingdalReiseliv/VisitHallingdalble avviklet ved Generalforsamling11.12.2014.
Balanserførtverdi er fjernet i 2020.
5) Aksjekapitaleni Godfarfosskraft ble utvidet i 2020 fra totalt 7,3 mill. kr til 77,3 mill. kr
fordelt på de tre eierne Hol kommune,Nore og Uvdalkommuneog Glitre energi.Innskuddet
fra Hol kommuneble gjort fra ØKKF.
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Note 6 Utlån

I tillegg til uteståendeforeliggerdet et ansvarligutlån på 40 mill. kr til Ørteren kraftverk KFjf. K-sak
05/3197.Det betalesrenter fra ØKKFtil kommunenfor dette. I det konsoliderteregnskapetfremgår
dette i balansensom konserninterngjeld og det elimineresmellom kommunekassenog ØKKF
.
ØKKFhar ogsåen fordring i GodfarfossKraft ASmed kr 1 805 222.

Note 7 Markedsbasertefinansielleomløpsmidlerog derivater
Kommunenhar pengemarkedsfondog obligasjonsfondgjennom EikaKapitalforvaltningASetter
vedtak i formannskapethøsten2019.Resultatførtverdiendringfor dissei 2020er til sammen76 681
kr, ført i driftsregnskapetsom gevinstpå finansielleinstrumenter.

Note 8 Rentesikringog prissikring
Renteutgiftenepå kommunenslånegjeldsikresi samsvarmed gjeldendereglementfor finans– og
gjeldsforvaltningen
. Kommunenhar to lån i KLP-bankensom er bundet til fastrente med rentesats
1,96 % fram til oktober 2022.Øvriglånegjeldfølger markedsrente.

Langsiktiggjeld med fast rente
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Prissikringav kraftinntekter
UstekveikjaEnergiASforvalter Hol kommuneskraftrettigheter jfr. Samarbeidsavtale
om
porteføljeforvaltningog kundehåndteringav 24.6.10,vedtatt i kommunestyreti sak70/10. I tillegg er
det vedtatt en prissikringsstrategii kommunestyresak71/10 med UstekveikjaEnergiASsom aktør i
NordPoolsterminmarked. Sikringenstarter 3 år i forkant av det aktuelleåret som skalsikres.8,33 %
av kraften selgesderetter hvert kvartal til alt er solgt sistekvartal før levering.Tidspunktetfor salg
innen hvert kvartal velgesder man tror man oppnår best mulig pris. Oppgjørfor prissikringsavtalene
er differansemellom spotprisenog den avtalte sikringsprisen.I 2020 er det kun bokført prissikrede
kraftinntekter for 2020,og ikke for 2021- 2023inntekter. Dette føressom en mva-fri salgsinntekti
driftsregnskapet.
I 2020ble det relativt mye laverepriser i kraftmarkedetenn antatt. Det mesteav kraftomsetningen
var sikret årenei forvegenjfr. sikringsstrategien.Dersomkraftomsetningikke haddevært sikret
kunne kommunentapt all budsjettert salgsinntektpå kraftomsetningi 2020.

Prissikringi konsolidertregnskap
Ørteren kraftverk KFhar en portefølje av finansiellekontrakter. Selskapetsportefølje er
basertpå forventet produksjoni Ørteren kraftverk og Ustekveikjakraftverk.Finansielle
kontrakter representererkun et økonomiskoppgjør.Resultatav finansiellekontrakter
rapporteresnetto og klassifiseressom inntekt eller inntektsreduksjoni resultatregnskapet.
Resultatføringskjernår handelener avsluttet og resultatet kjent. Oppgjørenei det
finansiellekraftmarkedetforegår i Euro,og salgeter i sin helhet valutasikretgjennom
terminkontrakter.
Statusi ØKKFpr. 31.12.20:
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Note 9 Langsiktiggjeld

Det er ikke foretatt låneopptaktil investeringsformåli 2020 fordi det var ubrukte lånemidlernok til å
dekkefinansieringav investeringskostnadene.
I Husbankener det tatt opp 3 000 000 kr i lånegjeldtil
videreutlån(Startlån)iht. budsjettvedtak.
Pr. 31.12.20er det 15 530 817 kr i ubrukte lånemidler.
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Oversikt over låneportefølje pr. 31.12.2020
LåneavtalerKleivinæringspark:

Lånknyttet til gebyrfinansiertevann – og avløpsinvesteringer
i kommunenpr. 31.12.20:

Lånknyttet til øvrigeinvesteringerpr. 31.12.20:
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Note 10 Avdragpå lån
I 2020er det betalt avdragpå lånegjeldfor totalt 24 536 665 kr, der 1 200 000 kr er ekstraordinære
avdragi Kleivinæringsparksom er ført i investeringsregnskapet.
Det er betalt 20 693 772 kr i
låneavdragfor kommunen,og 1 016 230 kr i låneavdragfor Kleivinæringsparki driftsregnskapet.I
tillegg er det betalt 1 626 663 kr i avdragpå lån til videreutlån(Startlån)i Husbanken.Vist i tabell:

Avdragpå lån til investeringeri varige driftsmidler
Kommunenskalbetale årlige avdragsom samlet skalværeminst lik størrelsenpå kommunenseller
fylkeskommunensavskrivningeri regnskapsåret,justert for forholdet mellom størrelsenpå
lånegjeldenog størrelsenpå kommunenseller fylkeskommunensavskrivbare anleggsmidler.
Beregningengjøresved hjelp av følgendeformel:

Kommunenhar betalt nok avdragi året.

Avdragpå lån til videre utlån og forskotteringer
Mottatte avdragpå videreutlånog refusjonerav gitte forskotteringerfinansiertmed lån kan bare
finansiereavdragpå lån eller nye utlån, jf KL14-17, 2. ledd. Dersomslikemottatte avdragbenyttes
til å betale avdragpå lån etter KL§ 14-15 første og andre ledd og § 14-16, skaldette ikke redusere
minimumsavdraget,jf KL§ 14-18 tredje ledd.
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Saldopå avdragsfondpr. 31.12.20er 6 328 837 kr. Dette kan benyttestil å finansiereavdrageller
nye utlån i 2021.

Note 11 Pensjonsforpliktelser
Genereltom pensjonsordningenei kommunen
Kommunenhar kollektivepensjonsordningeri KommunalLandspensjonskasse
(KLP)og Statens
pensjonskasse
(SPK)som sikrer ytelsesbasert pensjonfor de ansatte.Pensjonsordningen
omfatter
alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjonsamt AFP/tidligpensjonog sikrer alders- og uførepensjon
med samletpensjonsnivåpå 66%sammenmed folketrygden.Pensjonenesamordnesmed utbetaling
fra NAV.

Premiefond
Premiefondeter et fond for tilbakeført premie og overskudd.Eventuellemidler på premiefondetkan
bare brukestil fremtidig premiebetaling.Premiefondetfremgårikke av kommuneregnskapet,men
bruk av fondet redusererfaktisk betalte pensjonspremier.

Regnskapsføring
av pensjon
Etter § 3-5 og § 3-6 i årsregnskapsforskriften
skaldriftsregnskapet belastesmed pensjonskostnader
som er beregnetut fra langsiktigeforutsetningerom avkastning,lønnsvekstog G-regulering.
Pensjonskostnadene
beregnespå en annenmåte enn pensjonspremiensom betalestil
pensjonsordningen,og det vil derfor normalt være forskjell mellom disseto størrelsene.Forskjellen
mellom betalt pensjonspremieog beregnetpensjonskostnadbetegnespremieavvik,og skalinntektseller utgiftsføresi driftsregnskapet.Premieavvikettilbakeføresigjen neste år/med 1/7 per år for
premieavvikoppstått i 2014eller senere.
Regnskapsføringen
av pensjoninnebæreret unntak fra de grunnleggendeprinsippenefor
kommuneregnskapetom at alle kjente utgifter og inntekter i året skaltas med i årsregnskapetfor
vedkommendeår (kl § 14-6, 2. ledd nr c). Regnskapsføringen
av premieavvikog amortiseringav
premieavvikhar hatt innvirkningpå netto driftsresultat i 2020ved at regnskapsførtepensjonsutgifter
er kr. 6 144 796 lavereenn faktisk betalte pensjonspremier.
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Bestemmelseneinnebærerogsåat beregnedepensjonsmidlerog pensjonsforpliktelserer oppført i
balansensom henholdsvisanleggsmidlerog langsiktiggjeld.

Spesifikasjonav samlet pensjonskostnad,premieavvikpensjonsforpliktelserog estimatavvik
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Note 12 Kommunensgarantiansvar

Kommunenseierandeler 19,53% pr. 31.12.2020i HallingdalRenovasjon.Låneporteføljener
totalt 21 130 679 kr for Hol kommune.Gjennomsnittligrente for disselånenevar 0,9 % i
2020,bortsett fra to lån som hadde0,8 % rente (grønnp.t.).
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Note 13 Bundnefond

Bevegelserfor bundne driftsfond:
Bundet driftsfond
Næringsfondog
kraftfondet

Selvkostfond

Øremerkatilskudd
Sentraladm.
Øremerkatilskudd
Kultur og oppvekst
Øremerkatilskudd
Helseog omsorg
Gavefondhelseog
omsorg

Avsetning
18,4 mill. kr i konsesjonsavg.,3,5
mill. kr i koronamidlertil
næringslivet,0,3 mill .kr i renter, 1
mill.kr til næringsfond

Bruk
18,4 mill. kr i konsesjonsavg.,
3 mill. kr. koronamidlertil
næringslivet,1mill. kr til
næringsfond,0,5 mill.kr til
Hardangerviddatunnel
0,2 mill. kr til selvkostfondfor slam
5,7 mill. kr i bruk fordelt på
selvkostfondfor vann,avløp,
renovasjonog feiing.
Avsetningertil prosjekt nærvær,
Trafikksikkerhetstiltak,stølsdrift,
stølsdrift
nasjonalparklandsby
Digitalelæremidler, videreutdanning Veiledningstilskudd,biblioteket,
prosjekt svømmingi barnehage.
Avsatttil skolehelsetjeneste,
Brukt til prosjekt innen helseog
prosjektmidler
omsorg,velferdsteknologi.
Gavemidlertil legekontor.
Brukt til hjemmetjenesteog
Renteinntekterav eksisterende
Høgehaug.
gaver.
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Jordbruksfond,
viltfond, fiskefond
og friluftsfond
Etableringstilskudd
Stipendfondfor
utdanning
Utbyggeravtaler
Geiloløyper
Hol og Ål
felleskjøkken

Avsattrenter og
fiskeforvaltningsmidler

Renteinntekter.
Innbetalingerfra utbyggere.

Brukt friluftsfond Haugastøl

Brukt til boligstøtte.
Ikke brukt i 2020.
Overført i sin helhet til Geilosti – og
løypelag.

Avsattresultat for 2020.

Bevegelserfor bundne investeringsfond:
Bundet investeringsfond
Koronamidlerrehabilitering
Tilsagnspillemidler
Innbetalt avdragHusbanken
UtbyggingsavtalerGeilo

Avsetning
Overførtemidler

Bruk
Brukt til formålet på P. 13
Steensheim
Reversertføring fra 2019.

Avsatt innbetalingerfra
låntakere.
Flyttet 7,1 mill. kr til fond for
avkjøringskole/idrettsområde
Geilo
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Note 14 Selvkostområder
Hol kommunehar utarbeidet etterkalkylerfor gebyrfinansierteselvkosttjenesteri henholdtil «Forskriftom
beregningav selvkost».Kommunenbenytter selvkostberegningsmodellen
Momentum SelvkostKommune.

Selvkostinnebærerat kommunenskostnadermed å frembringetjenesteneskaldekkesav gebyrene
som brukerneav tjenestenebetaler. Kommunenhar ikke anledningtil å tjene pengerpå tjenestene.
For å kontrollere at dette ikke skjermå kommunen,etter hvert regnskapsår,utarbeide en
selvkostkalkylesom viserselvkostregnskapet
for det enkelte gebyrområdet.I selvkostkalkyleninngår
regnskapsmessige
driftsinntekter, driftsutgifter eksklusivregnskapsmessige
avskrivninger,
kalkulatoriskeavskrivningerog rentekostnader,samt indirekte driftsutgifter
(administrasjonsutgifter).Elementenei en selvkostkalkyleavvikerfra kommunensordinære
driftsregnskappå enkelte områder.Dette visesi figur:

Kalkulatoriskekapitalkostnader:
Ved beregningav kalkulatoriskekapitalkostnader(avskrivningerog renter) skalfremmedfinansiering
trekkesut av beregningsgrunnlaget.
Kalkulatoriskrentekostnadinngårikke i kommunens
driftsregnskap,men representereren alternativ avkastningsom kommunengår glipp av ved at
kapital er bundet i anleggsmidler.Den kalkulatoriskerentekostnadenberegnesmed utgangspunkti
anleggsmidlenes
restavskrivningsverdi
og en kalkylerente.
Kalkylerentener årsgjennomsn
ittet av 5-årig swap-rente + 1/2 %-poeng.I 2020var denne lik 1,39 %.
Indirekte driftsutgifter og håndtering av over- og underskudd:
Retningslinjenefastsetterregler for henføringav relevanteadministrasjonsutgiftersom kan inngåi
gebyrgrunnlaget.Videre er det bestemt at eventuelleoverskuddskalavsettestil bundne
selvkostfond.Et overskuddfra et enkelt år skaltilbakeførestil brukernei form av laveregebyreri
løpet av en femårsperiode.Engenerasjonbrukere skalikke subsidierenestegenerasjon,eller
omvendt. Kostnadeneved tjenestenesom ytes i dag skaldekkesav de brukernesom drar nytte av
tjenesten.Dette innebærerat dersomkommunenhar overskuddsom er eldre enn fire år, må dette i
sin helhet gå til reduksjonav gebyrenedet kommendebudsjettåret. Eksempelvismå et overskudd
som stammerfra 2020 i sin helhet væredisponert innen 2025.
Krav om utarbeidelseav kalkyler:
I tillegg til å utarbeideen etterkalkylefor hver betalingstjenestemå kommunenutarbeideforkalkyler
i forkant av budsjettåret for å estimeredrifts- og kapitalkostnaderfor nesteøkonomiplanperiode.
Forkalkylenegir grunnlagetfor kommunensgebyrsatser.
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Ved budsjetteringer det en rekke usikrefaktorer, herunderfremtidig kalkylerente,utvikling av antall
brukere og generell etterspørsel.I tillegg til å overholdegenerasjonsprinsippet
bør kommunenha
målsetningom minst mulig svingningeri de kommunalegebyrene.Resultatetfor 2020var ikke kjent
ved budsjettarbeideti fjor høst. Dette fører til avvikmellom prognoseri budsjettet for 2021og
etterkalkylenfor 2020.
Samletetterkalkyle 2020
Etterkalkylener basertpå regnskapdatert 8. Februar2021.

Det ble brukt selvkostfondfor å dekkekostnaderfor tjenestenevann,avløp,renovasjonog
slamtømming.For avløpog renovasjon ble det opprettet og avsattmidler på memoriakontofor
fremførbart underskuddsidenselvkostfondeneikke dekket hele underskuddetfor 2020.For feiing
ble det avsattmidler til selvkostfond.For tjenestenspredt avløpeksistertedet ikke selvkostfondfør
2020,derfor ble underskuddetavsattpå memoriakontofor fremførbart underskudd.For tjenestene
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reguleringsplaner,byggesakerog oppmålinghar kommunenlaveregebyrinntekterenn
driftskostnader,slik at kommunensubsidiererforeløpigdissetjenestene.For dissetjenesteneer det
ikke opprettet selvkostfond.

Note 15 Ytelsertil ledendepersoner

Naturalytelserer skattepliktigdel av fri mobil.
Ordførerhar mottatt møtegodtgjørelsesom landsstyremedlemi LVK.

Note 16 Godtgjørelsetil revisor
Kommunensrevisorer Vikenkommunerevisjon.

Note 17 Enheteri det konsoliderteregnskapet
Det konsoliderteårsregnskapetfor Hol kommuneer sammenstiltmed Ørteren kraftverk KFog er vist
i kap. 1.7. Hol kommunehar ingen kommunaleforetak i samarbeidmed andre kommuner.
Oppgavefellesskapene
Hol og Ål Felleskjøkken,og KleiviNæringsparkinngår i kommuneregnskapet
og er omtalt i note 18.
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Note 18 Fordelingav inntekter, utgifter, eiendeler,gjeld og egenkapital
Hol og Ål felleskjøkken, og Kleivinæringsparker oppgavefellesskap
(tidligere § 27-samarbeid)som
inngår i årsregnskapettil Hol kommune(kontorkommunen).Samarbeidenes
inntekter, utgifter, gjeld
og egenkapitalpr. 31.12.20visesi tabellen.

Kleivinæringsparkhar pr. 31.12.20gjeld pålydendekr 2 601 520. Hol og Ål kommunehefter hver for
halvpartenav dette.
Egenkapitaltil oppgavefellesskapene
er beholdningpå bundet fond for henholdsvisHol og Ål
felleskjøkken,og Kleivinæringsparkpr. 31.12.20.

Note 19 Skatteutgifter
Kommunener skattepliktig for inntekter knyttet til kraftomsetning.

Skattepliktigresultat er hentet fra Skatteoppgjørfor 2020 for Hol kommune.Årets skatteutgift er
faktisk betalt skatt 2020.
Årets skatteutgift utgjør 22 % av skattepliktigresultat for kraftomsetningen.
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