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Till den det berör

Excel-fil för sammanställning av uppgifter avseende intäktsramar
mm.
I detta brev presenteras den Excel‐fil som EI utarbetat till stöd för lämnade av förslag till
intäktsram med tillhörande uppgifter.
Den 16 juni 2009 beslutade riksdagen om ändringar i ellagen (1997:857) som innebär att
elnättariffernas skälighet ska övergå till att granskas på förhand. Detta innebär i
huvuddrag att EI från och med år 2012 kommer att besluta hur stora elnätsföretagens
intäkter får vara genom en så kallad intäktsram för en fyraårsperiod.
Föreskrifter och allmänna råd om redovisning av förslag till intäktsram mm. liksom it‐
systemet KENT för inrapportering utarbetas för närvarande av EI. Föreskrifterna och de
allmänna råden planeras träda i kraft den 15 oktober 2010 medan KENT beräknas tas i
drift i februari 2011.
För att underlätta elnätsföretagens arbete med att lämna förslag till intäktsram med
tillhörande uppgifter har (EI) tagit fram denna Excel‐fil. Med hjälp av filen kan företaget
sammanställa och kvalitetssäkra de uppgifter som nätföretaget ska redovisa till EI i mars
2011. Filen ger också nätföretagen en möjlighet att beräkna en intäktsram på ett likartat
sätt som EI avser göra vid prövning av nätföretagets förslag till intäktsram. De uppgifter
som avses fyllas i är sådana uppgifter som EI kommer att samla in från respektive
nätföretag enligt ovan nämnda föreskrifter och allmänna råd.
Excel‐filen kommer löpande att uppdateras när det finns behov av detta och kommer att
återfinnas på EI:s webbplats www.ei.se. Det bör observeras att de värden som återges i
filen utgör arbetsmaterial och således inte har varit föremål för beslut eller motsvarande
av EI. En instruktion till hur filen används återfinns i bilaga till detta brev.
Frågor kring Excel‐filen kan ställas till EI på e‐post: forhandsreglering_el@ei.se.
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Handlednin
ng till Exccel-fil Intäktsram_b
beräkning
g.xls
Alllmänt
Fiilen består av
v ett antal oliika kalkylblaad som inneh
håller samma
anställning aav kapitalbas
occh löpande kostnader
k
sam
mt en beräkn
nad intäktsra
am. Dessutom
m finns kalkyylblad som
an
nvänds som underlag
u
i de
essa beräkniingar.
Kaalkylbladen är låsta för att
a undvika aatt formler sk
krivs över av misstag. Visssa blad
in
nnehåller form
mler med förreslagna värd
den som kan
n skrivas över. Det innebäär att så fort ett
an
nnat värde sk
krivs in är formeln förstö
örd och kan in
nte återskapas.
Allla celler med
d gul bakgru
und är öppnaa för inmatniing. De data som i inrapp
porterings‐
sy
ystemet komm
mer att hämttas från Årsrrapporterna är
ä markerade med grå baakgrund. Äv
ven
deessa celler är öppna för in
nmatning i E
Excelfilen meen inte i EI:s inrapporterin
i
ngssystem.
In
nformationen
n i kalkylblad
d Kapitalbas_N
Normvärde, Kapitalbas_öv
K
riga_metoder samt
Kaapitalbas_föräändring komm
mer att kunn
na importerass i EI:s inrapp
porteringssyystem. Det ka
an
do
ock komma att
a ske justeringar av layo
outen i senarre utgåvor av
v Excel‐filen..
Vaarje kalkylblad kommentteras i separaata avsnitt needan:

Fö
öretagsupp
pgifter
Deessa uppgifteer behöver enbart fyllas i om data i fiilen ska impo
orteras till EII:s
in
nrapportering
gssystem.

Ka
apitalbas Normvärde
N
Här presenteraas hela Norm
mvärdelistan
n. Genom att klicka på pillarna i rubrikkraden kan
m
man göra tillfäälliga urval. Glöm
G
inte attt gå tillbaka och visa alla
a.
Fy
yll i Antal.
Råådighet: Härr finns en pil i inmatning
gsfältet. Däriffrån kan man
n välja Ägd, H
d
Hyrd/Leasad
elller Uthyrd. Blankt
B
räknas som ägd.

Fel! Okänt namn på
dokumentegenskap

An
nmärkning: Här kan du skriva en ko
ommentar i fritext.
Nuak: Ett totaalt nuanskaffn
ningsvärde i kronor visa
as.
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Ka
apitalbas övriga
ö
meto
oder
Bö
örja med att kryssa
k
i någo
on av de tre fförsta kolum
mnerna vilken
n värderingssmetodmetod
d
so
om ska använ
ndas.
Saamtliga gula celler med grå
g ram är ob
bligatoriska oavsett
o
metod. Informatioonen ska
m
motsvara den som finns un
nder motsvaarande rubrik
k i Normvärd
deslistan.
Ty
yp av anlägg
gning: Här fiinns en pil i iinmatningsfä
ältet. Enbart fördefinierad
de värden få
år
an
nvändas. Fältten Anläggn
ningskategorri och Enhet fylls i autom
matiskt.
Fy
yll i Antal.
Råådighet: Härr finns en pil i inmatning
gsfältet. Däriffrån kan man
n välja Ägd, H
Hyrd/Leasad
d
elller Uthyrd. Blankt
B
räknas som ägd.
Ollika fält fyllss i beroende av
a vilken meetod som är vald.
v
Vilka fä
ält som tillhöör respektive
e
väärderingsmettod framgår av rubrikern
na på rad 1. Dessutom
D
ha
ar t.ex. de fällt som avser
An
nskaffningsv
värde samma
a färg på ram
men som kolu
umnen där du
d väljer den
nna
väärderingsmettod (längst tiill vänster).
Metoden Anska
affningsvärde
e
nskaffningssvärde: Fältett ska anges i kronor per enhet.
e
An
An
nskaffningssår: Anges med
m 4 siffror tt.ex. 2007.
Nuak: Ett nuaanskaffningsv
värde i krono
or räkans fra
am. Om ansk
kaffningsår an
angetts räkna
as
nskaffningsv
värdet upp med
m index. Väärdet multipliceras med Antal.
A
Om an
nläggningen
n
an
beestår av kom
mponenter me
ed olika ansk
kaffningsår räknar du up
pp de olika
an
nskaffningsv
värdena till NUAK
N
och fy
yller i summa
an i fältet NU
UAK. Detta ffält är låst.
Kaalkylbladets lås kan tas bort
b via meny
yn Verktyg/S
Skydd/Ta bort bladets skkydd. Notera
a
attt alla celler då
d blir olåsta vilket inneb
bär en risk attt formler av mistag förstöörs. Vi
reekommenderrar därför attt kalkylbladeet låses igen efter
e
att NUA
AK har fylltss i. Låsning
sk
ker på liknan
nde sätt som upplåsning.
u
Metoden Bokfö
ört värde
Metoden Anna
at skäligt värd
de
An
nnat skäligt värde: Fälte
et ska anges i kronor per enhet.

Ka
apitalbas förändring
Här anges investeringar occh utrangerin
ngar som pla
aneras före tiillsynsperiod
dens början
saamt under tillsynsperiode
en. Reinvesteeringar behö
över inte registreras.
Väälj Investerin
ng eller Utra
angering från
n menyvalet vid pilen i ce
ellen.

3 (5)
Datum
D

2010-12-02
2

Väälj vilket Hallvår investerring/utrangerring planeras tas i bruk. Förändringen
F
en i
kaapitalbasen kommer
k
att ske
s halvåret eefter investerring/utrange
ering tas i bru
uk.
Ty
yp av anlägg
gning: Här fiinns en pil i iinmatningsfä
ältet. Enbart fördefinierad
de värden få
år
an
nvändas. Fältten Anläggn
ningskategorri och Enhet fylls i autom
matiskt.
Fy
yll i Antal.
To
otalt i krono
or: Här angess det totala väärdet för inv
vesteringen.

Ka
apitalbas
Deetta är en sam
mmanställning av de tre föregående kalkylbladen
n.
Saamtliga värden visas i tussentals krono
or, dock skerr ingen avrun
ndning.

Ka
apitalbas_ssummerad
d_inmatningg
Dee företag som
m inte avser att
a rapporterra in data tilll EI via Excell‐filen kan isttället för den
n
deetaljerade inm
matningen i kalkylbladen
n Kapitalbas_
_Normvärde, Kapitalbas_öv
K
vriga_metoderr
saamt Kapitalbaas_förändring ange aggreg
gerade värdeen. Dessa värrden kommerr att summerras
m
med övriga inmatade deta
aljvärden i kaalkylbladet Kapitalbas.
K
Visssa anläggnin
ingar kan
reedovisas i dettalj medan an
ndra redovissas samlat viia detta kalky
ylblad.
Daata matas in i tusental krronor. Efterso
om avskrivn
ningstiden är olika i de oliika
kaategorierna kommer
k
berä
äkningarna aatt bli felaktig
ga om värden
n anges i felaaktiga
ko
olumner.

Lö
öpande kosstnader
Deen övre rutan
n visar de fra
amräknade k
kostnaderna.. Dessa uppd
dateras fortlööpande efter
attt fälten längrre ned på sid
dan fylls i. Dee parametrarr som använd
ds för indexu
uppräkning
occh effektiviteet finns samm
manställda i k
kalkylbladett Intäktsram. Samtliga
S
värrden för
löpande kostn
nader räknas i tusental krronor.
Daata i de gula cellerna harr tidigare intee särredovisa
ats till EI via Årsrapporteen och
up
ppgifter måsste tas fram frrån bokförin
ngen. Dessa värden
v
kopie
eras automati
tiskt till
saammanställningen nedan
n för att ingå i beräkninga
arna.
In
nmatningsfält för antal in
nmatnings‐, u
uttags‐ och gränspunkter kommer sen
nare att
an
nvändas för EKM‐beräkn
E
ningar. Dessaa beräkninga
ar finns ännu inte i Excel‐‐filen, men
ko
ommer att raapporteras in
n via inrappo
orteringssysteemet.
So
om informatiion visas dett totala nuansskaffningsvä
ärdet för de anläggningst
a
tillgångar som
m
reedovisats som
m hyrda/leasade i Kapitalbbas_Normvärrde och Kapitaalbas_övriga__metoder
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Dee grå cellerna visar kopp
plingen till Årrsrapporten i Neon‐syste
emet. Rubrikker och koderr
stäämmer med de som finns i Årsrappo
orten. Se ”Ha
andbok Årsra
apport–elnättsverksamhet”
påå EI:s webbp
plats http://www
w.ei.se/For‐Eneergiforetag/El/In
nrapportering‐fo
or‐elnatsforetagg/Arsrapporter för
f
deefinition av data.
d

Lö
öpande kosstnader alternativ
Här kan en altternativ beräkning av de löpande kosstnaderna gö
öras. Beräknin
ngen på dettta
kaalkylblad utg
går från samm
manställning
gen på föregå
ående blad. De
D parametrrar som
an
nvänds för beeräkningarna
a finns samm
manställda på kalkylbladet Intäktsram
m_alternativ.
Gö
ör eventuellaa ändringar där
d innan exxakta värden skrivs in. Ob
bservera att formler skrivs
öv
ver vid manu
uell inmatnin
ng.

In
ntäktsram
Här visas en sammanställn
ning av samttliga tidigaree inmatade data samt en
saammanställning av de pa
arametrar som
m används fö
ör att göra be
eräkningarnaa. Observera
a
attt dessa är prreliminära occh kommer aatt fastställas av EI inför inrapporterin
ngen.

In
ntäktsram alternativ
a
Här visas en sammanställn
ning av samttliga tidigaree inmatade data samt en
saammanställning av de pa
arametrar som
m används fö
ör att göra be
eräkningarnaa. Löpande
ko
ostnader häm
mtas från sam
mmanställnin
ngen Löpandee_kostnader_aalternativ.
Kaapitalkostnaden räknas utifrån
u
de paarametrar som
m finns på detta kalkylbllad.
Paarametrarna kan fritt änd
dras.

Brruttointäkt
Deetta kalkylbllad är enbart till för att ty
ydliggöra vilk
ka intäkter som kommerr att ingå i
av
vstämningen
n efter period
den. De gråm
markerade celllerna fylls i från
f
årsrapp
porten som
läm
mnats via Neon.

Ka
apitalkostn
nad beräkn
ning
Deetta kalkylbllad används för den bako
omliggande beräkningen
b
n av kapitalkoostnad. Det
geer en detaljerrad bild av hu
ur beräkning
gen går till.

Ka
apitalkostn
nad alterna
ativ
Deetta kalkylbllad fyller sam
mma funktion
n som föregå
ående kalkyllblad men beeräkningen
sk
ker utifrån dee parametrarr som dnvänd
daren har fyllt i i kalkylb
bladet Intäktssram_alternativ.

In
ndex
In
ndex för bygg
gnadskostnadsutveckling
g används fö
ör uppräknin
ng av kapitalbbas som
väärderas utifråån anskaffnin
ngsvärde.
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Ettt nytt index kommer att tas fram för uppräkning av löpande kostnader. T
Tillsvidare
an
nvänds KPI för
f dessa beräkningar.

Up
ppslagsvärrden
Deetta är enbarrt hjälptabelle
er som använ
nds när olika
a fördefinierade värden sska anges.

