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beslutade den 21 juni 2007.
Energimarknadsinspektionen vid Statens energimyndighet föreskriver följande med stöd av 16 § förordningen (2006:1203) om redovisning av fjärrrvärmeverksamhet och beslutar om följande allmänna råd.

Inledande bestämmelser
1 § I dessa föreskrifter ges bestämmelser om redovisning av fjärrvärmeverksamhet i enlighet med 3 kap. 2 § ellagen (2005:404).
Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om årsrapport.
Noter
2 § I noter skall, med hänsyn till redovisning av det planenliga restvärdet,
följande tilläggsupplysningar lämnas:
1. Materiella anläggningstillgångar skall i tillämpliga delar, utöver det som
krävs enligt årsredovisningslagen (1995:1554) eller i förekommande fall lagen (1997:614) om kommunal redovisning, specificeras enligt tabell 1
nedan.
Vid angivande av anskaffningsvärde för produktionsanläggningar skall
även anges huruvida värmeproduktion eller kraftvärmeproduktion bedrivs.
Tabell 1

Anläggningskategori

Anläggningskategori

Anskaffningsvärde

Ackumulerade
avskrivningar
enligt plan

Planenligt
restvärde

Produktionsanläggningar
Distributionsanläggningar
Övrigt (skall specificeras)
Summa materiella
anläggningstillgångar

I förekommande fall skall, för varje anläggningskategori enligt ovan, även
årets uppskrivningar och nedskrivningar specificeras. Planenlig avskrivningstid samt bedömd nyttjandeperiod, skall anges för respektive anlägg-
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ningskategori tillsammans med betydelsefulla ändringar i avskrivningsprinciperna.
1.1 Tilläggsupplysningar om varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen skall specificeras enligt följande:
Tabell 2 Specificering av materiella anläggningstillgångar
Byggnader
och mark

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar m.m.
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar m.m.
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Ingående uppskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar m.m.
Årets uppskrivningar
Årets avskrivningar på
uppskrivet belopp
Utgående ackumulerade
uppskrivningar netto
Ingående nedskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Återförda nedskrivningar
Omklassificeringar m.m.
Årets nedskrivningar
(anskaffningsvärde)
Utgående ackumulerade
nedskrivningar
(anskaffningsvärde)
Utgående redovisat värde

2

1. Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och
tekniska
anläggningar

Inventarier,
verktyg och
installationer

Pågående nyanläggningar
och förskott
avseende
MAT1

1.2 Distributionsanläggningstillgångar skall specificeras enligt följande:
Tabell 3
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Byggnationsår på distributionsanläggningstillgångar

Byggnationsår

Procentuell andel av totala längden
på distributionsanläggningar

1950-talet eller tidigare
1960-talet
1970-talet
1980-talet
1990-talet
2000-talet
Summa

100 %

1.3 Beskrivning av väsentliga leasingavtal av materiella anläggningstillgångar som leasetagaren ingått. Beskrivningen skall innehålla:
–
–
–
–
–
–

Typ av leasingavtal
Förekomsten av villkor som ger möjlighet att förvärva objektet eller förlänga leasingavtalet och förekomsten av indexklausuler i avtalet
Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag
En avstämning per balansdagen mellan totala minimileasingsavgifter
och deras nuvärden
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat
Nyttjandeperiod

Förvaltningsberättelse
3 § I förvaltningsberättelsen skall följande uppgifter om leverans av värme
och el ingå:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Leverans av värme
Totalt levererad värme exkl. värmeförluster i nätet (MWh)
Levererad värme inom koncernen (MWh)
Levererad värme till intresseföretag (MWh)
Levererad värme inom den juridiska personen (MWh)
Antal leveranspunkter och levererad värme

Typ av leveranspunkt

Antal leveranspunkter

Levererad värme i
MWh

Flerbostadshus
Industrier
Offentliga lokaler
Övriga lokaler (t.ex. kontor)
Småhus
Övrigt (ex. markvärme)
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2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Leverans av el som ingår i fjärrvärmeverksamheten
Totalt levererad el (MWh)
Levererad el inom koncernen (MWh)
Levererad el till intresseföretag (MWh)
Levererad el inom den juridiska personen (MWh)

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de kommer från trycket.
Energimarknadsinspektionen
HÅKAN HEDEN
Roger Husblad
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Allmänna råd om redovisning av
fjärrvärmeverksamhet;
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Beslutade den 21 juni 2007.
Dessa allmänna råd avser årsrapport.

Resultaträkning
Följande poster, utöver vad som krävs enligt årsredovisningslagen
(1995:1554) eller i förekommande fall lagen (1997:614) om kommunal redovisning, bör i tillämpliga delar specificeras i not:
Tabell 1 Not Specificering av nettoomsättning
Fjärrvärme (tkr)
Intäkter fjärrvärmeförsäljning
Intäkter el (som produceras i kraftvärmeverk)
Intäkter anslutningsavgifter
Intäkter elcertifikat
Intäkter utsläppsrätter
Engångsintäkter
Övrigt (skall specificeras)
Summa nettoomsättning

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen bör bestå av följande delar:
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Allmänt om verksamheten
Ägarförhållanden
Investeringar
Personal
Förhållanden som inte redovisats i resultaträkningen, balansräkningen
eller i noterna men som är viktiga för bedömning av företagets resultat
och ställning
Händelser av väsentlig betydelse för företaget som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut
Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Byte av redovisningsprincip (i förekommande fall)
Miljöinformation
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Särskild granskning
Utformning av revisorsintyg avseende årsrapport
Intyg för _____________, org. nr ___________, avseende årsrapport beträffande fjärrvärmeverksamheten för räkenskapsåret 20xx.
I egenskap av revisor(er) i NN har jag (vi) granskat NN:s årsredovisning
för år 20xx i enlighet med god revisionssed och avlämnat revisionsberättelse
20xx-xx-xx.
Årsrapporten är upprättad enligt 3 kap. 3 och 5 §§ ellagen (1997:857), förordningen (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet och föreskriften (STEMFS 2007:4) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet och
har hämtats ur NN:s räkenskaper som har granskats av mig(oss).

Vid granskningen har inte framkommit något som tyder på att NN:s redovisningsrutiner och internkontrollsystem inte är så utformade att den avlämnade årsrapporten endast omfattar samtliga intäkter och kostnader
samt tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital som har samband med den bedrivna fjärrvärmeverksamheten.
/Alternativt/
Granskningen ger anledning till följande kommentar(er):
Datum

………………..
Namnförtydligande
Auktoriserad(e) revisor(er) / godkänd(a) revisor(er)

Dessa allmänna råd träder i kraft den dag de kommer från trycket.
Energimarknadsinspektionen
HÅKAN HEDEN
Roger Husblad
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