FÖR KÄNNEDOM

Nätreglering
016-16 27 00
neon@ei.se

Tabellförklaring till sammanställningarna av resultaträkning,
balansräkning och särskild rapport
Årsrapporten gäller en redovisningsenhet
Företagets innehav av koncessioner (tillstånd för att bedriva nätverksamhet) utgör
grunden för hur många årsrapporter de ska lämna in till myndigheten.
Årsrapporten redovisas per redovisningsenhet, som kan omfatta en eller, om
myndigheten har fattat ett samredovisningsbeslut, flera koncessioner. En juridisk
person kan således ha en eller flera redovisningsenheter och därmed redovisa en
eller flera årsrapporter.
Årsrapporten redovisas i en sammanställd tabell där tomma rader indikerar att:
• Företaget/nätområdet har köpts upp av ett annat nätföretag
• Energimarknadsinspektionen har beslutat att flera redovisningsenheter ska
redovisas samlat
Därför tillkommer nya redovisningsenheter i sammanställningarna. I dessa fall
saknas uppgifter från tidigare år.

Brutet räkenskapsår

Ei 3000 v-1.0 2020-07-10

Tre elnätsföretag har brutet räkenskapsår.
Företag

Räkenskapsår

Skyllbergs Bruks AB

1 juli – 30 juni

Sturefors Eldistribution AB

1 juli – 30 juni

Kvarnforsen Nät AB

1 september – 31 augusti

Tabellsammanställning
Data i Excelarken är uppställt efter de blanketter som används vid
inrapporteringen. Vissa fält har tillkommit eller tagits bort mellan åren varför data
kan saknas i en hel kolumn.
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Not resultaträkning
Not Resultaträkning
Nettoomsättning (tkr)
Transiteringsintäkter

RR7101

Anslutningsintäkter

RR7102

Engångsintäkter

RR7103

Återbetalning till kund av tidigare års nätavgifter

RR7111

Ersättning till kund för leveransavbrott

RR7112

Myndighetsavgifter

RR7113

Nettoomsättning

RR7110

Kostnader för transitering och inköp av kraft
Transitering och inköp av kraft

RR7321

Återbetalning från överliggande nät avseende tidigare års nätavgifter

RR7322

Ersättning från överliggande nät avseende leveransavbrott

RR7323

Myndighetsavgifter

RR7324

Totala kostnader för transitering och inköp av kraft

RR7320

Resultaträkning
Resultaträkning (tkr)
Nettoomsättning

RR7110

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete
för annan räkning

RR71120

Aktiverat arbete för egen räkning

RR71140

Övriga rörelseintäkter

1

RR71150

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar med mera

RR71160

Totala kostnader för transitering och inköp av kraft

RR7320

Råvaror och förnödenheter

RR73120

Övriga externa kostnader

RR73130

Personalkostnader

RR73140

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

RR73150

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar

RR73160

Övriga rörelsekostnader

2

RR73180

Summa Rörelsekostnader

RR73190

Rörelseresultat

RR74000

Resultat från finansiella investeringar
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Resultaträkning (tkr)
Intäkter från andelar i koncernföretag

6

RR75110

Intäkter från andelar i intresseföretag

6

RR75120

Intäkter från övriga värdepapper och fodringar som är anläggningstillgångar
(med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

RR75130
7

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter

RR75140
RR75145

8

RR75150

Summa finansiella poster

RR75000

Resultat efter finansiella poster

RR76000

Extra ordinära intäkter

RR77110

Extraordinära kostnader

RR77120

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag

TU7713332

Lämnade koncernbidrag

TU7713331

Förändring av periodiseringsfond

TU771313

Förändring av överavskrivningar

TU771323

Övriga bokslutsdispositioner

TU771343

Summa bokslutsdispositioner

TU771303

Resultat före skatt

RR77135

Skatt på årets resultat

RR77140

Övriga skatter

RR77150

Årets resultat

RR78000

Balansräkning tillgångar
Balansräkning - Tillgångar
Tecknat med ej inbetalt kapital

BR71100

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och liknande
arbeten

BR71211

Koncessioner, patent, licenser och varumärken

BR71212

Hyresrätter och liknande rättigheter

BR71213

Goodwill

BR71214

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

BR71215

Summa immateriella anläggningstillgångar

BR71210

Materiella anläggningstillgångar
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Balansräkning - Tillgångar
Eldistributionsanläggningar och mätare

NO500ED

Elproduktionsanläggningar

NO500EP

Byggnader och mark

NO500

Inventarier, verktyg och installation

NO5002

Maskiner och andra tekniska anläggningar

NO5001

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

NO5003

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

BR71231

Fodringar hos koncernföretag

BR71232

Andelar i intresseföretag

BR71233

Fodringar hos intresseföretag

BR71234

Andra långfristiga värdepappersinnehav

BR71235

Lån till delägare eller närstående

BR71236

Andra långfristiga fodringar

BR71237

Summa finansiella anläggningstillgångar

BR71230

Summa anläggningstillgångar

BR71200

Varulager med mera
Råvaror och förnödenheter

BR71311

Varor under tillverkning

BR771312

Färdiga varor och handelsvaror

BR71313

Övriga lagertillgångar

BR71316

Pågående arbete för annans räkning

BR71314

Förskott till leverantörer

BR71315

Summa varulager med mera

BR71310

Kortfristiga fodringar
Kundfordringar

BR71321

Fordringar hos koncernföretag

BR71322

Fordringar hos intresseföretag

BR71323

Övriga fordringar

BR71324

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

BR71327

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fodringar

10

BR71325
BR71320

Kortfristiga placeringar
Andelar i koncernföretag

BR71331
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Balansräkning - Tillgångar
Övriga kortfristiga placeringar

BR71333

Summa kortfristiga placeringar

BR71330

Kassa och bank
Kassa och bank

RR71340

Redovisningsmedel

RR71341

Summa kassa och bank

RR71342

Summa omsättningstillgångar

RR71300

Summa tillgångar

BR71000

Balansräkning eget kapital och skulder
Balansräkning – Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital

BR72111

Ej registrerat aktiekapital

BR721111

Uppskrivningsfond

BR72113

Reservfond

BR72115

Andra fonder

BR72114

Inbetalda insatser och emissionsinsatser (endast för ekonomiska föreningar)

BR72116

Summa bundet eget kapital

BR72110

Fritt eget kapital
Överkursfond

BR72112

Balanserat resultat

BR72121

Årets resultat

RR78000

Summa fritt eget kapital

BR72120

Eget kapital

BR72100

Obeskattade reserver

BR72200

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

BR72311

Avsättningar till skatter

BR72312

Övriga avsättningar

BR72313

Summa avsättningar

BR72300

Långfristiga skulder
Obligationslån

BR72411

Checkräkningskredit

BR72410
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Balansräkning – Eget kapital och skulder
Skulder till kreditinstitut

BR72412

Skulder till koncernföretag

BR72413

Skulder till intresseföretag

BR72414

Övriga skulder

BR72415

Summa Långfristiga skulder

BR72400

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit

BR72510

Skulder till kreditinstitut

BR72511

Förskott från kunder

BR72512

Pågående arbete för annans räkning

BR72521

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

BR72522

Leverantörsskulder

BR72513

Växelskulder

BR72514

Skulder till koncernföretag

BR72515

Skulder till intresseföretag

BR72516

Skatteskulder

BR72517

Övriga kortfristiga skulder

BR72518

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13

BR72519

Summa kortfristiga skulder

BR72500

Summa eget kapital och skulder

BR72000

Poster inom linjen
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och
avsättn8ingar, varje slag för sig

BR72625

Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, varje slag för sig

BR72609

Ansvarsförbindelser

BR72620

Övriga ansvarsförbindelser

BR7262

Beräkning av sysselsatt kapital
Summa tillgångar
-

Justerade skulder

BR71000
BR75200

+ Räntebärande skulder

BR75300

= Sysselsatt kapital

BR75000
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Särskild rapport ekonomisk data för lokalnät
Särskild rapport ekonomisk data - Lokalnät
Intäkter (tkr)
Intäkter från abonnemang i inmatningspunkt

TN620100

Intäkter från abonnemang i gränspunkt

TN620101

Intäkter från högspänningsabonnemang i uttagspunkt

TN620200

Intäkter från lågspänningsabonnemang i uttagspunkt

TN620300

Summa transiteringsintäkter

TN620

Kostnader (tkr)
Kostnader för anslutning till överliggande och angränsande nät

TN630150

Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät

TN630100

Kostnader för inköpt energi för att täcka nätförluster

TN630450

Kostnader för egenproducerad energi för att täcka nätförluster

TN630451

Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning av el

TN630500

Summa transitering och inköp av kraft

TN630

Kostnader för drift och beredskap inklusive sociala avgifter

TN6302001

Kostnader för förebyggande underhåll

TN6302501

Kostnader för mätning och rapportering

TN6303002

Särskild rapport för lokalnät
Särskild rapport - Lokalnät
Anläggningar
1.1

1.2

Ledningslängd lågspänning – oisolerad luftledning (km)

TN610103

Ledningslängd lågspänning – isolerad luftledning (km)

TN610104

Ledningslängd lågspänning – jordkabel (km)

TN610102

Ledningslängd högspänning – oisolerad luftledning

TN610203

Ledningslängd högspänning – isolerad luftledning

TN610204

Ledningslängd högspänning - jordkabel

TN610202

Total ledningslängd luftledning och jordkabel (beräkning)
1.3

Nätstationer inom området (antal

TN610301

Totalt installerad transformatoreffekt i nätstationerna (MVA)

TN610302

Meter ledning per nätstation (beräkning)
Nätabonnemang
1.4

Totalt antal abonnemang för inmatning från produktionsanläggning (antal)

TN610400
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Särskild rapport - Lokalnät
1.5

Varav Abonnemang för småskalig produktion lågspänning

TN610502

Varav abonnemang för småskalig produktion högspänning

TN610501

1.6

Abonnemang i gränspunkt

TN610600

1.7

Högspänningsabonnemang i uttagspunkt

TN610700

1.8

Lågspänningsabonnemang i uttagspunkt

TN610800

Totalt antal abonnemang i uttagspunkt
Total ledningslängd (meter) per abonnemang (beräkning)
Överföring
Nätets sammanlagda abonnerade effekt (MW) – överliggande och
angränsande nät

TN611001

Sammanlagd maximal inmatad effekt (MW till redovisningsenheten

TN611100

Totalsumma inmatad energi till redovisningsenheten

TN6113010

Varav inmatad energi från elproduktionsanläggningar anslutna till
redovisningsenheten (MWh)

TN611201

Varav inmatad energi från småskaliga elproduktionsanläggningar till
redovisningsenheten (MWh)

TN611200

Varav inmatad energi från mikroproduktionsanläggningar till
redovisningsenheten (MWh)

TN611300

Utmatad energi till slutkund – lågspänning (MWh)

TN611303

Utmatad energi till slutkund – högspänning (MWh)

TN611304

Utmatad energi i gränspunkt (MWh)

TN611305

Årets nätförlust

TN611403

Under året producerad energi för att täcka nätförluster

TN611402

Förbrukning per lågspänningsabonnent (kWh) (beräkning)
Nyckeltal
Antal abonnenter med avbrott 12–24 timmar

TN641401

Antal abonnenter med avbrott längre än 24 timmar

TN641402

Antal ersatta abonnenter med avbrott 12–24 timmar

TN641411

Antal ersatta abonnenter med avbrott längre än 24 timmar

TN641412

Medellastfaktor

TN641413

Utnyttjningsgrad

TN641414

Särskild rapport ekonomisk data för regionnät
Särskild rapport ekonomisk data - Regionnät
Intäkter (tkr)
Intäkter från abonnemang i inmatningspunkt och gränspunkt

TN720100
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Särskild rapport ekonomisk data - Regionnät
Intäkter från abonnemang i uttagspunkt

TN720200

Summa transiteringsintäkter

TN720

Kostnader (tkr)
Kostnader för anslutning till överliggande och angränsande nät

TN730150

Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät

TN730100

Kostnader för inköpt energi för att täcka nätförluster

TN730450

Kostnader för egenproducerad energi för att täcka nätförluster

TN730451

Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning av el

TN730500

Summa transitering och inköp av kraft

TN730

Kostnader för drift och beredskap inklusive sociala avgifter

TN730201

Kostnader för förebyggande underhåll

TN730202

Kostnader för mätning och rapportering

TN730300

Särskild rapport för regionnät
Särskild rapport - Regionnät
1.1

1.2

Ledningslängd luftledning ≤50 kV (km)

TN710101

Ledningslängd luftledning 70–130 kV (km)

TN710102

Ledningslängd luftledning >130 kV (km)

TN710104

Ledningslängd jordkabel ≤50 kV (km)

TN710201

Ledningslängd jordkabel 70–130 kV (km)

TN710202

Ledningslängd jordkabel >130 kV (km)

TN710204

Nätabonnemang
1.3

Totalt antal abonnemang för inmatning från produktionsanläggningar (antal)

TN710300

1.4

Varav abonnemang för inmatning från småskaliga produktionsanläggningar
(antal)

TN710400

1.5

Abonnemang i gränspunkt (antal)

TN710500

1.6

Abonnemang i uttagspunkt (antal)

TN710600

Överföring
1.7

1.8

1.9

Sammanlagd abonnerad effekt ≤50 kV (MW)

TN710701

Sammanlagd abonnerad effekt 70 – 130 kV (MW)

TN710702

Sammanlagd abonnerad effekt >130 kV (MW)

TN710704

Maximalt överförd effekt (MW)

TN710800

Totalt inmatad energi (MWh)

TN710850

Varav inmatad energi från lokala elproduktionsanläggningar (MWh)

TN710950

Varav inmatad energi från småskaliga elproduktionsanläggningar (MWh)

TN710900
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Särskild rapport - Regionnät
1.10

Utmatad energi ≤50 kV (MWh)

TN711001

Utmatad energi 70–130 kV (MWh)

TN711002

Utmatad energi >130 kV (MWh)

TN711004

1.11

Årets nätförluster (MWh)

TN711100

1.13

Under året inköpt energi för att täcka nätförluster (MWh)

TN711300

Under året producerad energi för att täcka nätförluster (MWh)

TN711301

Nyckeltal
4.1.1

Avbrottsfrekvens ≤50 kV

TN740501

4.1.2

Avbrottsfrekvens 70–130 kV

TN740502

4.1.3

Avbrottsfrekvens >130 kV

TN740504

4.2

Överföringskostnad per utmatad energi (öre/kWh)

TN740400

4.3

Medellastfaktor

TN740401

4.4

Utnyttjningsgrad

TN61414

