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Redovisning av erhållna elcertifikat
Bakgrund

Allt fler kommuner (med kommuner menas kommuner, regioner och kommunalförbund)
producerar egen förnybar el. Som producent kan man ansöka hos Energimyndigheten om
att erhålla elcertifikat för varje producerad MWh förnybar el. Förutom det fysiska värdet av
den producerade elen, dvs. elpriset, erhåller producenten då även ett tilläggsvärde i form
av ett elcertifikat. Elcertifikatet utgör ett bevis som bekräftar att elen har producerats av
förnybara energikällor. Elcertifikaten kan säljas på en öppen marknad. Marknadens likviditet garanteras av att exempelvis de kvotpliktiga1 elleverantörerna måste köpa en viss andel
elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning (lagen 2011:1200 om elcertifikat). Elleverantören för sedan i nästa led över kostnaden till elanvändaren via elräkningen. Förutom elleverantörer är även producenter som använder egenproducerad el överstigande 60 MWh per
år i en anläggning med en effekt över 50 kW kvotpliktiga. Även konsumenter som köper el
från den nordiska elbörsen blir kvotpliktiga.
För mer informatin om elcertifikatssystemet se:
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/om-elcertifikatsystemet/

Klassificering av elcertifikat

Då elcertifikaten handlas på en likvid marknad, anser RKR att ett elcertifikat bör klassificeras som en finansiell omsättningstillgång.

Redovisning och värdering av erhållna elcertifikat avsedda för avyttring

Anskaffningsvärdet för tilldelade elcertifikat (X st) utgörs av marknadspris för produktionsområdet vid tidpunkten för tilldelning.
1. Tillgångssidan debiteras med detta värde, medan motsvarande kreditering sker för konto
avseende intäkter från elproduktion.
2. Vid försäljning av elcertifikat krediteras tillgångskontot. Resultatet av försäljningen
redovisas som finansiell intäkt alternativt finansiell kostnad.
Konteringsexempel:
Konteringsexempel:
2)

Kassa
120

1)

Elcertiﬁkat
100 2)

Intäkter elproduktion
1)

100

100

Finansiell intäkt/kostnad
avseende förs./anv. av elcertiﬁkat
2)
20

Värdering vid bokslutstillfället
Innehavet av elcertifikat ska vid bokslutstillfället tas upp till det lästa av verkligt värde och
anskaffningsvärdet. Eventuell värdeminskning redovisas som finansiell kostnad.
Den som är kvotpliktig enligt lagen om elcertifikat måste köpa en viss andel elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning eller
elanvändning. Kvotpliktiga är elleverantörer, elanvändare som använder el de själva producerat samt elanvändare som importerar eller köper el på den nordiska elbörsen.
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Redovisning av erhållna elcertifikat
Redovisning och värdering vid kvotplikt användning av egenproducerad el

Den kvotpliktige bokför månadsvis en skuld för sin elanvändning. Denna värderas till månadens marknadsvärde på elcertifikat (motkonto kostnad för elcertifikat). Vid rapportering
av förbrukade elcertifikat kan den kvotpliktige använda tilldelade och förvärvade elcertifkat
för att täcka sin skuld för elanvändning (Om innehavet av elcertifikat ej räcker för att reglera
skulden så får den kvotpliktige betala en kvotavgift för att täcka mellanskillnaden). Eftersom
inköp, tilldelning och upplupen skuld p.g.a. elanvändning kan ske vid olika tidpunkter, är det
inte säkert att värdet det bokförda värdet på tillgången och skulden är exakt den samma
vid reglering, även om antalet certifikat exakt skulle motsvara varandra. Mellanskillnaden
redovisas då, i likhet med exemplet ovan som intäkt eller kostnad på resultaträkningen (se
exempel nedan).

Värdering vid bokslutstillfället
Innehavet av elcertifikat ska vid bokslutstillfället tas upp till det lägsta av verkligt värde och
anskaffningsvärdet. Eventuell värdeminskning redovisas som finansiell kostnad.
Skuld för elcertifikat tas vid bokföringstillfället upp till det belopp som vid bokslutstillfället
skulle ha behövts betalas ut för att reglera skulden (dvs. marknadsvärdet vid bokslutsdagen). Eventuell värdeminskning/värdeökning motkonteras verksamhetens kostnader (exempelvis ett konto för kostnad för elcertifikat).
Exempel.
IB: Kommunen erhåller under år 1 X antal elcertifikat till ett anskaffningsvärde av 100.
IB: Vid bokslutstillfället år 1 har man en skuld för 2X elcertifikat värderad till 240.
1. För att reglera skulden gör kommunen ett inköp av X elcertifikat för motsvarande 120.
2. Vid rapporteringen år 2 levereras elcertifikaten in för att täcka skulden för elanvändning,
varefter elcertifikaten annulleras.
Kassa
1)

IB
1)

Elcertiﬁkat
100 2.
120

2)

Skuld för elcertiﬁkat
240 IB

120

Finansiell intäkt/kostnad
avseende förs./anv. av elcertiﬁkat
2)
20

220

240
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