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Efni: Umsögn Hitaveitu Suðurnesja hf um frumvarp til raforkulaga

Hitaveita Suðumesja hf gaf umsögn um frumvarp til raforkulaga haustið 2001 og voru gerðar 
verulegar athugasemdir við frumvarpið. í þvi frumvarpi sem nú er lagt fyrir Alþingi hefur verið tekið 
tillit til fjölmargra athugasemda og ábendinga sem fram komu í umsögninni. Af hálfu umsagnaraðila 
eru ekki gerðar athugasemdir við meginefni frumvarpsins en þó þykir nauðsynlegt að gera 
athugasemdir við einstakar greinar þess.

Engar athugasemdir eru gerðar við I. kafla frumvarpsins. í frumvarpinu kemur fram að sérstakt 
frumvarp verði samið og flutt um efrii III. kafla sem fjallar um flutning, því þykir á þessu stigi ekki 
tilefhi til athugasemda eða sérstakrar umfjöllunar um þann kafla, en því treyst að sú nefnd sem 
frumvarpið leggur til að stofnuð verði geri verulegar lagfæringar á þeim kafla. Þær athugasemdir 
sem fram eru settar um aðra kafla varðandi bókhald eiga þó einnig við um III. kafla.

II. kafli
Lögð er til eftirfarandi breyting á 7. gr.

Lagt er til að 3. ml. 1. mgr. verði svohljóðandi:
í þeim til gangi að fyrirbyggja slíkar niðurgreiðslur skal fyrirtækið í bókhaldi sínu halda reikningum 
vegna beinna rekstrartekna og rekstrargjalda og beinna fjárfestinga í varanlegum rekstrarfjármunum 
fyrir vinnslu raforku aðskildum frá reikningum vegna annarrar vinnslu.

Skýring:
í samræmi við breytingatillögur sem gerðar eru við 41 gr. er jafhframt nauðsynlegt að kveða skýrar á 
um hvað felist í bókhaldslegum aðskilnaði í þeim lagagreinum þar sem fjallað er um reikningslegan 
aðskilnað vegna einstakra starfsþátta hjá raforkufyrirækjunum.

Óraunhæft er að gera ráð fyrir bókhaldslegri uppskiptingu á öllum tekjum, gjöldum, eignum og 
skuldum. Því er miðað við að einungis beinum tekjum, gjöldum og Qárfestingum verði skipti upp á 
aðgreinda bókhaldslykla. Hins vegar verði gengið út frá því að sameiginlegum eða óbeinum 
kostnaði verði deilt út á einstaka starfsþætti með viðurkenndum aðferðum sem samþykktar eru af 
eftirlitsaðila. ítarleg aðgreining á öllum reikningum í bókhaldi er óframkvæmanleg nema með 
gífúrlegum kostnaðarauka fyrir fyrirtækin og töfúm á nauðsynlegri reglubundinni innri og ytri 
skýrslugerð, auk þess sem ósýnt er um viðbótarávinning af því.

IV. kafli

Logð er til eftirfarandi breyting á 16. gr.

Lagt er til að 1. ml. 2. mgr. verði svohljóðandi:
Stundi dreifiveita aðra starfsemi en raforkudreifíngu skal fyrirtækið í bókhaldi sínu halda reikningum 
vegna beinna rekstrartekna og rekstrargjalda og beinna fjárfestinga í varanlegum rekstrarfjármunum 
fyrir dreifíngu aðskildum frá reikningum vegna annarrar starfsemi.

Skýring:
Vísað er í skýringu við 7.gr.

Lagt er til að 2.ml. 2.mgr. 16. gr. "Reki sama dreifiveita dreifikerfi á fleiri en einu gjaldskrársvæði 
skal fyrirtækið halda aðskilda reikninga í bókhaldi sínu fyrir hvert svæði." verði felldur brott.
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Skýring:
Ekíd verða séðir neinir augljósir hagsmunir að því að halda þessum lið inni en slíkur bókhaldslegur 
aðskilnaður getur leitt til mikils kostnaðar fyrir dreifiveituna. E f dreifiveita telur nauðsynlegt að hafa 
fleiri en eitt gjaldskrársvæði getur eftirlitsaði 1 i, sbr. 25. gr., kallað eftir þeim upplýsingum sem hann 
telur nauðsynlegar.

Lagt er til að fellt út úr l.ml. l.tl. 3. mgr. "sem skal tilgreint í gjaldskrá".

Skýring:
Ekld er mögulegt að tilgreina öll tilvik í gjaldskrá. Því þarf að vera nauðsynlegt að geta gert sér 
samninga í þeim tilfellum þegar um óvenjulegar aðstæður er að ræða svo sem fjallstoppa og eyjar, 
sbr. 4. mgr. 17. gr.

Lögð er til eftirfarandi breyting á 17. gr.

Lagt er til að 2. tl. 2. mgr. verði svohljóðandi:

Arðsemi fjárfestingar dreifikerfis fyrir Qármagnsliði og skatta (EBIT) skal að jafnaði vera 2% 
raunávöxtun eða hærri en þó ekki yfir tvöfaldri meðal raunávöxtun ríkisskuldabréfa síðustu fimm ár .

Skýring:
Mjög flókið og ógegnsætt er að skipta skuldum, veltufjármunum og eigin fé niður á einstaka 
rekstrarliði. Mun einfaldara og skýrara er að gera arðsemiskröfu fyrir fjármagnsliði og skatta á þá 
fjárfestingu sem bundin er í dreifikerfmu á hveijum tima.

Lagt er til að 1. ml. 4. tl. 2. mgr. verði svohljóðandi:
í stað "arðsemi eigin fjár dreifiveitu" kom i" arðsemi fjárfestingar dreifikerfis fyrir fjármagnsliði og 
skatta (EBIT)".

Skýring:
Sjá skýringu vegna 2. tl. 2. mgr.

V. kafli.

Lögð er til eftirfarandi breyting á 19. gr.

Lagt er til að 2. ml. 2. mgr. verði svohljóðandi:
í þeim tilgangi að fyrirbyggja slíkar niðurgreiðslur skal fyrirtækið í bókhaldi sínu halda reikningum 
vegna beinna rekstrartekna og rekstrargjalda og beinna ljárfestinga í varanlegum rekstrarfjármunum 
fyrir sölustarfsemi aðskildum frá annarri starfsemi.

Skýring:
Vísað er i skýringu við 7. gr.

Almennt um V. kafla:
Kostir samkeppni koma sáralítið til með að fá að njóta sín á raforkumarkaði íslendinga, þar sem einn 
framleiðandi er með um eða yfir 90% framleiðslunnar, stóriðja stefnir í að nýta um 80% framleiddrar 
orku samkvæmt 20 -  30 ára samningum og vegna eðli framleiðslunnar (vatnsafl og jarðhiti) er 
breytilegur framleiðslukostnaður mjög lítill. Því er afskaplega brýnt að öllum kostnaði verði haldið 
niðri eins og kostur er og umhverfið sniðið að raunverulegum aðstæðum, því annars verða
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afleiðingarnar kostnaðarauki án mögulegrar hagræðingar sem leiðir þá óhjákvæmilega til hærra 
orkuverðs.

Engar athugasemdir eru gerðar við VI. kafla.

VII. KAFLI

Gert er ráð fyrir óhóflegu eftirliti Orkustofiiunar. Benda má á að flest fyrirtækin eru með eða vinna 
að því að tak upp vottað gæðakerfi skv. ISO 9001, innra öryggiskerfi rafmagns skv. lögum nr. 
146/1996 og innra eftirlit vatns skv. lögum nr.7/1998. Einnig er fyrirtækið endurskoðað af löggiltum 
endurskoðendum. Því verður ekki séð að ástæða sé til að viðamikið ytra eftirlit verði sett upp til að 
framfylgja þessum lögum.

í  greinum 24 til 26 er verið að leggja til að búinn verði til nýr eftirlitsaðili hjá Orkustofnun sem ekki 
eru færð sérstök rök fyrir að þurfi að vera. Engar sérstakar ástæður eru færðar fyrir því að það þurfí 
sérstaka stofnun til að hafa eftirlit með orkufyrirtækjum. Því er lagt til að 24 gr. til og með 26. grein 
og 30. grein verði endurskoðaðar og Samkeppnisstofnun hafi eftirlit með viðskiptalegum þáttum 
orkufyrirtækjanna en Löggildingarstofa með tæknilegum þáttum til samræmis við aðrar 
atvinnugreinar. Komi til álita að Orkustofnun fari með eftirlitshlutverk skv. frumvarpinu er 
nauðsynlegt að færa eftirlitshlutverk annarra ríkisstofnana til Orkustofnunar til þess að koma í veg 
fyrir óhóflegan kostnað og tvíverknað.

Benda má á að skv. 31.gr. frumvarpsins mun Hitaveita Suðumesja hf greiða um 6 m.kr. árlega til 
Orkustofnunar vegna þessa eftirlits. Með hliðsjón af fjárhæðinni munu því tveir 1-2 starfsmenn 
Orkustofnunar hafa af því fiillan starfa að hafa eftirlit með Hitaveitu Suðumesja hf. Rétt er að benda 
á að kostnaður við eftirlit Orkustofnunar er skv. þessu mun meiri en við endurskoðun fyrirtækisins. 
Jafnframt greiðir Hitaveita Suðumesja hf nú þegar vegna öryggiseftirlits Löggildingarstofu og mun 
skv. lögum þurfa að gera það áfram (tæplega 8 m.kr. 2002).

í  31.gr. er kveðið á um gjöld til að standa undir kostnaði. Þar mun því vera átt við þjónustugjöld en 
greinin byggir samt sem áður ekki á slíkum gjöldum heldur beinni skattheimtu. Ekki verður séð að 
kostnaður við eftirlit á fyrirtækjunum sé háður fjölda kWh sem dreifikerfið flytur. Þvi verður að sýna 
fram á hver kostnaður er áður en eftirlitsgjöld vegna einstakra fyrirtækja eru ákveðin.

VIII. KAFLI

Gerð er athugasemd við 33. gr. sem fjallar um gjaldtöku vegna útgáfu leyfa. Af greininni verður ekki 
ráðið hvort um þjónustugjöld eða skatt er að ræða. Ef um þjónustugjöld er að ræða vegna útgáfu 
leyfa á gjaldið að vera í samræmi við kostnað leyfisveitanda við útgáfu leyfisins. E f um skatt er að 
ræða á að kalla gjöldin því nafni og orða greinina í samræmi við það.

IX. KAFLI

Lagt er til að 40. gr. verði felld út. 

Skýring:
Óþarft er að lögfesta að önnur lög gildi. Þá er ankannalegt að setja skilyrði um atriði sem sýnilega 
eiga betur heima í öðrum lögum. Auk þess er með öllu ástæðulaust að gera kröfu um að mat á 
endanlegri útfærslu virkjunar liggi fyrir áður en rannsóknarleyfi er gefið út. Upphaf rannsókna nýrra
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virkjana er oft tíu til tuttugu árum áður en afhending orku frá þeim hefst og hafa bæði tæknilegar og 
landfræðilegar forsendur mikið breyst á þeim tíma.

Logð er til eftirfarandi breyting á 41. gr.

Lagt er til að 41. gr. verði svohljóðandi:

Um ársreikninga fyrirtækja sem falla undir ákvæði laga þessara fer samkvæmt lögum um 
ársreikninga.

E f fyrirtæki á samkvæmt lögum þessum að halda reikningum vegna mismunandi starfsemi sinnar 
aðskildum í bókhaldi skal fyrirtækið gera grein fyrir afkomu einstakra rekstrarþátta í skýrslu til 
eftirlitsaðila sbr. 25. gr frumvarpsins.

Starfræki vinnslufyrirtæki jarðvarmaorkuver sem vinnur raforku og afhendir aðra orku, svo sem 
heitt vatn eða gufu, sbr. 1. mgr. 7. gr., skal fyrirtækið gera grein fyrir bókhaldslegum aðskilnaði i 
skýrslu til eftirlitsaðila sbr. 25. gr. frumvarpsins. Við skiptingu sameiginlegra fjárfestinga i 
orkuverinu skal notast við skiptireglur sem bomar hafa verið undir og samþykktar hafa verið af 
eftirlitsaðila.

Ráðherra getur í reglugerð sett nánari fyrirmæli um bókhaldslegan aðskilnað, þ.m.t. þær 
upplýsingar sem skulu koma fram í skýrslu fýrirtækja til eftirlitsaðila og um skiptigrundvöll milli 
mismunandi starfsemi.

Skýring:
Mikilvægt er að orkufyrirtæki sitji við sama borð og önnur fyrirtæki á samkeppnismarkaði hvað 
varðar framsetningu ársreikninga og sértækum reglum sé haldið í lágmarki. Óeðlilegt er að 
orkufyrirtæki þurfi í ársreikningi að upplýsa samkeppnisaðila um hluti sem geta skaðað 
samkeppnisstöðu þeirra. Skv. 25. gr. frumvarpsins er Orkustofnun falið víðtækt eflirlitshlutverk og 
hlýtur að teljast fullnægjandi að gera henni grein fyrir þessum þáttum. Hvert jarðvarmaorkuver hefur 
sína sérstöðu hvað varðar hlutföll og eðli raforku- og hitaframleiðslu, forsendur virkjunar eru 
mismunandi frá einni virkjun til annarrar. Eðlilegt er að lagt sé mat á hverja virkjun fyrir sig og því 
getur einsleit regla ekki gilt. Þar af leiðandi er eðlilegt að eftirlitsaðili leggi mat á hvert tilvik fyrir 
sig. Sem dæmi má taka að raforkuver hjá Orkuveitu Húsavíkur hefði líklega ekki verið reist ef 
reiknireglur frumvarpsins hefðu gilt.

Þá er vísað til meðfylgjandi hugleiðinga Ólafs Nilssonar hjá KPMG um þessa grein.

Logð er til eftirfarandi breyting á 43. gr.

Lagt er til að 3. ml. verði felldur niður.

Skýring:
Þarfnast ekki skýringar.

Gerð er athugasemd við 45. gr.
Veita þarf starfandi orkufyrirtækjum ákveðið svigrúm til þess að aðlaga starfsemi sína að breyttu 
umhverfí. Mikil fyrirhöfn og kostnaður er því samfara að breyta bókhaldi og reikningsskilaaðferðum 
á miðju ári og því eðlilegt að þau ákvæði frumvarpsins og ákvæði til bráðabirgða sem fjalla um 
bókhald og reikningsskil taki gildi frá og með 1. janúar 2004.
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Gerð er athugasemd við bráðabirgðaákvæði nr V.
Visað er i athugasemd við 45. gr. Einnig er óraunhæft að ætlast til að ársreikningar ársins 2002 og 
2003 séu gerðir upp skv. ákvæðum frumvarpsins. Þá er 1. maí skammt undan og ekki sanngjamt að 
fyrirtækin verði tilbúin með tillögur að uppsetningu bókhalds og ársreiknings fyrir þann tíma ef 
fhimvarpið verður að lögum. Því er lagt til að frekar verði miðað við 1. desember 2003.

Júlíus J. Jónsson 
forstjóri



KPMG

Hitaveita Suðumesja, 
Brekkustíg 36,
260 Njarðvík.

Reykjavík, 17. febrúar2003.

Efni: Hugleiðingar um ákvæði 41. gr. í frumvarpi til raforkulaga.

í framhaldi af viðræðum okkar á dögunum um framangreint frumvarp fara hér á eftir nokkrar 
hugleiðingar um efni 41. gr. frumvarpsins.

Meginefni 41. gr.

í 3. mgr. 41. gr. eru ákvæði um með hvaða hætti skipta á eignum og skuldum, gjöldum og 
tekjum á einstaka starfsemisþætti þeirra fyrirtækja sem hafa með höndum fjölþætta starsemi. 
Þar er m.a. kveðið á um það að fastafjármunum, sem ekki er unnt að heimfæra beint á 
einstaka starfsemi skuli skipti í hlutföllum við þá fastafjármuni sem heimfæranlegir eru. 
Kveðið er á um það að veltuQármunum og skammtímaskuldum, öðrum en næsta árs 
afborgunum skuli skipt í hlutfalli við beinar tekjur af einstakri starfsemi. Langtímaskuldir 
skal heimfæra á einstaka starfsemi í sömu hlutfollum og fastafjármuni. Þá segir að 
rekstrartekjum og rekstrargjöldum, sem ekki er unnt að heimfæra beint á einstaka starfsemi 
skuli skipt í þeim hlutföllum sem eru á milli tekna og gjalda sem heimfæranlegur er.

í 5. mgr. greinarinnar er síðan gert ráð fyrir því að fyrirtæki geti óskað eftir því við 
Orkustofnun með rökstuddri beiðni að víkja frá ákvæðum 3. mgr. og byggja á öðrum 
skiptigrundvelli telji fyrirtæki að skiptireglur 3. mgr. eigi ekki við í viðkomandi fyrirtæki.

Hugleiðingar um breytingar

Við teljum að huga þurfi betur að þeim skiptireglum á starfsemisþætti orkufyrirtækja sem 
mælt er fyrir um í frumvarpinu. Fyrirtækin hafa með höndum mismunandi starfsemi og 
reglur frumvarpsins henta misvel. Er því spuming hvort fyrirtækin sjálf eigi ekki að setja 
fram og rökstyðja sínar skiptireglur án þess að þær séu njörvaðar niður i lögum. Við teljum 
einnig að heppilegra sé að útlistun á skiptireglunum séu fremur í reglugerð en stefhan og 
markmiðið sé ákveðið í lögum. Hér er um nýmæli að ræða sem ekki er ólíklegt að þurfi að 
endurmeta eftir nokkra reynslu og feri því betur á því að fyrirmæli um bókhald og 
uppgjörsaðferðir séu í reglugerð í stað þess að þau séu bundin i ítarlegum lagareglum.

Varðandi þær skiptireglur sem fram eru settar í 3. mgr. 41. gr. viljum við benda á eftirfarandi.
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• Við teljum að fyrirtækin geti og eigi sjálf að meta og skipta fastafjármunum á 
einstaka starfsemi eftir nýtingu þeirra í þágu hverrar starfsemi. Þetta væri aðalreglan, 
en ef fyrirtæki telur slíkt mat ekki gerlegt þá skuli þessum eignum skipt í hlutföllum 
sem eru á milli þeirra fastaijármuna sem heimfæranlegir eru. Hið sama gildir um 
afskriftir.

• Veltufjármunum og skammtímaskuldum, öðrum en næsta árs afborgunum 
langtímaskulda, skal skipt á einstaka starfsemi eftir rökstuddu mati fyrirtækisins og 
með hliðsjón af tengslum þessara eigna og skulda við starfsemina. Birgðahald og 
kröfur á viðskiptamenn þurfa t.d. ekki að fara eftir tekjum af hverri starfsemi, heldur 
mun vera algengara að þessar eignir séu að mestu heimfæranlegar. Ef hins vegar ekki 
er talið unnt að heimfæra þessar eignir og skuldir á tiltekna starfsemi mætti nota reglu 
frumvarpsins um skiptingu eftir tekjum.

• Eins og áður segir er gert ráð fyrir skiptingu langtímaskulda í sömu hlutföllum og 
fastaíjármuni. Þetta teljum við geta orkað mjög tvimælis. Tökum dæmi. Skuldlaust 
fyrirtæki í tvenns konar starfsemi byggir nýtt orkuver sem verður þriðji 
starfsemisþátturinn og er orkuverið fjármagnað að þremur §órðu hlutum með lánsfé. 
Eftir reglunni astti að færa hluta af skuldunum og þar með hluta af 
fjármagnskostnaðinum á hina starfsemisþættina og breyta þar með fjárhagstöðu þeirra 
og afkomu. Þetta verður að teljast óeðlilegt og verður að leita annarra lausna.

• Meðferð fjármagnskostnaðar við slíka skiptingu fyrirtækja í starfsemisþætti er eflaust 
það álitaefni sem skiptir mestu máli í þessum reglum. Skipting rekstrar og efiiahags 
fyrirtækja eftir starfsemisþáttum, þar á meðal gerð sérstakra efhahagsreikninga fyrir 
hveija starfsemi er fyrst og fremst gerð til að unnt sé að gera grein fyrir raunverulegri 
afkomu einstakrar starfsemi. Skiptingin hefur hins vegar engin áhrif á heildarafkomu 
fyrirtækis eða íjárhagsstöðu þess samkvæmt (samandregnum) efhahagsreikningi. Við 
mælum með því að hugað verði að því í þessum reglum að vextir verði reiknaðir af 
því heildarfjármagni sem hver starfsemi krefst, þ.e. lánsfé og eigin fé. Hér yrði um 
reiknaðar stærðir að ræða sem upplýsingar eru gefiiar um í skýringum ársreiknings 
þar sem gerð er grein fyrir afkomu einstakrar starfsemi, en þær hafa ekki áhrif á 
afkomu félagsins i heild. Vaxtafótur tæki mið af lánakjörum og arðsemiskröfu 
fyrirtækis.

Eins og hér hefur verið rakið vakna ýmsar spumingar við skoðun þeirra skiptireglna sem 
settar eru fram í frumvaipinu. Við leggjum til að reglumar verði ekki ákveðnar í lögum með 
þeim hætti sem frumvarpið gerir ráð fyrir. Því er lagt til að 41. gr. orðist svo:

“Um ársreikninga jyrirtœkja sem falla undir ákvæði laga þessara fer samkvœmt lögum um 
ársreikninga.

E f jyrirtœki á samkvœmt lögum þessum að halda reikningum vegna mismunandi starfsemi 
sinnar aðskildum í bókhaldi skal gera sérstaka gerin jyrir hverri þeirra í ársreikningi. Sú 
sundurliðun má koma fram í skýringum ársreiknings.

Ráðherra setur í reglugerð ákvœði um bókhaldslegan aðskilnað starfsemisþátta í ársreikningi 
og skiptigrundvöll reksturs, þ.m.t. fjármagnskostnaðar, og eigna og skulda eftir mismunandi 
starfsemi. Einnig skal setja í reglugerð ákvœði um aðrar upplýsingar sem skulu koma fram í 
ársreikningum jyrirtœkja sem falla undir ákvæði þessarar greinar. ”
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Engin breyting er á 1. mgr., en í 2. mgr. er gerð sú breyting í lok málsgreinarinnar að í stað 
“....í skýringum með ársreikningi.” komi “...í skýringum ársreiknings.” Skýringar eru hluti 
ársreiknings eins og segir í lögum um ársreikninga, en ekki fylgigagn. Síðan er 3. til 6. mgr. 
sameinaðar í eina málsgreina þar sem lagt er til að ákvæði um skiptireglur og útferslu á þeim 
verði sett í reglugerð.

Við vonum að ftamangreind umfjöllun geti komið að notum við frekari umræður um málið og 
erum við reiðubúnir að fjalla frekar um málið verði þess óskað.

Virðingarfyllst,

Ólafur Nilsson 
KPMG Endurskoðun hf.
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