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Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna
råd om ändring i Närings- och teknikutvecklingsverkets
föreskrifter och allmänna råd (1995:1) om redovisning av
nätverksamhet;

beslutade den 10 december 1997.

Med stöd av 17 § förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet meddelar
Nätmyndigheten vid Närings- och teknikutvecklingsverket följande föreskrifter och
allmänna råd. Nätmyndigheten vid Närings- och teknikutvecklingsverket föreskriver att 1, 3-
7 §§ skall ha nedanstående lydelse. NUTFS 1995:1 har härefter följande lydelse.

Inledande bestämmelser

1 § I dessa föreskrifter ges bestämmelser om redovisning av nätverksamhet i enlighet med 3
kap. 4 § ellagen (1997:857).

Redovisning av nätverksamhet

Årsrapport
Allmänt om årsrapport

2 § Uppgifter som lämnas i årsrapport avseende nätkoncession för område skall även
innefatta sådan nätkoncession för linje som avses i 11 § förordningen (1995:1145) om
redovisning av nätverksamhet.

3 § Det skall framgå vilket eller vilka anläggningsnummer för nätkoncession för område
respektive för nätkoncession för linje som uppgifterna i årsrapporten avser.

Balansräkning
Allmänt råd om schema för balansräkning. Följande schema för balansräkning bör i
tillämpliga delar följas för nätverksamheten. Schemat följer Föreningen Auktoriserade
Revisorers FARS vägledning för uppställning av balansräkning.

NUTFS
1998:1
Utkom från trycket
den 3 februari 1998
(Omtryck)
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TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter Hyresrätter
och liknande rättigheter
Goodwill Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Lån till delägare eller till delägare närstående
Andra långfristiga fordringar

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
 Färdiga varor och handelsvaror
Pågående arbete för annans räkning
Förskott till leverantörer

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
Andelar i koncernföretag Egna aktier
Övriga kortfristiga placeringar

Kassa och bank



EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital1

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond
Uppskrivningsfond
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Obeskattade reserver

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättningar för skatter
Övriga avsättningar

Långfristiga skulder
Obligationslån
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag
Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder (får även redovisas som avdragspost under
Varulager m.m.)
Leverantörsskulder
Växelskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna
skulder och för förpliktelser som redovisas som avsättningar, varje
slag för sig
Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, varje slag
för sig
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller
avsättningarna och som inte heller har täckning i
pensionsstiftelses förmögenhet
Övriga ansvarsförbindelser
1 Vad gäller eget kapital bör anpassning ske till den fördelning av
eget kapital som gäller för den juridiska person i vilken
nätverksamhet bedrivs.
2 Vad gäller poster inom linjen avses den juridiska personens inom
linjen poster och inte bara nätverksamhetens.
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Resultaträkning.
Allmänt råd om schema för resultatträning. Schemat för kostnadsslagsindelad resultaträkning bör
i tillämpliga delar följas för nätverksamheten. Schemat följer Föreningen Auktoriserade Revisorers
FARS vägledning för kostnadsslagsindelad resultaträkning.

Schema för kostnadsslagsindelad resultaträkning

Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete. färdiga varor och pågående arbete för
annans räkning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader
Avskrivningar och vedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala vedskrivningar
Jämförelsestörande poster
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar:
Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild
uppgift om intäkter från koncernföretag)
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter (med särskild uppgift om intäkter från
koncernföretag)
Räntekostnader och liknande resultatposter (med särskild uppgift om kostnader avseende
koncernföretag)

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat
(inkomstskatter, betalda och latenta) Övriga skatter

Årets resultat
Noter
Allmänt råd om tilläggsupplysningar för anläggningstillgångar: Enligt 5 kap. 3 §
årsredovisningslagen ( 1995:1554) skall tilläggsuppgifter lämnas om varje post som tas upp som
anläggningstillgång i balansräkningen. Dessa poster bör specificeras enligt följande.

Ingående anskaffningsvärde                                 x
Inköp                                                                   x
Försäljningar/utrangeringar                                 x
Ömklassificeringar                                              x
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   x



Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar  
Ingående uppskrivningar  
Försäljningar/utrangeringar  
Ömklassificeringar  
Årets uppskrivningar  
Årets nedskrivningar  
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp  
Utgående ackumulerade uppskrivningar netto  
logående nedskrivningar  
Försäljningar/utrangeringar  
Återförd vedskrivning  
Ömklassificeringar  
Årets vedskrivningar (anskaffningsvärde)  
Utgående ackumulerade vedskrivningar (anskaffningsvärde)

Utgående planenligt restvärde

4 § I noter skall följande tilläggsupplysningar lämnas:

1. Beskrivning av de principer som använts för att till
nätverksamheten fördela intäkter och kostnader samt tillgångar,
skulder, avsättningar, obeskattade reserver och eget kapital som ej
är direkt hänförbara till specifik rörelsegren.
Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av
varor och tjänster som berör nätverksamheten, mellan såväl
koncernbolag som rörelsegrenar.
Beskrivning av de metoder som använts för gränsdragning mellan
underhållskostnader och investeringar. Vid kombinerat underhåll och
värdehöjande förbättring skall de principer som använts för
gränsdragning mellan underhållskostnader och investeringar
beskrivas.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

x
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2. Specifikation av immateriella och materiella tillgångar per balansdagen i tillämpliga delar enligt nedan:

Belopp i tkr
Anläggningskategori Anskaffn-

ingar
Uppskrivni-
ingar

Nedskrivni-
ngar

Ackumulerade
planenliga
avskrivningar

Planenligt
restvärde

Balanserade utgifter för forsknings-
och utvecklingsarbeten och liknande
arbeten
Koncessioner, patent, licenser,
varumärken samt liknande rättigheter
Hyresrätter och liknande rättigheter
Goodwill
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar
Eldistributionsanläggningar och mätare
Elproduktionsanläggningar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar

Total

I posterna eldistributionsanläggningar och mätare samt elproduktionsanläggningar skall samtliga maskiner och
andra tekniska anläggningar samt inventarier, verktyg och installationer som avser eldistribution respektive
elproduktion ingå. Bland maskiner och andra tekniska anläggningar samt inventarier, verktyg och installationer
skall endast de anläggningstillgångar som ej avser eldistributionsanläggningar och mätare samt elproduktionsan-
läggningar redovisas. Ingår eldistributionsanläggningar och elproduktionsanläggningar i byggnader och mark
skall uppgift lämnas härom. Planenlig avskrivningstid samt bedömd ekonomisk livslängd, skall anges för respekti-
ve anläggningskategori tillsammans med betydelsefulla ändringar i avskrivningsprinciperna.
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3. Specifikation över planenligt restvärde per balansdagen för eldistributionsanläggningar och mätare i tillämpliga
delar enligt nedan.

Belopp i tkr
Anläggningskategori

Mätare och styrutrustning
Ledningar inom lokalnät,
lågspänning inkl. kabelskåp
Ledningar inom lokalnät,
högspänning *)
Nätstationer i lokalnät
Mottagnings- och
fördelningsstationer
anslutna till lokalnät
Regionnätsledningar
Regionstationer exkl.
transformatorer
Transformatorer i
regionnät Ledningar inom
storkraftnät Stamstationer
Övrigt (skall specificeras)

Anskaffningsvärde
Ackumulerade
avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde

Summa

*) Om nätkoncession för linje ingår i nät som innehas med stöd av nätkoncession för område enligt 11 §
förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet, skall denna inkluderas i posten ledningar inom
lokalnät, högspänning.
I förekommande fall skall, för varje anläggningskategori enligt ovan, även specificeras årets uppskrivningar och
nedskrivningar.

Planenlig avskrivningstid samt bedömd ekonomisk livslängd, skall anges för respektive anläggningskategori
tillsammans med betydelsefulla ändringar i avskrivningsprinciperna.
Allmänt råd om specifikation av eldistributionanläggningar och mätare. Föreligger svårigheter att för tid före 1
januari 1996 rekonstruera värden och uppgifter avseende eldistributionsanläggningar och mätare enligt ovan, kan
schabloner enligt adekvata och dokumenterade fördelningsgrunder användas för att specificera
anläggningstillgångarna.

4. Specifikation över planenligt restvärde per balansdagen för elproduktionsanläggningar i tillämpliga delar enligt
nedan.

Belopp i tkr

Anläggningskategori Anskaffningsvärde
Ackumulerade
avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde

Elproduktionsanläggningar, uteslutande avsedda för att täcka nätförluster
Mobila reservkraftaggregat, avsedda för tillfälligt bruk vid elavbrott

Summa
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Förvaltningsberättelse

5 § förvaltningsberättelsen skall nyckeltal redovisas i en flerårsöversikt för minst de senaste fem
åren. Översikten skall upprättas i enlighet med de redovisningsprinciper som tillämpas i den
senaste årsrapporten, om inte sådan omräkning är förenad med särskilda svårigheter. Tillämpas
olika redovis ningsprinciper i flerårsöversikten skall upplysning härom lämnas. För tid före den 1
januari 1996 behöver flerårsöversikt inte redovisas. Översikten skall innehålla följande nyckeltal:

1. Avkastning på sysselsatt kapital (%)
2. Avkastning på eget kapital (%)
3. Avkastning på totalt kapital (%)
4. Räntetäckningsgrad (%}
5. Kassaflöde före förändring i rörelsekapital och investeringar (tkr)
6. Kassaflöde före investeringar (tkr)
7. Kassaflöde efter investeringar (tkr)
8. Självfinansieringsgrad (%)

Följande definitioner skall användas för nyckeltalen:
1. Avkastning på sysselsatt kapital. Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i
procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittet beräknas normalt som genomsnittet av
in- och utgående balans. Fitransiella kostnader inkluderar räntekostnader, valutakursdifferenser på
lån och andra finansiella kostnader. Sysselsatt kapital avser balansomslutningen minskad med icke
räntebärande skulder inklusive latenta skatteskulder i obeskattade reserver.

2. Avkastning på eget kapital. Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat
eget kapital. Genomsnittet beräknas normalt som genomsnittet av in- och utgående balans.
Resultatet beräknas efter avdrag för full skatt (betald skatt plus andel av bokslutsdispositionerna
baserad på den aktuella skattesatsen) och minoritetsandel och inklusive andel i intressebolags
vinst efter full skatt. I det egna kapitalet inkluderas andel i intressebolags justerade egna kapital
men ej minoritetsandelar.

3. Avkastning på totalt kapital. Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent
av genomsnittlig balansomslutning. Genomsnittet beräknas notmalt som genomsnittet av in- och
utgående balans. Finansiella kostnader inkluderar räntekostnader, valutakursdifferenser på lån och
andra finansiella kostnader.

4. Räntetäckningsgrad. Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med
finansiella kostnader. Bland finansiella kostnader inräknas kursförluster på utlandslån eftersom
dessa ses som en form av räntekostnad.

5. Kassaflöde före förändring i rörelsekapital och investeringar. Rörelseresultat plus avskrivningar
plus finansiella intäkter minus finansiella kostnader, plusminus andra justeringar minus betald
skatt.



6. Kassaflöde före investeringar. Kassaflöde före förändring i rörelsekapital och
investeringar plusminus förändring i rörelsekapital (exklusive likvida medel och
räntebärande poster) dvs kundfordringar, varulager, andra icke finansiella
omsättningstillgångar, leverantörskulder och andra kortfristiga räntefria rörelseskulder.

7. Kassaflöde efter investeringar. Kassaflöde före investeringar minus nettoinvesteringar i
anläggningstillgångar, dvs direkta investeringar i anläggningstillgångar, t ex fastigheter och
maskiner, direkta försäljningar av anläggningstillgångar, investeringar i finansiella
anläggningstillgångar, försäljning av finansiella anläggningstillgångar, investeringar i
dotterbolagsaktier samt försäljningar av dotterbolagsaktier.

8. Självfinansieringsgrad. Kassaflöde före investeringar dividerat med investeringar.

6 § För nätkoncession för område skall den särskilda rapport som bifogas
förvaltningsberättelsen innehålla följande information.

1. Identitetsfaktorer
Anläggningar
1.1 Ledningslängd lågspänning fördelad på luftledning och jordkabel, inklusive seviser

(km)
1.2 Ledningslängd högspänning fördelad på luftledning och jordkabel, inklusive serviser

(km)
1.3 Antal nätstationer samt total installerad transformatoreffekt i nätstationerna

Med lågspänning avses spänning som nominellt uppgår till högst 1000 volt växelspänning
mellan friledare. Är den nominella spänningen högre än vad som nu sagts, benämns den
högspänning.

Nätabonnemang
1.4 Totalt antal abonnemang i inmatningspunkt
1.5 Antal abonnemang för inmatning från småskaliga elproduktionsanläggningar
1.6 Antal abonnemang i gränspunkt
1.7 Totalt antal högspänningsabonnemang i uttagspunkt
1.8 Totalt antal lågspänningsabonnemang i uttagspunkt
1.9 Antal abonnemang i uttagspunkt med leverans som inte sker med stöd av

leveranskoncession fördelat på högspänning respektive lågspänning.

Överföring
1.10 Nätets sammanlagda abonnerade effekt (MW)
1.11 Maximalt överförd effekt (MW)
1.12 Inmatad energi från småskaliga elproduktionsanläggningarna (MWh)
1.13 Överförd energi exklusive nätförluster fördelat på högspänning och lågspänning

(MWh)
1.14 Medelvärdet av de senaste 5 årens nätförluster (%)

NUTFS
1998:1
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1.15 Under året inköpt energi för att täcka nätförluster (MWh)

1.16 Under året producerad energi för att täcka nätförluster (MWh)

Med sammanlagd abonnerad effekt avses avtalad effekt för inmatning i inmatningspunkt och
gränspunkt. Maximalt överförd effekt avser årets högsta värde under en timme.

2. Intäkter
2.1 Intäkter från abonnemang fördelat på inmatningspunkt och gränspunkt ( tkr)
2.2 Intäkter från högspänningsabonnemang i uttagspunkt (tkr)
2.3 Intäkter från lågspänningsabonnemang i uttagspunkt ( tkr)

3. Kostnader
3.1 Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät(tkr)
3.2 Kostnader för drift och underhåll ( tkr)
3.3 Kostnader för mätning och rapportering (tkr)
3.4 Kostnader för att täcka nätförluster fördelat på inköp och egen produktion ( tkr)
3.5 Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning av el enligt 3 kap. 15 §
ellagen ( 1997:857) (tkr)

Allmänt råd om kostnader för drift och underhåll. Kostnaderna för drift och underhåll bör fördelas
på kostnader för drift och beredskap respektive kostnader för förebyggande underhåll.

4. Nyckeltal

Nätavgifter för typkunder uttryckt i öre/kWh
4.1 Lägenhet med årsförbrukning 2 000 kWh, säkringsstorlek 16 A
4.2 Villa med årsförbrukning 5 000 kWh, säkringsstorlek 16 A
4.3 Villa med årsförbrukning 20 000 kWh, säkringsstorlek 20 A
4.4 Abonnent som bedriver jord- och eller skogsbruk jämte anslutet hushåll med årsförbrukning 30
000 kWh, säkringsstorlek 35 A
4.5 Näringsverksamhet med årsförbrukning 100 MWh, säkringsstorlek 50A
4.6 Småindustri eller motsvarande med årsförbrukning 350 MWh, effekt 100 kW alternativt 160 A
4.7 Mellanstor industri med årsförbrukning 5 000 MWh, effekt I MW
4.8 Elintensiv industri med årsförbrukning 140 000 MWh, effekt 20 MW

Med nätavgift avses summan av fast avgift och rörlig avgift. I fall då det förekommer flera
alternativa nättariffer för typkunden avses det för typkunden mest fördelaktiga alternativet. Med
effekt för respektive typkund avses abonnerad effekt.

Överföringskostnad

4.9 Överföringskostnad per överförd energimängd (öre/kWh)

Överföringskostnad avser summan av rörelsekostnad och avskrivningar
enligt plan.



Leveranssäkerhet
4.10 Avbrottsfrekvens fördelad på aviserade och oaviserade avbrott
4.11 Medelavbrottstid fördelad på aviserade och oaviserade avbrott
4.12 Avbrottsfrekvens och medelavbrottstid orsakad av störning i överliggande nät
respektive produktionsanläggning
4.13 Särskilda händelser gällande leveranssäkerheten som t ex storstörning eller onormalt
långa avbrott

Ett avbrott definieras som en händelse när en abonnent eller abonnentgrupp är
spänningslös längre än 3 minuter. Avbrottsfrekvensen beräknas som antal avbrott dividerat
med antal abonnemang. Medelavbrottstid definieras som summa abonnentavbrottstid
dividerat med antal abonnemang. Abonnentavbrottstiden beräknas som produkten av
avbrottets varaktighet och antal spänningslösa abonnemang vid avbrottstillfället. Summan
abonnentavbrottstid  avser abonnentavbrottstiden för samtliga under året inträffade avbrott.

Allmänt råd om avbrottsfrekvens och medelavbrottstid. Avbrottsfrekvens och
medelavbrottstid bör anges för högspänning respektive lågspänning.

7 § För nätkoncessioner för linje avseende regionnät skall den särskilda rapport som
bifogas förvaltningsberättelsen innehålla följande information.

Med regionnät avses ledningar där spänningen understiger 220 kV vilka används för
överföring av el mellan regioner och områden och som utnyttjas med stöd av nätkoncession
för linje.

1. Identitetsfaktorer

Anläggningar
1.1 Ledningslängd luftledning per spänningsintervall (km)
1.2 Ledningslängd jordkabel per spänningsintervall (km) Fördelningen skall göras för

intervallen 130-70 kV och 50-20 kV.

Nätabonnemang
1.3 Totalt antal abonnemang för inmatning från produktionsanläggningar
1.4 Antal abonnemang för inmatning från småskaliga elproduktionsanläggningar
1.5 Totalt antal abonnemang i gränspunkt
1.6 Totalt antal abonnemang i uttagspunkt

För definitioner hänvisas till förordningen ( 1995:1179) om mätning och rapportering av
överförd el.

Överföring
1.7 Sammanlagd abonnerad effekt (MW)
1.8 Maximalt överförd effekt (MW)
1.9 Inmatad energi från småskaliga elproduktionsanläggningar (MWh)
1.10  Överförd energi exklusive nätförluster (MWh)
1.11  Nätförluster (MWh)
1.12 Nätförluster (%)
1.13 Under året inköpt energi för att täcka nätförluster (MWh)

NUTFS
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Med sammanlagd abonnerad effekt avses avtalad effekt för inmatning i
inmatningspunkt och gränspunkt. Maximalt överförd effekt avser årets högsta värde under en
timme.
2. Intäkter
2.1 Intäkter från abonnemang i inmatningspunkt och gränspunkt (tkr)
2.2 Intäkter från abonnemang i uttagspunkt (tkr)
3. Kostnader
3.1 Kostnader för anslutning till överliggande och angränsande nät (tkr)
3.2 Kostnader för drift och underhåll (tkr)
3.3 Kostnader för mätning och rapportering (tkr)
3.4 Kostnader för att täcka nätförluster fördelat på inköp och egen produktion (tkr)

Allmänt råd om kostnader för drift och underhåll. Kostnaderna för drift och
underhåll bör fördelas på kostnader för drift och beredskap respektive kostnader för
förebyggande underhåll.
4. Nyckeltal
Nätpriser för typkunder uttryckt i öre/kWh
4.1 Mellanstor industri med årsförbrukning 5 000 MWh, effekt 1 MW
4.2 Elintensiv industri med årsförbrukning 140 000 MWh, effekt 20 MW
4.3 Stor elintensiv industri på 130 kV med årsförbrukning 500 000 MWh,
effekt 66 MW. Om motsvarande typkund eller nät inte finns inom verksamheten skall detta anges.
Med nätavgift avses summan av fast avgift och rörlig avgift. I fall då det förekommer flera
alternativa nättariffer för typkunden avses det för typkunden mest fördelaktiga alternativet. Med
effekt för respektive typkund avses abonnerad effekt.

Överföringskostnad
4.4 Överföringskostnad per överförd energimängd (öre/kWh)

Överföringskostnad avser summan av rörelsekostnad och avskrivningar enligt plan.

Leveranssäkerhet
4.5 Avbrottsfrekvens
4.6 Genomsnittlig avbrottstid (AIT)
4.7 Icke-levererad energi (ENS)

Ett avbrott definieras som en händelse när en abonnent eller abonnentgrupp är spänningslös
längre än 3 minuter. Avbrottsfrekvensen beräknas som antal avbrott dividerat med antal
abonnemang. Övriga uppgifter upprättas enligt UNIPEDE:s definitioner. Genomsnittlig avbrottstid
(Average interruption lime) beräknas som 8760*60*ENS/AD, där AD (Annual demand) motsvarar
årlig överförd energi. ENS avser Energy not supplied.



Särskild granskning av nätverksamhet

Allmänt råd om utformande av revisorsintyg avseende årsrapport för nätverksamhet

Intyg
för (den som bedriver nätverksamhet NN) avseende årsrapport beträffande nät-
verksamheten för räkenskapsåret l9xx.
I egenskap av revisor(er) i NN har jag (vi) granskat NNs årsredovisning för år l9xx i enlighet
med god revisionssed och avlämnat revisionsberättelse l9xx-xx.
Årsrapporten är upprättad enligt 3 kap. 1-3 §§ ellagen ( 1997:857), förordningen (1995:1145)
om redovisning av nätverksamhet och föreskriften (NUTFS 1995:1, 2-5 §§) om redovisning
av nätverksamhet och har hämtats ur NNs räkenskaper som har granskats av mig (oss).

Vid granskningen har inte framkommit något som tyder på att NNs redovis ningsrutiner
och internkontrol(system 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 nätverksamheten.

/alternativt/ Granskningen föranleder följande kommentarer/anmärkningar:
Datum

……………………
Namnförtydligande
Auktoriserade) revisorer) /godkänd(a) revisorer)

Övriga bestämmelser

8 § Nätmyndigheten kan efter ansökan medge dispens från dessa föreskrifter om särskilda
skäl föreligger.
Dessa föreskrifter4 och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 1996.
Dessa föreskrifter3 träder i kraft den 3 februari 1998 och skall tillämpas första gången i fråga
om årsrapport för nätverksamhet avseende det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31
december 1997.

BO LINDÖRN
Ulrika Sigerud (Chefsjurist)

Information om NUTFS
Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd kan beställas hos
NUTEK Förlag, Trycksaksexpeditionen, fax 08-681 92 05.

3 NUTES 1995:1
4 NUTES 1998:1 13
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