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OM ANMÄLAN TILL ENERGIMARKNADSVERKET AV BOKSLUTEN 
FÖR NATURGASAFFÄRSVERKSAMHETER 

Energimarknadsverket har idag beslutat med stöd av 5 kap. 6 § 2 mom. naturgasmark-
nadslagen (508/2000) meddela följande föreskrift för anmälan till Energimarknads-
verket av boksluten för naturgasaffärsverksamheter. 

Denna föreskrift träder i kraft den 1 december 2001 och gäller tillsvidare. 

 

Direktör Asta Sihvonen-Punkka 

Gruppchef Antti Paananen 
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ENERGIMARKNADSVERKET  FÖRESKRIFT 

Dnr 351/01/2001 
Datum: 14.11.2001 
Giltighetstid: från och med 1.12.2001 tillsvi-
dare  
Författningsgrund: Naturgasmarknadslagen 
(508/2000) 5 kap. 6 § 2 mom. 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/30/EG 

 

Till företag som bedriver naturgasaffärsverksamhet 

Föreskrift för anmälan till Energimarknadsverket av boksluten för naturgasaffärsverksam-
heter 
 

Detta beslut tillämpas på anmälan till Energimarknadsverket av dels resultaträkningar och balans-
räkningar jämte tilläggsuppgifter för naturgasaffärsverksamheter som bedrivs av samma samfund, 
inrättning eller annan sammanslutning och som skall särredovisas enligt 5 kap. 1 § naturgasmark-
nadslagen (508/2000), dels bokslut för företag som bedriver naturgasaffärsverksamhet.  

1 § 

De företag som bedriver naturgasaffärsverksamhet skall för varje räkenskapsperiod tillställa Ener-
gimarknadsverket resultaträkningar och balansräkningar både för de särredovisade naturgasaffärs-
verksamheter som avses i naturgasmarknadslagen (508/2000) och för företaget. 

2 § 

De uppgifter som nämns ovan i 1 § skall årligen tillställas Energimarknadsverket före utgången av 
maj månad efter avslutad räkenskapsperiod, eller, om bolagsstämman då inte ännu har fastställt 
bokslutet, inom 14 dagar efter fastställandet av bokslutet. 

Uppgifterna skall ges från och med den räkenskapsperiod som börjat den 1 januari 2001, eller, om 
räkenskapsperioden då inte var avslutad, från och med den följande räkenskapsperiod som börjar 
efter detta datum. 

Då uppgifterna ges första gången skall också den ingående balansen för de naturgasaffärsverksam-
heter som avses i 5 kap. 1 § naturgasmarknadslagen (508/2000) och för företaget anmälas. 

3 § 

Detta beslut träder i kraft den 1 december 2001. 
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Normen finns att tillgå på Energimarknadsverket, adress: 

Energimarknadsverket 
Annegatan 34-36 A 
00100 Helsingfors 
telefon: 09 – 6220 360  

 


