
    
   

   
   

 

    
 

 

Företagens ekonomi  

Information om undersökningen 

Användning och publicering 
Resultatet av Företagens ekonomi används främst som underlag för beräkning av national- och 
finansräkenskaper, där undersökningen utgör en av huvudkällorna. Med hjälp av statistiken 
kan företagssektorns bidrag till BNP, sparande, investeringar och förändringar av finansiella 
tillgångar och skulder räknas fram. Andra användningsområden är som underlag för analyser 
av kostnadsläge, produktivitetsutveckling, branschers ekonomiska utveckling samt 
nyckeltalsberäkningar. Användare av Företagens ekonomi är Eurostat (EU:s statistikkontor), 
Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, OECD, FN, departement, branschorganisationer, 
banker, redovisningsbyråer, forskare, företag, arbetsmarknadens parter, branschutredningar 
etc. 

Sammanställning av statistiken sker både på aggregerad nivå och i form av median- och 
kvartilvärden. Statistiken visas både på nationell nivå och branschmässigt avgränsad samt för 
industrisektorn även på regional nivå. Uppgifter om ett enskilt företag går aldrig att röja. 
Publicering av statistiken går att finna på www.scb.se. 

Undersökningens omfattning 
Företagens ekonomi, omfattar hela näringslivet (exkl. den finansiella sektorn). Undersökningen 
är uppdelad i tre olika delundersökningar: 

• Alla företag som står för en stor andel av produktionen i sin bransch får en blankett 
bestående av resultaträkning, balansräkning och investeringsspecifikation.  

• För resterande företag görs ett urval, de företagen som kommer med i detta urval får en 
resultaträkning som är baserad på företagets årsredovisning eller deklarationsuppgifter.  

• Ett urval av de företag som har gjort investeringar överstigande 5 mnkr får en blankett 
avseende investeringar. Investeringarna beräknas utifrån det räkenskapsschema som 
företaget har lämnat i deklarationen. 

 

För resterande företag inhämtas uppgifter från skatteverket, de standardiserade 
räkenskapsutdrag som företagen lämnar i samband med deklarationen. 

Blankettens uppställningsform 
Eftersom det finns både en funktions- och en kostnadsslagsindelad uppställningsform för 
resultaträkningen, ber vi er kontakta SCB om ni erhållit en blankett som inte följer företagets 
uppställningsform. 

Företagens ekonomi strävar efter att vara harmoniserad med svensk redovisningspraxis. Vid 
ifyllandet av blanketten är det lämpligt att utgå från årsredovisningen eller en resultatrapport 
för perioden och som hjälp finns definitioner av variablerna och kopplingar till BAS 2021 i 
blanketten.  
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Vad gäller resultat- och balansräkningen är blankettens vänsterspalt uppställd efter ÅRL:s 
uppställningsform, medan fördelningarna som ska göras till dessa poster går djupare än lagens 
uppdelning. Samtliga fördelningar är restlösa, vilket innebär att summan av variablerna i 
fördelningen ska överensstämma med den/de poster till vilken/vilka fördelningen är knuten. 

För vissa uppgifter i blanketten kan det vara resurskrävande att ta fram exakta uppgifter från 
bokföringen. Det är dock viktigt att få in uppgifter även avseende dessa poster och 
uppskattningar accepteras därför. 

Förtryckta ingående värden 
Vissa av de värden som lämnades i Företagens ekonomi föregående år är förtryckta i årets 
blankett. Om felaktiga värden har förtryckts ber vi er att justera uppgifterna till de korrekta.  

Redovisningsperiod 
Om er redovisning följer kalenderåret ska uppgifterna avse räkenskapsåret 2021. Om ni har 
brutet räkenskapsår, ska uppgifterna avse det räkenskapsår som avslutades under 2021 
(2020/2021). 

Redovisning i svenska kronor 
Alla uppgifter som lämnas till SCB ska vara i svenska kronor oberoende av vilken 
redovisningsvaluta som används. När ett företags statistikuppgifter grundar sig på en 
redovisning i euro finns särskilda omräkningsregler för hur posterna skall räknas om till 
svenska kronor. I princip gäller att resultaträkningen omräknas till periodens genomsnittskurs 
och balansräkningen till balansdagens kurs. Skatteverket informerar på sin webbplats, 
www.skatteverket.se, om vilka omräkningskurser som gäller. 

Återrapport 
Företag som sänder in sin ifyllda blankett inom föreskriven tid kommer att få en återrapport 
med nyckeltal. Denna innehåller lönsamhets-, likviditets- och soliditetsmått. 
Återrapporteringen visar företagets egna nyckeltal samt nyckeltal för den bransch som 
företaget tillhör enligt SCB:s Företagsregister. 

Uppgiftsskyldighet och sekretess  
Det föreligger lagstadgad skyldighet att lämna uppgifter till SCB. I Svensk författningssamling 
(SFS 2001:99) anges att statistiken är obligatorisk. Underlåtenhet att lämna uppgifter kan leda 
till vitesföreläggande. SCB:s särskilda föreskrifter avseende Företagens ekonomi finns 
publicerade i Statistiska centralbyråns författningssamling (SCB-FS 2022:13). 

I uppgiftslämnandet ingår det att i samband med att blanketten sänds in även skicka in 
företagets årsredovisning. För SCB:s räkning behöver årsredovisningen inte uppfylla alla 
formella krav som t.ex. underskrift av styrelsen. Den bör dock innehålla förvaltningsberättelse, 
resultat- och balansräkning med tillhörande noter samt i förekommande fall 
finansieringsanalys/kassaflödesanalys. 

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Vid publicering kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras 

http://www.skatteverket.se/

