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ALLMÄNT OM UNDERSÖKNINGEN

1.1

Syfte och användning

Syftet med undersökningen Industrins förbrukning av inköpta varor är att ge ett bättre underlag för beräkning av
bruttonationalprodukten (BNP) där industrin står för drygt 20 procent. Era uppgifter hjälper oss att få den detaljerade
information som krävs av underlaget till nationalräkenskapernas input- och outputtabeller för industrin.

1.2

Uppgiftsskyldighet och sekretess

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Om uppgifter som omfattas av
uppgiftsskyldigheten inte lämnas kan ni komma att föreläggas med vite att lämna uppgifterna. Statistiken regleras även
av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2017:5 och SCB-FS 2018:10).
Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med
Näringslivets Regelnämnd (NNR). Vid publicering kommer inga enskilda företag att kunna identifieras.

1.3

Redovisningsperiod

Uppgifterna ska i normalfallet avse kalenderåret 2018. För företag med brutet räkenskapsår ska uppgifterna avse den
räkenskapsperiod som avslutades under år 2018. Om två bokslut har upprättats under denna period, lämnas uppgifter
för det senaste bokslutet.

1.4

Överensstämmelse med undersökningen Företagens ekonomi

Eftersom undersökningen är en delundersökning till Företagens ekonomi är det mycket viktigt att det blir konsistens
mellan undersökningarna. Berörs ert företag av båda undersökningarna ska den totala kostnaden för råvaror och
förnödenheter överensstämma.
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BLANKETTEN

Råvaror och förnödenheter avser varor och material som förädlas. I avsnittet Råvaror och förnödenheter ska alla
insatsvaror samt underentreprenader som används i produktionen redovisas d.v.s. råvaror, halvfabrikat, tillsatsvaror,
lego- och monteringsarbete, produktemballage m.m. Varor levererade från annan verksamhetsenhet inom företaget
eller i förekommande fall inom kommissionärsförhållandet ska också ingå. Observera att handelsvaror samt
energikostnader i produktionen inte ska ingå i denna redovisning. Inköpta maskiner med varaktig livslängd som används
i produktionen ska heller inte redovisas i denna undersökning eftersom det klassas som inventarier.
För att förenkla rapporteringen har vi förtryckt det totala värdet av era råvaror och förnödenheter samt handelsvaror.
Värdet är hämtat från er inkomstdeklaration, SRU 2018 (standardiserade räkenskapsutdrag). Handelsvaror och
energikostnader i produktionen ingår i denna summa, men eftersom de inte ska ingå i rapporteringen ber vi er uppskatta
och exkludera värdet för dessa kostnader innan resterande summa fördelas ut på råvaror och förnödenheter.
Till er hjälp har vi tagit fram ett förslag på varor som vi tror kan förekomma i er bransch. Om ni saknar varor i varulistan
kan ni komplettera dessa i avsnittet Övriga, ej tidigare specificerade varor. De varunummer som står angivna på
blanketten är s.k. KN-nummer (Kombinerad Nomenklatur) som även används för utrikeshandelsvaror. Är ni osäker på
om en vara ingår i ett visst KN-nummer kan ni kontrollera det genom att söka på varan med hjälp av sökfunktionen som
finns i blanketten eller med hjälp av Tullverkets hemsida (www.tullverket.se).
Sista avsnittet i blanketten avser Produktemballage och övrigt. Med produktemballage menas sådant emballage som
ingår som en väsentlig, ofta integrerad del i slutprodukten. Kombinationsmaterial, t.ex. plastbelagd papp, ska klassas
efter det emballageslag som väger mest. Produktemballage avser även transportemballage så som lastpallar o.d. I
begreppet råvaror och förnödenheter ingår också direkta inköpskostnader som tull och frakt. Ingår de direkta
inköpskostnaderna i varans pris så redovisas de tillsammans med varans värde. I de fall kostnaderna inte ingår i varans
inköpspris ska de upptas i detta avsnitt. Lagerförändring ska också redovisas och i de fall förbrukning inte kan lämnas på
varunivå redovisas lagerförändringen separat.
Vi är medvetna om att det kan innebära problem att få fram de begärda uppgifterna ur redovisningen, främst beroende
på att redovisningssystem är upplagda på olika sätt. I dessa fall kan uppskattade/beräknade värden lämnas.
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VARIABELDEFINITIONER
Insatsvaror - varor och material som används i produktionen vid framställning av en produkt
Handelsvaror - varor som köps in och säljs vidare utan bearbetning
Inventarier - ett företags anläggningstillgångar (exempelvis maskiner) där livslängden är minst 3-5 år
Kommissionär - företag som bedriver verksamhet i eget namn för ett eller flera andra företags räkning
Legoarbete - tillverkning, förpackning eller distribution av produkt som utförs av annan uppdragstagare
Produktemballage - förpackning som innesluter en vara för att skydda den samt emballage vid transport
SRU (standardiserade räkenskapsutdrag) - inkomstdeklaration lämnad till Skatteverket
Underentreprenad - arbete som utförs av annan uppdragstagare och avser uppdragsgivarens huvudverksamhet
Verksamhetsenhet - om ett företag har flera sekundära branscher som är betydelsefulla sker uppdelning på
verksamhetsenheter utifrån branscherna

