Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen
 
(1980:100)
Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella
statistiken.
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Alla beloppsuppgifter lämnas i tusentals kronor. Beloppen anges i de priser som gällde vid investerings- tillfället
och beträffande förväntade investeringar i vid rapporttillfället gällande eller förväntade priser.
Uppgifter om framtida förhållanden lämnas frivilligt och får uppskattas.

1 Reala investeringar
Med investeringar avses anskaffning av materiella tillgångar med en beräknad livslängd av minst ett år, samt
ombyggnader och förbättringsarbeten som väsentligt höjer kapacitet, standard och livslängd. Investeringarna ska
redovisas brutto exklusive avdragsgill mervärdesskatt. Även investeringar som omkostnadsbokförts i bokföringen
ska medräknas. För investeringar utförda med egen personal upptas förutom material även löner och omkostnader.
Genomgående är det investeringar i Sverige som ska redovisas. Normalt avser periodens investeringar de
tillgångar som levererats under perioden, dvs. eventuella förskottsbetalningar ska inte medräknas. Vid större
investeringsprojekt som löper över flera år medräknas i årets investering den del som färdigställts under året.
Investeringarna ska fördelas på byggnader och maskiner. Detta gäller även större investeringsprojekt som löper
över flera år och som klassificeras som pågående nyanläggningar i bokföringen. Om exakt fördelning saknas
godtas en ungefärlig fördelning på byggnader och maskiner.
Med förväntad investering avses dels konkreta investeringsplaner, dels sådan förnyelse av maskiner m.m. som inte
omfattas av nuvarande investeringsplaner men som erfarenhetsmässigt kan förväntas äga rum.
Investeringar utförda i ny-, till - och ombyggnad av byggnader och markanläggningar
Avser investeringar i byggnader av olika slag som kontors-, affärs- och bostadshus m.m. Dessutom omfattas
markanläggningar som vägar, parkeringsplatser, planteringar m.m. samt arbeten för att göra marken plan eller fast,
uppförande av stödmurar, torrläggning av mark. Köp av fastigheter inkl mark ska inte ingå.
Investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel
Till maskiner och inventarier - nya och begagnade - räknas maskiner för direkt användning i produktionen,
verktyg, redskap, truckar, datorer, kommunikationsutrusning, maskinfundament, traversbanor, industrispår,
ledningar för kyl- och spillvatten m.m. Vidare ingår anordningar som behövs för att en kontors- eller
fabriksbyggnad ska vara användbar, t.ex. kontorsmöbler, lagerinredningar, varuhissar m.m.

2 Underhåll och reparationer
Med underhålls- och reparationsarbeten avses dels arbeten som bevarar eller i huvudsak återställer ett
kapitalföremål i dess ursprungliga skick, dels smärre ändringsarbeten som man normalt kan räkna med i
verksamheten. Förbättringar redovisas tillsammans med till- och ombyggnad.

3 Försäljning
Här avses uppgifter om försäljningsintäkter av begagnade investeringsobjekt (maskiner, inventarier,
transportmedel). Intäkter i samband med normal utrangering (t.ex. ersättning vid skrotning) ska inte ingå. Till
annat bolag överförda tillgångar vid uppdelning av verksamheten på flera juridiska personer redovisas som
försäljning.

4 Leasing
Det är uppgifter om finansiell leasing som efterfrågas. Här ska inköpspriset för den maskin eller bil som leasats
redovisas. Erlagd leasingavgift ingår inte. Inköpspriset finns ofta angivet i lesingavtalet. Uppgiften ska avse under
året nytecknade kontrakt.

