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Hej, 
 
Jag söker ert samråd berörande föreskrift för undersökning Företagens ekonomi.  Den nu gällande 
föreskriften för Företagens ekonomi behöver ersättas med en ny föreskrift. 1 § i den nu gällande 
föreskriften för Företagens ekonomi, SCB-FS 2021:09, måste uppdateras med den nya EU förordningen. 
Även den undersökningsspecifika variabellistan, som återfinns i bilagan och som det hänvisas till i 3 §, 
måste uppdateras.
 
Bifogat återfinns föreskrift med bilaga och konsekvensutredningen. 
 
Vi hoppas att ärendet kan tas upp på Regelrådets möte den 23 februari och önskat svarsdatum senast 1 
mars. 
 
Remissvar skall skickas till johanna.barryvallin@scb.se med kopia till registrator@scb.se .
 
Mvh 
Johanna Barry-Vallin 
_____ 
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Angående ny föreskrift för 
undersökningen 
Företagens ekonomi,      
Dnr 2022/0100 

Hej, 

Jag söker ert samråd berörande föreskrift för undersökning Företagens 

ekonomi. Den nu gällande föreskriften för Företagens ekonomi behöver 

ersättas med en ny föreskrift. 1 § i den nu gällande föreskriften för 

Företagens ekonomi, SCB-FS 2021:09, måste uppdateras med den nya 

EU förordningen. Även den undersökningsspecifika variabellistan, som 

återfinns i bilagan och som det hänvisas till i 3 §, måste uppdateras. 

Bifogat återfinns föreskrift med bilaga och konsekvensutredningen. 

Vi hoppas att ärendet kan tas upp på Regelrådets möte den 23 februari 

och önskat svarsdatum senast 1 mars. 

Remissvar skall skickas till johanna.barryvallin@scb.se med kopia till 

registrator@scb.se . 

 

Med vänlig hälsning 

Johanna Barry-Vallin 

  

 Regelrådet 
Box 4040 
102 61 Stockholm 

mailto:scb@scb.se
mailto:johanna.barryvallin@scb.se
mailto:registrator@scb.se


 Datum Version 1 av 13 
2022-02-07 1.0  

A2022/0100   
    

 

    
 

 

Konsekvensutredning vid 
regelgivning 

Föreskrifter om skyldighet för företag att lämna 

uppgifter till statistik om företagens ekonomi 
 

1 Inledning 
Statistiska centralbyrån (SCB) har för avsikt att utfärda föreskrifter om 

skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens 

ekonomi (FEK) med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den 

officiella statistiken. Föreskrifterna handlar om uppgiftsskyldighet för 

den officiella statistiken och statistik enligt EU-rättsakter. 

Rubriksättningen följer förordningen (2007:1244) om 

konsekvensutredning vid regelgivning. 

2 Utredning enligt 6 §  

2.1 Problemet och vad man vill uppnå 
Från och med den 1 januari 2021 regleras FEK i Europaparlamentets och 

Rådets förordning (EU) 2019/2152 av den 27 november 2019 om 

europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på 

området företagsstatistik, i dess lydelse enligt Kommissionens 

delegerade förordning (EU) 2021/1704. Rådets förordning 2019/2152 

ersätter den tidigare förordningen Europaparlamentets och Rådets 

förordning (EG) nr 295/2008 om statistik över företagsstrukturer, som 

upphävdes 31 december 2020. Eftersom den nya förordningen ska 

tillämpas från 1 januari 2021 omfattar den nu för första gången FEK för 

referensåret 2021. 

 

Det övergripande syftet med Företagens ekonomi (FEK) är att förse 

olika användare med underlag om utveckling och struktur med 

avseende på branscher och regioner. I undersökningen ingår samtliga 

av SCB registrerade företag exklusive de finansiella företagen. Den 

främsta användningen är underlag för nationalräkenskapernas (NR) 

beräkning av BNP på årsbasis och leverans av statistik till Eurostat. 

Enkät skickas ut årligen där en stor mängd ekonomiska variabler 

efterfrågas, exempelvis resultat- och balansräkning, investeringar och 
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varulager. Enkäten skiljer sig åt beroende på företagens storlek, 

bransch, samt vilket urval företaget ingår i. Enkäterna är i största 

möjliga mån anpassade efter företagens redovisning i exempelvis 

årsredovisningar och deklarationer. För de största företagen följer 

enkäterna Årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL, (genom FARs 

rekommendation RedR 1) och för övriga företag följer enkäterna 

utseendet i inkomstdeklarationen (SRU). Upplägget grundar sig på att 

företagen ska känna igen sig i uppställningarna utifrån att de upprättar 

årsredovisning och inkomstdeklaration. De största företagen följer till 

stor del redovisningsregelverket K3, som också är anpassat efter ÅRL. 

 
I SOU 2002:118 ”Utveckling och förbättring av den ekonomiska 

statistiken” framkom önskemål om att ta fram statistik över 

förbrukningen av insatsvaror inom tjänstesektorn och från 2006 har 

SCB fått medel för att regelbundet producera statistik kring 

tjänsteföretagens förbrukning (TFF). Syftet med undersökningen var att 

fylla en tidigare informationsbrist vid beräkningen av BNP och bidrog 

till att öka tillförlitligheten, kvaliteten och relevansen i beräkningarna i 

allmänhet och i synnerhet för framtagande av input-/outputtabeller. 

Dessa är av stort värde vid användandet av NR som underlag för analys, 

för ekonomiska eller politiska beslut m.m.  

Från och med undersökningsår 2019 har FEK utökats med en mer 

detaljerad kostnadsfördelning. Denna har tidigare samlats in av SCB i 

undersökningen Tjänsteföretagens förbrukning (TFF). TFF har 

genomförts som en fristående undersökning avseende undersökningsår 

2010-2014 (SCB-FS 2011:10, 2012:10, 2013:10, 2014:11, 2015:14).  

Resultaten från TFF 2010-2014 har använts i NR:s allmänna översyn 

som publicerades 2019. Uppgifterna finns inte tillgängliga i 

administrativa register och behöver därför inhämtas direkt ifrån 

företagen.  

Den nu gällande föreskriften för Företagens ekonomi behöver ersättas 

med en ny föreskrift. 1 § i den nu gällande föreskriften för Företagens 

ekonomi, SCB-FS 2021:09, måste uppdateras med den nya EU 

förordningen. Även den undersökningsspecifika variabellistan, som 

återfinns i bilagan och som det hänvisas till i 3 §, måste uppdateras. 

Variabeländringarna består av överförda variabler från TFF, en ny 

variabel för att mäta utbetalningarna av konsolideringsmedel inom 

sjukförsäkringen AGS samt variabler som läggs till eller ändras för att 

undvika fel i rapporteringen från företag. Slutligen föreslås en ändring i 

föreskriftens 2 § när det gäller tidpunkt för när uppgifterna ska lämnas. 

Bilagan ska ses som en bruttolista. Samtliga enkäter i Företagens 

ekonomi tillhandahålls elektroniskt via SCB:s insamlingsverktyg. Ett 

enskilt företags enkät skräddarsys utifrån företagets bransch och 

storleksklass och innehåller endast en delmängd av variablerna. Stora 
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företag får en mer omfattande enkät än små företag. Enkäten innehåller 

bl.a. en detaljerad fördelning av företagets intäkter, och från och med 

undersökningsår 2019 även en detaljerad fördelning av företagets 

kostnader. Fördelningen av intäkter respektive kostnader varierar 

mycket beroende på bransch. Generellt kan sägas att industriföretagen 

har en mindre omfattande intäkts- och kostnadsfördelning än 

tjänsteföretagen.  

 

2.2 Vilka alternativa lösningar som finns för det man vill 

uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte 

kommer till stånd 
Om ingen reglering kommer till stånd kommer uppgiftslämnarnas 

uppgiftsskyldighet fortfarande att omfatta en variabellista som inte är 

aktuell i förhållande till de uppgifter som SCB behöver samla in för att 

kunna producera statistiken. Då minskar möjligheterna att tillgodose 

nationalräkenskapernas och andra användares behov av tillförlitlig 

ekonomisk statistik. Om regleringen inte kommer till stånd blir även 

den rapportering som görs till EU, enligt de skyldigheter som Sverige 

har, bristfällig. 

Det är tvingande för SCB att följa den nya EU-förordningen 2019/2152. 

Förordningen medför utökade krav på rapportering i form av ett antal 

nya variabler och branscher. I första hand kommer befintliga SCB-

undersökningar, register och externa administrativa källor att användas 

för att möjliggöra leverans av de nya variablerna. FEK ser därför i 

dagsläget inget behov av att utöka enkäten p.g.a. den nya EU-

förordningen.  

SCB har kontrollerat om några av nedanstående utökade 

uppgiftslämnarkrav kan samlas in på annat sätt än via enkät till företag. 

Den utökade kostnadsfördelningen som överförs från TFF finns inte 

tillgänglig i administrativa register. Resultat- och 

balansräkningsuppgifterna för de största företagen samlas in under 

våren och vid denna tidpunkt finns inte SRU-uppgifterna tillgängliga. 

Undersökningens design baseras bl.a. på att de största företagen (som 

står för 35% av förädlingsvärdet) ska få högst prioritet, vilket bäst kan 

uppnås genom att samla in uppgifter från dessa företag på våren. 

2.3 Vilka som berörs av regleringen 
Exakt urvalsstorlek för FEK2021, som genomförs under 2022-2023, kan 

inte anges eftersom urvalet baseras på information från de 

standardiserade räkenskapsutdragen (SRU), som kommer SCB tillhanda 

i augusti 2022. Därför avser följande uppgifter FEK2020. 

Urvalsstorleken för FEK2021 kommer inte utökas på grund av den 

utökade detaljeringsgraden för kostnadsvariablerna. För FEK2020 

undersöktes de 440 största företagen i sin bransch med en omfattande 

enkät. Dessa skickades ut i maj (företag med kalenderår) samt augusti 
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2021 (företag med brutet räkenskapsår). I september 2021 undersöktes 

ett urval av de mindre företagen via en mindre enkät som innehåller 

företagens resultaträkning (SpecRR). Dessutom finns en separat enkät 

för investeringar (SpecI). En mindre del av företagen som får enkäter i 

september får en kombination av Spec-enkäterna (SpecRR och SpecI). 

Totalt sett omfattade septemberutsändningen 19 900 företag jämfört 

med 19 100 företag i FEK2019. 

Företagen återfinns inom alla näringslivets storleksklasser och 

branscher d.v.s. SNI 01-96 (exkl. 64-66 och 84) enligt Svensk 

Näringsgrensindelning (SNI2007). Industrins förbrukning av inköpta 

varor (INFI) är en årlig undersökning som undersöker industribranscher 

olika år enligt ett rullande schema. I FEK ska ytterligare specificering av 

variablerna v3189 ”Köpta tjänster och förvaltningskostnader” samt 

v3999 ”Övriga kostnader” göras av de företag som ingår i de branscher 

INFI undersöker aktuellt år. INFI har föreskrifter (SCB-FS 2017:5) som 

fastställer att de företag som får den mer omfattande enkäten i FEK 

även ska besvara undersökningen INFI. INFI:s föreskrifter har i 2 § – 

senaste lydelse genom SCB-FS 2021:10 – en hänvisning till FEK:ens 

föreskrifter. Eftersom det nu aktuella föreskriftsarbetet innebär att 

nuvarande föreskrifter upphävs och ersätts, har ändringsföreskrifter till 

2 § INFI:s föreskrifter tagits fram. Ändringsföreskrifterna innebär en 

hänvisning till de nya föreskrifterna. Förslaget är att fatta beslut om 

ändringsföreskrifterna i detta föreskriftsärende utan separat 

konsekvensutredning. 

TFF undersöktes tidigare enligt ett rullande schema under en 

femårsperiod. Urvalet i TFF bestod av ca 1 000 företag per år, vilket 

dimensionerats utifrån både uppgiftslämnarbörda och för att få bra 

skattningar i resultaten. I och med överflytten av variabler till FEK så 

kommer samtliga tjänstebranscher att få en mer detaljerad 

kostnadsfördelning enligt ett rullande schema under en treårsperiod. 

Denna förändring av periodicitet innebär att fler företag kommer få 

denna utökade detaljeringsgrad per år än om TFF genomförts som en 

fristående undersökning. I FEK2021 kommer branscherna SNI 45-47, 

52, 55-56 och 59-61 att undersökas, vilket betyder att samtliga företag 

inom dessa branscher får den utökade detaljeringsgraden. I FEK2020 

ingick ca 5 000 företag i branscherna.  När branscher undersöktes i den 

fristående TFF ingick ca 1000 företag baserat på TFF:s urvalskriterier. 

Utöver överförda variabler från TFF, så kommer ytterligare specificering 

av variablerna v3189 ”Köpta tjänster och förvaltningskostnader” samt 

v3999 ”Övriga kostnader” göras. Dessa variabler används idag redan för 

de företag som ingår i INFI.  

Fr.o.m. årgång 2012 erbjuds företagen som ska besvara enkäten SpecRR 

att läsa in sina uppgifter genom användande av SIE-filer (SIE är en 

standard för att utbyta redovisningsdata mellan olika program). Genom 

att koppla BAS-konton till FEK-variabler fylls en del av enkäten i 
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automatiskt så att företagen endast behöver fylla i uppgifter som inte 

finns kopplat till BAS-konton. Antalet företag som erbjuds detta 

insamlingssätt har ökat successivt. Idag erbjuds ca 15 000 företag, 

möjligheten att lämna uppgifter via SIE-filer. En majoritet av de företag 

som använder SIE-lösningen återfinns i tjänstebranscherna. 

År 2019 genomfördes ett mättekniskt test i form av kognitiva intervjuer 

av de variabler som förs över till FEK från TFF. Ett antal företag valdes 

ut utifrån önskemålet att de skulle representera olika branscher och 

storlekar. Företagen har i intervjuerna fått lämna synpunkter kring de 

överförda variablerna. De förändringsförslag som bedömdes förbättra 

uppgiftslämnarnas förståelse av variablerna infördes i FEK2019. Det har 

även gjorts mindre mättekniska tester under år 2020 och år 2021 för de 

återstående variabler som förs över till FEK från TFF. En mätteknisk 

granskning av enkät, missiv, instruktioner och uppgiftslämnarsida 

avseende FEK genomfördes år 2014. 

Grundstommen till Företagens ekonomi är det SRU-material som SCB 

har tillgång till via Skatteverket. SCB använder denna administrativa 

källa för att förtrycka uppgifter, vilka företagen sedan får specificera 

ytterligare i enkäterna. Sammantaget innebar det för FEK2020 att        

19 944 företag tillfrågades genom en enkät i FEK. För näringslivets 

återstående cirka en miljon företag används endast det administrativa 

materialet som källa. 

2.4 De bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt 

grundar sig på 
Statistiska centralbyråns beslutanderätt grundar sig på 15§ 

förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Näringsidkare 

har uppgiftsskyldighet enligt 7 § lagen (2001:99) om den officiella 

statistiken och 5 § förordningen om den officiella statistiken. SCB är 

statistikansvarig myndighet för statistiken enligt bilagan till 

förordningen, ämnesområdet Näringsverksamhet. 

SCB använder i så stor utsträckning som möjligt administrativa 

uppgifter för statistikframställningen. De uppgifter som efterfrågas i 

enkäterna i Företagens ekonomi finns vid undersökningstidpunkten 

inte tillgängliga via någon administrativ källa. Direktinsamling från 

företagen är således den enda framkomliga vägen för SCB att få tillgång 

till data.  

Det pågår ett samarbetsprojekt mellan SCB, Bolagsverket och 

Skatteverket om inlämning av digitala årsredovisningar, vilket på några 

års sikt kommer att kunna ge värdefullt informationsutbyte mellan 

myndigheterna. SCB har inom ramen för detta arbete även påbörjat ett 

arbete för att möjliggöra direkt inläsning av statistiska rapporter direkt 

från företagens ekonomisystem, så kallad maskin-till-maskin (M2M)-

lösning. I ett första steg publicerades i december 2020 en taxonomi som 
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omfattar rapporter för statistikrapportering per månad och kvartal och i 

november 2021 publicerades den årliga delen i taxonomin för 

företagsekonomisk statistikrapportering (FEKY).  

SCB kommer förhoppningsvis att kunna minska och förenkla 

direktinsamlingen framöver från företag tack vare inlämning av digitala 

årsredovisningar samt inlämning av statistiska rapporter via M2M.  

2.5 Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser 

regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna 

för de övervägda regleringsalternativen 

2.5.1 Administrativa kostnader 
Den nya EU-förordningen 2019/2152 av den 27 november 2019 om 

europeisk företagsstatistik innehåller nya krav på statistik som ska 

levereras till EU. Den nya förordningen har inte föranlett några nya 

uppgiftslämnarkrav.  

Företag, som berörs av en utökning av antalet variabler eller en 

förändring av redan existerande variabler, får information i samband 

med att nya uppgifter ska lämnas till undersökningen. Informationen 

består i att variabler som tillkommit eller ändrats förtrycks. De företag 

som berörs av de överförda variablerna från TFF får information kring 

detta i informationsbrevet. 

När TFF genomfördes som en fristående undersökning uppskattades 

tidsåtgången för att besvara enkäten till ca 1,5 timme per företag. I och 

med överflytten av de första variablerna till FEK i FEK2019 så 

beräknades tidsåtgången för att rapportera på dessa variabler endast 

uppgå till ca 30 minuter per företag. Tidsbesparingen beror på att 

antalet variabler som överförs är betydligt färre per bransch än vad som 

ingick i TFF:s enkäter. Utifrån den mättekniska granskningen har 

variablerna legitimerats utifrån vad företagen kan rapportera. 

Inför FEK2020 analyserades svarstiden som företag lämnat i FEK2019-

enkäterna. I alla enkäter ingår en fråga om tidsåtgång för besvarande av 

enkätfrågorna. Analysen jämförde tidsåtgången mellan de företag som 

fick den utökade TFF-enkäten jämfört med de företag som inte fick den. 

Totalt svarade 2/3-delar av företagen på frågan om ifylld tid. 

Genomsnittstiden skiljde sig endast med 5 minuter mellan de båda 

svarande grupperna. Det framgick därmed att TFF inte nämnvärt ökade 

uppgiftslämnarbördan för företagen. I FEK2020 ser vi ingen förändring i 

tidsåtgång mellan de företag som fick den utökade TFF-enkäten jämfört 

med de företag som inte fick den. Beräkningen av en ökad 

uppgiftslämnarbörda i FEK2021 måste vi ändå beakta och i vår 

beräkning ökar bördan med 10 min per företag.  
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Det finns flera anledningar till varför tidsåtgången inte blev så mycket 

högre för de företag som fick TFF-utökningen. Variablerna har i stor 

utsträckning en koppling till BAS-kontoplanen och i och med detta 

finns även koppling till företagens SIE-filer. I FEK förtrycks 

summaposter från SRU som företagen ska fördela på de ingående 

specifikationerna. Detta är en hjälp som inte fanns i den fristående 

TFF-undersökningen, och är därmed en tidsbesparing för företagen. 

Allt detta sammantaget ger en uppskattad lägre tidsåtgång efter 

överföring till FEK än om TFF fortsatt samlats in som en fristående 

undersökning. En ytterligare aspekt är att företagen får en 

undersökning mindre att svara på i och med att variabler från TFF förts 

över till FEK. Initialkostnaden för att svara på ytterligare en enkät 

försvinner.  

Olika ändringar ger upphov till olika stora arbetsinsatser för 

uppgiftslämnarna. De flesta av de efterfrågade uppgifterna finns 

tillgängliga i företagens ekonomisystem. Vissa uppgifter kan hämtas 

direkt från en årsredovisning (t.ex. balansräkningsuppgifter), medan 

andra uppgifter efterfrågas på en mer detaljerad nivå och därmed kräver 

en lite större arbetsinsats att sammanställa. Specifikationen av 

resultaträkningens poster kräver att uppgifter tas fram på kontonivå 

från bokföringen. Företag som följer BAS-kontoplanen har en fördel, 

jämfört med företag som följer andra kontoplaner. Specifikationen av 

kostnader, inklusive de överförda variablerna från TFF, följer till stor 

del BAS-kontoplanen, medan specifikationen av intäkter oftast 

efterfrågas på en mer detaljerad nivå än företagen själva väljer att följa 

upp den egna verksamheten. Sannolikheten för mätfel ökar ju mer 

detaljerade uppgifter som efterfrågas. Specifikationerna av intäktssidan 

i resultaträkningen riskerar därför att ha mer omfattande mätproblem 

än de specifikationer som efterfrågas avseende kostnaderna. Under 

2.5.2 beskrivs de ändringar som är aktuella i den nya föreskriften. 

2.5.2 Tillagda variabler 
Tillägget av variabler för FEK2021 har gjorts utifrån NR:s behov 

av detaljerade förbrukningsuppgifter inom näringslivet för 

beräkning av BNP samt för att säkerställa beräkningen av 

produktionsvärdet, vilket också är en del av BNP-beräkningen. 

Överförda variabler från TFF har efter mätteknisk granskning 

bearbetats. Vissa av variablerna kommer att användas i flertalet 

branscher. För att underlätta förståelsen hos företagen har 

variabelns namn anpassats för respektive bransch. I nedan tabell 

visas det variabelnamn som kommer att användas i flest 

branscher.  
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Tabell 1 Variabler som överförts från TFF till specifikationen av 
råvaror och förnödenheter i FEK.  

Variabel Namn Baskonto 

v3647 Inköp av fossila drivmedel, t.ex. bensin och diesel Del av 40-49 

v3617 Kostnader för färg, lack och tryckfärger m.m. Del av 40-49 

v3619 Kostnader för avisningsvätska (deicing) Del av 40-49 

v3633 Inköp av motorfordon inkl. begagnade Del av 40-49 

v3675 Sändning och programkostnader Del av 40-49 

v3685 Ersättning till fastighetsägare Del av 40-49 

v3731 

Kostnader för inhyrda kockar, hovmästare eller 

serveringspersonal 

Del av 40-49 

v3732 Kostnader för inhyrda maskiner Del av 40-49 

v3733 Styling och stilanalys inom hår- och skönhetsvård Del av 40-49 

v3734 

Inköp av tjänster från reklambyrå eller 

marknadsundersökningsföretag  

Del av 40-49 

 

I tabell 2 följer variabler som fått nya namn för att öka företagens 

förståelse av vad som ska ingå i variabeln. Ändringarna bygger på det 

mättekniska testet som genomfördes under 2021.  

Tabell 2 Kostnadsvariabler som fått nytt namn i specifikationen av 
råvaror och förnödenheter, baskonto del av 40-49, i FEK.  

Variabel Nytt namn Nuvarande namn 

v3646 Inköp av icke-fossila drivmedel, t.ex. 

biogas 

Inköp av biogas 

v3626 Kostnader för datautrustning (hårdvara) 

inkl. reservdelar, med en livslängd på 

mindre än 3 år 

Kostnader för datautrustning 

(hårdvara) inkl. reservdelar 
 

 

Ovanstående förändringar i tabell 1-2 gäller endast företag inom 

branscherna SNI 45-47, 52, 55-56 och 59-61. Variablerna kommer ingå i 

urvalet för företag som svarar på den fullständiga enkäten samt SpecRR 

enkäten, i FEK2020 totalt 5 000 företag. Samtliga företag kommer inte 

att få samtliga nya variabler, utan variablerna är anpassade till 

företagets bransch. Tiden för uppgiftslämnandet bedöms utökas med 10 

minuter per företag, se avsnitt 2.5.1, totalt 50 000 minuter. Den 

utökade tiden består av att notera att det finns en utökad fördelning att 

fördela kostnaderna på, samt att ta ställning till vilka av dessa som 

värden ska rapporteras på och ta fram uppgifterna ur systemen.  
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Tabell 3 Variabel som lagts till i övriga rörelseintäkter i FEK.   

Variabel Nytt namn Baskonto 

v0451 Utbetalning från Fora/AGS Del av 3990 

 

Afa Sjukförsäkring, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO, har beslutat 

att utbetala konsolideringsmedel som finns inom AGS-försäkringen. 

Utbetalningen baseras på tidigare återbetalningar av AGS-premier för 

åren 2004-2008. Utbetalningen administreras av Fora och Pensionsvalet 

och riktar sig till företag som den 15 december 2020 hade ett gällande 

försäkringsavtal med Afa Sjukförsäkring avseende Avtalsgrupp-

sjukförsäkring, AGS. Variabeln är ny i specifikationen för övriga 

rörelseintäkter och kommer finnas i blanketten för referensår 2021 och 

2022.  FEK behöver kunna särskilja utbetalningen från intäkter för 

företagets normala produktion för att undvika påverkan på BNP. 

 

Tiden för uppgiftslämnandet bedöms utökas med 5 minuter per företag. 

Variablerna kommer att ingå i urvalet för företag som svarar på den 

fullständiga enkäten samt SpecRR enkäten, i FEK2020 totalt 19 994 

företag. Det totala uppgiftslämnandet för den nya variabeln är 99 970 

minuter. Den utökade tiden består av att notera att det finns en utökad 

fördelning av övriga rörelseintäkter, ta ställning till vilka variabler som 

värden ska rapporteras på samt att ta fram uppgifterna ur systemen.  

2.5.3 Uppgiftslämnarnas kostnader 
Efter en genomgång av svarstiden, se 2.5.1, så är SCB:s antagande 

att utökningen av variabler kommer att öka rapporteringen med 10 

minuter, vilket antogs i förra årets konsekvensutredning.  

Nedan visas dels en kalkyl över uppgiftslämnarnas kostnader i 

nuvarande undersökning (FEK2020), och dels en kalkyl över 

beräknade kostnader med föreslagna förändringar för FEK2021. 

Timkostnaden för uppgiftslämnarna har i beräkningarna antagits vara 

893 kr. I beräkningen av timkostnaden ingår lön, sociala avgifter, 

lokaler m.m. Uppgiften är hämtad från SCBs årsredovisning för 2020. 

Tidsåtgången i tabell 4 baseras på den frivilliga uppgift om tidsåtgång 

som företagen lämnade i FEK2020 och i tabell 5 har tidsåtgången 

uppskattats (se 2.5.1–2.5.3). 

Urvalet för FEK2021 baseras på information från de standardiserade 

räkenskapsutdragen, som kommer SCB tillhanda i augusti 2022. Detta 

innebär att exakt urvalsstorlek ännu inte kan anges. Uppgift om antal 

företag baseras på föregående års urval. Årets urval kommer med stor 

sannolikhet att ligga ungefär på samma nivå. 
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Tabell 4 Totalkalkyl över uppgiftslämnarnas kostnader före 

införda ändringar 

Årgång 2020 Antal Tidsåtgång 

per företag 

(timmar) 

Timkostnad Totalt (tkr) 

Fullständig 

enkät  

440 9,22 893 3 622 

Höst-

enkäterna 

SpecRR och 

SpecI 

19 554 1,82 893 31 780 

Summa före 

förändringar  

19 994   35 402 

 

Uppskattade antal timmar hämtas från variabeln "ifylld tid" som finns 

med i alla SCBs enkäter. SCB har genomfört en mätteknisk granskning 

av frågan ”ifylld tid” vilket medförde att frågeställningen ändrades i 

SCBs samtliga undersökningar fr.o.m. referensår 2019. Förändringen 

medförde ett metodbyte i FEK av beräkningen av genomsnittstiden för 

uppgiftslämnandet. Resultatet av genomsnittstiden för ifylld tid har 

ökat sen metodbytet. Till viss del kan också effekterna av pandemin 

bidra till den ökade bördan, vilket ett flertal företag vittnar om vid 

kontakt med dem. Den skattade totala uppgiftslämnarkostnaden före 

införda ändringar beräknas till 35 402 tkr. 

Uppskattade förändringar av kostnader för företagen till följd av de 
ändrade uppgiftslämnarkraven i de föreslagna föreskrifterna för 
FEK2021: 

Beräkning av tidsåtgång för årgång 2021 baseras på samma tidsåtgång 

som i FEK2020 med tillägg av den utökning av uppgiftslämnartiden de 

föreslagna förändringarna medför. Förändringarna påverkar drygt en 

fjärdedel av de företag som ingår i urvalet. Totalt sett beräknas 

tidsåtgången öka med 50 000 minuter + 99 970 minuter = 149 970 

minuter (se avsnitt 2.5.1-2.5.3). I beräkningen nedan har tidsåtgången i 

timmar räknats om till ett genomsnitt för alla företag i urvalet. 

Beräknat på samtliga företag i urvalet ökar uppgiftslämnartiden med 

0,12 timmar. 
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Tabell 5 Totalkalkyl över uppgiftslämnarnas kostnader inkl. 

de förändringar som föreslås i de föreslagna föreskrifterna 

 Antal Tidsåtgång 

per företag 

(timmar) 

Timkostnad Totalt (tkr) 

Fullständig 

enkät  

440 9,34 893 3 670 

Höst-

enkäterna 

SpecRR, 

SpecI 

19 554 1,92 893 33 527 

Summa efter 

förändringar 

19 994   37 197 

 

Den skattade totala uppgiftslämnarkostnaden efter införda ändringar 

beräknas till 37 197 tkr. Den ökade arbetskostnaden beräknas alltså till 

1 795 tkr (jämfört med tabell 5) om samtliga företag besvarar enkäten.  

Uppgiftslämnarkostnaden när TFF genomfördes som fristående 

undersökning uppskattades till 1 686 tkr för de branscher som omfattas 

av FEK2021. Den utökning som görs i FEK p.g.a. införande av TFF 

motsvarar inte uppgiftslämnarkostnaden för TFF utan att ha tagit en 

ökad timkostnad i beaktande. Uppgiftslämnarkostnaden bedöms vara 

något högre första gången ett företag besvarar den utökade enkäten 

eftersom de kan behöva lägga mer tid på att hämta efterfrågade 

uppgifter ur sina system. 

I övrigt bedömer vi att företagen inte har några ytterligare kostnader 

för de ändringar som föreslås jämfört med nu gällande föreskrift (SCB-

FS 2021:09). 

2.6 Bedömning av om regleringen överensstämmer med 

eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges 

anslutning till Europeiska unionen 
Sverige har enligt den nya EU-förordningen ”Europaparlamentets och 

Rådets förordning (EU) 2019/2152 av den 27 november 2019 om 

europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på 

området företagsstatistik” skyldighet att på årsbasis leverera data till 

Eurostat. Även preliminära resultat levereras enligt ovanstående 

förordning till Eurostat. Exempel på variabler som samlas in är dels 

sådana från resultat- och balansräkningar, men även beräknade 

variabler. För dessa krävs insamling av ett antal variabler som ligger till 

grund för beräkningarna. Några exempel på beräknade variabler är 

produktionsvärde, förbrukningsvärde och förädlingsvärde. För vissa 

branscher krävs mer detaljerad fördelning av nettoomsättning på olika 

intäktsslag, exempelvis företag inom handel och företagstjänster.  
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Förutom krav från EU används undersökningens resultat i NR:s 

årsberäkningar. I beräkningen av produkträkenskaperna används 

intäkts- och kostnadsfördelningen från FEK som en av huvudkällorna. 

Dessutom är uppgifterna om lager och investeringar i materiella 

anläggningstillgångar viktiga i dessa beräkningar. Delar av uppgifterna 

i balansräkningen används av Finansräkenskaperna för beräkning av 

finansiellt sparande.  

EU-förordningen ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

549/2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet 

i Europeiska unionen” reglerar Sveriges skyldighet att lämna uppgifter 

avseende Nationalräkenskaper till EU. Eftersom uppgifter från FEK 

används som underlag i beräkningar gällande NR påverkas FEK indirekt 

av EU-förordningen för Nationalräkenskaperna. 

Nedan följer en redovisning av hur EU-rätten föranlett de ändrade 

uppgiftslämnarkrav som föreslås i de nya föreskrifterna: 

Benämningarna av variablerna v3646 och v3626 har ändrats för att 

förtydliga för uppgiftslämnarna vilka slags kostnader som ska 

rapporteras. De överförda variablerna från TFF eller variabeln v0451 i 

övriga rörelseintäkter är inte direkt reglerade av EU-rätt, däremot så 

påverkas de indirekt av att de ingår i NR:s beräkningar av 

produktionsvärdet och förbrukningsvärdet i produkträkenskaperna. De 

variabeländringar som nämnts i tabell 1-3 är därmed inte en följd av 

ändringar i EU-rätten. 

2.7 Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det 

gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov 

av speciella informationsinsatser 
Föreskriften behöver träda i kraft senast den 22 april 2022 för att kunna 

användas vid insamlingen av FEK2021. April bedöms som en bra månad 

att skicka ut undersökningen även sett ur företagens synvinkel. Då 

många har kalenderår som räkenskapsår har de flesta vid denna 

tidpunkt avslutat bokslutsarbetet. De företag som berörs av de 

överförda variablerna från TFF får information kring detta i 

informationsbrevet. Enligt vår bedömning är det inte nödvändigt att 

särskilt informera företagen om ovan beskrivna förändringar eftersom 

de företag som berörs får de nya och ändrade variablerna förtryckta i sin 

enkät. 
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3 Utredning enligt 7 § 

3.1 Antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är 

verksamma i samt storleken på företagen 
Avsnittet avhandlas under rubrik 2.3.  

3.2 Vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för 

företagen och vad regleringen innebär för företagens 

administrativa kostnader 
Avsnittet avhandlas under rubrik 2.5.  

3.3 Vilka andra kostnader den föreslagna regleringen 

medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten 

som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna 

regleringen 
Utöver det som avhandlas under rubrik 2.5 ser SCB inga ytterligare 

kostnader till följd av de föreslagna variabeländringarna för företagen. 

3.4 I vilken utsträckning regleringen kan komma att 

påverka konkurrensförhållandena för företagen 

SCB bedömer att undersökningen Företagens Ekonomi inte har någon 

avgörande påverkan på företagens konkurrensförhållanden. 

3.5 Hur regleringen i andra avseenden kan komma att 

påverka företagen 
SCB bedömer att undersökningen Företagens Ekonomi inte har någon 

avgörande annan påverkan på företagen. 

3.6 Om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid 

reglernas utformning 
Fokus vid insamlingen ligger, som tidigare nämnts, på de största 

företagen. De minsta företagen väljs bara ut i undersökningen om det är 

nödvändigt för täckningen i branscher med få företag eller där 

majoriteten av företagen är små. Urvalet görs genom att varje företag 

tilldelas en urvalssannolikhet proportionellt mot företagets relativa 

storlek (omsättning) i den bransch där företaget ingår. De minsta 

företagen kan aldrig få en fullständig enkät. De enkäter som kan 

komma ifråga för små företag är de som skickas ut på hösten och där 

förtrycks värden från SRU som stöd för ifyllandet. De flesta 

höstföretagen (90%) erbjuds även möjligheten att skicka in sina 

uppgifter via SIE-fil. En kartläggning har visat att mediantiden för 

ifyllandet för uppgiftslämnare som använder SIE-fil endast uppgår till 

hälften jämfört med mediantiden för uppgiftslämnare som valt bort 

denna möjlighet. 
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 den xx xx 2022 

 

Statistiska centralbyråns föreskrifter 

om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om 

företagens ekonomi; 
 

beslutade den xx xx 2022. 
 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord-

ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

 

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till 

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/2152 av den 27 november 

2019 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på 

området företagsstatistik, i dess lydelse enligt Kommissionens delegerade 

förordning (EU) 2021/1704. 

 

2 § Företag med verksamhet enligt SNI-kod 01-96, exklusive 84 enligt Svensk 

näringsgrensindelning (SNI 2007) ska på begäran lämna uppgifter om företagens 

ekonomi till SCB. 

 

3 § De begärda uppgifterna ska lämnas senast den 21 maj, den 10 september eller 

den 24 september varje år. Uppgifterna ska avse förhållandena under närmast 

föregående kalenderår. Om företaget har haft brutet räkenskapsår ska 

uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutas senast april månad det år 

undersökningen genomförs. 

 

4 § De uppgifter som ska lämnas avser uppgifter om intäkter och kostnader, 

varulager, sysselsättning, investeringar, handelsmarginaler samt tillgångar och 

skulder enligt vad som föreskrivs i bilagan. 

 

5 § Uppgifterna ska lämnas elektroniskt i enlighet med specifikationerna i 

bilagan eller på den blankett som erhålls vid begäran från SCB. 

 

6 § Om det finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid 

senare tidpunkt än vad som anges i 3 §. 

 

__________ 

 

Denna författning träder i kraft den 22 april 2022, då Statistiska centralbyråns 

föreskrifter (SCB-FS 2021:9) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till 

statistik om företagens ekonomi upphör att gälla. 

 

 

På Statistiska centralbyråns vägnar 

 

 

 

JOAKIM STYMNE   

(Generaldirektör) 

Christina Thörne 

   (Ekonomisk statistik och analys) 
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Variabelbeteckning Variabel 

  

f0100 Årets totala fakturering 

f0101 Nettoomsättning inkl. punktskatter 

f0102 Punktskatter 

f0103 Nettoomsättning 

f0106 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning 

f0111 Aktiverat arbete för egen räkning 

f0116 Övriga rörelseintäkter 

f0119 Resultat av fastighetsförsäljning 

f0121 Råvaror och förnödenheter 

f0122 Kostnader för sålda varor 

f0123 Handelsvaror 

f0124 Bruttoresultat 

f0126 Övriga externa kostnader 

f0127 Försäljningskostnader 

f0128 Personalkostnader 

f0129 Administrationskostnader 

f0131 Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella/immateriella anläggningstillgångar 

f0132 Forskning- och utvecklingskostnader 

f0133 Kostnader för produktion och förvaltning 

f0134 Försäljnings- och administrationskostnader 

f0136 Nedskrivningar av omsättningstillgångar (inkl. återföringar) utöver normala nedskrivningar 

f0137 Summa kostnader 

f0139 Övriga rörelsekostnader 

f0140 Rörelseresultat 

f0141 Resultat från andelar i koncernföretag 

f0142 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 

f0143 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 

f0144 Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i 

f0146 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

f0155  Nedskrivningar av finansiella anläggnings-tillgångar och kortfristiga placeringar 

f0156 Räntekostnader och liknande resultatposter 

f0157 Summa finansiella intäkter och kostnader 

f0160 Resultat efter finansiella poster 

f0171 Bokslutsdispositioner 

f0181 Skatt på årets resultat 

f0190 Årets resultat 

f0301 Fakturerat men ej resultatavräknat vid årets början (IB) 

f0302 Fakturerat men ej resultatavräknat vid årets slut (UB) 

f0401 Försäljning till svenska företag inom koncernen 

f0402 Försäljning till övriga svenska kunder 

f0403 Försäljning till utländska företag inom koncernen 

f0404 Försäljning till övriga utländska kunder 

f0405 Försäljning till svenska företag inom koncernen 

f0406 Försäljning till övriga svenska kunder 

f0407 Försäljning till företag inom koncernen i annat EU-land 

f0408 Försäljning till övriga kunder i annat EU-land 

f0421 Försäljning till företag inom koncernen i land utanför EU 

f0422 Försäljning till övriga kunder i land utanför EU 

f0432 Hyresintäkter 
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f0434 Arrendeintäkter 

f0435 Intäkter från uthyrning av personal 

f0436 Licensintäkter, royalties och franchiseintäkter 

f0437 Provisionsintäkter 

f0441 Övriga erhållna bidrag 

f0442 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 

f0443 Vinst vid avyttring av materiella och immateriella anläggningstillgångar 

f0444 Sysselsättningsstöd, investeringsbidrag 

f0448 Övrigt, var god ange vad 

f0449 Övrigt 

f0821 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 

f0822 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 

f0823 Överfört från balanslåneposter 

f0826 Nedskrivning (inkl. återföringar) av materiella anläggningstillgångar 

f0827 Nedskrivning (inkl. återföringar) av immateriella anläggningstillgångar 

f0841 Erhållna bidrag redovisade som kostnadsreduktion 

f0842 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 

f0843 Vinst/förlust vid avyttring av materiella och immateriella anläggningstillgångar 

f0844 Omstruktureringskostnader 

f0848 Övrigt, var god ange vad 

f0849 Övrigt 

f0951 Förändring av periodiseringsfond 

f0956 Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan 

f0961 Koncern- och kommissionärsbidrag 

f0969 Övriga bokslutsdispositioner 

f4000 Tecknat, ej inbetalt kapital 

f4002 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 

f4004 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 

f4006 Hyresrätter och liknande rättigheter 

f4008 Goodwill 

f4010 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 

f4012 Summa immateriella anläggningstillgångar 

f4014 Byggnader och mark 

f4020 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

f4022 Inventarier, verktyg och installationer 

f4024 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

f4026 Pågående nyanläggningar avseende maskiner och inventarier 

f4027 Pågående nyanläggningar avseende byggnader och markanläggningar 

f4028 Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

f4029 Balanslåneposter 

f4030 Summa materiella anläggningstillgångar 

f4032 Andelar i koncernföretag 

f4034 Fordringar hos koncernföretag 

f4036 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 

f4038 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 

f4039 Ägarintressen i övriga företag 

f4040 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

f4041 Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i 

f4042 Lån till delägare eller till delägare närstående 

f4043 Uppskjuten skattefordran 

f4044 Andra långfristiga fordringar 

f4046 Summa finansiella anläggningstillgångar 

f4048 Summa anläggningstillgångar 

f4049 Exploateringsfastigheter 

f4050 Varulager m.m. 

f4052 Kundfordringar 
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f4054 Fordringar hos koncernföretag 

f4055 Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i 

f4056 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 

f4057 Aktuell skattefordran 

f4058 Övriga fordringar 

f4060 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

f4062 Summa kortfristiga fordringar 

f4064 Summa kortfristiga placeringar 

f4065 Andelar i koncernföretag 

f4066 Kassa och bank 

f4067 Övriga kortfristiga placeringar 

f4068 Summa omsättningstillgångar 

f4070 Balansomslutning tillgångar 

f4201 Aktiekapital 

f4203 Inbetalda insatser 

f4205 Stiftelsekapital 

f4207 Överkursfond 

f4209 Uppskrivningsfond 

f4211 Reservfond 

f4212 Fond för utvecklingsutgifter 

f4213 Dispositionsfond 

f4215 Balanserat resultat 

f4217 Årets resultat 

f4219 Statskapital 

f4221 Bundna reserver 

f4223 Utdelning till staten 

f4225 Summa eget kapital 

f4227 Obeskattade reserver 

f4229 Periodiseringsfonder 

f4233 Ackumulerade överavskrivningar 

f4235 Övriga obeskattade reserver 

f4237 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

f4239 Avsättningar för skatter 

f4241 Övriga avsättningar 

f4243 Summa avsättningar 

f4245 Obligationslån 

f4247 Skulder till kreditinstitut 

f4249 Skulder till koncernföretag 

f4251 Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 

f4252 Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i 

f4253 Övriga långfristiga skulder 

f4255 Summa långfristiga skulder 

f4257 Skulder till kreditinstitut 

f4259 Förskott från kunder 

f4261 Pågående arbeten 

f4263 Övriga förskott från kunder 

f4265 Leverantörsskulder 

f4267 Växelskulder 

f4269 Skulder till koncernföretag 

f4271 Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 

f4272 Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i 

f4273 Aktuella skatteskulder 

f4275 Övriga skulder 

f4277 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

f4279 Summa kortfristiga skulder 

f4281 Balansomslutning eget kapital och skulder 
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f4401 Fartyg 

f4402 Rälsfordon 

f4403 Flygplan 

f4404 Övriga maskiner och andra tekniska anläggningar 

f4411 Pågående nyanläggningar avseende fartyg 

f4412 Pågående nyanläggningar avseende rälsfordon 

f4413 Pågående nyanläggningar avseende flygplan 

f4501 Bokfört ingående eget kapital 

f4502 Nyemission inkl. överkurs 

f4503 Förändring av uppskrivningsfond samt fondemission mot uppskrivning av anläggningstillgångar 

f4504 Ökning/minskning av insatskapital 

f4505 Utdelning för föregående räkenskapsår 

f4506 Koncernbidrag 

f4507 Aktieägartillskott 

f4508 Återbäring 

f4509 Ränta på insatskapital 

f4510 Förändring av reservfonden 

f4511 Egna insättningar/uttag 

f4512 Övriga förändringar 

f4513 Årets resultat 

f4514 Bokfört utgående eget kapital 

f5501 Planenligt restvärde vid årets början 

f55010 Planenligt restvärde vid årets början  

f55011 Planenligt restvärde vid årets början 

f55012 Planenligt restvärde vid årets början 

f55015 Planenligt restvärde vid årets början 

f55016 Planenligt restvärde vid årets början 

f55017 Planenligt restvärde vid årets början 

f55018 Planenligt restvärde vid årets början 

f55019 Planenligt restvärde vid årets början 

f5502 Årets anskaffning av maskiner och inventarier (exkl. legal fusion) 

f55020 Årets anskaffning av maskiner och inventarier (exkl. legal fusion) 

f55021 Årets anskaffning av maskiner och inventarier (exkl. legal fusion) 

f55029 Årets anskaffning av maskiner och inventarier (exkl. legal fusion) 

f5503 Årets anskaffning av ny-, till- och ombyggnationer i bostäder och tillhörande markanläggningar 

f55030 Årets anskaffning av ny-, till- och ombyggnationer i bostäder och tillhörande markanläggningar 

f55032 Årets anskaffning av ny-, till- och ombyggnationer i bostäder och tillhörande markanläggningar 

f55035 Årets anskaffning av ny-, till- och ombyggnationer i bostäder och tillhörande markanläggningar 

f5504 Årets anskaffning av befintliga byggnader, mark och markanläggningar 

f55042 Årets anskaffning av befintliga byggnader, mark och markanläggningar 

f55045 Årets anskaffning av befintliga byggnader, mark och markanläggningar 

f5505 Årets utrangering 

f55050 Årets utrangering  

f55051 Årets utrangering 

f55052 Årets utrangering 

f55055 Årets utrangering 

f55056 Årets utrangering 

f55057 Årets utrangering 

f55058 Årets utrangering 

f55059 Årets utrangering 

f5506 Övertaget vid legal fusion 

f55060 Övertaget vid legal fusion 

f55061 Övertaget vid legal fusion 

f55062 Övertaget vid legal fusion 

f55065 Övertaget vid legal fusion 

f55066 Övertaget vid legal fusion 
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f55067 Övertaget vid legal fusion 

f55068 Övertaget vid legal fusion 

f55069 Övertaget vid legal fusion 

f5507 Årets avyttringar (=försäljningspris) 

f55070 Årets avyttringar (=försäljningspris) 

f55071 Årets avyttring (=försäljningspris) 

f55072 Årets avyttring (=försäljningspris) 

f55075 Årets avyttring (=försäljningspris) 

f55076 Årets avyttring (=försäljningspris) 

f55077 Årets avyttring (=försäljningspris) 

f55078 Årets avyttring (=försäljningspris) 

f55079 Årets avyttring (=försäljningspris) 

f5508 Vinst eller förlust vid avyttring 

f55080 Vinst eller förlust vid avyttring 

f55081 Vinst eller förlust vid avyttring 

f55082 Vinst eller förlust vid avyttring 

f55085 Vinst eller förlust vid avyttring 

f55086 Vinst eller förlust vid avyttring 

f55087 Vinst eller förlust vid avyttring 

f55088 Vinst eller förlust vid avyttring 

f55089 Vinst eller förlust vid avyttring 

f5509 Årets uppskrivning 

f55090 Årets uppskrivning  

f55091 Årets uppskrivning 

f55092 Årets uppskrivning 

f55095 Årets uppskrivning 

f55096 Årets uppskrivning 

f55097 Årets uppskrivning 

f55098 Årets uppskrivning 

f55099 Årets uppskrivning 

f5510 Årets nedskrivning (inkl. återföring) 

f55100 Årets nedskrivning (inkl. återföring)  

f55101 Årets nedskrivning (inkl. återföring) 

f55102 Årets nedskrivning (inkl. återföring) 

f55105 Årets nedskrivning (inkl. återföring) 

f55106 Årets nedskrivning (inkl. återföring) 

f55107 Årets nedskrivning (inkl. återföring) 

f55108 Årets nedskrivning (inkl. återföring) 

f55109 Årets nedskrivning (inkl. återföring) 

f5511 Omräkningsdifferenser 

f55110 Omräkningsdifferenser 

f55111 Omräkningsdifferenser 

f55112 Omräkningsdifferenser 

f55115 Omräkningsdifferenser 

f55116 Omräkningsdifferenser 

f55117 Omräkningsdifferenser 

f55118 Omräkningsdifferenser 

f55119 Omräkningsdifferenser 

f5512 Årets avskrivning enligt plan 

f55120 Årets avskrivning enligt plan 

f55121 Årets avskrivning enligt plan 

f55122 Årets avskrivning enligt plan 

f55125 Årets avskrivning enligt plan 

f55126 Årets avskrivning enligt plan 

f55127 Årets avskrivning enligt plan 

f55128 Årets avskrivning enligt plan 
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f55129 Årets avskrivning enligt plan 

f5513 Planenligt restvärde vid årets slut 

f55130 Planenligt restvärde vid årets slut 

f55131 Planenligt restvärde vid årets slut 

f55132 Planenligt restvärde vid årets slut 

f55135 Planenligt restvärde vid årets slut 

f55136 Planenligt restvärde vid årets slut 

f55137 Planenligt restvärde vid årets slut 

f55138 Planenligt restvärde vid årets slut 

f55139 Planenligt restvärde vid årets slut 

f5514 

Årets anskaffning av ny-, till- och ombyggnationer i övriga fastigheter och tillhörande 

markanläggningar 

f55140 

Årets anskaffning av ny-, till- och ombyggnationer i övriga fastigheter och tillhörande 

markanläggningar 

f55142 

Årets anskaffning av ny-, till- och ombyggnationer i övriga fastigheter och tillhörande 

markanläggningar 

f55145 

Årets anskaffning av ny-, till- och ombyggnationer i övriga fastigheter och tillhörande 

markanläggningar 

f5515 Omklassificeringar (raden summeras till noll) 

f55150 Omklassificeringar (raden summeras till noll) 

f55151 Omklassificeringar (raden summeras till noll) 

f55152 Omklassificeringar (raden summeras till noll) 

f55155 Omklassificeringar (raden summeras till noll) 

f55156 Omklassificeringar (raden summeras till noll) 

f55157 Omklassificeringar (raden summeras till noll) 

f55158 Omklassificeringar (raden summeras till noll) 

f55159 Omklassificeringar (raden summeras till noll) 

f5517 Årets anskaffning av fartyg 

f55170 Årets anskaffning av fartyg 

f55176 Årets anskaffning av fartyg 

f5518 Årets anskaffning av rälsfordon 

f55180 Årets anskaffning av rälsfordon 

f55187 Årets anskaffning av rälsfordon 

f5519 Årets anskaffning av flygplan 

f55190 Årets anskaffning av flygplan 

f55198 Årets anskaffning av flygplan 

f6101 Medelantal anställda 

k0102 Erhållna/återbetalade aktieägartillskott 

k0103 Erhållna koncernbidrag 

k0104 Resultatandelar i handels- och kommanditbolag 

k0105 Vinst vid avyttring av aktier 

k0107 Återvunna kundförluster 

k0108 Arrendeintäkter 

k0109 Försäkringsersättningar 

k0110 Konfliktersättningar 

k0202 Erhållna/återbetalade aktieägartillskott 

k0203 Erhållna koncernbidrag 

k0204 Resultatandelar i handels- och kommanditbolag 

k0205 Vinst vid avyttring av aktier 

k0207 Återvunna kundförluster 

k0208 Arrendeintäkter 

k0209 Försäkringsersättningar 

k0210 Konfliktersättningar 

k0434 Arrendeintäkter 

k0441 Erhållna bidrag 

k0442 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 

k0443 Vinst vid avyttring av materiella och immateriella anläggningstillgångar 

k0451 Återvunna kundförluster 
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k0452 Försäkringsersättningar 

k0453 Konfliktersättningar 

k0802 Lämnade/återbetalade aktieägartillskott 

k0803 Lämnade koncernbidrag 

k0804 Resultatandelar i handels- och kommanditbolag 

k0805 Vinst/förlust vid avyttring av aktier 

k0806 Nedskrivning av aktier 

k0902 Lämnade/återbetalade aktieägartillskott 

k0903 Lämnade/erhållna koncernbidrag 

k0904 Resultatandelar i handels- och kommanditbolag 

k0905 Vinst/förlust vid avyttring av aktier 

k0906 Nedskrivning av aktier 

k0907 Omstruktureringskostnader 

kom5502 Årets anskaffningar 

kom55020 Pågående nyanläggningar 

kom55021 Maskiner och inventarier 

kom55022 Byggnader och markanläggningar 

kom55023 Mark 

kom5507 Årets avyttringar (försäljningspris) 

kom55070 Pågående nyanläggningar 

kom55071 Maskiner och inventarier 

kom55072 Byggnader och markanläggningar 

kom55073 Mark 

kom5801 Årets anskaffningar 

kom58011 Maskiner och inventarier 

kom58012 Byggnader och markanläggningar 

kom58013 Mark 

kom5901 Årets avyttringar 

kom59011 Maskiner och inventarier 

kom59012 Byggnader och markanläggningar 

kom59013 Mark 

s219 Varulager och pågående arbeten 2014 

s235 Mark 

s236 Maskiner och inventarier 

s237 Byggnader och markanläggningar 

s241 2.7 Andelar i koncernföretag 

s242 2.8 Andelar i intresseföretag 

s243 2.10 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

s244 2.24 Andelar i koncernföretag 

s245 2.25 Övriga kortfristiga placeringar 

s400 3.1 Rörelsens huvudintäkter (nettoomsättning) 

s401 3.4 Övriga rörelseintäkter 

s402 3.3 Aktiverat arbete för egen räkning 

s505 3.5 Råvaror och förnödenheter  

s506 3.6 Handelsvaror 

s507 3.7 Övriga externa kostnader 

s508 3.8 Personalkostnader 

s509 3.2 Förändring av lager (inte handelsvaror) och pågående arbeten 

s560 3.9 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 

s561 3.10 Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar 

s565 3.11 Övriga rörelsekostnader 

s570 Nedskrivning av finansiella tillgångar 

s571 Återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar 

v0100 Årets totala fakturering 

v0101 Nettoomsättning inkl. punktskatter 

v0102 Punktskatter 
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v0103 Nettoomsättning 

v0106 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning 

v0111 Aktiverat arbete för egen räkning 

v0116 Övriga rörelseintäkter 

v0117 Summa nettoomsättning och övriga rörelseintäkter 

v0119 Resultat av fastighetsförsäljning 

v0121 Råvaror och förnödenheter 

v0122 Kostnader för sålda varor 

v0123 Handelsvaror 

v0124 Bruttoresultat 

v0126 Övriga externa kostnader 

v0127 Försäljningskostnader 

v0128 Personalkostnader 

v0129 Administrationskostnader 

v0131 Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella/immateriella anläggningstillgångar 

v0132 Forskning- och utvecklingskostnader 

v0133 Kostnader för produktion och förvaltning 

v0134 Försäljnings- och administrationskostnader 

v0135 Summa råvaror, handelsvaror och övriga externa kostnader 

v0136 Nedskrivningar av omsättningstillgångar (inkl. återföringar) utöver normala nedskrivningar 

v0137 Summa kostnader 

v0139 Övriga rörelsekostnader 

v0301 Fakturerat men ej resultatavräknat vid årets början (IB) 

v0302 Fakturerat men ej resultatavräknat vid årets slut (UB) 

v0401 Försäljning till svenska företag inom koncernen 

v0403 Försäljning till utländska företag inom koncernen 

v0404 Försäljning till övriga utländska kunder 

v0407 Försäljning till företag inom koncernen i annat EU-land 

v0408 Försäljning till övriga kunder i annat EU-land 

v0409 Försäljning till offentlig sektor inom Sverige 

v0410 Försäljning till hushåll och privatpersoner inom Sverige 

v0411 Försäljning till hushållens ideella organisationer inom Sverige 

v0414 Försäljning till övriga företag inom Sverige 

v0415 Försäljning till kommuner inom Sverige 

v0416 Försäljning till landsting inom Sverige 

v0417 Försäljning till staten  

v0420 Försäljning till offentligt ägda företag 

v0421 Försäljning till företag inom koncernen i land utanför EU 

v0422 Försäljning till övriga kunder i land utanför EU 

v0432 Hyresintäkter 

v0434 Arrendeintäkter 

v0435 Intäkter från uthyrning av personal 

v0436 Licensintäkter, royalties och franchiseintäkter 

v0437 Provisionsintäkter 

v0440 Erhållna offentliga stöd m.m. 

v0441 Övriga erhållna bidrag 

v0442 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 

v0443 Vinst vid avyttring av materiella och immateriella anläggningstillgångar 

v0444 Övriga erhållna statliga bidrag  

v0445 Bidrag för verksamheten 

v0451 Utbetalning från Fora/AGS 

v0446 Sysselsättningsstöd 

v0447 Investeringsstöd från Jordbruksverket 

v0448 Övrigt, var god ange vad 

v0449 Övrigt 

v0450 Coronarelaterade statliga stöd 
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v0470 Summa intäkter inkl. internleverenser 

v0471 Internleveranser av råvaror och halvfabrik för vidareförädling 

v0472 Internleveranser av egenproducerade färdiga varor 

v0473 Internleveranser av handelsvaror och tjänster 

v0479 Internleveranser 

v0480 Summa intäkter exkl. internleverenser 

v0600 Bostäder 

v0601 Övrigt husbyggande 

v0604 Industri 

v0605 Vägar och andra anläggningar 

v0801 Löner och andra ersättningar (inkl. avgångsvederlag) 

v0802 Pensionskostnader 

v0812 Övriga personalkostnader 

v0813 Lagstadgade sociala avgifter 

v0814 Löneskatter 

v0815 Övriga avgifter 

v0817 Pensionsförsäkringspremier m.m. 

v0818 Pensionskostnader exkl. pensionsförsäkringspremier 

v0821 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 

v0822 Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar 

v0823 Överföring av balanslåneposter 

v0826 Nedskrivning (inkl. återföringar) av materiella anläggningstillgångar 

v0827 Nedskrivning (inkl. återföringar) av immateriella anläggningstillgångar 

v0841 Erhållna bidrag redovisade som kostnadsreduktion 

v0842 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 

v0843 Förlust vid avyttring av materiella och immateriella anläggningstillgångar 

v0844 Omstruktureringskostnader 

v0848 Övrigt, var god ange vad 

v0849 Övrigt 

v0852 Handelsvaror och egenproducerade färdiga varor från annan verksamhetsenhet 

v0864 Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella/immateriella anläggningstillgångar 

v0865 Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar 

v0870 Summa kostnader inkl. interna köp 

v0871 Interna köp av råvaror och halvfabrikat för vidareförädling 

v0872 Interna köp av egenproducerade färdiga varor 

v0873 Interna köp av handelsvaror 

v0874 Interna köp av tjänster 

v0879 Interna köp 

v0880 Summa kostnader exkl. interna köp 

v1011 Omsättning från jordbruk, skogsbruk och fiske 

v1015 Industriverksamhet i Sverige  

v1016 Grafisk produktion 

v1017 Partihandel med sport och fritidsartiklar 

v1018 Företagsrådgivning avseende varumärken och franchiserättigheter 

v1023 Färdiga varor som levererats från annan verksamhetsenhet inom företaget 

v1027 Nätverksamhet avseende elektricitet 

v1031 Försäljning av egenproducerad el 

v1035 Försäljning av egenproducerade gasformiga bränslen 

v1039 Nätverksamhet avseende värme och kyla 

v1043 Försäljning av inköpt el 

v1047 Försäljning av inköpt värme och kyla 

v1051 Försäljning av inköpta gasformiga bränslen 

v1055 Intäkter av vattenförsörjning 

v1064 Huvudentreprenader i Sverige 

v1065 Underentreprenader i Sverige 

v1066 Huvudentreprenader i utlandet 
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v1067 Underentreprenader i utlandet 

v1075 Byggkonsulttjänster 

v1079 Försäljning av nya lastbilar, bussar, husvagnar, husbilar och specialbilar 

v1080 Försäljning av frukt och grönsaker 

v1081 Försäljning av grönsaker och potatisprodukter 

v1082 Försäljning av kött och köttprodukter 

v1083 Försäljning av nya personbilar  

v1084 Försäljning av fisk och skaldjur 

v1085 Försäljning av bröd, konditorivaror och spannmål 

v1086 Detaljhandel med konfektyrer, choklad, glass etc. 

v1087 Försäljning av begagnade personbilar 

v1088 Detaljhandel med läsk, vatten och juice/saft 

v1089 Försäljning av kaffe, te och kakao 

v1090 Detaljhandel av spritdrycker och likör 

v1091 Försäljning av begagnade lastbilar, bussar, husvagnar, husbilar och specialbilar 

v1092 Försäljning av vin 

v1093 Försäljning av öl klass III 

v1094 Försäljning av öl klass I och II 

v1095 Service och reparation av lastbilar, bussar och specialbilar 

v1096 Detaljhandel med tobak, cigaretter och snus 

v1097 Försäljning av pipor och cigarettändare 

v1098 Detaljhandel med hälsokost 

v1099 Försäljning av smörjolja etc. 

v1100 Försäljning av mjölk, ost och ägg 

v1101 Försäljning av matolja och matfett 

v1102 Detaljhandel med övriga livsmedel 

v1103 Försäljning av reservdelar och tillbehör till motorfordon utom MC 

v1104 Detaljhandel med receptbelagda läkemedel 

v1105 Detaljhandel med ej receptbelagda läkemedel 

v1106 Detaljhandel med djurläkemedel 

v1107 Regummering av däck 

v1108 Detaljhandel med sjukvårdsprodukter 

v1109 Detaljhandel med parfym och personliga hygienartiklar 

v1110 Detaljhandel med textilier 

v1112 Detaljhandel med kläder 

v1113 Detaljhandel med klädartiklar 

v1114 Detaljhandel med skor och skotillbehör 

v1115 Däckservice 

v1116 Detaljhandel med reseaccessoarer och babyutrustning 

v1119 Försäljning av däck 

v1120 Detaljhandel med gardiner, persienner och hushållstextilier 

v1121 Detaljhandel med köksredskap, glas och porslin 

v1122 Detaljhandel med vitvaror, dammsugare etc. 

v1123 Provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom MC 

v1124 Detaljhandel med elektriska hushållsapparater 

v1125 Detaljhandel med personvårdsapparater 

v1126 Detaljhandel med radio-, tv- och videoapparater 

v1127 Service och reparation av personbilar 

v1128 Detaljhandel med cd-skivor, musik och videoband 

v1129 Detaljhandel med musikinstrument och noter 

v1131 Service och reparation av husvagnar och husbilar 

v1132 Detaljhandel med större verktygsmaskiner, gräsklippare etc. 

v1133 Detaljhandel med handverktyg och tillbehör 

v1134 Detaljhandel med böcker 

v1136 Detaljhandel med övriga trycksaker 

v1137 Detaljhandel med skrivmaterial 
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v1138 Detaljhandel med glasögon och kontaktlinser 

v1139 Försäljning av bilradio etc. 

v1140 Detaljhandel med fotoutrustning och optik 

v1141 Detaljhandel med ur, guld och smycken 

v1143 Service och reparation av MC 

v1144 Detaljhandel med leksaker, spel och hobby 

v1145 Detaljhandel med solglasögon 

v1146 Detaljhandel med blommor och tillbehör 

v1147 Provisionshandel med motorcyklar och mopeder 

v1148 Detaljhandel med husdjur, inkl. mat och utrustning 

v1149 Detaljhandel med konst, ramar och reproduktioner 

v1150 Detaljhandel med datorer, program och kalkylatorer 

v1151 Provisionshandel med reservdelar och tillbehör till MC 

v1152 Detaljhandel med telefoner och övrig telekommunikationsutrustning 

v1153 Detaljhandel med fritidsbåtar, kanoter m.m. 

v1154 Detaljhandel med kontorsmöbler 

v1155 Försäljning av motorcyklar och mopeder 

v1156 Detaljhandel med souvenirer, mynt, frimärken, hemslöjd etc. 

v1157 Reparation av radio och TV 

v1158 Reparation av elektriska hushållsprodukter 

v1159 Försäljning av reservdelar och tillbehör till MC 

v1160 Reparation av optik, klockor och juveler 

v1161 Reparation av kläder och textil 

v1162 Reparation av cyklar och fordon 

v1163 Försäljning av MC-kläder och hjälmar 

v1164 Reparation av möbler 

v1165 Låssmedsarbeten 

v1171 Detaljhandel med livsmedel och drycker 

v1179 Detaljhandel med dagstidningar 

v1183 Detaljhandel med tidskrifter 

v1187 Detaljhandel med rengöringsartiklar (inkl. förbrukningsvaror) 

v1191 Försäljning av tillagad mat (butiksbakat bröd, luncher etc.) 

v1195 Produktion och distribution av film och tv-program och licenstjänster för dessa 

v1196 Filmvisning 

v1199 Mångfaldigande (kopiering) av film, video och dvd 

v1203 Försäljning av video- och dvd-filmer 

v1211 Planering och sändning av radio- och TV-program 

v1215 Planering och sändning av annonstid i TV och radio (inkl. sponsring) 

v1219 Mottagna licensintäkter eller royalties 

v1220 Stödtjänster till artistisk verksamhet 

v1221 Stödtjänster till radio- och TV-verksamhet 

v1223 Bidrag från Filminstitutet 

v1231 Partihandel med textilier 

v1235 Partihandel med kläder och skodon 

v1239 Partihandel med hushållsapparater (inkl. vitvaror), foto, optik, radio- och TV-varor  

v1251 Partihandel med parfym och kosmetika 

v1255 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 

v1259 Partihandel med frukt och grönsaker 

v1263 Partihandel med kött och köttvaror 

v1267 Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 

v1271 Partihandel med drycker (inkl. alkoholhaltiga) 

v1275 Partihandel med socker, choklad och konfektyr 

v1279 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor 

v1283 Partihandel med övriga livsmedel  

v1287 Partihandel med tobaksvaror 

v1291 Partihandel med maskiner och utrustning för industri, handel, flyg och sjöfart 
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v1319 

Partihandel med övriga insatsvaror (exkl. metaller, byggmaterial, järnhandelsvaror och kemiska 

produkter) 

v1327 Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder 

v1331 Partihandel med levande djur 

v1335 Partihandel med hudar, skinn och läder 

v1339 Partihandel med råtobak 

v1343 Partihandel med blommor och växter 

v1347 Partihandel med bränslen 

v1351 Partihandel med metaller och metallmalmer 

v1359 Partihandel med virke, planglas, andra byggmaterial och övriga insatsvaror 

v1367 Partihandel med järnhandelsvaror och VVS-armatur 

v1368 Partihandel med kemiska produkter 

v1371 Partihandel med avfallsprodukter och skrot 

v1375 Partihandel med verktygsmaskiner 

v1376 Partihandel med elektronikkomponenter 

v1379 Partihandel med bygg- och anläggningsmaskiner 

v1380 Synundersökning 

v1383 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 

v1391 Partihandel med traktorer, maskiner, redskap och utrustning för jord- och skogsbruk  

v1395 Intäkter från bokcirklar  

v1403 Provisionsintäkter, biljetter 

v1407 Provisionsintäkter, posttjänster 

v1427 Fotolaboratorietjänster 

v1435 Försäljnings- och licensintäkter avseende ej egenutvecklad programvara 

v1439 Provisionshandel med programvaror 

v1443 Partihandel med datorer och utrustning 

v1447 Provisionshandel med datorer och utrustning 

v1451 Partihandel med teleprodukter 

v1455 Provisionshandel med teleprodukter 

v1482 Dataprogrammeringstjänster 

v1483 Programmering avseende dataspel 

v1500 Bearbetning av kärnavfall 

v1501 Provisionshandel med personbilar 

v1502 Provisionshandel med lastbilar, bussar, husvagnar, husbilar och specialbilar 

v1503 Provisionshandel med levande djur, jordbruksråvaror, textilråvaror och textilhalvfabrikat 

v1504 Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier 

v1505 Provisionshandel med virke och byggmaterial 

v1506 Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg 

v1507 Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror 

v1508 Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror 

v1509 Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak 

v1510 Provisionshandel med blandat sortiment 

v1512 Försäljning av övriga handelsvaror 

v1513 Flygplatsparkering 

v1514 Värdepappershandel 

v1515 Produktförsäkringar 

v1517 Medling-, skiljedoms och förlikningsfrågor 

v1518 Rådgivning avseende distribution och logistik 

v1520 Arkitektritningar 

v1523 Underhåll och reparation av datorer och kommunikationsutrustning 

v1531 Installation av datorer och programvara samt andra IT-tjänster 

v1547 Intäkter av egentillverkade datorer och utrustning 

v1559 Installation av sålda varor 

v1587 Järnvägstransport av gods 

v1592 Bidrag entreprenadtrafik avseende kollektivtrafik och linjebusstransporter 

v1593 Entreprenadtrafik avseende kollektivtrafik och linjebusstransporter 
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v1595 Persontransporter (biljettintäkter etc.) 

v16 Ofördelade handelsvarukostnader 

v1601 Reparation och underhåll av fartyg och båtar 

v1602 Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster 

v1603 Reparation och underhåll av rälsfordon 

v1607 Persontransporter (charterbusstrafik etc.) 

v1611 Kurir/budverksamhet 

v1636 Biljettintäkter avseende kollektivtrafik och linjebusstransporter 

v1647 Färdtjänsttransporter 

v1648 Skolskjutstransporter 

v1649 Sjukresetransporter 

v1651 Taxitransporter 

v1655 Uthyrning av personbil med förare 

v1659 Drift av taxicentral 

v1660 Betalkortsintäkter avseende taxiresor 

v1661 Lejda persontransporttjänster 

v1663 Lejda maskintjänster 

v1675 Lejda maskintjänster avseende byggtjänster 

v1679 Lejda maskintjänster avseende jord- och skogsbruk 

v1683 Lejda maskintjänster avseende renhållning (inkl. snöröjning) 

v1687 Lejda maskintjänster övrigt 

v1691 Transport av råolja eller raffinerad olja och av petroleumprodukter i rörsystem 

v1695 Transport av naturgas i rörsystem 

v1699 Transport av andra varor i rörsystem 

v1703 Bruttointäkter av pooler, godstrafik 

v1707 Bruttointäkter av pooler, passagerartrafik 

v1711 Drift och bemanning av andras fartyg 

v1715 Färjetransport av lastbilar 

v1716 Färjetransport av tåg 

v1719 Passagerartransporter (inkl. personbilar) 

v1723 Godstransport, linjefart 

v1727 Godstransport, trampfart 

v1728 Tidsbefraktning (till rederi) 

v1731 Bogsering 

v1747 Försäljning av paketresor 

v1751 Hamntjänster 

v1755 Lots- och övriga farledstjänster 

v1763 Persontransport, reguljär lufttransport 

v1767 Lufttransport av post 

v1771 Lufttransport av gods (exkl post) 

v1775 Persontransport, icke reguljär lufttransport 

v1795 Markservice på flygplats/Groundhandling 

v1799 Drift av flygterminal 

v1803 Flygledning- och kontroll 

v1819 Varulagring och magasinering 

v1831 Godshantering (exkl hamnar) 

v1835 Lastning och lossning i hamnar 

v1839 Intäkter avseende väg- och brotullar 

v1843 Stationstjänster och andra stödtjänster till landtransporter 

v1844 Rangering och växling 

v1847 Vägtransporttjänster som utförts med egna fordon/egen personal 

v1851 Lejda transporttjänster (spedition) 

v1855 Parkering 

v1871 Infrastrukturintäkter 

v1879 Försäljning och förmedling av resor och boende 

v1883 Turistbyråtjänster 
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v1887 Postbefordran, budbilsverksamhet och tidningsdistribution 

v1904 Tjänster avseende fast telekommunikation 

v1905 Tjänster avseende trådlös telekommunikation 

v1906 Tjänster avseende satellit- och annan telekommunikation 

v1919 Uthyrning och förvaltning av bostäder 

v1923 Uthyrning och förvaltning av lokaler 

v1927 Uthyrning och förvaltning av p-plats och garage 

v1931 Uthyrning och förvaltning av reklamutrymme 

v1935 Uthyrning och förvaltning av övriga objekt 

v1944 Fastighetsförvaltning avseende administration 

v1945 Fastighetsförvaltning avseende fastighetsskötsel etc. 

v1947 Intäkter för tillval (tvättmaskin, tapeter etc.) 

v1951 Intern service (posthantering, reception, växel, städ etc.) 

v1955 Reparationer av fastigheter 

v1959 Andra byggnadsarbeten 

v1963 Resultat av fastighetsförsäljning  (endast omsättningsfastigheter) 

v1975 Fastighetsförmedling (mäklarintäkter), bostadsrätter 

v1979 Fastighetsförmedling (mäklarintäkter), övrigt 

v1983 Personbilar, lätta lastbilar utan förare 

v1987 Motorfordon för godstransport utan förare (inkl släpvagnar) 

v1991 Järnvägstransportmedel utan förare 

v1995 Containrar 

v1999 Motorcyklar, husvagnar och campingbilar 

v2003 Andra landtransportmedel utan förare 

v2007 Fartyg och båtar utan besättning 

v2011 Flygplan utan besättning 

v2015 Jordbruksmaskiner och jordbruksredskap utan förare 

v2019 Bygg- och anläggningsmaskiner utan förare 

v2023 Kontorsmaskiner exkl. datorer utan operatör 

v2027 Datorer  

v2031 Maskiner och anläggningar för industriellt bruk utan operatör 

v2035 Telekommunikationsutrustning utan operatör 

v2039 

Uthyrning/leasing av fordon och maskiner med tillhörande utrustning, med bemanning, ange 

fordonsslag 

v2051 Video- och dvd-filmer 

v2055 TV- och radioapparater, videobandspelare etc. med tillbehör 

v2063 Andra produkter, ange vad 

v2067 Forskning och utveckling 

v2075 Straffrätt 

v2079 Affärs- och handelsrätt 

v2083 Arbetsrätt 

v2087 Civilrätt 

v2088 Juridiska tjänster rörande patent, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter 

v2089 Utarbetande av rättshandlingar 

v2090 Andra juridiska tjänster 

v2091 Exekutivauktionstjänster 

v2112 Löneadministrationstjänster 

v2114 Bokföringstjänster, utarbetande av redovisningar 

v2119 Revisionstjänster (exkl. deklarationer) 

v2123 Skatterådgivning och skatteplanering (inkl. deklarationer)  

v2139 Finansiell rådgivning (exkl. skatterådgivning) 

v2143 Rådgivning avseende personalfrågor 

v2144 Rådgivning avseende marknadsföring 

v2145 Rådgivning avseende produktionsfrågor 

v2146 Rådgivning avseende PR och kommunikation 

v2147 Andra företagsrådgivningstjänster 
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v2148 Rådgivning avseende projektgenomförande(ej byggprojekt) 

v2152 Franchiseintäkter 

v2159 Arkitektrådgivningstjänster 

v2163 Arkitekttjänster i samband med byggnadsprojekt 

v2171 Stads- och landsbygdsplaneringstjänster 

v2175 Landskapsarkitekttjänster 

v2183 Tekniska konsulttjänster i samband med byggnadsprojekt 

v2187 Tekniska konsulttjänster inom energi-, miljö- och VVS-teknik 

v2188 Tekniska konsulttjänster inom elteknik 

v2195 Tekniska konsulttjänster inom industri och tillverkningsområdena 

v2207 Projektledning inom bygg- och anläggningsarbeten 

v2211 Bygg- och anläggningsarbeten 

v2213 Tekniska konsulttjänster inom övriga områden 

v2216 Tekniska rådgivningstjänster 

v2223 Provtagning och analys av sammansättning och renhetsgrad 

v2227 Provtagning och analys av fysiska egenskaper 

v2231 Provtagning och analys av integrerade mekaniska och elektriska system 

v2235 Tjänster avseende besiktning av vägtransportfordon 

v2239 Annan teknisk besiktning, provning och analys 

v2241 Förmedling/försäljning av annons och reklamutrymme i tryckt media 

v2242 Förmedling/försäljning av annons och reklamutrymme i radio och TV 

v2243 Förmedling/försäljning av annons och reklamutrymme på internet 

v2244 

Förmedling/försäljning av annons och reklamutrymme i samband med turneringar och större 

evenemang 

v2245 Förmedling/försäljning/återförsäljning av annons- och reklamutrymme i övriga media 

v2263 Fullservice reklamtjänster 

v2267 Tjänster avseende direktmarknadsföring och direktutskick 

v2271 Reklamdesigns- och konceptutvecklingstjänster 

v2275 Övriga reklamtjänster 

v2283 Kvalitativa intervjuundersökningar 

v2287 Kvantitativa ad-hoc-intervjuundersökningar 

v2291 Kvantitativa fortlöpande/regelbundna intervjuundersökningar 

v2293 Övriga marknadsundersökningstjänster 

v2295 Opinionsundersökningar 

v2303 Rekrytering av chefer 

v2307 Rekrytering av övrig personal 

v2314 Uthyrning av personal inom data och telekommunikation under begränsad tid 

v2315 Uthyrning av övrig kontorspersonal under begränsad tid 

v2319 Uthyrning av vårdpersonal under begränsad tid 

v2327 Uthyrning av personal inom försäljning och handeln under begränsad tid 

v2335 Uthyrning av personal inom hotell och restaurang under begränsad tid 

v2340 Uthyrning av personal inom transport, lager, logistik och industri under begränsad tid 

v2343 Uthyrning av annan personal under begränsad tid 

v2347 Bevakningsverksamhet (inkl. detektivtjänster) 

v2351 Lokalvård 

v2359 Sotning 

v2363 Fotografering (porträtt-, reklam-, press-, flyg- och övrig fotografering) 

v2367 Förpackningsverksamhet 

v2368 Övriga företagstjänster 

v2375 Callcentertjänster 

v2379 Grafisk designverksamhet 

v2387 Kreditupplysning 

v2391 Inkassoverksamhet 

v2395 Utställnings-, mäss- och kongressverksamhet 

v2399 Mäklar- och värderingstjänster utom fastighetsförmedling 

v2407 Grundskola och förskoleklass 
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v2411 Grundsärskola 

v2415 Studieförberedande gymnasium 

v2419 Gymnasial yrkesutbildning 

v2423 Gymnasiesärskola 

v2427 Annan gymnasial utbildning 

v2431 Universitet och högskolor 

v2435 Övrig eftergymnasial utbildning 

v2443 Kommunal vuxenutbildning etc. 

v2447 Arbetsmarknadsutbildning 

v2451 Folkhögskola 

v2455 Utbildning inom studieförbund och frivilligorganisationer 

v2459 Personalutbildning 

v2463 Kommunala kulturskolan 

v2467 Utbildningsservice 

v2475 Sluten primärvård 

v2479 Specialiserad sluten somatisk sjukvård 

v2483 Specialiserad sluten psykiatrisk sjukvård 

v2495 Tandläkarverksamhet 

v2499 Medicinska laboratorietjänster etc. 

v2503 Ambulanstransporter och ambulanssjukvård 

v2507 Vård vid sjukhem och liknande, utan läkare 

v2515 Veterinärvård för sällskapsdjur 

v2519 Veterinärvård utom för sällskapsdjur (inkl hästkliniker) 

v2523 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer 

v2535 Heldygnsvård med boende för vuxna med missbruksproblem 

v2539 Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna 

v2543 Skolbarnomsorg 

v2547 Dagbarnvård av små barn utan funktionshinder 

v2551 Öppna sociala insatser för barn och ungdomar 

v2555 Övriga öppna sociala insatser för vuxna 

v2559 Humanitär verksamhet 

v2563 Flyktingförläggning 

v2567 Öppna sociala insatser för äldre personer 

v2571 Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder 

v2575 Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem 

v2579 Förskoleverksamhet 

v2599 Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer 

v2603 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer 

v2607 Övrig intressebevakning (religösa samfund, politiska partier och övriga organisationer etc.) 

v2611 Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet 

v2615 Teater-, event- och nöjesparksverksamhet 

v2619 Nyhetsverksamhet (inklusive bildbyråverksamhet) 

v2623 Biblioteksverksamhet (inkl. arkivverksamhet) 

v2627 Museiverksamhet (inkl. kulturminnesvård) 

v2631 Djurparksverksamhet (inkl. botaniska trädgårdar och naturreservat) 

v2635 

Sportverksamhet (skidsport, golfbanor, motorbanor, sporthallar, tävling med hästar och 

sportarrangemang etc.) 

v2643 Fritidsparks -och badanläggningsverksamhet 

v2647 Övrig rekreationsverksamhet 

v2651 Uthyrning av sportutrustning etc. 

v2659 Anmälnings-/tävlingsavgifter 

v2663 Programförsäljning 

v2667 Entré- och parkering 

v2671 Garanti- och grundbelopp 

v2675 Premier 

v2683 Reklam- och sponsorintäkter 
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v2687 Uppstallningsavgifter 

v2695 Spel- och vadhållningsverksamhet 

v2703 Restaurang-, personalmatsals- och caféverksamhet  

v2707 Hotell- och logiverksamhet 

v2711 Stugby-, vandrarhem- och campingverksamhet 

v2715 Catering- och centralköksverksamhet 

v2719 Aktiviteter (events, upplevelseaktiviteter etc.) 

v2723 Hyresintäkter, korttid (konferenser etc.) 

v2727 Övriga arrangemang (underhållning mot inträdesavgift etc.) 

v2731 Hyresintäkter, långtid (butiker, garderob, spelbord, frisörstol etc.) 

v2735 Tvätteriverksamhet 

v2739 Reparationer av skor och väskor 

v2743 Övrig serviceverksamhet 

v2747 Hår- och skönhetsvård 

v2751 Begravningsverksamhet 

v2755 Förmedlade begravningstjänster 

v2775 Kroppsvård 

v2776 Gymtjänster 

v2807 Försäljning av handelsvaror 

v2811 Försäljning av drivmedel 

v2815 

Intäkter för varor som tillverkas/bearbetas i utlandet för företagets räkning (företaget äger 

insatsvarorna) där försäljningen sker i utlandet, utan att varorna däremellan passerar svensk gräns. 

v2816 

Merchanting - intäkter för handelsvaror som köps in och sålts vidare (i oförändrat skick) i utlandet, 

utan att däremellan passera svensk gräns 

v2823 Försäljning av egenproducerat grus, krossprodukter, jord och schaktmassor etc. 

v2827 Försäljning av inköpt grus, krossprodukter, jord och schaktmassor etc. 

v2831 Försäljning av övriga handelsvaror 

v2835 Reparationer av hushållsartiklar och personliga artiklar 

v2843 Personaluthyrning 

v2844 Utgivning av dataspel 

v2845 Utgivning av programvara på fysiskt medium 

v2846 Utgivning av nedladdningsbara program och onlineprogram 

v2847 Licenstjänster för datorprogramvara 

v2848 Datakonsulttjänster 

v2849 Datordriftstjänster 

v2850 Databehandling, hosting o.d. 

v2851 Webbportalinnehåll 

v2852 Kontorstjänster 

v2853 Rådgivning avseende insolvens- och konkursförvaltning 

v2854 Strategisk företagsrådgivning 

v2855 Rådgivning avseende styrning av affärsprocesser 

v2856 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor 

v2857 Arkitekttjänster i samband med restaurering av historiska byggnader 

v2863 Industri- och produktdesignverksamhet 

v2864 Inredningsarkitektverksamhet 

v2865 Översättning och tolkning 

v2866 Miljö- och meteorologiska konsulttjänster 

v2867 Säkerhetskonsulttjänster 

v2868 Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

v2869 Personalfunktionstjänster åt utomstående företag under längre tid 

v2871 Övrig musik-, dans- och kulturell utbildning 

v2872 Sport- och fritidsutbildning 

v2873 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård  

v2874 Allmänpraktiserande läkarverksamhet 

v2875 Barnmorske- och distriktssköterskevård 

v2876 Tandhygienistverksamhet 

v2877 Fysioterapi, psykoterapi och annan öppen hälso- och sjukvård  
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v2878 Boende med särskild service för personer med psykiska funktionshinder 

v2879 Boende med särskild service för personer med fysiska funktionshinder 

v2880 Boende med särskild service för barn och ungdomar med missbruksproblem 

v2881 Boende med särskild service för barn och ungdomar med sociala problem 

v2882 Ljudinspelnings- och fonogramutgivningstjänster och licenstjänster för dessa 

v2883 Flyttjänster som utförts med egna fordon/egen personal 

v2884 Biltvätt 

v2885 Bilbogsering och nödreparationer 

v2886 Distribution av gasformiga bränslen 

v2887 Intäkter för drift av avloppssystem 

v2890 Detaljhandel med sport och fritidsartiklar 

v2891 Yrkesförarutbildning 

v2892 Övrig utbildning 

v2894 Detaljhandel med möbler och belysningsartiklar 

v2895 Detaljhandel med mattor, golvbeläggningar och tapeter 

v2896 Detaljhandel med järnhandelsvaror, färg, byggvaror och VVS 

v2904 Detaljhandel med antikviteter och begagnade böcker 

v2905 Detaljhandel med övriga begagnade produkter (ej antikviteter och beg. böcker) 

v2906 Partihandel med glas, porslin och rengöringsvaror 

v2907 Partihandel med ur- och guldsmedsvaror 

v2908 Partihandel med kontorsförbruknings- och andra hushållsvaror 

v2909 Partihandel med färg, tapeter och golvbeläggningar 

v2910 Partihandel med virke och trävaror 

v2911 Partihandel med sanitetsgods 

v2912 Förlagsverksamhet (inkl. tidningsutgivning och litterära licenstjänster) exkl press- och mediastöd 

v2913 Rengöring av byggnader och industrimaskiner etc 

v2914 Desinfektion och skadedjursbekämpning 

v2915 Gaturenhållning, snöröjning och annan rengöring 

v2916 Skötsel och underhåll av grönytor 

v2917 Detaljhandel med cyklar 

v2919 Partihandel med mat till sällskapsdjur (hund, katt, kanin etc) 

v2920 Partihandel med hälsokost 

v2921 Partihandel med kontorsmöbler 

v2922 Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 

v2923 Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar 

v2925 Företagshälsovård 

v2929 Trafikskoletjänster 

v2931 Geologiska och geofysiska rådgivningstjänster samt prospektering 

v2932 Tekniska konsulttjänster i samband med transportprojekt 

v2933 Tekniska konsulttjänster inom vatten, avlopp och dränering  

v2934 Tekniska konsulttjänster inom avfallshantering 

v2935 Tekniska konsulttjänster inom telekommunikation,  radio och TV 

v2936 Andra redovisningstjänster 

v2940 Sanering och efterbehandling av jord, vatten och luft etc 

v2941 Reparation av metallvaror 

v2942 Reparation av maskiner 

v2943 Reparation av elektronisk och optisk utrustning 

v2944 Reparation av elapparatur och elutrustning 

v2946 Reparation av annan utrustning 

v2947 Installation av industrimaskiner och utrustning 

v2948 Trädgårdsarkitekttjänster 

v2949 Lejda flyttjänster 

v2950 Insamlingstjänster avseende avfall 

v2951 Behandling och bortskaffande av avfall 

v2952 Demontering av uttjänta fartyg, fordon och maskiner 

v2953 Återvinning källsorterat material eller returråvara av icke-metall 
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v2954 Återvinning källsorterat material eller returråvara av metall 

v2997 Övrigt, var god ange vad 

v2998 Övrigt, var god ange vad 

v2999 Övrigt 

v3003 Kostnader för råvaror och förnödenheter för verksamheten i Sverige.  

v3004 Legoarbeten, underentreprenader och köpta tjänster för produktionen i Sverige 

v3005 Kostnader för råvaror och förnödenheter för tillverkning/bearbetning i Sverige.  

v3006 Energikostnader i produktionen 

v3007 Inköpta bränslen för produktion av el och värme 

v3013 Inköp av varor till restaurangverksamheten 

v3017 Insatsvaror för raffinering 

v3021 Övriga kostnader för råvaror och förnödenheter för verksamheten i Sverige. 

v3029 Kostnader för handelsvaror 

v3031 Kostnader för handelsvaror och egenproducerade färdiga varor från annan verksamhetsenhet 

v3032 

Kostnader för handelsvaror (exkl. merchantingvaror) och egenproducerade färdiga varor från annan 

verksamhetsenhet 

v3033 Kostnader för handelsvaror (exkl. merchantingvaror) 

v3034 Kostnader inköpta varor för utbildningen 

v3035 Kostnader för inköp av varor för installationsarbete 

v3036 Kostnader inköpta varor för vården och omsorgen 

v3037 

Kostnader för produktion i utlandet för företagets räkning (företaget äger insatsvarorna) där 

försäljningen av de tillverkade/bearbetade varorna sker i utlandet, utan att varorna däremellan 

passerar svensk gräns. 

v3038 

Kostnader för handelsvaror som både köpts in och sålts vidare i utlandet utan att däremellan passera 

svensk gräns (merchantingvaror) 

v3041 Kostnader för inköp av grus, krossprodukter, jord, schaktmassor o.d. 

v3045 Kostnader för inköp av el för försäljning 

v3049 Kostnader för inköp av gasformiga bränslen för försäljning 

v3053 Kostnader för inköp av värme och kyla för försäljning 

v3061 Kostnad för vidareförsålda drivmedel 

v3074 Underentreprenader i Sverige 

v3075 Underentreprenader i utlandet 

v3076 Inköpta bygg- och maskintjänster med förare, samt elinstallationer och VVS-arbeten 

v3077 Kostnader för leasing och korttidshyra 

v3078 Hyra och leasing av maskiner 

v3079 Leasing av personbilar inkl. hyrbilskostnader 

v3080 Leasing av lastbilar, truckar och övriga fordon 

v3081 Drivmedelskostnader 

v3083 Kostnader för elenergi 

v3084 Bränslekostnader 

v3085 Erhållna bidrag redovisade som kostnadsreduktion 

v3093 Kostnader för transportmedel 

v3094 Kostnader för frakter och transporter 

v3095 Övriga kostnader för transportmedel 

v3097 Förluster på kortfristiga fordringar 

v3101 Försäkringskostnader för transportmedel 

v3105 Försäkringskostnader vid varudistribution 

v3109 Kostnader för inhyrd personal 

v3112 Kostnader för inköp av dataprogram 

v3113 Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år 

v3114 Förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre 

v3117 Kursdifferenser av rörelsekaraktär 

v3121 Kostnader för lokalhyra 

v3125 Omstruktureringskostnader 

v3129 Reparations- och underhållskostnader av maskiner och inventarier 

v3132 Reparations och underhållskostnader för övriga maskiner 

v3133 Reparations- och underhållskostnader av transportmedel 
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v3134 Reparations och underhållskostnader av fartyg 

v3135 Reparations och underhållskostnader av flygplan och helikoptrar 

v3136 Reparations och underhållskostnader av personbilar, lastbilar och motorcyklar  

v3137 Vinst/förlust vid avyttring av materiella och immateriella anläggningstillgångar 

v3141 Övriga kostnader för frakter och transporter 

v3149 Kostnader för speditionstjänster 

v3153 Kostnader för lejda maskintjänster 

v3157 Kostnader för inhyrning av fordon/maskiner utan förare 

v3160 Betalkortskostnader avseende taxiresor 

v3161 Kostnader för lejda kurir/budtjänster 

v3162 Inköp av lejda taxitransporter 

v3165 Kostnader för lejda transporter med fartyg 

v3166 Kostnader för sjötransporttjänster, passagerartrafik.  

v3167 Kostnader för sjötransporttjänster, godstrafik 

v3169 Kostnader för lejda transporter med flyg 

v3170 Kostnader för lufttransporttjänster, passagerartrafik 

v3171 Kostnader för lufttransporttjänster, godstrafik 

v3173 Kostnader för lejda transporter med tåg 

v3174 Kostnader för järnvägstransporttjänster, passagerartrafik 

v3175 Kostnader för järnvägstransporttjänster, godstrafik 

v3177 Kostnader för lejda transporter på väg 

v3181 Övriga kostnader för transportmedel exkl. kostnader för leasing 

v3189 Köpta tjänster och förvaltningskostnader 

v3192 Övriga kostnader för reklam och PR (inkl. reklamtrycksaker och direktreklam) 

v3193 Kostnader för reklam och PR 

v3194 Kostnader för annonsering 

v3195 Kostnader för utställningar och mässor 

v3196 Kostnader för PR, institutionell reklam och sponsring 

v3197 Reparations- och underhållskostnader av lokaler, fastigheter och installationer 

v3201 Nätavgifter 

v3205 Vidarefakturerade transporttjänster 

v3209 Raffineringskostnader 

v3213 Kostnader för upphandling av trafik 

v3217 Kostnader för vägtransporttjänster, godstrafik 

v3218 Kostnader för busstransportjänster, passagerartrafik 

v3225 Övriga kostnader för lejda transport- och speditionstjänster 

v3233 Bruttokostnader i pooler, godstrafik 

v3237 Bruttokostnader i pooler, passagerartrafik 

v3241 Erlagda tidshyror 

v3245 Hamn, kanal- och lotsavgifter 

v3257 Lastnings- och lossningskostnader 

v3261 Provisionskostnader till agenter och mäklare 

v3273 Kostnader för arrangerande av godstransporter (spedition) 

v3277 Kostnader för övriga speditionstjänster 

v3278 Kostnader för nätkapacitet, samtrafik, roaming samt drift och underhåll av telekommunikation 

v3281 Energikostnader inkl. värme, kyla och belysning 

v3285 Kostnader för paketresor 

v3289 Kostnader för förmedlade resor och boende  

v3293 Fastighetsskatt 

v3297 Tomträttsavgäld/arrendeavgifter 

v3301 Kostnader avseende förmedling och försäljning av annans annons- och mediautrymme 

v3305 Kostnader för inköp av varor för uthyrning 

v3306 Inköpta tjänster för mediaproduktion, samt inköpt och egenproducerad film, TV- och radioprogram. 

v3309 Kostnader för prispengar till hästägare 

v3313 Programkostnader 

v3317 Kostnader för vinster till spelare  
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v3321 Kostnader för bidrag till föreningar 

v3322 Fördelade kostnader till centralförbund och banor 

v3323 Fördelade kostnader till hästsportens aktiva 

v3325 Ombudsprovisioner 

v3333 Kostnader för förmedlade begravningstjänster 

v3401 Förvaltningskostnader (tjänster som utförs av huvudkontor, exkl. kostnader för revision) 

v3402 Redovisningstjänster, advokat- och rättegångskostnader 

v3403 Kostnader för IT-tjänster 

v3404 Juridiska tjänster 

v3405 Bankkostnader 

v3406 Köpta FoU-tjänster 

v3407 Ekonomisk konsultverksamhet inkl redovisnings- och revisionstjänster 

v3408 Serviceavgifter till branschorganisationer 

v3409 Övrig konsultverksamhet 

v3487 Kostnader för fastighetsförsäkringar 

v3488 Kostnader för företagsförsäkringar 

v3499 Övriga köpta tjänster  

v3501 Vatten och avlopp (för fastigheter och lokaler) 

v3502 Städning och renhållning (av fastigheter och lokaler) 

v3503 Förbrukningsemballage och transportinventarier 

v3504 Förbrukningsmaterial, arbetskläder, skyddskläder mm. 

v3505 Resekostnader (biljetter, hyrbilskostnader, kost och logi mm) 

v3506 Försäljningskostnader  

v3507 Kontorsmaterial och trycksaker  

v3508 Tele- och datakommunikation 

v3509 Postbefordran 

v3510 Garantikostnader 

v3511 Kostnader för bevakning och larm 

v3512 Licensavgifter och royalties 

v3513 

Tillsynsavgifter till myndigheter (patent- och varumärkesansökningar samt miljö- och REPA-

avgifter) 

v3514 Kostnader för värdepappershandel 

v3515 Förbrukningsemballage 

v3516 Transportinventarier 

v3517 Biljettkostnader 

v3518 Hyrbilskostnader 

v3519 Kost och logi 

v3520 Övriga resekostnader 

v3522 Försäljningsprovisioner 

v3523 Kontorsmaterial 

v3524 Trycksaker 

v3525 Kostnader el för belysning av lokaler och fastigheter 

v3526 Kostnader el för uppvärmning av lokaler och fastigheter 

v3527 Kostnader eldningsolja för uppvärmning av lokaler och fastigheter 

v3530 Kostnader fjärrvärme för uppvärmning av lokaler och fastigheter 

v3531 Energikostnader för drift (vid produktion av varor) 

v3532 Drivmedel för personbilar 

v3533 Försäkringar och skatt för personbilar 

v3534 Övriga kostnader för transportmedel (exkl. leasing) 

v3598 Medlemsavgifter och föreningsavgifter 

v3599 Övriga kostnader 

v3601 Inköpta tjänster avseende förmedling av blommor och kransar 

v3602 

Inköp av livsmedel inklusive kaffe och te till restaurang- och serveringsverksamhet samt 

personalmatsal 

v3603 Kostnader för djurfoder 

v3604 Inköp av alkoholhaltiga drycker till restaurang- och serveringsverksamhet 

v3607 Inköp av läsk, vatten och övriga drycker till restaurang- och serveringsverksamhet 
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v3608 Kostnader för sydda textilvaror 

v3609 Kostnader för utställningsmaterial av trä 

v3611 Kostnader för tidningspapper i rullar eller ark 

v3612 Kostnader för hygienartiklar av papper 

v3613 Köpta tryck-, bokbinderi- och reprotjänster m.m. 

v3615 Flygbränsle 

v3616 Kostnader för oljor för motorfordon 

v3617 Kostnader för färg, lack och tryckfärger m.m. 

v3618 Inköp av rengöringsmedel inkl sanerings- och bekämpningsmedel 

v3619 Kostnader för avisningsvätska (deicing) 

v3621 Kostnader däck och däckutrustning 

v3622 Kostnader för gravstenar 

v3623 

Inköp av varor för uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner, med en livslängd på 

mindre än 3 år 

v3624 Inköp av varor för uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner 

v3625 Kostnader för elektroniska komponenter inkl. reservdelar 

v3626 Kostnader för datautrustning (hårdvara) inkl reservdelar, med en livslängd på mindre än 3 år 

v3627 Kostnader för telekommunikationsutrustning 

v3628 Kostnader för hemelektronik inkl ljud- och ljusutrustning 

v3629 Kostnader för instrument för mätning 

v3630 Kostnader för reservdelar till urverk och klockor 

v3631 Kostnader för reservdelar till fotoutrustning och andra optiska instrument 

v3632 Inköp av utrustning för städning och rengöring ( ex dammsugare, golvboningsmaskin, golvtvätt) 

v3633 Inköp av motorfordon inkl. begagnade 

v3634 Inköp av elektriska eller elektroniska delar och tillbehör till fordon 

v3635 Inköp av övriga delar och tillbehör till fordon 

v3636 Inköp av varor för uthyrning och leasing av fartyg, båtar, flygplan och helikoptrar 

v3637 Kostnader för medicinsk, tandteknisk och optisk utrustning 

v3638 Kostnader för diverse förbrukningsmaterial för verksamheten 

v3642 Reparations- och underhållskostnader av rälsfordon 

v3644 Reparations- och underhållskostnader av anläggning- och sportsutrustning 

v3645 Energikostnader inkl elavgifter 

v3646 Inköp av icke-fossila drivmedel, t ex biogas 

v3647 Inköp av fossila drivmedel, t ex bensin och diesel 

v3648 Reparations- och underhållskostnader av motorfordon, utom motorcyklar 

v3657 Kostnader för hyra av fartyg och båtar med besättning 

v3658 Kostnader för lejda persontransporter med flyg 

v3661 Kostnader för garage och parkeringstjänster 

v3662 Kostnader för drift av taxicentral 

v3663 Kostnader för tjänster som tillhandahålls på stationer till passagerare 

v3665 Kostnader för markservice, flygtrafikledning samt överflygningsavgifter 

v3668 Inköpta tjänster för distribution av post, tidningar och paket 

v3669 Inköpta tjänster avseende tillagning (centralkök) och leverans av mat (catering) 

v3670 Kostnader för redaktionellt material inkl. tryckta reklamblad, annonsbilagor, böcker, tidningar etc.  

v3671 Inköpta tjänster för utgivning av programvaror inkl. licenskostnader 

v3672 Inköpta tjänster för hälso- och sjukvård utan läkare eller veterinär 

v3674 Kostnader för STIM, SAMI och övriga royalties 

v3675 Sändning och programkostnader 

v3677 Inköpta tjänster för datorprogrammering för systemutveckling 

v3678 Utvecklingskostnader av system-, programvaror och databaser (egenproducerade program) 

v3679 Inköpta tjänster för IT-drift 

v3680 Inköpta tjänster för webbportal, databehandling och hosting 

v3681 Nyhetsbyråavgift 

v3685 Ersättning till fastighetsägare 

v3686 Köpta tjänster för förvaltning av fastigheter 

v3687 Inköpta tjänster från juridisk verksamhet som t ex advokat- och patentbyråer  
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v3688 Inköpta tjänster från redovisnings- och revisionsbyråer 

v3690 Inköpta tjänster för företagsrådgivning 

v3691 Inköpta tjänster av tekniska konsulter 

v3692 Kostnader för besiktning av vägtransportfordon och diverse avgifter 

v3693 

Inköp av tjänster avseende provning och undersökning av produkters egenskaper, inkl certifiering 

av varor 

v3696 Inköpta tjänster avseende produkt- och grafiskdesign (ej webbsidor) 

v3697 Kostnader avseende fototjänster inkl. bildinköp 

v3698 Inköpta tjänster för översättning och tolk 

v3699 Inköpta tjänster från annan veterinärverksamhet 

v3702 Inköpta tjänster från underkonsulter och egenföretagare m.m. 

v3704 Kostnader för tjänster avseende resebyråverksamhet samt bokningsservice 

v3705 Inköpta tjänster avseende bevakning och säkerhet (inkl. larmcentralskostnader) 

v3706 Inköpta tjänster avseende kundens fastigheter (t ex vakt, reception, sophämtning) 

v3707 Inköpta tjänster för renhållning, snöröjning, lokalvård och sanering m.m. 

v3708 Inköpta tjänster avseende skötsel och underhåll av grönytor både utom- och inomhus 

v3709 Inköpta tjänster avseende inkasso, kreditupplysning, callcenter, kundtjänst m.m. 

v3710 Kostnader för avgifter och licenser till myndigheter  

v3711 Kostnader för polis-, brand- och räddningstjänster 

v3712 Strömedel för uppstallade djur (t ex spån, halm, torv, mm) 

v3714 Inköpta stödtjänster avseende utbildning 

v3715 Inköpta vårdtjänster från regionfinaniserad verksamhet på sjukhus 

v3716 Kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor, inklusive röntgenmottagningar 

v3718 Inköpta tjänster för laboratorieundersökningar 

v3719 Kostnader för ambulanstjänster 

v3720 

Inköpta tjänster avseende artistisk verksamhet, konstnärligt skapande inklusive musik och 

underhållning 

v3725 Kostnader för tävling med hästar 

v3726 Inköpta tjänster för reparation av kommunikations-, TV- och videoutrustning 

v3727 Tjänster avseende reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård 

v3730 Assistansomkostnader 

v3731 Kostnader för inhyrda kockar, hovmästare eller serveringspersonal 

v3732 Kostnader för inhyrda maskiner 

v3733 Styling och stilanalys inom hår- och skönhetsvård 

v3734 Inköp av tjänster från reklambyrå eller marknadsundersökningsföretag  

v3999 Övriga kostnader 

v5502 Årets anskaffningar 

v55020 Pågående nyanläggningar 

v55021 Maskiner och inventarier 

v55022 Byggnader och markanläggningar 

v55023 Mark 

v55024 Bostäder 

v55025 Övriga byggnader och markanläggningar 

v55026 Fartyg 

v55027 Rälsfordon 

v55028 Flygplan 

v55029 Övriga maskiner och inventarier 

v5507 Årets avyttringar (försäljningspris) 

v55070 Pågående nyanläggningar 

v55071 Maskiner och inventarier 

v55072 Byggnader och markanläggningar 

v55073 Mark 

v55074 Bostäder 

v55075 Övriga byggnader och markanläggningar 

v55076 Fartyg 

v55077 Rälsfordon 

v55078 Flygplan 
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v55079 Övriga maskiner och inventarier 

v5601 Maskiner och inventarier 

v5602 Byggnader och markanläggningar 

v5603 Mark 

v5604 Fartyg 

v5605 Rälsfordon 

v5606 Flygplan 

v5607 Övriga maskiner och inventarier 

v5608 Ny, till och ombyggnad av bostäder 

v5609 Ny, till och ombyggnad av övriga byggnader och markanläggningar 

v5610 Befintliga byggnader och markanläggningar 

v5611 Ny-, till- och ombyggnationer 

v5612 Befintliga byggnader och markanläggningar 

v5701 Maskiner och inventarier 

v5702 Byggnader och markanläggningar 

v5703 Mark 

v5704 Fartyg 

v5705 Rälsfordon 

v5706 Flygplan 

v5707 Övriga maskiner och inventarier 

v6001 Lager av handelsvaror 

v6002 Lager av råvaror, tillsatsmaterial och förnödenheter 

v6003 Produkter i arbete 

v6004 Lager av färdiga varor  

v6005 Lager av värdepapper 

v6006 Lager av omsättnings-/exploateringsfastigheter 

v6007 Pågående arbeten 

v6008 Förskott för varor och tjänster 

v6021 Pågående arbeten för annans räkning 

v6099 Summa varulager 

v6101 Medelantal anställda 

v6200 

Totala intäkter för personaluthyrning (summan av v2314 + v2315 + v2327 + v2323 + v2335 + 

v2319 + v2331 + v2339 + v2343) 

v6210 Kontrakt med en självständig näringsidkare 

v6211 Kontrakt på obestämbar tid 

v6212 Kontrakt där arbetskraften delas mellan flera 

v6213 Tidsbegränsat kontrakt 

v6214 Provanställningskontrakt 

z0117 Summa Rörelsens huvudintäkter (netto-omsättning) och Övriga rörelseintäkter 

z0122 Summa kostnader råvaror och förnödenheter samt handelsvaror 

z0126 Summa övriga externa kostnader 

z0128 Summa kostnader 

z0135 Summa kostnader 

z0140 Rörelseresultat 

z0146 Summa Kortfristiga placeringar 

v3999 Övriga kostnader 
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