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Industriens investeringsforventninger, 10. måned 2014
Indberetningen skal omfatte følgende arbejdssteder:
DST_testlinie0

DST_testlinie6

DST_testlinie1

DST_testlinie7

DST_testlinie2

DST_testlinie8

DST_testlinie3

DST_testlinie9

DST_testlinie4
DST_testlinie5

Investeringsforventninger
Der ønskes et skøn over værdien af virksomhedens forventede investeringer.
Spørgsmålene bør besvares af en person i, eller tæt på, virksomhedens ledelse.
- Investeringer opgøres som i den årlige regnskabsstatistik:
Dvs. tilgang minus afgang af:
- anlægsaktiver, fx fast ejendom, grunde, bygninger mv.
- driftsmidler, fx maskiner, køretøjer, inventar mv.
- Tilgang værdisættes til anskaffelsesprisen før afskrivninger og andre reguleringer og omfatter både købte
og leasede aktiviteter.
- Afgang værdisættes til salgsprisen.

Anslå samlede investeringer

Afrund til hele 1.000 kr

Tilgang minus afgang ...

i 2014

. 000

kr.

i 2015

. 000

kr.

Eventuelle bemærkninger
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Industriens investeringsforventninger, 10. måned 2014
Baggrund for den forventede investeringsudvikling
En gang om året gennemføres en supplerende undersøgelse af formål med industriens
investeringer og af hvilke forhold, der har betydning for investeringsudviklingen.
De supplerende spørgsmål angår udelukkende tilgang af anlægsaktiver og driftsmidler.
Vi håber at virksomheden vil besvare disse supplerende spørgsmål.
Hvad er formålet med de forventede investeringer?
Marker det/de vigtigste formål for hvert år

i 2014

i 2015

Erstatning af nedslidt materiel eller udstyr
Udvidelse af produktionskapaciteten
Rationalisering af driften
Andre formål, fx vedr. miljø og sikkerhed
Hvilken betydning har følgende forhold for virksomhedens investeringsforventninger?
Sæt venligst én markering pr. forhold pr. år

meget
positiv

lidt
positiv

ingen

lidt
negativ

meget
negativ

i 2014

Udvikling i efterspørgsel

i 2015
i 2014

Adgang til finansielle ressourcer
eller forventet profit

i 2015
Tekniske forhold

i 2014

Fx teknologisk udvikling, adgang til uddannet
personale og myndighedskrav, fx mht. miljø

i 2015

Andre forhold

i 2014

Fx beskatningsregler mv.

i 2015

Eventuelle bemærkninger
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