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Foretag indberetningen online på www.dst.dk/ifi
Når du indberetter online, får du hjælp undervejs.
Din indberetning kan printes, gemmes, genåbnes og rettes.

Denne kladde er ikke identisk med det
egentlige spørgeskema, da der bl.a. ikke er
indsat konkrete datoer.

Industriens investeringsforventninger pr. oktober vedr. dette år og næste år
Undersøgelsen vedrører virksomhedens regnskabsår
Indberetningen skal omfatte følgende arbejdssteder:

(Hvis besvarelsen omfatter flere arbejdssteder,
vil de være listet her på det egentlige skema)

Investeringsforventninger
Til denne statistik søger vi tal for forventet tilgang, dvs. investeringer, men fratrukket forventet afgang, altså
salg af driftsmidler og anlægsaktiver.
Tilgang værdisættes til forventet anskaffelsesprisen før afskrivninger og andre reguleringer og omfatter både
købte og leasede aktiviteter.
Afgang, værdisættes efter forventet salgspris.
Omfatter:

- Immaterielle anlægsaktiver (goodwill, software mv.)
- Materielle anlægsaktiver (ejendom, grund, bygninger mv.)
- Driftsmidler (maskiner, køretøjer, inventar mv.)

Anslå samlede investeringer - dvs. tilgang minus afgang
Anvend konkret viden og bedste skøn

Indeværende
investeringsår
Kommende
investeringsår
Eventuelle bemærkninger
Fx om særlige forhold der har betydning for investeringsforventningerne
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Kontaktperson for indberetningen
Fornavn

Efternavn

Telefonnr.

E-mail

Afrund til hele 1.000 kr

. 000

kr.

. 000

kr.

Foretag indberetningen online på www.dst.dk/virk
Når du indberetter online, får du hjælp undervejs.
Din indberetning kan printes, gemmes, genåbnes og rettes.

Industriens investeringsforventninger
Baggrund for den forventede investeringsudvikling
Spørgsmålene angår alene investeringerne i anlæg og driftsmidler - altså ikke evt. afgang.
Hvad er formålet med de forventede investeringer?
Marker det/de vigtigste formål for hvert år

Indeværende
investeringsår

Kommende
investeringsår

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
Udvikling i efterspørgsel

lidt
positiv

Indevær.invest.år
Kommende.invest.år

Adgang til finansielle ressourcer
eller forventet profit

Indevær.invest.år
Kommende.invest.år

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

Indevær.invest.år
Kommende.invest.år

Indevær.invest.år

Andre forhold
Fx beskatningsregler mv.

Kommende.invest.år

Eventuelle bemærkninger
Fx om særlige forhold der har betydning for investeringsforventningerne

Kontaktperson for indberetningen
Fornavn

Efternavn

Telefonr.

E-mail

ingen

lidt
negativ

meget
negativ
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