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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1667/2003
av den 1 september 2003
om genomförande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 avseende beviljande av undantag
för statistik över företagsstrukturer
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

Vissa medlemsstater har ansökt om undantag från
delar av bestämmelserna i bilaga 6 till förordning (EG,
Euratom) nr 58/97 avseende kreditinstitut för perioden
2001–2003 för att göra det möjligt att upprätta nödvändiga system för datainsamling eller anpassa befintliga
system och därigenom uppfylla förordningens bestämmelser senast i slutet av den övergångsperiod som
föreskrivs i bilaga 6 till förordningen.

(5)

Vissa medlemsstater har ansökt om undantag från
delar av bestämmelserna i bilaga 7 till förordning
(EG, Euratom) nr 58/97 avseende pensionsfonder för
perioden 2002–2004 för att göra det möjligt att upprätta
nödvändiga system för datainsamling eller anpassa befintliga system och därigenom uppfylla förordningens
bestämmelser senast i slutet av den övergångsperiod
som föreskrivs i bilaga 7 till förordningen.

(6)

Det är nödvändigt att bevilja dessa undantag, eftersom
medlemsstaternas system för insamling av data kräver
ytterligare anpassning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning står i
överensstämmelse med yttrandet från Statistiska programkommittén.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97
av den 20 december 1996 om statistik rörande företagsstrukturer ( 1), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 2056/2002 ( 2), särskilt artikel 12.x i denna,
och
av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

I förordning (EG, Euratom) nr 58/97 fastställs en gemensam ram för upprättande av gemenskapsstatistik över
struktur, verksamhet, effektivitet och konkurrenskraft
hos kreditinstitut och pensionsfonder och rörande kostnader för miljöskydd.

I artikel 11 i förordning (EG, Euratom) nr 58/97
föreskrivs att undantag från bestämmelserna i bilagorna
kan beviljas under en övergångsperiod.

Vissa medlemsstater har ansökt om undantag från
delar av bestämmelserna i bilaga 2 till förordning (EG,
Euratom) nr 58/97 avseende variablerna 21 11 0,
21 12 0 och 21 14 0 för perioden 2001–2004 för att
göra det möjligt att upprätta nödvändiga system för
datainsamling eller anpassa befintliga system och därigenom uppfylla förordningens bestämmelser senast i slutet
av den övergångsperiod som föreskrivs i bilaga 6 till
förordningen.

( 1) EGT L 14, 17.1.1997, s. 1.
( 2) EGT L 317, 21.11.2002, s. 1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undantag från variablerna 21 11 0, 21 12 0 och 21 14 0 i
avsnitt 4 i bilaga 7 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall
beviljas för referensåren 2001–2004 i enlighet med bilaga I till
denna förordning.
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Artikel 3
Undantag från förteckningen med variabler i avsnitt 4 i bilaga 7
till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall beviljas för
referensåren 2002–2004 i enlighet med bilaga III till denna
förordning.

Undantag från förteckningen med variabler i avsnitt 4 i bilaga 6
till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall beviljas för
referensåren 2001–2003 i enlighet med bilaga II till denna
förordning.

Artikel 4
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 september 2003.
På kommissionens vägnar
Pedro SOLBES MIRA

Ledamot av kommissionen

29.9.2003

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 244/3

BILAGA I

Undantag från variablerna 21 11 0, 21 12 0 och 21 14 0 i bilaga 2

BELGIEN

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 11 0

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning, anläggningar och specialutrustning för miljöskydd – främst
processextern utrustning

Investeringar i utrustning och
anläggningar för renare teknik
(”integrerad teknik”)

Totalsumman för kostnader för
miljöskydd

Fullständigt, partiellt eller inget Partiellt undantag
undantag

Partiellt undantag

Partiellt undantag

Extra övergångsperiod krävs

2001–2004: 18 + 3

2001–2004: 18 + 3

2001–2004: 18 + 3

Verksamheter som saknas

Inga

Inga

Inga

Storleksklasser som saknas

Inga

Inga

2001–2004: 1–49

Övriga punkter

2001–2004: Ingen upp- 2001–2004: Ingen upp- 2001–2004: Ingen uppdelning efter miljöområ- delning efter miljöområ- delning efter miljöområden
den
den

DANMARK

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 11 0

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning, anläggningar och specialutrustning för miljöskydd – främst
processextern utrustning

Investeringar i utrustning och
anläggningar för renare teknik
(”integrerad teknik”)

Totalsumman för kostnader för
miljöskydd

Fullständigt undantag

Fullständigt undantag

Fullständigt, partiellt eller inget Fullständigt undantag
undantag

Extra övergångsperiod krävs
Verksamheter som saknas
Storleksklasser som saknas

Övriga punkter
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TYSKLAND

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 11 0

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning, anläggningar och specialutrustning för miljöskydd – främst
processextern utrustning

Investeringar i utrustning och
anläggningar för renare teknik
(”integrerad teknik”)

Totalsumman för kostnader för
miljöskydd

Fullständigt, partiellt eller inget Partiellt undantag
undantag

2001–2002: Fullständigt Partiellt undantag
undantag
2003–2004: Partiellt undantag

Extra övergångsperiod krävs

Ingen

Ingen

Verksamheter som saknas

2001–2004:
40–41

Storleksklasser som saknas

Inga

Inga

Inga

Övriga punkter

Inga

Inga

Inga

NACE 2003–2004:
40–41

Ingen

NACE 2001–2004: NACE 40–41

SPANIEN

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 11 0

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning, anläggningar och specialutrustning för miljöskydd – främst
processextern utrustning

Investeringar i utrustning och
anläggningar för renare teknik
(”integrerad teknik”)

Totalsumman för kostnader för
miljöskydd

Inget undantag

Inget undantag

Fullständigt, partiellt eller inget Inget undantag
undantag

Extra övergångsperiod krävs

Verksamheter som saknas

Storleksklasser som saknas

Övriga punkter
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GREKLAND
Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 11 0

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning, anläggningar och specialutrustning för miljöskydd – främst
processextern utrustning

Investeringar i utrustning och
anläggningar för renare teknik
(”integrerad teknik”)

Totalsumman för kostnader för
miljöskydd

Fullständigt, partiellt eller inget 2001: Fullständigt undan- 2001: Fullständigt undan- 2001: Fullständigt undanundantag
tag
tag
tag
Extra övergångsperiod krävs

Verksamheter som saknas

Storleksklasser som saknas

Övriga punkter

FRANKRIKE
Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 11 0

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning, anläggningar och specialutrustning för miljöskydd – främst
processextern utrustning

Investeringar i utrustning och
anläggningar för renare teknik
(”integrerad teknik”)

Totalsumman för kostnader för
miljöskydd

Fullständigt, partiellt eller inget Partiellt undantag
undantag

Partiellt undantag

Partiellt undantag

Extra övergångsperiod krävs

Ingen

Ingen

Ingen

Verksamheter som saknas

Del av NACE Rev. 1 hu- Del av NACE Rev. 1 hu- Del av NACE Rev. 1 huvudgrupp 15
vudgrupp 15
vudgrupp 15

Storleksklasser som saknas

2001–2004:
20 anställda

Övriga punkter

färre

än 2001–2004:
20 anställda

färre

än 2001–2004:
20 anställda

färre

än

Undantag:

Undantag:

Undantag:

NACE Rev. 1 huvudgrupp 15 och undergrupp 2010: färre än
100 anställda

NACE Rev. 1 huvudgrupp 15 och undergrupp 2010: färre än
100 anställda

NACE Rev. 1 huvudgrupp 15 och undergrupp 2010: färre än
100 anställda

2001–2004: När det gäller uppdelningen efter
storleksklasser
saknas
storleksklasserna 1–49.

2001–2004: När det gäller uppdelningen efter
storleksklasser
saknas
storleksklasserna 1–49.

2001–2004: När det gäller
uppdelningen efter storleksklasser saknas storleksklasserna 1–49.

2001–2004: När det gäller uppdelningen efter
miljöområden täcks miljöområdet ”Övrig miljöskyddsverksamhet”
delvis.

2001–2004: När det gäller uppdelningen efter
miljöområden täcks miljöområdet ”Övrig miljöskyddsverksamhet”
delvis.

2001–2004: När det gäller
uppdelningen efter miljöområden täcks miljöområdet ”Övrig miljöskyddsverksamhet” delvis.
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IRLAND

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 11 0

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning, anläggningar och specialutrustning för miljöskydd – främst
processextern utrustning

Investeringar i utrustning och
anläggningar för renare teknik
(”integrerad teknik”)

Totalsumman för kostnader för
miljöskydd

Fullständigt undantag

Fullständigt undantag

Fullständigt, partiellt eller inget Fullständigt undantag
undantag

Extra övergångsperiod krävs

Verksamheter som saknas

Storleksklasser som saknas

Övriga punkter
Anmärkning: Enligt avsnitt 4, styckena 3–4 i bilaga 2 till rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 behöver de uppgifter som är
nödvändiga för att sammanställa statistik över variablerna 21 11 0, 21 12 0 och 21 14 0 samlas in, om den totala
omsättningen eller det totala antalet anställda i en avdelning inom sektionerna C–E enligt NACE Rev. 1 i en
medlemsstat utgör mindre än 1 % av totalvärdet för gemenskapen.

ITALIEN

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 11 0

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning, anläggningar och specialutrustning för miljöskydd – främst
processextern utrustning

Investeringar i utrustning och
anläggningar för renare teknik
(”integrerad teknik”)

Totalsumman för kostnader för
miljöskydd

Inget undantag

Inget undantag

Fullständigt, partiellt eller inget Inget undantag
undantag

Extra övergångsperiod krävs

Verksamheter som saknas

Storleksklasser som saknas

Övriga punkter
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LUXEMBURG

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 11 0

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning, anläggningar och specialutrustning för miljöskydd – främst
processextern utrustning

Investeringar i utrustning och
anläggningar för renare teknik
(”integrerad teknik”)

Totalsumman för kostnader för
miljöskydd

Fullständigt undantag

Fullständigt undantag

Fullständigt, partiellt eller inget Fullständigt undantag
undantag

Extra övergångsperiod krävs

Verksamheter som saknas

Storleksklasser som saknas

Övriga punkter
Anmärkning: Enligt avsnitt 4, styckena 3–4 i bilaga 2 till rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 behöver de uppgifter som är
nödvändiga för att sammanställa statistik över variablerna 21 11 0, 21 12 0 och 21 14 0 samlas in, om den totala
omsättningen eller det totala antalet anställda i en avdelning inom sektionerna C–E enligt NACE Rev. 1 i en
medlemsstat utgör mindre än 1 % av totalvärdet för gemenskapen.

NEDERLÄNDERNA

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 11 0

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning, anläggningar och specialutrustning för miljöskydd – främst
processextern utrustning

Investeringar i utrustning och
anläggningar för renare teknik
(”integrerad teknik”)

Totalsumman för kostnader för
miljöskydd

Fullständigt, partiellt eller inget Partiellt undantag
undantag

Partiellt undantag

Partiellt undantag

Extra övergångsperiod krävs

2001: 18 + 3

2001: 18 + 3

2001: 18 + 3

2002: 18 + 2

2002: 18 + 2

2002: 18 + 2

2003: 18 + 1

2003: 18 + 1

2003: 18 + 1

Inga

Inga

Inga

2001: Endast uppgifter
med följande uppdelning
efter
storleksklasser:
1–49, 50–199, 200 +

2001: Endast uppgifter
med följande uppdelning
efter
storleksklasser:
1–49, 50–199, 200 +

2001: Endast uppgifter
med följande uppdelning
efter storleksklasser: 1–49,
50–199, 200 +

Verksamheter som saknas

Storleksklasser som saknas

Övriga punkter
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ÖSTERRIKE
Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 11 0

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning, anläggningar och specialutrustning för miljöskydd – främst
processextern utrustning

Investeringar i utrustning och
anläggningar för renare teknik
(”integrerad teknik”)

Totalsumman för kostnader för
miljöskydd

Fullständigt undantag

Fullständigt undantag

Fullständigt, partiellt eller inget Fullständigt undantag
undantag

Extra övergångsperiod krävs

Verksamheter som saknas

Storleksklasser som saknas

Övriga punkter

PORTUGAL
Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 11 0

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning, anläggningar och specialutrustning för miljöskydd – främst
processextern utrustning

Investeringar i utrustning och
anläggningar för renare teknik
(”integrerad teknik”)

Totalsumman för kostnader för
miljöskydd

Fullständigt, partiellt eller inget Partiellt undantag
undantag

Partiellt undantag

Partiellt undantag

Extra övergångsperiod krävs

Ingen

Ingen

Ingen

Verksamheter som saknas

Inga

Inga

Inga

Storleksklasser som saknas

Inga

Inga

Inga

Övriga punkter

2001 – Företag med föl- 2001 – Företag med föl- 2001 – Företag med följande variabler omfattas jande variabler omfattas jande variabler omfattas
inte av statistiken:
inte av statistiken:
inte av statistiken:
a) Företag som tillhör a) Företag som tillhör a) Företag som tillhör
storleksklassen 1–20
storleksklassen 1–20
storleksklassen 1–20
och omsättning under
och omsättning under
och omsättning under
100 000 euro.
100 000 euro.
100 000 euro.
b) Enskilda
företagare b) Enskilda
företagare b) Enskilda
företagare
som bedriver verksom bedriver verksom bedriver verksamsamhet i sitt eget
samhet i sitt eget
het i sitt eget namn
namn med en omsättnamn med en omsättmed en omsättning
ning
under
ning
under
under 250 000 euro
250 000 euro och
250 000 euro och
och färre än tio anfärre än tio anställda.
färre än tio anställda.
ställda.
c) Kommunala företag c) Kommunala företag c) Kommunala företag
med ansvar för vattenmed ansvar för vattenmed ansvar för vattenförsörjningen.
försörjningen.
försörjningen.
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SVERIGE

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 11 0

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning, anläggningar och specialutrustning för miljöskydd – främst
processextern utrustning

Investeringar i utrustning och
anläggningar för renare teknik
(”integrerad teknik”)

Totalsumman för kostnader för
miljöskydd

Inget undantag

Inget undantag

Fullständigt, partiellt eller inget Inget undantag
undantag

Extra övergångsperiod krävs

Verksamheter som saknas

Storleksklasser som saknas

Övriga punkter

FINLAND

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 11 0

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning, anläggningar och specialutrustning för miljöskydd – främst
processextern utrustning

Investeringar i utrustning och
anläggningar för renare teknik
(”integrerad teknik”)

Totalsumman för kostnader för
miljöskydd

Fullständigt, partiellt eller inget Partiellt undantag
undantag

Partiellt undantag

Partiellt undantag

Extra övergångsperiod krävs

2001: 18 + 8

2001: 8 + 8

2001: 18 + 8

2002: 18 + 8

2002: 18 + 8

Verksamheter som saknas

Inga

Inga

Inga

Storleksklasser som saknas

Inga

Inga

Inga

Övriga punkter

Inga

Inga

Inga
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FÖRENADE KUNGARIKET

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 11 0

Årlig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 12 0

Flerårig företagsstatistik
2001–2004
variabel 21 14 0

Investeringar i utrustning, anläggningar och specialutrustning för miljöskydd – främst
processextern utrustning

Investeringar i utrustning och
anläggningar för renare teknik
(”integrerad teknik”)

Totalsumman för kostnader för
miljöskydd

Inget undantag

Inget undantag

Fullständigt, partiellt eller inget Inget undantag
undantag
Extra övergångsperiod krävs
Verksamheter som saknas
Storleksklasser som saknas
Övriga punkter
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BILAGA II

Undantag från bilaga 6

BELGIEN

Årlig företagsstatistik 2001–2003

Rubrik

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2001–2003

Fullständigt, partiellt eller Inget undantag
inget undantag

Inget undantag

Extra
krävs

Ingen

övergångsperiod Ingen

Variabler som saknas

Inga

Inga

Övriga punkter

Inga

Inga

Rubrik

DANMARK

Årlig företagsstatistik 2001–2003

Rubrik

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2001–2003

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller Partiellt undaninget undantag
tag

Partiellt undantag

Extra
krävs

10 + 3 för 2001 Alla variabler

övergångsperiod 10 + 3 för 2001 Alla variabler

Variabler som saknas

Inga

Inga

Övriga punkter

Inga

Inga

TYSKLAND
Årlig företagsstatistik
2001–2003 (1)

Rubrik

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2001–2003

Fullständigt, partiellt eller Partiellt undaninget undantag
tag

Partiellt undantag

Extra
krävs

Ingen

övergångsperiod Ingen

Rubrik

L 244/12
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Årlig företagsstatistik
2001–2003 (1)

Variabler som saknas

16 11 0

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2001–2003

Rubrik

Antal sysselsatta

16 11 1

29.9.2003

Rubrik

Årlig företagsstatistik
uppdelad efter kategori av kreditinstitut
Antal sysselsatta efter kategori av kreditinstitut

Övriga punkter

16 11 2

Antal sysselsatta kvinnor

16 13 0

Antal anställda

16 13 6

Antal kvinnliga
ställda

16 14 0

Antal anställda räknat i
heltidstjänster

42 12 1

Upplupen ränta och liknande avgifter till följd
av utställda skuldebrev

Årlig regionalstatistik

16 11 0

Antal sysselsatta efter
region

an-

All statistik har
sammanställts
utifrån
hemlandsprincipen

All statistik har
sammanställts
utifrån
hemlandsprincipen

(1) Tyskland har inte möjlighet att redovisa uppgifter för 2001/2002/2003 i det nya formatet (inte heller retroaktivt 2005).
Nuvarande format och process kommer att användas fram till 2004 (för 2003 års uppgifter).

GREKLAND

Årlig företagsstatistik 2001–2003

Rubrik

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2001–2003

Fullständigt, partiellt eller Partiellt undaninget undantag
tag

Partiellt undantag

Extra
krävs

Ingen

övergångsperiod Ingen

Variabler som saknas

Rubrik

15 11 0

Bruttoinvesteringar
i
materiella anläggningstillgångar

Årlig företagsstatistik
efter geografisk uppdelning

16 11 2

Antal sysselsatta kvin- 11 51 0
nor

Totalt antal finansiella
dotterbolag uppdelade
efter ort i andra länder

29.9.2003

SV
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Årlig företagsstatistik 2001–2003

Övriga punkter

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2001–2003

Rubrik

L 244/13

Rubrik

Årlig regionalstatistik

16 13 0

Antal anställda

16 13 6

Antal kvinnliga
ställda

16 14 0

Antal anställda räknat i 16 11 0
heltidstjänster

42 12 1

Upplupen ränta och liknande avgifter till följd
av utställda skuldebrev

an- 11 21 0

Inga

Antal arbetsställen

Antal sysselsatta

Inga

SPANIEN

Årlig företagsstatistik 2001–2003

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2001–2003

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller Partiellt undaninget undantag
tag

Partiellt undantag

Extra
krävs

Ingen

övergångsperiod Ingen

Variabler som saknas

16 13 6

Antal kvinnliga
ställda

Årlig regionalstatistik

an-

16 11 0

Övriga punkter

Inga

Rubrik

Antal sysselsatta

Inga

FRANKRIKE

Årlig företagsstatistik 2001–2003

Rubrik

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2001–2003

Fullständigt, partiellt eller Partiellt undaninget undantag
tag

Partiellt undantag

Extra
krävs

Ingen, förutom

övergångsperiod Ingen

12 + 12 för
2001–2002 för

Rubrik

L 244/14
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Årlig företagsstatistik 2001–2003

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2001–2003

Rubrik

29.9.2003

Rubrik

Årlig företagsstatistik
efter geografisk uppdelning
11 41 1

Totalt antal filialer uppdelade efter ort i länder
utanför EES

11 51 0

Totalt antal finansiella
dotterbolag uppdelade
efter ort i andra länder

45 11 0

Geografisk uppdelning
av det totala antalet filialer i EES

samt 12 + 12 för
2001–2003 för
Årlig företagsstatistik
efter geografisk uppdelning
45 21 0

Geografisk fördelning av
intjänad ränta och liknande inkomster

45 22 0

Geografisk fördelning av
balansomslutningen
Årlig regionalstatistik

Variabler som saknas

11 21 0

Antal arbetsställen

16 11 0

Antal sysselsatta efter
region

16 11 2

Antal sysselsatta kvinnor

Årlig företagsstatistik
uppdelad efter associationsform

16 13 6

Antal kvinnliga
ställda

Balansomslutningen
uppdelad efter associationsform

an- 43 32 0

Årlig företagsstatistik
uppdelad efter kategori av kreditinstitut
16 11 1

Övriga punkter

Inga

Inga

Antal sysselsatta uppdelade efter kategori av kreditinstitut

29.9.2003
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L 244/15

IRLAND

Årlig företagsstatistik 2001–2003

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller Fullständigt uninget undantag
dantag

Extra
krävs

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2001–2003

Rubrik

Fullständigt undantag

övergångsperiod

Variabler som saknas

Övriga punkter

ITALIEN

Årlig företagsstatistik 2001–2003

Rubrik

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2001–2003

Fullständigt, partiellt eller Inget undantag
inget undantag

Inget undantag

Extra
krävs

Ingen

övergångsperiod Ingen

Variabler som saknas

Inga

Övriga punkter

Inga

Rubrik

Inga

LUXEMBURG

Årlig företagsstatistik 2001–2003

Rubrik

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2001–2003

Fullständigt, partiellt eller Partiellt undaninget undantag
tag

Partiellt undantag

Extra
krävs

Ingen

övergångsperiod Ingen

Variabler som saknas

16 13 0

Antal anställda

16 13 6

Antal kvinnliga
ställda

Rubrik

Årlig företagsstatistik
uppdelad efter moderföretagets hemland
an- 43 31 0

Balansomslutning uppdelad efter moderföretagets hemland

L 244/16
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Årlig företagsstatistik 2001–2003

Övriga punkter

Rubrik

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2001–2003

29.9.2003

Rubrik

16 14 0

Antal anställda räknat i
heltidstjänster

Årlig företagsstatistik
efter geografisk uppdelning

42 12 1

Upplupen ränta och lik- 11 51 0
nande avgifter till följd
av utställda skuldebrev

Totalt antal finansiella
dotterbolag uppdelade
efter ort i andra länder

47 13 0

Antal bankautomater 45 21 0
ägda av kreditinstitut

Geografisk fördelning av
intjänad ränta och liknande inkomster

45 22 0

Geografisk fördelning av
balansomslutningen

Inga

Inga

NEDERLÄNDERNA

Årlig företagsstatistik 2001–2003

Rubrik

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2001–2003

Fullständigt, partiellt eller Inget undantag
inget undantag

Partiellt undantag

Extra
krävs

Ingen

övergångsperiod Ingen

Rubrik

Årlig företagsstatistik
efter geografisk uppdelning

Variabler som saknas

11 41 1

Totalt antal filialer uppdelade efter ort i länder
utanför EES

11 51 0

Totalt antal finansiella
dotterbolag uppdelade
efter ort i andra länder
Årlig regionalstatistik

11 21 0

Övriga punkter

Inga

Inga

Antal arbetsställen
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ÖSTERRIKE

Årlig företagsstatistik 2001–2003

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller Partiellt undaninget undantag
tag

Extra
krävs

övergångsperiod 10 + 3

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2001–2003

Rubrik

Partiellt undantag

Alla variabler

10 + 3

Alla variabler

utom

Bruttoinvesteringar
i
materiella anläggnings10 + 8 för
15 11 0 för 2001 tillgångar

Variabler som saknas

15 11 0 för Bruttoinvesteringar
i
2002–2003
materiella anläggningstillgångar

Övriga punkter

Inga

Inga

PORTUGAL

Årlig företagsstatistik 2001–2003

Rubrik

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2001–2003

Fullständigt, partiellt eller Inget undantag
inget undantag

Inget undantag

Extra
krävs

Ingen

övergångsperiod Ingen

Variabler som saknas

Inga

Inga

Övriga punkter

Inga

Inga

Rubrik

FINLAND

Årlig företagsstatistik 2001–2003

Rubrik

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2001–2003

Fullständigt, partiellt eller Partiellt undaninget undantag
tag

Partiellt undantag

Extra
krävs

Ingen

övergångsperiod Ingen

Rubrik

L 244/18
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Årlig företagsstatistik 2001–2003

Variabler som saknas

För 2001:
16 11 2
För 2001–2002
42 11 1

Övriga punkter

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2001–2003

Rubrik

29.9.2003

Rubrik

Antal sysselsatta kvinnor
Intjänad ränta och liknande inkomster med
ursprung i räntebärande
papper med fast ränta

Inga

Inga

SVERIGE

Årlig företagsstatistik 2001–2003

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2001–2003

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller Partiellt undaninget undantag
tag

Partiellt undantag

Extra
krävs

Ingen, utom

övergångsperiod Ingen

Rubrik

10 + 1 för
Årlig företagsstatistik
uppdelad efter moderföretagets hemland
11 11 4

Antal företag uppdelade
efter
moderföretagets
hemland

43 31 0

Balansomslutning uppdelad efter moderföretagets hemland
Årlig företagsstatistik
efter geografisk uppdelning

11 51 0

Variabler som saknas

Övriga punkter

15 11 0

Bruttoinvesteringar
i
materiella anläggningstillgångar

16 11 2

Antal sysselsatta kvinnor

16 13 6

Antal kvinnliga
ställda

Inga

an-

Inga

Totalt antal finansiella
dotterbolag uppdelade
efter ort i andra länder

29.9.2003
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L 244/19

FÖRENADE KUNGARIKET

Årlig företagsstatistik 2001–2003

Rubrik

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2001–2003

Fullständigt, partiellt eller Partiellt undaninget undantag
tag

Partiellt undantag

Extra
krävs

Ingen

övergångsperiod Ingen

Variabler som saknas

Övriga punkter

Rubrik

42 35 0

Återföring av värdejusteringar och värdejusteringar av lån och förskott samt avsättningar
för ställda säkerheter
och ansvarsförbindelser

Årlig företagsstatistik
efter geografisk uppdelning

42 36 0

Andra återföringar av 11 41 1
värdejusteringar
och
värdejusteringar

Totalt antal filialer uppdelade efter ort i länder
utanför EES

42 50 0

Extraordinärt resultat

Totalt antal finansiella
dotterbolag uppdelade
efter ort i andra länder

Inga

11 51 0

Inga

L 244/20
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BILAGA III

Undantag från bilaga 7

BELGIEN

Årlig företagsstatistik 2002–2004

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2002–2004

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller Partiellt undaninget undantag
tag

Partiellt undantag

Extra
krävs

12 + 3

övergångsperiod 12 + 3

Variabler som saknas

Rubrik

48 00 5

Pensionsinsatser till förmånsbestämda
pensionssystem

Årlig företagsstatistik
efter geografisk uppdelning

48 00 6

Pensionsinsatser till av- 48 61 0
giftsbestämda
pensionssystem

Omsättning, geografiskt
uppdelad

48 00 7

Pensionsinsatser
till
kombinerade system

12 15 0

Förädlingsvärde till faktorkostnad

15 11 0

Bruttoinvesteringar
i
materiella anläggningstillgångar

48 12 0

Placeringar i anknutna
företag och ägarintressen (PF)

48 10 1

Totala investeringar investerade i ”det ansvariga företaget”

48 13 2

Aktier som är noterade
på en börs som är specialiserad på små och
medelstora företag

48 13 4

Andra
värdepapper
med variabel avkastning

48 70 1

Antal medlemmar i förmånsbestämda
pensionssystem

48 70 2

Antal medlemmar i avgiftsbestämda
pensionssystem

48 70 3

Antal medlemmar
kombinerade system

i

Årlig företagsstatistik
över icke-självständiga pensionsfonder

29.9.2003
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Årlig företagsstatistik 2002–2004

11 15 0

Övriga punkter

Rubrik

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2002–2004

L 244/21

Rubrik

Antal företag med ickesjälvständiga
pensionsfonder

Inga

Inga

DANMARK

Årlig företagsstatistik 2002–2004

Rubrik

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2002–2004

Fullständigt, partiellt eller Partiellt undaninget undantag
tag

Partiellt undantag

Extra
krävs

Ingen

övergångsperiod Ingen

Variabler som saknas

För 2002

Rubrik

För 2002

48 13 1

Börsnoterade aktier

Årlig företagsstatistik
uppdelad efter valuta

48 13 3

Ej publikt
aktier

Totala
investeringar
uppdelade efter eurooch icke-eurokompontenter

48 13 4

Andra
värdepapper För 2002–2004
med variabel avkastning

handlade 48 64 0

Årlig företagsstatistik
efter geografisk uppdelning

För 2002–2004

48 20 0

Andra tillgångar

48 00 5

Pensionsinsatser till förmånsbestämda
pensionssystem

48 00 6

Pensionsinsatser till avgiftsbestämda
pensionssystem

48 00 7

Pensionsinsatser
till
kombinerade system

48 03 1

Regelbundna utbetalningar av pensioner

48 61 0

Omsättning, geografiskt
uppdelad

L 244/22
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Årlig företagsstatistik 2002–2004

Övriga punkter

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2002–2004

Rubrik

48 03 2

Pensionsutbetalningar
som schablonbelopp

48 03 3

Utgående
ringar

15 11 0

Bruttoinvesteringar
i
materiella anläggningstillgångar

48 10 1

Totala investeringar investerade i ”det ansvariga företaget”

48 13 2

Aktier som är noterade
på en börs som är specialiserad på små och
medelstora företag

48 70 1

Antal medlemmar i förmånsbestämda
pensionssystem

48 70 2

Antal medlemmar i avgiftsbestämda
pensionssystem

48 70 3

Antal medlemmar
kombinerade system

48 70 5

Antal medlemmar med
uppskjuten pensionering

29.9.2003

Rubrik

transfere-

Inga

i

Inga

TYSKLAND

Årlig företagsstatistik 2002–2004

Fullständigt, partiellt eller Fullständigt uninget undantag
dantag

Extra
krävs

övergångsperiod

Variabler som saknas

Övriga punkter

Rubrik

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2002–2004

Fullständigt undantag

Rubrik

29.9.2003
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GREKLAND

Årlig företagsstatistik 2002–2004

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller Fullständigt uninget undantag
dantag

Extra
krävs

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2002–2004

Rubrik

Fullständigt undantag

övergångsperiod

Variabler som saknas

Övriga punkter

SPANIEN

Årlig företagsstatistik 2002–2004

Rubrik

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2002–2004

Fullständigt, partiellt eller Partiellt undaninget undantag
tag

Partiellt undantag

Extra
krävs

Ingen

övergångsperiod Ingen

Variabler som saknas

Övriga punkter

Rubrik

48 07 0

Alla skatter

Årlig företagsstatistik
uppdelad efter valuta

48 16 0

Andelar i gemensamma 48 64 0
investeringar

Totala
investeringar
uppdelade efter eurooch icke-eurokompontenter

48 10 1

Totala investeringar investerade i ”det ansvariga företaget”

Årlig företagsstatistik
efter geografisk uppdelning

48 10 4

Totala investeringar till 48 61 0
marknadsvärde

Omsättning, geografiskt
uppdelad

48 13 2

Aktier som är noterade
på en börs som är specialiserad på små och
medelstora företag

48 70 5

Antal medlemmar med
uppskjuten pensionering

Inga

Inga

L 244/24
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FRANKRIKE

Årlig företagsstatistik 2002–2004

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller Fullständigt uninget undantag
dantag

Extra
krävs

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2002–2004

Rubrik

Fullständigt undantag

övergångsperiod

Variabler som saknas

Övriga punkter

ITALIEN

Årlig företagsstatistik 2002–2004

Rubrik

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2002–2004

Fullständigt, partiellt eller Partiellt undaninget undantag
tag

Partiellt undantag

Extra
krävs

Ingen

övergångsperiod Ingen

Variabler som saknas

Rubrik

48 00 3

Inkommande transfereringar

Årlig företagsstatistik
uppdelad efter valuta

48 01 0

Inkomster från investe- 48 64 0
ringar (PF)

Totala
investeringar
uppdelade efter eurooch icke-eurokompontenter

48 01 1

Inkomster och förluster
av kapital

Årlig företagsstatistik
efter geografisk uppdelning

48 02 1

Försäkringsersättningar 48 61 0

Omsättning, geografiskt
uppdelad

48 02 2

Övriga inkomster (PF)

12 12 0

Produktionsvärde

12 15 0

Förädlingsvärde till faktorkostnad

48 03 3

Utgående
ringar

48 04 0

Nettoförändring i tekniska avsättningar (reserver)

transfere-

29.9.2003
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Årlig företagsstatistik 2002–2004

Rubrik

48 05 0

Upplupna försäkringspremier

48 06 0

Totala driftskostnader

13 11 0

Totala kostnader för
inköp av varor och
tjänster

13 31 0

Arbetskraftskostnader

15 11 0

Bruttoinvesteringar
i
materiella anläggningstillgångar

48 07 0

Alla skatter

48 16 0

Andelar i gemensamma
investeringar

48 10 1

Totala investeringar investerade i ”det ansvariga företaget”

48 10 4

Totala investeringar till
marknadsvärde

48 13 1

Börsnoterade aktier

48 13 2

Aktier som är noterade
på en börs som är specialiserad på små och
medelstora företag

48 13 3

Ej publikt
aktier

48 13 4

Andra
värdepapper
med variabel avkastning

16 11 0

Antal sysselsatta

48 70 5

Antal medlemmar med
uppskjuten pensionering

L 244/25

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2002–2004

Rubrik

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2002–2004

Rubrik

handlade

Övriga punkter

IRLAND
Årlig företagsstatistik 2002–2004

Fullständigt, partiellt eller Fullständigt uninget undantag
dantag
Extra
krävs

övergångsperiod

Variabler som saknas
Övriga punkter

Rubrik

Fullständigt undantag

L 244/26
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LUXEMBURG

Årlig företagsstatistik 2002–2004

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller Fullständigt uninget undantag
dantag

Extra
krävs

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2002–2004

Rubrik

Fullständigt undantag

övergångsperiod

Variabler som saknas

Övriga punkter

NEDERLÄNDERNA

Årlig företagsstatistik 2002–2004

Rubrik

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2002–2004

Fullständigt, partiellt eller Partiellt undaninget undantag
tag

Partiellt undantag

Extra
krävs

Ingen utom

övergångsperiod Ingen utom

Variabler som saknas

12 + 1 för 2001

12 + 1 för 2001

För 2002–2003:

För 2002:

48 10 1

48 13 2

Årlig företagsstatistik
uppdelad efter valuta

Totala investeringar investerade i ”det ansvariga företaget”

För 2002–2004

48 64 0

Inga

Totala
investeringar
uppdelade efter eurooch icke-eurokompontenter
Årlig företagsstatistik
efter geografisk uppdelning

Aktier som är noterade
på en börs som är specialiserad på små och
medelstora företag
48 61 0

Övriga punkter

Rubrik

Inga

Omsättning, geografiskt
uppdelad

29.9.2003
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L 244/27

ÖSTERRIKE

Årlig företagsstatistik 2002–2004

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2002–2004

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller Partiellt undaninget undantag
tag
Extra
krävs

Inget undantag

övergångsperiod Ingen

Årlig företagsstatistik

Variabler som saknas
48 00 5

Pensionsinsatser till förmånsbestämda
pensionssystem

48 00 6

Pensionsinsatser till avgiftsbestämda
pensionssystem

48 00 7

Pensionsinsatser
till
kombinerade system

48 01 1

Inkomster och förluster
av kapital

48 03 3

Utgående
ringar

48 10 1

Totala investeringar investerade i ”det ansvariga företaget”

48 12 0

Placeringar i anknutna
företag och ägarintressen (PF)

48 13 1

Börsnoterade aktier

48 13 2

Aktier som är noterade
på en börs som är specialiserad på små och
medelstora företag

48 13 3

Ej publikt
aktier

48 13 4

Andra
värdepapper
med variabel avkastning

48 70 1

Antal medlemmar i förmånsbestämda
pensionssystem

48 70 2

Antal medlemmar i avgiftsbestämda
pensionssystem

48 70 3

Antal medlemmar
kombinerade system

48 70 5

Antal medlemmar med
uppskjuten pensionering

transfere-

handlade

i

Rubrik

L 244/28
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Årlig företagsstatistik 2002–2004

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2002–2004

Rubrik

29.9.2003

Rubrik

Årlig företagsstatistik
över icke-självständiga pensionsfonder
11 15 0

Övriga punkter

Antal företag med ickesjälvständiga
pensionsfonder

Inga

Inga

PORTUGAL

Årlig företagsstatistik 2002–2004

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2002–2004

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller Partiellt undaninget undantag
tag

Inget undantag

Extra
krävs

Ingen

övergångsperiod Ingen

Årlig företagsstatistik

Variabler som saknas
48 00 1

Pensionsinsatser
medlemmar

från

48 00 2

Pensionsinsatser
arbetsgivare

från

48 00 3

Inkommande transfereringar

48 00 4

Övriga pensionsinsatser

48 03 3

Utgående
ringar

48 12 0

Placeringar i anknutna
företag och ägarintressen (PF)

48 10 1

Totala investeringar investerade i ”det ansvariga företaget”

48 13 2

Aktier som är noterade
på en börs som är specialiserad på små och
medelstora företag

48 70 5

Antal medlemmar med
uppskjuten pensionering

transfere-

Rubrik
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Årlig företagsstatistik 2002–2004

Rubrik

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2002–2004

L 244/29

Rubrik

Årlig företagsstatistik
över icke-självständiga pensionsfonder
11 15 0

Övriga punkter

Antal företag med ickesjälvständiga
pensionsfonder

Inga

Inga

FINLAND

Årlig företagsstatistik 2002–2004

Rubrik

Fullständigt, partiellt eller Inget undantag
inget undantag

Extra
krävs

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2002–2004

Rubrik

Inget undantag

övergångsperiod

Variabler som saknas

Övriga punkter

SVERIGE

Årlig företagsstatistik 2002–2004

Fullständigt, partiellt eller Fullständigt uninget undantag
dantag

Extra
krävs

övergångsperiod

Variabler som saknas

Övriga punkter

Rubrik

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2002–2004

Fullständigt undantag

Rubrik
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FÖRENADE KUNGARIKET

Årlig företagsstatistik 2002–2004

Rubrik

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2002–2004

Fullständigt, partiellt eller Partiellt undaninget undantag
tag

Partiellt undantag

Extra
krävs

12 + 3

övergångsperiod 12 + 3

Årlig företagsstatistik

Variabler som saknas

Rubrik

Årlig företagsstatistik
uppdelad efter storleksklasser

11 11 0

Antal företag

11 11 8

Antal företag uppdelade
efter
investeringarnas
storlek

48 00 5

Pensionsinsatser till för- 11 11 9
månsbestämda
pensionssystem

Antal företag uppdelade
efter storleksklass med
avseende på medlemsantal

48 00 6

Pensionsinsatser till avgiftsbestämda
pensionssystem

Årlig företagsstatistik
uppdelad efter valuta

48 00 7

Pensionsinsatser
till 48 64 0
kombinerade system

Totala
investeringar
uppdelade efter eurooch icke-eurokompontenter

48 01 0

Inkomster från investeringar (PF)

Årlig företagsstatistik
efter geografisk uppdelning

48 01 1

Inkomster och förluster 48 61 0
av kapital

Omsättning, geografiskt
uppdelad

48 02 1

Försäkringsersättningar

12 12 0

Produktionsvärde

12 15 0

Förädlingsvärde till faktorkostnad

48 05 0

Upplupna försäkringspremier

13 11 0

Totala kostnader för
inköp av varor och
tjänster

13 31 0

Arbetskraftskostnader

48 12 0

Placeringar i anknutna
företag och ägarintressen (PF)

48 13 2

Aktier som är noterade
på en börs som är specialiserad på små och
medelstora företag
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Årlig företagsstatistik 2002–2004

Övriga punkter

Uppdelad årlig
företagsstatistik
2002–2004

Rubrik

48 10 1

Totala investeringar investerade i ”det ansvariga företaget”

48 30 0

Eget kapital

16 11 0

Antal sysselsatta

48 70 0

Antal medlemmar

48 70 1

Antal medlemmar i förmånsbestämda
pensionssystem

48 70 2

Antal medlemmar i avgiftsbestämda
pensionssystem

48 70 3

Antal medlemmar
kombinerade system

48 70 4

Antal aktiva medlemmar

48 70 5

Antal medlemmar med
uppskjuten pensionering

48 70 6

Antal pensionerade

Inga

i

Inga

L 244/31

Rubrik

L 244/32

SV

Europeiska unionens officiella tidning

29.9.2003

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1668/2003
av den 1 september 2003
om tillämpning av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 avseende det tekniska formatet för
överföringen av statistik rörande företagsstrukturer och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2702/98 om det tekniska formatet för överföringen av statistik rörande företagsstrukturer
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

Det är nödvändigt att specificera i vilket tekniskt format
den statistik över företagsstrukturer avseende kreditinstitut och pensionsfonder som förtecknas i bilagorna 6
och 7 till rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall
överföras för att kunna få fram uppgifter som är
jämförbara och harmoniserade medlemsstaterna emellan, för att minska risken för fel vid överföringen
samt för att påskynda behandlingen av de insamlade
uppgifterna och på kortare tid göra dessa tillgängliga för
användarna. Det är nödvändigt att definiera ett annat
tekniskt format för överföringen av de variabler som
anges i de detaljerade modulerna för kreditinstituten och
pensionsfonderna, eftersom det tekniska format som
definieras i förordning (EG) nr 2702/98 för överföringen
av variablerna i den allmänna modulen och i de detaljerade modulerna för industrisektorn, handeln och byggsektorn fordrar en annan uppdelning av resultaten.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är
förenliga med yttrandet från Statistiska programkommittén.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97
av den 20 december 1996 om statistik rörande företagsstrukturer ( 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG)
nr 1667/2003 (2), särskilt artikel 12 viii i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG, Euratom) nr 58/97 fastställs en gemensam ram för upprättande av gemenskapsstatistik rörande
struktur, verksamhet, effektivitet och konkurrenskraft
hos banksektorn och sektorn för pensionsfonder inom
gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
(2)

För att underlätta överföringen av statistik rörande
miljökostnader bör det tekniska format som föreskrivs i
kommissionens förordning (EG) nr 2702/98 av den
17 december 1998 om det tekniska formatet för överföringen av statistik rörande företagsstrukturer (3), ändrad
genom förordning (EG) nr 1614/2002 (4), anpassas. I
förordning (EG) nr 2702/98 definieras det tekniska
formatet för överföringen av de variabler för statistik
rörande företagsstrukturer som förtecknas i den allmänna modulen och i de detaljerade modulerna för industrisektorn, handeln och byggsektorn i förordning (EG,
Euratom) nr 58/97. Det är nödvändigt att ändra detta
tekniska format för att beakta de variabler för miljökostnader som tillkommit samt den uppdelning efter miljöområde som tillkommit för vissa variabler i den
detaljerade modulen för industrisektorn i förordning
(EG, Euratom) nr 58/97.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 2702/98 skall ändras i enlighet
med bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Det tekniska format som avses i artikel 9 i förordning (EG,
Euratom) nr 58/97 definieras, beträffande bilaga 6, i bilaga II
till denna förordning.

Artikel 3
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

EGT L 14, 17.1.1997, s. 1.
Se sidan 1 i detta nummer av EUT.
EGT L 344, 18.2.1998, s. 102.
EGT L 244, 12.9.2002, s. 7.

Det tekniska format som avses i artikel 9 i förordning (EG,
Euratom) nr 58/97 definieras, beträffande bilaga 7, i bilaga III
till denna förordning.
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Artikel 4

Medlemsstaterna skall tillämpa detta format på de uppgifter
som gäller referensåret 2001 och därpå följande år, med
undantag för uppgifterna i bilaga 7, där detta format skall

L 244/33

tillämpas på de uppgifter som gäller referensåret 2002 och
därpå följande år.
Artikel 5
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 september 2003.
På kommissionens vägnar
Pedro SOLBES MIRA

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I

Bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2702/98 skall ändras på följande sätt:
1.

I beskrivningen av poster i punkt 2 skall följande rad läggas till:
”Uppdelning efter miljöområden

2.

A

4

Kod för miljöområden (används endast för industri)”

Följande serie skall läggas till i tabellen i punkt 3.1 Serierna:
Serie

”Kostnader för miljöskydd uppdelade efter storleksklasser

3.

”Kostnader för miljöskydd uppdelade efter miljöområden

Kod

2B”

Följande variabler skall läggas till i tabellen i punkt 3.7 Variabel:
Titel

5.

2O”

Följande serie skall ges nytt namn i tabellen i punkt 3.1 Serierna:
Serie

4.

Kod

Kod

”Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (’integrerad teknik’)

21 12 0

Totalsumman för kostnader för miljöskydd

21 14 0”

Följande tabell skall tillfogas:
”3.14

Uppdelning efter miljöområden
Uppdelning efter produkter/miljöområden

Kod

Skydd av atmosfär och klimat

ED01

Avloppshantering

ED02

Avfallshantering

ED03

Övrig miljöskyddsverksamhet

ED09”
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BILAGA II

TEKNISKT FORMAT FÖR STATISTIK ÖVER KREDITINSTITUT

1.

Uppgifternas form
Uppgifterna översänds som en uppsättning poster där en stor del beskriver uppgifternas egenskaper (land, år
ekonomisk verksamhet osv.). Uppgiften i sig är ett tal som kan vara försett med markeringar och förklarande
fotnoter, som använts för att t.ex. beskriva aggregeringar av NACE-koder. Konfidentiella uppgifter skall
översändas med det verkliga värdet angivet i det fält som reserverats för värden tillsammans med en markering
som anger vilken slags konfidentiell uppgift det rör sig om.
För att typen av uppgift skall vara exakt fastställd måste följande specialfall särskiljas:
—

Uppgift lika med noll (kod ”0”): Enbart verkligt värde noll (den beskrivna företeelsen existerar inte i
landet).

—

Uppgift saknas (kod ”m”): En uppgift som för närvarande saknas men som medlemsstaten kommer att
leverera när den blir tillgänglig.

—

Ej tillgänglig uppgift: En uppgift som inte samlas in i en medlemsstat. I detta fall översänds inte
motsvarande post.

Om en hel aspekt (en variabel, en NUTS-kod, en storleksklasskod osv.) inte samlas in kommer motsvarande
poster inte att finnas (utom i de fall då poster saknas därför att de är en del av en gruppering av NACE-koder).
Det är därför viktigt att uppgifter som verkligen saknas särskiljs varvid en post levereras för dessa (en för varje
element som saknas) med uppgiftens värde kodat som ”m” från uppgifter som verkligen är lika med noll,
varvid motsvarande poster levereras med uppgiftens värde angivet som noll.

2.

Datamängdens struktur
Datamängden skall omfatta följande fält:

Fält

Typ

Maximal
längd

Värden

1

Serie

A

2

6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H. Seriens alfanumeriska
kod (se förteckning nedan)

2

År

A

4

Årtal angivet med fyra siffror, t.ex. 2001

3

Territoriell enhet

A

6

Motsvarar landskoden för nationella serier eller NUTS
99-koden för regionen för regionala serier: NUTS 99
är den nya nomenklatur som infördes i december 1999

4

Ekonomisk verksamhet

A

4

Kod enligt NACE Rev. 1

5

Mått

A

3

Variabel – typ av mått

6

Enhet

A

4

Enhet

7

Variabel

A

5

Variabelkod. Koderna i bilaga 6 till förordningen om
statistik rörande företagsstrukturer har fem tecken (se
förteckning nedan)
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Fält

8

Storleksklass

Typ

Maximal
längd

A

4

29.9.2003

Värden

Kod för storleksklassen (se förteckning nedan)

eller
Moderföretagets säte

Kod för moderföretagets hemland (se förteckning
nedan)

eller
Kategori

9
10

Kod för kategori av kreditinstitut (se förteckning
nedan)

Produktuppdelning

A

6

Motsvarar CPA-koden (se förteckning nedan)

Associationsform eller

A

4

Kod för företagets associationsform (se förteckning
nedan)

Geografisk uppdelning

Kod för geografisk uppdelning av partnerländerna (se
förteckning nedan)

11

Uppgiftens värde

A

12

Uppgiftens numeriska värde (negativa värden föregås
av ett minustecken) uttryckt som ett heltal utan
decimaler. Ett ”M” skall användas om uppgiften inte
översänds därför att den saknas

12

Kvalitetsmarkering

A

1

R: reviderad uppgift, M: uppdaterad uppgift, P: preliminär uppgift

13

Markering för konfidentiella
uppgifter

A

1

A, B, C, D: anger att uppgiften är konfidentiell och
skälet till att den är konfidentiell (se förteckning
nedan). Ett mellanslag anger att uppgiften inte är
konfidentiell

14

Dominans

N

3

Ett numeriskt värde mindre än eller lika med 100.
Detta anger med vilken procentandel ett eller två
företag dominerar uppgiften, vilket leder till att den
är konfidentiell. Värdet avrundas till närmaste heltal,
90,3 avrundas t.ex. till 90 och 94,50 till 95. Detta fält
är tomt för uppgifter som inte är konfidentiella. Fältet
används bara om markeringen B eller C använts för
konfidentiella uppgifter i föregående fält

15

Fotnot

A

250

Frivillig anmärkning om uppgiften

Anmärkning: A = alfanumerisk, N = numerisk.

3.

Beskrivning av fälten

3.1

Serier
Serie

Kod

Årlig företagsstatistik

6A

Årlig företagsstatistik uppdelad efter associationsform

6B
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Serie

L 244/37

Kod

Årlig företagsstatistik uppdelad efter moderföretagets hemland

6C

Årlig företagsstatistik uppdelad efter kategori av kreditinstitut

6D

Årlig företagsstatistik uppdelad efter storleksklass

6E

Årlig företagsstatistik uppdelad efter produkt

6F

Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning

6G

Årlig regional statistik

6H

3.2

År

3.3

Territoriell enhet
Denna kod motsvarar landet när det gäller nationella serier och regionen när det gäller regionala serier
(serierna 1C, 2F, 3E, 3F, 4F). Den grundar sig på NUTS 99-koden. För regionerna läggs ytterligare två tecken
till de två tecken som anges för landet (se NUTS 99).
Land

Kod

Belgien

BE

Danmark

DK

Tyskland

DE

Grekland

GR

Spanien

ES

Frankrike

FR

Irland

IE

Italien

IT

Luxemburg

LU

Nederländerna

NL

Österrike

AT

Portugal

PT

Finland

FI

Sverige

SE

Förenade kungariket

UK

Island

IS

Liechtenstein

LI

Norge

NO

Schweiz

CH
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Ekonomisk verksamhet
Rubrik för ekonomisk verksamhet – NACE Rev. 1

3.5

6512

Annan kreditgivning

6522

Mått
Kod

Nationell valuta

NC

Euro

EUR

Nummer

NBR

Enhet
Enhet

3.7

Kod

Annan bankverksamhet

Mått

3.6

29.9.2003

Kod

Enhet

UNIT

1 000

1 000

Miljoner

MIO

Miljarder

BIO

Variabel
Rubrik

Kod

Strukturella uppgifter
Antal företag

11 11 0

Antal företag uppdelat efter associationsform

11 11 1

Antal företag uppdelat efter moderföretagets hemland

11 11 4

Antal företag uppdelat efter storleksklasser med avseende på balansomslutning

11 11 6

Antal företag uppdelat efter kategori av kreditinstitut

11 11 7

Antal arbetsställen

11 21 0

Totalt antal filialer uppdelat efter ort i länder utanför EES

11 41 0

Totalt antal finansiella dotterbolag uppdelat efter ort i andra länder

11 51 0

Redovisningsuppgifter: resultaträkning
Intjänad ränta och liknande inkomster

42 11 0

Intjänad ränta och liknande inkomster med ursprung i räntebärande papper med fast ränta

42 11 1

Upplupen ränta och liknande avgifter

42 12 0
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Rubrik

L 244/39

Kod

Upplupen ränta och liknande avgifter till följd av utställda skuldebrev

42 12 1

Inkomst av värdepapper

42 13 0

Inkomst av aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning

42 13 1

Intjänade avgifter

42 14 0

Upplupna avgifter

42 15 0

Nettovinst eller nettoförlust av finansiella transaktioner

42 20 0

Övriga rörelseintäkter

42 31 0

Allmänna administrationskostnader

42 32 0

Andra administrationskostnader

42 32 2

Övriga rörelsekostnader

42 33 0

Värdejusteringar och återföring av värdejusteringar av lån och förskott samt avsättningar för
ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

42 35 0

Andra värdejusteringar och återföringar av värdejusteringar

42 36 0

Resultat av den normala verksamheten

42 40 0

Extraordinärt resultat

42 50 0

Alla skatter (skatt på resultat av den normala verksamheten, skatt på extraordinärt resultat,
övriga skatter)

42 51 0

Vinst eller förlust under räkenskapsåret

42 60 0

Produktionsvärde

12 12 0

Förädlingsvärde till baspriser

12 14 0

Förädlingsvärde till faktorkostnad

12 15 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

13 11 0

Kostnader för inhyrd arbetskraft

13 31 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

15 11 0

Redovisningsuppgifter: balansräkning
Lån och förskott till kunder

43 11 0

Upplåning från kunderna

43 21 0

Totalt eget kapital

43 29 0

Balansomslutning

43 30 0

Balansomslutning uppdelad efter moderföretagets hemland

43 31 0

Balansomslutning uppdelad efter associationsform

43 32 0

Uppgifter efter produkt
Intjänad ränta och liknande inkomster uppdelade efter (under)kategorier i CPA

44 11 0

Upplupen ränta och liknande avgifter uppdelade efter (under)kategorier i CPA

44 12 0

Intjänade avgifter uppdelade efter (under)kategorier i CPA

44 13 0

Upplupna avgifter uppdelade efter (under)kategorier i CPA

44 14 0
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Rubrik

29.9.2003

Kod

Uppgifter om internationalisering
Geografisk uppdelning av det totala antalet filialer i EES

45 11 0

Geografisk fördelning av intjänad ränta och liknande inkomster

45 21 0

Geografisk fördelning av balansomslutningen

45 22 0

Geografisk fördelning av intjänad ränta och liknande inkomster tack vare friheten att
tillhandahålla tjänster (i andra EES-länder)

45 31 0

Geografisk fördelning av intjänad ränta och liknande inkomster från dotterbolag (i länder
utanför EES)

45 41 0

Geografisk fördelning av intjänad ränta och liknande inkomster tack vare friheten att
tillhandahålla tjänster (i länder utanför EES)

45 42 0

Uppgifter om sysselsättning
Antal sysselsatta

16 11 0

Antal sysselsatta uppdelat efter kreditinstitutets kategori

16 11 1

Antal sysselsatta kvinnor

16 11 2

Antal anställda

16 13 0

Antal kvinnliga anställda

16 13 6

Antal anställda räknat i heltidstjänster

16 14 0

Övriga uppgifter

3.8

Antal konton uppdelat efter (under)kategori i CPA

47 11 0

Antal lån och förskott till kunder uppdelat efter (under)kategori i CPA

47 12 0

Antal bankautomater ägda av kreditinstitut

47 13 0

Storleksklass/Moderföretagets hemland/Kategori
Storleksklass med avseende på balansomslutning

Kod

> 99 999 miljoner euro

SC01

10 000–99 999 miljoner euro

SC02

1 000–9 999 miljoner euro

SC03

100–999 miljoner euro

SC04

< 100 miljoner euro

SC05
Moderföretagets hemland

Kod

Moderföretaget är beläget i den egna medlemsstaten

RE01

Moderföretaget är beläget i ett annat land

RE02

Kategori av kreditinstitut

Kod

Licensierade banker

CA01

Specialiserade kreditinstitut

CA02

Andra kreditinstitut

CA03
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Produktuppdelning
Produkter

3.10

L 244/41

Kod

Inlåning inom industrin

651211

Standardiserad inlåning

651212

Icke-standardiserad inlåning

651213

Kreditgivning inom industrin

651221

Konsumentkrediter

651222

Hypotekslån

651223

Kommersiella lån

651224

Annan kreditgivning, ej tidigare nämnd

651225

Andra banktjänster, ej tidigare nämnda

65123

Finansiell leasing

6521

Kreditgivning inom industrin

65221

Konsumentkrediter

65222

Hypotekslån

65223

Kommersiella lån

65224

Övrig kreditgivning, ej tidigare nämnd

65225

Investment banking-tjänster

65231

Andra banktjänster, ej tidigare nämnda

65232

Fondmäkleri

67121

Fondförvaltning

67122

Andra stödtjänster till finansiell verksamhet, ej tidigare nämnda

6713

Mäklarverksamhet

6721

Andra stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet, ej tidigare nämnda

6722

Associationsform/Geografisk uppdelning
Associationsform

Kod

Försäkringsaktiebolag

LS01

Ömsesidiga försäkringsbolag

LS02

Offentliga försäkringsbolag

LS03

Filialer till försäkringsbolag som har säte utanför EES

LS04

Övriga

LS05
Länder och ländergrupper

Kod

Belgique/België

BEL

Danmark

DNK

Deutschland

DEU
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Länder och ländergrupper

Kod

Eλλαδα

GRC

España

ESP

France

FRA

Ireland

IRL

Italia

ITA

Luxembourg

LUX

Nederland

NLD

Österreich

AUT

Portugal

PRT

Suomi/Finland

FIN

Sverige

SWE

United Kingdom

GBR

Ísland

ISL

Liechtenstein

LIE

Norge

NOR

Schweiz/Suisse/Svizzera

CHE

Förenta staterna

USA

Japan

JPN

I huvudkontorets medlemsstat

3.11

29.9.2003

MSHO

I annan medlemsstat

OMS

I annat EES-land

OEEA

I tredje land (övriga världen)

THCO

Uppgiftens värde
Uppgifter som avser penningbelopp uttrycks i miljoner i den nationella valutaenheten eller i euro (för de
medlemsstater som ingår i euroområdet).
För att typen av uppgift skall vara exakt fastställd måste följande specialfall särskiljas:
—

Uppgift lika med noll (kod ”0”): Enbart verkligt värde noll (den beskrivna företeelsen existerar inte i
landet).

—

Uppgift saknas (kod ”m”): En uppgift som för närvarande saknas men som medlemsstaten kommer att
leverera när den blir tillgänglig.

—

Ej tillgänglig uppgift: En uppgift som inte samlas in i en medlemsstat. I detta fall översänds inte
motsvarande post.

Om en hel aspekt (en variabel, en NUTS-kod osv.) inte samlas in kommer motsvarande poster inte att finnas,
utom i de fall då poster saknas därför att de är en del av en gruppering av NACE-koder. Det är därför viktigt
att uppgifter som verkligen saknas särskiljs genom att en post levereras för dessa (en för varje element som
saknas), varvid uppgiftens värde kodas som ”m”.
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Kvalitetsmarkering
Typ av uppgift

Markering

Reviderade uppgifter

R

Uppdaterade uppgifter

M

Provisoriska uppgifter

P

Reviderade uppgifter avser uppgifter som översänds för andra gången (eller fler) och är korrigeringar av
uppgifter som har översänts tidigare.
Uppdaterade uppgifter avser uppgifter som inte har varit tillgängliga tidigare och som har kodats som
uppgifter som saknas i fältet för uppgiftens värde (se punkt 3.11), men som därefter har blivit tillgängliga.
Markeringen för provisoriska uppgifter skall användas för att ange att de uppgifter som överförs troligen
kommer att korrigeras.

3.13

Markering för konfidentiella uppgifter
Medlemsstaterna ombeds att markera konfidentiella uppgifter enligt förteckningen nedan.
Länder som inte kan översända konfidentiella uppgifter ombeds att ange värdet med ”x” (se punkt 3.11) och
att med en markering ange att uppgifterna saknas på grund av att de är konfidentiella.
Orsak till varför uppgiften är konfidentiell

3.14

Markering

För få företag

A

Ett företag dominerar uppgiften

B

Två företag dominerar uppgiften

C

Konfidentiella uppgifter som framkommit genom s.k. bakvägsidentifiering

D

Dominans
Ett numeriskt värde mindre än eller lika med 100. Detta anger med vilken procentandel ett eller två företag
dominerar uppgiften, vilket leder till att den är konfidentiell. Värdet avrundas till närmaste heltal, 90,3
avrundas t.ex. till 90 och 94,50 till 95. Detta fält är tomt för uppgifter som inte är konfidentiella. Fältet
används bara om markeringen B eller C använts för konfidentiella uppgifter i föregående fält.

3.15

Fotnot
Frivillig anmärkning om uppgiften angiven med högst 250 tecken.

4.

Elektronisk form
Uppgifter och metadata som tillhandahålls i överensstämmelse med denna förordning skall sändas i
elektronisk form från behöriga nationella myndigheter till Eurostat. Överföringen skall ske i enlighet med en
lämplig utbytesstandard som godkänts av Kommittén för det statistiska programmet. Eurostat kommer att
tillhandahålla detaljerad information om godkända standarder samt riktlinjer om tillämpningen av denna
standarder i enlighet med kraven i denna förordning.
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Övergångsbestämmelser
Under övergångsperioden får uppgifterna sändas i form av en flat fil i ASCII-format med varje datamängd
som utgör en post med semikolon (;) som avgränsare mellan olika fält samt med vagnreturtecken (ASCII
hexadecimal kod ”0D”) och/eller radmatningstecken (ASCII hexadecimal kod ”0A”) som avgränsare mellan
olika poster.

6.

Exempel på poster

Exempel 1:
1

2

Serie

År

6A

2001

3

4

Territo- Ekonoriell enhet misk verksamhet

BE

6512

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Mått

Enhet

Variabel Storleks- Uppdel- Associa- Uppgif- Kvalitets- Markering Domiklass/ ning efter tionstens markering för konfi- nans
moder- produkter form/
värde
dentiella
företagets
Geografisk
uppgifter
hemland/
uppdelKategori
ning

NBR

UNIT

11110

87

Belgien redovisar 87 företag i serie 6A (Årlig företagsstatistik) för referensåret 2001 i NACE Rev. 1
undergrupp 65.12. Uppgiften är inte konfidentiell.
6A; 2001; BE; 6512; NBR; UNIT; 11110; ; ; ; 87; ; ; ;

Exempel 2:
1

2

Serie

År

6B

2001

3

4

Territo- Ekonoriell enhet misk verksamhet

DK

6512

5

6

7

8

9

10

Mått

Enhet

Variabel Storleks- Uppdel- Associa- Uppgif- Kvalitets- Markering Domiklass/ ning efter tionstens markering för konfi- nans
moder- produkter form/
värde
dentiella
företagets
Geografisk
uppgifter
hemland/
uppdelKategori
ning

NBR

UNIT

11111

LS02

11

12

13

14

25

Danmark redovisar 25 företag med associationsformen ömsesidiga försäkringsbolag i serie 6B (Årlig
företagsstatistik uppdelad efter associationsform) för referensåret 2001 i NACE Rev. 1 undergrupp 65.12.
Uppgiften är inte konfidentiell.
6B; 2001; DK; 6512; NBR; UNIT; 11111; ; ; LS02; 25; ; ; ;

Exempel 3:
1

2

Serie

År

6C

2001

3

4

Territo- Ekonoriell enhet misk verksamhet

PT

6512

5

6

7

8

Mått

Enhet

Variabel Storleks- Uppdel- Associa- Uppgif- Kvalitets- Markering Domiklass/ ning efter tionstens markering för konfi- nans
moder- produkter form/
värde
dentiella
företagets
Geografisk
uppgifter
hemland/
uppdelKategori
ning

EUR

MIO

43310

RE01

9

10

11

23567

12

P

13

A

14
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Portugal redovisar en balansomslutning på 23 567 miljoner euro för kreditinstitut vars moderföretag beläget
i den egna medlemsstaten i serie 6C (Årlig företagsstatistik uppdelad efter moderföretagets hemland) för
referensåret 2001 i NACE Rev. 1 undergrupp 65.12. Uppgiften är preliminär och konfidentiell på grund av
för få företag.
6C; 2001; PT; 6512; EUR; MIO; 43310; RE01; ; ; 23567; P; A; ;

Exempel 4:
1

2

Serie

År

6D

2001

3

4

Territo- Ekonoriell enhet misk verksamhet

ES

6512

5

6

7

8

9

10

Mått

Enhet

Variabel Storleks- Uppdel- Associa- Uppgif- Kvalitets- Markering Domiklass/ ning efter tionstens markering för konfi- nans
moder- produkter form/
värde
dentiella
företagets
Geografisk
uppgifter
hemland/
uppdelKategori
ning

NBR

UNIT

16111

CA01

11

12

13

14

130

Spanien redovisar 130 personer sysselsatta inom kategorin licensierade banker i serie 6D (Årlig företagsstatistik
uppdelad efter kategori av kreditinstitut) för referensåret 2001 i NACE Rev. 1 undergrupp 65.12. Uppgiften
är inte konfidentiell.
6D; 2001; ES; 6512; NBR; UNIT; 16111; CA01; ; ; 130; ; ; ;

Exempel 5:
1

2

Serie

År

6E

2001

3

4

Territo- Ekonoriell enhet misk verksamhet

FI

6512

5

6

7

8

9

10

Mått

Enhet

Variabel Storleks- Uppdel- Associa- Uppgif- Kvalitets- Markering Domiklass/ ning efter tionstens markering för konfi- nans
moder- produkter form/
värde
dentiella
företagets
Geografisk
uppgifter
hemland/
uppdelKategori
ning

NBR

UNIT

11116

SC05

11

12

13

14

6

Finland redovisar 6 företag med en balansomslutning i storleksklassen mindre än 100 miljoner euro i serie 6E
(Årlig företagsstatistik uppdelad efter storleksklass) för referensåret 2001 i NACE Rev. 1 undergrupp 65.12.
Uppgiften är inte konfidentiell.
6E; 2001; FI; 6512; NBR; UNIT; 11116; SC05; ; ; 6; ; ; ;

Exempel 6:
1

2

Serie

År

6F

2001

3

4

Territo- Ekonoriell enhet misk verksamhet

UK

6512

5

6

7

8

9

Mått

Enhet

Variabel Storleks- Uppdel- Associa- Uppgif- Kvalitets- Markering Domiklass/ ning efter tionstens markering för konfi- nans
moder- produkter form/
värde
dentiella
företagets
Geografisk
uppgifter
hemland/
uppdelKategori
ning

NC

MIO

44130

651211

10

11

1489

12

13

14
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Förenade kungariket redovisar intjänade avgifter motsvarande ett belopp av 1 489 miljoner pund sterling i
produktklassen Inlåning inom industrin i serie 6F (Årlig företagsstatistik uppdelad efter produkt) för
referensåret 2001 i NACE Rev. 1 undergrupp 65.12. Uppgiften är inte konfidentiell.
6F; 2001; UK; 6512; NC; MIO; 44130; ; 651211; ; 1489; ; ; ;
Exempel 7:
1

2

Serie

År

6G

2001

3

4

Territo- Ekonoriell enhet misk verksamhet

FR

6512

5

6

7

8

9

10

Mått

Enhet

Variabel Storleks- Uppdel- Associa- Uppgif- Kvalitets- Markering Domiklass/ ning efter tionstens markering för konfi- nans
moder- produkter form/
värde
dentiella
företagets
Geografisk
uppgifter
hemland/
uppdelKategori
ning

NBR

UNIT

11510

ESP

11

12

13

14

5

Frankrike redovisar 5 finansiella dotterbolag i Spanien i serie 6G (Årlig företagsstatistik efter geografisk
uppdelning) för referensåret 2001 i NACE Rev. 1 undergrupp 65.12. Uppgiften är inte konfidentiell.
6G; 2001; FR; 6512; NBR; UNIT; 11510; ; ; ESP; 5; ; ; ;
Exempel 8:
1

2

Serie

År

6H

2001

3

4

Territo- Ekonoriell enhet misk verksamhet

2IT51

6512

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Mått

Enhet

Variabel Storleks- Uppdel- Associa- Uppgif- Kvalitets- Markering Domiklass/ ning efter tionstens markering för konfi- nans
moder- produkter form/
värde
dentiella
företagets
Geografisk
uppgifter
hemland/
uppdelKategori
ning

NBR

UNIT

11210

38

Italien redovisar 38 arbetsställen i regionen Toscana (IT51) i serie 6H (Årlig regional statistik) för referensåret
2001 i NACE Rev. 1 undergrupp 65.12. Uppgiften är inte konfidentiell.
6H; 2001; IT51; 6512; NBR; UNIT; 11210; ; ; ; 38; ; ; ;
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BILAGA III
TEKNISKT FORMAT FÖR STATISTIK ÖVER PENSIONSFONDER

1.

Uppgifternas form
Uppgifterna översänds som en uppsättning poster där en stor del beskriver uppgifternas egenskaper (land, år
ekonomisk verksamhet osv.). Uppgiften i sig är ett tal som kan vara försett med markeringar och förklarande
fotnoter, som använts för att t.ex. beskriva aggregeringar av NACE-koder. Konfidentiella uppgifter skall
översändas med det verkliga värdet angivet i det fält som reserverats för värden tillsammans med en markering
som anger vilken slags konfidentiell uppgift det rör sig om.
För att typen av uppgift skall vara exakt fastställd måste följande specialfall särskiljas:
Uppgift lika med noll (kod ”0”): Enbart verkligt värde noll (den beskrivna företeelsen existerar inte i landet).
Uppgift saknas (kod ”m”): En uppgift som för närvarande saknas men som medlemsstaten kommer att
leverera när den blir tillgänglig.
Ej tillgänglig uppgift: En uppgift som inte samlas in i en medlemsstat. I detta fall översänds inte motsvarande
post.
Om en hel aspekt (en variabel, en NUTS-kod, en storleksklasskod osv.) inte samlas in kommer motsvarande
poster inte att finnas (utom i de fall då poster saknas därför att de är en del av en gruppering av NACE-koder).
Det är därför viktigt att uppgifter som verkligen saknas särskiljs varvid en post levereras för dessa (en för varje
element som saknas) med uppgiftens värde kodat som ”m” från uppgifter som verkligen är lika med noll,
varvid motsvarande poster levereras med uppgiftens värde angivet som 0 (noll).

2.

Datamängdens struktur
Datamängden skall omfatta följande fält:

Fält

Typ

Maximal
längd

Värden

1

Serie

A

2

7A, 7B, 7C, 7D och 7E. Seriens alfanumeriska kod (se
förteckning)

2

Regleringsår

A

4

Årtal angivet med fyra siffror, t.ex. 2002

3

Territoriell enhet

A

6

Motsvarar landskoden för nationella serier eller NUTS
99-koden för regionen för regionala serier: NUTS 99
är den nya nomenklatur som infördes i december 1999

4

Ekonomisk verksamhet

A

4

Kod enligt NACE Rev. 1

5

Mått

A

3

Variabel – typ av mått

6

Enhet

A

4

Enhet

7

Variabel

A

5

Variabelkod. Koderna i bilaga 7 till förordningen om
statistik rörande företagsstrukturer har fem tecken (se
förteckning)
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Fält

Typ

Maximal
längd

29.9.2003

Värden

8

Storleksklass

A

4

Kod för storleksklassen (se förteckning)

9

Uppdelning efter valuta

A

6

Motsvarar valutan (se förteckning)

10

Geografisk uppdelning

11

Uppgiftens värde

A

12

Uppgiftens numeriska värde (negativa värden föregås
av ett minustecken) uttryckt som ett heltal utan
decimaler. Ett ”M” skall användas om uppgiften inte
översänds därför att den saknas

12

Kvalitetsmarkering

A

1

R: reviderad uppgift, M: uppdaterad uppgift, P: preliminär uppgift

13

Markering för konfidentiella
uppgifter

A

1

A, B, C, D: anger att uppgiften är konfidentiell och
skälet till att den är konfidentiell (se förteckning). Ett
mellanslag anger att uppgiften inte är konfidentiell

14

Dominans

N

3

Ett numeriskt värde mindre än eller lika med 100.
Detta anger med vilken procentandel ett eller två
företag dominerar uppgiften, vilket leder till att den
är konfidentiell. Värdet avrundas till närmaste heltal,
90,3 avrundas t.ex. till 90 och 94,50 till 95. Detta fält
är tomt för uppgifter som inte är konfidentiella. Fältet
används bara om markeringen B eller C använts för
konfidentiella uppgifter i föregående fält

15

Fotnot

A

250

Kod för geografisk uppdelning av partnerländerna (se
förteckning)

Frivillig anmärkning om uppgiften

Anmärkning: A = alfanumerisk, N = numerisk.

3.

Beskrivning av fälten

3.1

Serie
Serie

Kod

Årlig företagsstatistik

7A

Årlig företagsstatistik uppdelad efter storleksklass

7B

Årlig företagsstatistik uppdelad efter valuta

7C

Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning

7D

Årlig företagsstatistik över icke-självständiga pensionsfonder

7E

29.9.2003
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Denna kod motsvarar landet när det gäller nationella serier och regionen när det gäller regionala serier
(serierna 1C, 2F, 3E, 3F, 4F). Den grundar sig på NUTS 99-koden. För regionerna läggs ytterligare två tecken
till de två tecken som anges för landet (se NUTS 99).
Land

3.4

Kod

Belgien

BE

Danmark

DK

Tyskland

DE

Grekland

GR

Spanien

ES

Frankrike

FR

Irland

IE

Italien

IT

Luxemburg

LU

Nederländerna

NL

Österrike

AT

Portugal

PT

Finland

FI

Sverige

SE

Förenade kungariket

UK

Island

IS

Liechtenstein

LI

Norge

NO

Schweiz

CH

Ekonomisk verksamhet
Rubrik på ekonomisk verksamhet – NACE Rev. 1

Pensionsfondsverksamhet 6602

Kod

6602

Icke-självständiga pensionsfonder: Totalt, avdelningarna C–K

CK

Icke-självständiga pensionsfonder: Avdelning C: Utvinning av mineral

C

Icke-självständiga pensionsfonder: Avdelning D: Tillverkning

D

Icke-självständiga pensionsfonder: Avdelning E: El-, gas-, värme- och vattenförsörjning

E

Icke-självständiga pensionsfonder: Avdelning F: Byggverksamhet

F

Icke-självständiga pensionsfonder: Avdelning G: Parti- och detaljhandel, reparation av
motorfordon, hushållsartiklar och artiklar för personligt bruk

G
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Rubrik på ekonomisk verksamhet – NACE Rev. 1

3.5

H

Icke-självständiga pensionsfonder: Avdelning I: Transport, magasinering och kommunikation

I

Icke-självständiga pensionsfonder: Avdelning J: Finansiell förmedling

J

Icke-självständiga pensionsfonder: Avdelning K: Fastighets- och uthyrningsverksamhet,
företagstjänster

K

Mått
Kod

Nationell valuta

NC

Euro

EUR

Nummer

NBR

Enhet
Enhet

3.7

Kod

Icke-självständiga pensionsfonder: Avdelning H: Restauranter och hotell

Mått

3.6

29.9.2003

Kod

Enhet

UNIT

1 000

1 000

Miljoner

MIO

Miljarder

BIO

Variabel
Rubrik

Kod

Antal företag

11 11 0

Antal företag uppdelat efter investeringarnas storlek

11 11 8

Antal företag uppdelat efter storleksklass med avseende på medlemsantal

11 11 9

Antal företag med icke-självständiga pensionsfonder

11 15 0

Antal pensionssystem

11 61 0

Redovisningsuppgifter: resultaträkning
Omsättning

12 11 0

Pensionsinsatser från medlemmar

48 00 1

Pensionsinsatser från arbetsgivare

48 00 2

Inkommande transfereringar

48 00 3

Övriga pensionsinsatser

48 00 4
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Rubrik
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Kod

Pensionsinsatser till förmånsbestämda pensionssystem

48 00 5

Pensionsinsatser till avgiftsbestämda pensionssystem

48 00 6

Pensionsinsatser till kombinerade system

48 00 7

Inkomster från investeringar (PF)

48 01 0

Inkomster och förluster av kapital

48 01 1

Försäkringsersättningar

48 02 1

Övriga inkomster (PF)

48 02 2

Produktionsvärde

12 12 0

Förädlingsvärde till baspriser

12 14 0

Förädlingsvärde till faktorkostnad

12 15 0

Totala utgifter för pensioner

48 03 0

Regelbundna utbetalningar av pensioner

48 03 1

Pensionsutbetalningar som schablonbelopp

48 03 2

Utgående transfereringar

48 03 3

Nettoförändring i tekniska avsättningar (reserver)

48 04 0

Upplupna försäkringspremier

48 05 0

Totala driftskostnader

48 06 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

13 11 0

Kostnader för inhyrd arbetskraft

13 31 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

15 11 0

Alla skatter

48 07 0

Omsättning i icke-självständiga pensionsfonder

48 08 0

Balansräkningsuppgifter: tillgångar
Mark och byggnader (PF)

48 11 0

Investeringar i anknutna företag och ägarintressen (PF)

48 12 0

Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning

48 13 0

Börsnoterade aktier

48 13 1

Aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på små och medelstora företag

48 13 2

Ej publikt handlade aktier

48 13 3

Andra värdepapper med rörlig avkastning

48 13 4

Andelar i fondföretag

48 14 0

Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning

48 15 0

Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning som utställts av offentlig förvaltning

48 15 1

Andra skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning

48 15 2

Andelar i gemensamma investeringar (PF)

48 16 0
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Kod

Lån med inteckning som säkerhet och övriga lån som inte klassificeras på annat håll

48 17 0

Andra investeringar

48 18 0

Totala investeringar av pensionsfonder

48 10 0

Totala investeringar investerade i ”det ansvariga företaget”

48 10 1

Totala investeringar till marknadsvärde

48 10 4

Andra tillgångar

48 20 0

Balansräkningsuppgifter: skulder
Eget kapital

48 30 0

Tekniska avsättningar, netto (PF)

48 40 0

Övriga skulder

48 50 0

Uppgifter om internationalisering
Omsättning, geografiskt uppdelad

48 61 0

Aktier och andra värdepapper med variabel avkastning, uppdelade efter ort

48 62 0

Totala investeringar uppdelade efter ort

48 63 0

Totala investeringar uppdelade efter euro- och icke-eurokomponenter

48 64 0

Uppgifter om sysselsättning
Antal sysselsatta

16 11 0

Övriga uppgifter

3.8

Antal medlemmar

48 70 0

Antal medlemmar i förmånsbestämda pensionssystem

48 70 1

Antal medlemmar i avgiftsbestämda pensionssystem

48 70 2

Antal medlemmar i kombinerade system

48 70 3

Antal aktiva medlemmar

48 70 4

Antal medlemmar med uppskjuten pensionering

48 70 5

Antal pensionerade

48 70 6

Storleksklasser
Storleksklass med avseende på investeringar

Kod

> 5 000 miljoner euro

SC11

2 501–5 000 miljoner euro

SC12

501–2 500 miljoner euro

SC13

50–500 miljoner euro

SC14

< 50 miljoner euro

SC15

29.9.2003
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Storleksklass med avseende på medlemsantal (enhet)

3.9

SC21

10 001–100 000 medlemmar

SC22

1 001–10 000 medlemmar

SC23

101–1 000 medlemmar

SC24

50–100 medlemmar

SC25

< 50 medlemmar

SC26

Uppdelning efter valuta
Kod

Euro

EURO

Övriga

OTH

Geografisk fördelning
Ländergrupper

Hemlandet

Kod

HOME

Andra EU-länder

OEU

Andra EES-länder

OEEA

USA och Kanada

US–CA

Japan
Övriga världen

3.11

Kod

> 100 000 medlemmar

Uppdelning efter valuta

3.10

L 244/53

JPN
THCO

Uppgiftens värde
Uppgifter som avser penningbelopp uttrycks i miljoner i den nationella valutaenheten eller i euro (för de
medlemsstater som ingår i euroområdet).
För att typen av uppgift skall vara exakt fastställd måste följande specialfall särskiljas:
Uppgift lika med noll (kod ”0”): Enbart verkligt värde noll (den beskrivna företeelsen existerar inte i landet).
Uppgift saknas (kod ”m”): En uppgift som för närvarande saknas men som medlemsstaten kommer att
leverera när den blir tillgänglig.
Ej tillgänglig uppgift: En uppgift som inte samlas in i en medlemsstat. I detta fall översänds inte motsvarande
post.
Om en hel aspekt (en variabel, en NUTS-kod osv.) inte samlas in kommer motsvarande poster inte att finnas,
utom i de fall då poster saknas därför att de är en del av en gruppering av NACE-koder. Det är därför viktigt
att uppgifter som verkligen saknas särskiljs genom att en post levereras för dessa (en för varje element som
saknas), varvid uppgiftens värde kodas som ”m”.
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Kvalitetsmarkering
Typ av uppgift

Markering

Reviderade uppgifter

R

Uppdaterade uppgifter

M

Provisoriska uppgifter

P

Reviderade uppgifter avser uppgifter som översänds för andra gången (eller fler) och är korrigeringar av
uppgifter som har översänts tidigare.
Uppdaterade uppgifter avser uppgifter som inte har varit tillgängliga tidigare och som har kodats som
uppgifter som saknas i fältet för uppgiftens värde (se punkt 3.11), men som därefter har blivit tillgängliga.
Markeringen för provisoriska uppgifter skall användas för att ange att de uppgifter som överförs troligen
kommer att korrigeras.

3.13

Markering för konfidentiella uppgifter
Medlemsstaterna ombeds att markera konfidentiella uppgifter enligt förteckningen nedan.
Länder som inte kan översända konfidentiella uppgifter ombeds att ange värdet med ”x” (se punkt 3.11) och
att med en markering ange att uppgifterna saknas på grund av att de är konfidentiella.
Orsak till varför uppgiften är konfidentiell

3.14

Markering

För få företag

A

Ett företag dominerar uppgiften

B

Två företag dominerar uppgiften

C

Konfidentiella uppgifter som framkommit genom så kallad bakvägsidentifiering

D

Dominans
Ett numeriskt värde mindre än eller lika med 100. Detta anger med vilken procentandel ett eller två företag
dominerar uppgiften, vilket leder till att den är konfidentiell. Värdet avrundas till närmaste heltal, 90,3
avrundas t.ex. till 90 och 94,50 till 95. Detta fält är tomt för uppgifter som inte är konfidentiella. Fältet
används bara om markeringen B eller C använts för konfidentiella uppgifter i föregående fält.

3.15

Fotnot
Frivillig anmärkning om uppgiften angiven med högst 250 tecken.

4.

Elektronisk form
Uppgifter och metadata som tillhandahålls i överensstämmelse med denna förordning skall sändas i
elektronisk form från behöriga nationella myndigheter till Eurostat. Överföringen skall ske i enlighet med en
lämplig utbytesstandard som godkänts av Kommittén för det statistiska programmet. Eurostat kommer att
tillhandahålla detaljerad information om godkänd standard(er) samt riktlinjer om tillämpningen av denna
standard(er) i enlighet med kraven i denna förordning.

29.9.2003
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Övergångsordning
Under övergångsperioden får uppgifterna sändas i form av en platt fil i ASCII-format med varje datamängd
som utgör en post med semikolon (;) som avgränsare mellan olika fält samt med vagnreturtecken (ASCII
hexadecimal kod ”0D”) och/eller radmatningstecken (ASCII hexadecimal kod ”0A”) som avgränsare mellan
olika poster.

6.

Exempel på poster

Exempel 1:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Serie

År

Territoriell
enhet

Ekonomisk
verksamhet

Mått

Enhet

Variabel Storleks- Uppdel- Geogra- Uppgif- Kvalitets- Marke- Domiklasser ning- fisk upp- tens
marke- ring för nans
efter delning värde
ring
konfivaluta
dentiella
uppgifter

7A

2002

BE

6602

NBR

UNIT

11110

15
Fotnot

120

Belgien redovisar 120 företag med självständiga pensionsfonder i serie 7A (Årlig företagsstatistik) för
referensåret 2002 i NACE Rev. 1 undergrupp 66.02. Uppgiften är inte konfidentiell.
7A; 2002; BE; 6602; NBR; UNIT; 11110; ; ; ; 120; ; ; ;

Exempel 2:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Serie

År

Territoriell
enhet

Ekonomisk
verksamhet

Mått

Enhet

Variabel Storleks- Uppdel- Geogra- Uppgif- Kvalitets- Marke- Domiklasser ning- fisk upp- tens
marke- ring för nans
efter delning värde
ring
konfivaluta
dentiella
uppgifter

7B

2002

DK

6602

NBR

UNIT

11118

SC14

11

12

13

14

15
Fotnot

38

Danmark redovisar 38 självständiga pensionsfonder vars investeringar uppgår till 50–500 miljoner euro i
serie 7B (Årlig företagsstatistik uppdelad efter storleksklass) för referensåret 2002 i NACE Rev. 1
undergrupp 66.02.
7B; 2002; DK; 6602; NBR; UNIT; 11118; SC14 ; ; ; 38; ; ; ;

Exempel 3:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Serie

År

Territoriell
enhet

Ekonomisk
verksamhet

Mått

Enhet

Variabel Storleks- Uppdel- Geogra- Uppgif- Kvalitets- Marke- Domiklasser ning- fisk upp- tens
marke- ring för nans
efter delning värde
ring
konfivaluta
dentiella
uppgifter

7C

2002

PT

6602

EUR

MIO

48640

USD

10

11

1008

12

13

14

15
Fotnot
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Portugal redovisar investeringar till ett belopp av 1 008 miljoner euro som anges i dollar i serie 7C (Årlig
företagsstatistik uppdelad efter valuta) för referensåret 2002 i NACE Rev. 1 undergrupp 66.02. Uppgiften är
inte konfidentiell.
7C; 2002; PT; 6602; EUR; MIO; 48640; ; USD; ; 1008; ; ; ;
Exempel 4:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Serie

År

Territoriell
enhet

Ekonomisk
verksamhet

Mått

Enhet

Variabel Storleks- Uppdel- Geogra- Uppgif- Kvalitets- Marke- Domiklasser ning- fisk upp- tens
marke- ring för nans
efter delning värde
ring
konfivaluta
dentiella
uppgifter

7D

2002

FI

6602

EUR

MIO

48610

OEU

11

12

13

14

15
Fotnot

12548

Finland redovisar en omsättning på 12 548 miljoner euro till ett belopp av 12 548 miljoner euro som
redovisas i övriga EU-länder i serie 7D (Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning) för referensåret
2002 i NACE Rev. 1 undergrupp 66.02. Uppgiften är inte konfidentiell.
7D; 2002; FI; 6602; EUR; MIO; 48610; ; ; OEU; 12548; ; ; ;
Exempel 5:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Serie

År

Territoriell
enhet

Ekonomisk
verksamhet

Mått

Enhet

Variabel Storleks- Uppdel- Geogra- Uppgif- Kvalitets- Marke- Domiklasser ning- fisk upp- tens
marke- ring för nans
efter delning värde
ring
konfivaluta
dentiella
uppgifter

7B

2002

ES

6602

NBR

UNIT

11119

SC21

11

12

13

14

15
Fotnot

M

Spanien redovisar 100 000 medlemmar i serie 7B (Årlig företagsstatistik uppdelad efter storleksklass) för
referensåret 2002 i NACE Rev. 1 undergrupp 66.02. Uppgiften är inte konfidentiell.
7B; 2002; ES; 6602; NBR; UNIT; 11119; SC21; ; ; M; ; ; ;

Exempel 6:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Serie

År

Territoriell
enhet

Ekonomisk
verksamhet

Mått

Enhet

Variabel Storleks- Uppdel- Geogra- Uppgif- Kvalitets- Marke- Domiklasser ning- fisk upp- tens
marke- ring för nans
efter delning värde
ring
konfivaluta
dentiella
uppgifter

7E

2002

BE

H

NBR

UNIT

11150

15
Fotnot

35

Belgien redovisar 35 företag med icke-självständiga pensionsfonder i serie 7E (Årlig företagsstatistik över ickesjälvständiga pensionsfonder) för referensåret 2002 i NACE Rev. 1 avdelning H (Icke-självständiga
pensionsfonder: Avdelning H: Restauranger och hotell). Uppgiften är inte konfidentiell.
7A; 2002; BE; H; NBR; UNIT; 11150; ; ; ; 35; ; ; ;
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1669/2003
av den 1 september 2003
om tillämpning av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 avseende de dataserier som skall tas
fram för statistiken rörande företagsstrukturer och om ändring av förordning (EG) nr 2701/98
om de dataserier som skall tas fram för statistiken rörande företagsstrukturer
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

Det är nödvändigt att specificera uppdelningen av
resultaten för upprättande av statistik över kreditinstitut
och pensionsfonder för att säkerställa att medlemsstaterna tillhandahåller jämförbara och harmoniserade statistiska uppgifter.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning står i
överensstämmelse med yttrandet från Statistiska programkommittén.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97
av den 20 december 1996 om statistik rörande företagsstrukturer ( 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG)
nr 1668/2003 (2), särskilt artikel 12 ii, v och vii i denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
Artikel 1
(1)

I förordning (EG, Euratom) nr 58/97 fastställs en gemensam ram för upprättande av gemenskapsstatistik över
struktur, verksamhet, effektivitet och konkurrenskraft
hos banksektorn och sektorn för pensionsfonder inom
gemenskapen.

Bilagan till förordning (EG) nr 2701/98 skall ändras i enlighet
med bilaga I till denna förordning.

Artikel 2
(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 2701/98 ( 3), ändrad
genom förordning (EG) nr 1614/2002 ( 4), omfattar de
dataserier som skall levereras för genomförandet av
förordning (EG, Euratom) nr 58/97. För de ändringar av
förordning (EG, Euratom) nr 58/97 som införs genom
förordning Europaparlamentets och rådets (EG) nr 2056/
2002 (5) krävs att det specificeras dels vilka dataserier
som skall levereras, dels vilka anpassningar som skall
göras till befintliga serier.

Uppdelningen av resultaten och det första referensåret för
sammanställningen av de resultat som avses i artiklarna 4, 8
och 9 i förordning (EG, Euratom) nr 58/97 för de variabler
som förtecknas i avsnitt 4 i bilaga 6 till den förordningen skall
ske enligt specifikationerna i dataserierna i bilaga II till denna
förordning.

Artikel 3
(3)

Det är nödvändigt att specificera hur ofta den kompletterande statistiken om miljökostnader behöver sammanställas. Det är nödvändigt att specificera det första
referensår för vilket sammanställningen av resultaten
enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 2056/2002 skall
ske. Det är nödvändigt att specificera uppdelningen av
resultaten för framtagningen av statistik över miljökostnader för att säkerställa att medlemsstaterna tillhandahåller jämförbara och harmoniserade statistiska uppgifter.

Uppdelningen av resultaten och det första referensåret för
sammanställningen av de resultat som avses i artiklarna 4, 8
och 9 i förordning (EG, Euratom) nr 58/97 för de variabler
som förtecknas i avsnitt 4 i bilaga 7 till den förordningen skall
ske enligt specifikationerna i dataserierna i bilaga III till denna
förordning.

Artikel 4

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

EGT L 14, 17.1.1997, s. 1.
Se sidan 32 i detta nummer av EUT.
EGT L 344, 18.12.1998, s. 81.
EGT L 244, 12.9.2002, s. 7.
EGT L 317, 21.11.2002, s. 1.

Medlemsstaterna skall för variablerna 21 12 0 och 21 14 0 i
bilaga 2 och för de variabler som förtecknas i avsnitt 4 i
bilaga 6 i förordning (EG, Euratom) nr 58/97 upprätta de
dataserier som avses i artiklarna 1–2 i denna förordning för de
uppgifter som gäller referensåret 2001 och därpå följande år.
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Medlemsstaterna skall för de variabler som förtecknas i
avsnitt 4 i bilaga 7 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97
upprätta de dataserier som avses i artikel 3 i denna förordning
för de uppgifter som gäller referensåret 2001 och därpå
följande år.

29.9.2003

Artikel 5
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 september 2003.
På kommissionens vägnar
Pedro SOLBES MIRA

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I

Bilagan till förordning (EG) nr 2701/98 skall ändras på följande sätt:
1.

Andra raden i tabellen för serie 1A skall ersättas med följande:
”Första referensår

1995 utom för NACE Rev. 1 grupperna 65.1 och 65.2 och huvudgrupp 67
2001 för NACE Rev. 1 grupp 65.1 och de kreditinstitut som klassificeras
under NACE Rev. 1 undergrupp 65.22
2002 för NACE Rev. 1 undergrupp 66.02”

2.

Fjärde raden i tabellen för serie 1A skall ersättas med följande:
”Verksamhet som skall täckas

3.

NACE Rev. 1, avdelningarna C–K utom NACE Rev. 1 grupp 65.2 och
huvudgrupp 67”

Följande text skall läggas till i fotnot 1 i femte raden i serie 1A:
”Anges ej för grupp 65.1 och de kreditinstitut som klassificeras under undergrupp 65.22.”

4.

Fotnot 2 i femte raden i serie 1A skall ersättas med följande:
”Anges ej för grupp 65.1 och de kreditinstitut som klassificeras under undergrupp 65.22 och huvudgrupp 66.”

5.

Följande serie skall läggas till i översikten för industrisektorn:
”2O Kostnader för miljöskydd uppdelade efter storleksklasser (antal anställda)”

6.

Tabellen för serie 2B skall ersättas med följande tabell:
”Namn på serien

Kostnader för miljöskydd (efter miljöområde)

Första referensår

2001

Frekvens

Årlig för variablerna 21 11 0 och 21 12 0, vart tredje år för variabel 21 14 0

Verksamhet som skall täckas

NACE Rev. 1, avdelningarna C–E (utom för huvudgrupp 37)

Variabler

Variabler i bilaga 2, avsnitt 4, punkt 3:
21 11 0

Investeringar i utrustning, anläggningar och specialutrustning
för miljöskydd (främst processextern utrustning)

21 12 0

Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik
(”integrerad teknik”)

Variabler i bilaga 2, avsnitt 4, punkt 4:
21 14 0

Totalsumman för kostnader för miljöskydd

Nivå för uppdelning av verksamheter

Tvåsiffrig nivå i NACE Rev. 1 (huvudgrupper)

Nivå för uppdelning efter miljöområde

Skydd av atmosfär och klimat, avloppshantering, avfallshantering, övrig
miljöskyddsverksamhet”

L 244/59
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Följande tabell skall läggas till:
Serie 2O
”Namn på serien

Kostnader för miljöskydd uppdelade efter storleksklasser (antal anställda)

Första referensår

2001

Frekvens

Årlig för variablerna 21 11 0 och 21 12 0, vart tredje år för variabel 21 14 0

Verksamhet som skall täckas

NACE Rev. 1, avdelningarna C–E (utom för huvudgrupp 37)

Variabler

Variabler i bilaga 2, avsnitt 4, punkt 3:
21 11 0

Investeringar i utrustning, anläggningar och specialutrustning
för miljöskydd (främst processextern utrustning)

21 12 0

Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik
(”integrerad teknik”)

Variabler i bilaga 2, avsnitt 4, punkt 4:
21 14 0

Totalsumman för kostnader för miljöskydd

Nivå för uppdelning av verksamheter

Tvåsiffrig nivå i NACE Rev. 1 (huvudgrupper)

Nivå för uppdelning efter storleksklasser

Antal anställda: 1–49, 50–249, > 250”

29.9.2003
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BILAGA II

DATASERIER AVSEENDE KREDITINSTITUT

Översikt
Kod

Titel

6A

Årlig företagsstatistik

6B

Årlig företagsstatistik uppdelad efter associationsform

6C

Årlig företagsstatistik uppdelad efter moderföretagets hemland

6D

Årlig företagsstatistik uppdelad efter kategori av kreditinstitut

6E

Årlig företagsstatistik uppdelad efter storleksklass

6F

Årlig företagsstatistik uppdelad efter produkt

6G

Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning

6H

Årlig regional statistik

Årlig företagsstatistik förtecknad i avsnitt 4 i bilaga 6 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om statistik rörande
företagsstrukturer
Serie 6A
Namn på serien

Årlig företagsstatistik

Första referensår

2001

Frekvens

Årlig

Verksamhet som skall täckas

Alla kreditinstitut som avses i NACE Rev. 1 undergrupperna 65.12 och
65.22

Variabler

Variabler i avsnitt 4 i bilaga 6
11 11 0

Antal företag

11 21 0

Antal arbetsställen

12 12 0

Produktionsvärde

12 15 0

Förädlingsvärde till faktorkostnad

13 31 0

Kostnader för inhyrd arbetskraft

13 11 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

16 11 0

Antal sysselsatta

16 11 2

Antal sysselsatta kvinnor

16 13 0

Antal anställda

L 244/61

L 244/62

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Namn på serien

Frivilliga variabler

Årlig företagsstatistik

16 13 6

Antal kvinnliga anställda

16 14 0

Antal anställda räknat i heltidstjänster

42 11 0

Intjänad ränta och liknande inkomster

42 11 1

Intjänad ränta och liknande inkomster med ursprung i
räntebärande papper med fast ränta

42 12 0

Upplupen ränta och liknande avgifter

42 12 1

Upplupen ränta och liknande avgifter till följd av utställda
skuldebrev

42 13 0

Inkomst av värdepapper

42 13 1

Inkomst av aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning

42 14 0

Intjänade avgifter

42 15 0

Upplupna avgifter

42 20 0

Nettovinst eller nettoförlust av finansiella transaktioner

42 31 0

Övriga rörelseintäkter

42 32 0

Allmänna administrationskostnader

42 32 2

Andra administrationskostnader

42 33 0

Övriga rörelsekostnader

42 35 0

Värdejusteringar och återföring av värdejusteringar av lån
och förskott samt avsättningar för ställda säkerheter och
ansvarsförbindelser

42 36 0

Andra värdejusteringar och återföringar av värdejusteringar

42 40 0

Resultat av den normala verksamheten

42 50 0

Extraordinärt resultat

42 51 0

Samtliga skatter (skatt på resultat av den normala verksamheten, skatt på extraordinärt resultat, övriga skatter)

42 60 0

Vinst eller förlust under räkenskapsåret

43 11 0

Lån och förskott till kunder

43 21 0

Upplåning från kunderna

43 29 0

Totalt eget kapital

43 30 0

Balansomslutning

47 13 0

Antal bankautomater ägda av kreditinstitut

Variabler i avsnitt 4 i bilaga 6
12 14 0

Förädlingsvärde till baspriser

29.9.2003

29.9.2003
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Namn på serien

Nivå för uppdelning av verksamheter

Årlig företagsstatistik

NACE Rev. 1 undergrupperna 65.12 och 65.22

Årlig företagsstatistik uppdelad efter associationsform förtecknad i avsnitt 4 i bilaga 6 till förordning (EG, Euratom) nr 58/
97 om statistik rörande företagsstrukturer
Serie 6B
Namn på serien

Årlig företagsstatistik uppdelad efter associationsform

Första referensår

2001

Frekvens

Årlig

Verksamhet som skall täckas

Alla kreditinstitut som avses i NACE Rev. 1 undergrupperna 65.12 och
65.22

Variabler

Variabler i avsnitt 4 i bilaga 6
11 11 1

Antal företag uppdelat efter associationsform

43 32 0

Balansomslutning uppdelad efter associationsform

Nivå för uppdelning av verksamheter

NACE Rev. 1 undergrupperna 65.12 och 65.22

Uppdelning efter associationsform

1.

Aktiebolag

2.

Ömsesidiga bolag

3.

Offentliga företag

4.

Filialer till företag med säte i länder utanför EES

5.

Övriga

Årlig företagsstatistik uppdelad efter moderföretagets hemland förtecknad i avsnitt 4 i bilaga 6 till förordning (EG, Euratom)
nr 58/97 om statistik rörande företagsstrukturer
Serie 6C
Namn på serien

Årlig företagsstatistik uppdelad efter moderföretagets hemland

Första referensår

2001

Frekvens

Årlig

Verksamhet som skall täckas

Alla kreditinstitut som avses i NACE Rev. 1 undergrupperna 65.12 och
65.22

Variabler

Variabler i avsnitt 4 i bilaga 6
11 11 4

Antal företag uppdelat efter moderföretagets hemland

43 31 0

Balansomslutning uppdelad efter moderföretagets hemland

L 244/63

L 244/64
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Namn på serien

Årlig företagsstatistik uppdelad efter moderföretagets hemland

Nivå för uppdelning av verksamheter

NACE Rev. 1 undergrupperna 65.12 och 65.22

Uppdelning efter moderföretagets hemland

1.

Moderföretaget är beläget i den egna medlemsstaten

2.

Moderföretaget är beläget i ett annat land

Årlig företagsstatistik uppdelad efter kategori av kreditinstitut förtecknad i avsnitt 4 i bilaga 6 till förordning (EG, Euratom)
nr 58/97 om statistik rörande företagsstrukturer
Serie 6D
Namn på serien

Årlig företagsstatistik uppdelad efter kategori av kreditinstitut

Första referensår

2001

Frekvens

Årlig

Verksamhet som skall täckas

Alla kreditinstitut som avses i NACE Rev. 1 undergrupperna 65.12 och
65.22

Variabler

Variabler i avsnitt 4 i bilaga 6
11 11 7

Antal företag uppdelat efter kategori av kreditinstitut

16 11 1

Antal sysselsatta uppdelat efter kreditinstitutets kategori

Nivå för uppdelning av verksamheter

NACE Rev. 1 undergrupperna 65.12 och 65.22

Uppdelning efter kategori av kreditinstitut

1.

Banker med oktroj

2.

Specialiserade kreditinstitut

3.

Andra kreditinstitut

Årlig företagsstatistik uppdelad efter storleksklass förtecknad i avsnitt 4 i bilaga 6 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97
om statistik rörande företagsstrukturer
Serie 6E
Namn på serien

Årlig företagsstatistik uppdelad efter storleksklass

Första referensår

2001

Frekvens

Årlig

Verksamhet som skall täckas

Alla kreditinstitut som avses i NACE Rev. 1 undergrupperna 65.12 och
65.22

Variabler

Variabler i avsnitt 4 i bilaga 6
11 11 6

Antal företag uppdelat efter storleksklasser med avseende på
balansomslutning

29.9.2003

29.9.2003
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Namn på serien

Årlig företagsstatistik uppdelad efter storleksklass

Nivå för uppdelning av verksamheter

NACE Rev. 1 undergrupperna 65.12 och 65.22

Nivå för uppdelning efter storleksklasser

Balansomslutning vid räkenskapsårets slut
1.

> 99 999 miljoner euro

2.

10 000–99 999 miljoner euro

3.

1 000–9 999 miljoner euro

4.

100–999 miljoner euro

5.

< 100 miljoner euro

Årlig företagsstatistik uppdelad efter produkt förtecknad i avsnitt 4 i bilaga 6 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om
statistik rörande företagsstrukturer
Serie 6F
Namn på serien

Årlig företagsstatistik uppdelad efter produkt

Första referensår

2001

Frekvens

Årlig

Verksamhet som skall täckas

Alla kreditinstitut som avses i NACE Rev. 1 undergrupperna 65.12 och
65.22

Frivilliga variabler

Variabler i avsnitt 4 i bilaga 6
44 11 0

Intjänad ränta och liknande inkomster uppdelade efter
(under)kategorier i CPA

44 12 0

Upplupen ränta och liknande avgifter uppdelade efter
(under)kategorier i CPA

44 13 0

Intjänade avgifter, uppdelade efter (under)kategorier i CPA

44 14 0

Upplupna avgifter uppdelade efter (under)kategorier i CPA

47 11 0

Antal konton uppdelat efter (under)kategori i CPA

47 12 0

Antal lån och förskott till kunder uppdelat efter (under)kategori i CPA

Nivå för uppdelning av verksamheter

NACE Rev. 1 undergrupperna 65.12 och 65.22

Produktuppdelning

(Under)kategorier i CPA
65.12.11 Inlåning inom industrin
65.12.12 Standardiserad inlåning
65.12.13 Icke-standardiserad inlåning
65.12.21 Kreditgivning inom industrin
65.12.22 Konsumentkrediter

L 244/65

L 244/66
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Namn på serien

Årlig företagsstatistik uppdelad efter produkt

65.12.23 Hypotekslån
65.12.24 Kommersiella lån
65.12.25 Övrig kreditgivning, ej tidigare nämnd
65.12.3

Andra banktjänster, ej tidigare nämnda

65.21

Finansiell leasing

65.22.1

Kreditgivning inom industrin

65.22.2

Konsumentkrediter

65.22.3

Hypotekslån

65.22.4

Kommersiella lån

65.22.5

Övrig kreditgivning, ej tidigare nämnd

65.23.1

Investment banking-tjänster

65.23.2

Andra banktjänster, ej tidigare nämnda

67.12.1

Fondmäkleri

67.12.2

Fondförvaltning

67.13

Andra stödtjänster till finansiell verksamhet, ej tidigare
nämnda

67.21

Mäklarverksamhet

67.22

Andra stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet, ej tidigare nämnda

Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning förtecknad i avsnitt 4 i bilaga 6 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97
om statistik rörande företagsstrukturer
Serie 6G
Namn på serien

Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning

Första referensår

2001

Frekvens

Årlig

Verksamhet som skall täckas

Alla kreditinstitut som avses i NACE Rev. 1 undergrupperna 65.12 och
65.22

Variabler

Variabler i avsnitt 4 i bilaga 6
11 41 0

Totalt antal filialer uppdelat efter ort i länder utanför EES

11 51 0

Totalt antal finansiella dotterbolag uppdelat efter ort i andra
länder

45 11 0

Geografisk uppdelning av det totala antalet filialer i EES

29.9.2003

29.9.2003
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Namn på serien

Frivilliga variabler

Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning

45 21 0

Geografisk fördelning av intjänad ränta och liknande inkomster

45 22 0

Geografisk fördelning av balansomslutningen

Variabler i avsnitt 4 i bilaga 6

45 31 0

Geografisk fördelning av intjänad ränta och liknande inkomster tack vare friheten att tillhandahålla tjänster (i andra EESländer)

45 41 0

Geografisk fördelning av intjänad ränta och liknande inkomster från dotterbolag (i länder utanför EES)

45 42 0

Geografisk fördelning av intjänad ränta och liknande inkomster tack vare friheten att tillhandahålla tjänster (i länder
utanför EES)

Nivå för uppdelning av verksamheter

NACE Rev. 1 undergrupperna 65.12 och 65.22

Geografisk uppdelning

Geografisk uppdelning efter EES-land:
1.

Belgique/België

2.

Danmark

3.

Deutschland

4.

Ellada

5.

España

6.

France

7.

Ireland

8.

Italia

9.

Luxembourg (Grand-Duché)

10. Nederland
11. Österreich
12. Portugal
13. Suomi/Finland
14. Sverige
15. United Kingdom
16. Ísland
17. Liechtenstein
18. Norge
Geografisk uppdelning i stort:
—

I huvudkontorets medlemsstat

—

I annan medlemsstat

—

I annat EES-land

—

Schweiz/Suisse/Svizzera

—

Förenta staterna

—

Japan

—

I annat tredje land (övriga världen)

L 244/67

L 244/68
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Årlig regional statistik förtecknad i avsnitt 4 i bilaga 6 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om statistik rörande
företagsstrukturer
Serie 6H
Namn på serien

Årlig regional statistik

Första referensår

2001

Frekvens

Årlig

Verksamhet som skall täckas

Alla kreditinstitut som avses i NACE Rev. 1 undergrupperna 65.12 och
65.22

Variabler

Variabler i avsnitt 4 i bilaga 6

Frivilliga variabler

11 21 0

Antal arbetsställen

16 11 0

Antal sysselsatta

Variabler i avsnitt 4 i bilaga 6
13 32 0

Löner

Nivå för uppdelning av verksamheter

NACE Rev. 1 undergrupperna 65.12 och 65.22

Nivå för regional uppdelning

NUTS 1

29.9.2003

29.9.2003
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BILAGA III
DATASERIER AVSEENDE PENSIONSFONDER

Översikt
Kod

Titel

7A

Årlig företagsstatistik

7B

Årlig företagsstatistik uppdelad efter storleksklass

7C

Årlig företagsstatistik uppdelad efter valuta

7D

Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning

7E

Årlig företagsstatistik över icke-självständiga pensionsfonder

Årlig företagsstatistik förtecknad i bilaga 7, avsnitt 4, punkt 2 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om statistik
rörande företagsstrukturer
Serie 7A
Namn på serien

Årlig företagsstatistik

Första referensår

2002

Frekvens

Årlig

Verksamhet som skall täckas

NACE Rev. 1 undergrupp 66.02

Variabler

Variabler i bilaga 7, avsnitt 4, punkt 2
11 11 0

Antal företag

12 11 0

Omsättning

48 00 1

Pensionsinsatser från medlemmar

48 00 2

Pensionsinsatser från arbetsgivare

48 00 3

Inkommande transfereringar

48 00 4

Övriga pensionsinsatser

48 00 5

Pensionsinsatser till förmånsbestämda pensionssystem

48 00 6

Pensionsinsatser till avgiftsbestämda pensionssystem

48 00 7

Pensionsinsatser till kombinerade system

48 01 0

Inkomster från investeringar (PF)

48 01 1

Inkomster och förluster av kapital

48 02 1

Försäkringsersättningar

48 02 2

Övriga inkomster (PF)

12 12 0

Produktionsvärde

12 15 0

Förädlingsvärde till faktorkostnad

L 244/69

L 244/70
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Namn på serien

Årlig företagsstatistik

48 03 0

Totala utgifter för pensioner

48 03 1

Regelbundna utbetalningar av pensioner

48 03 2

Pensionsutbetalningar som schablonbelopp

48 03 3

Utgående transfereringar

48 04 0

Nettoförändring i tekniska avsättningar (reserver)

48 05 0

Upplupna försäkringspremier

48 06 0

Totala driftskostnader

13 11 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

13 31 0

Kostnader för inhyrd arbetskraft

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

48 07 0

Alla skatter

48 11 0

Mark och byggnader (PF)

48 12 0

Investeringar i anknutna företag och ägarintressen (PF)

48 13 0

Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning

48 14 0

Andelar i fondföretag

48 15 0

Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning

48 16 0

Andelar i gemensamma investeringar (PF)

48 17 0

Lån med inteckning som säkerhet och övriga lån som inte
klassificeras på annat håll

48 18 0

Andra investeringar

48 10 0

Totala investeringar av pensionsfonder

48 10 1

Totala investeringar investerade i ”det ansvariga företaget”

48 10 4

Totala investeringar till marknadsvärde

48 13 1

Börsnoterade aktier

48 13 2

Aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på
små och medelstora företag

48 13 3

Ej publikt handlade aktier

48 13 4

Andra värdepapper med rörlig avkastning

48 20 0

Andra tillgångar

48 30 0

Eget kapital

48 40 0

Tekniska avsättningar, netto (PF)

48 50 0

Övriga skulder

16 11 0

Antal sysselsatta

29.9.2003

29.9.2003
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Namn på serien

Frivilliga variabler

Årlig företagsstatistik

48 70 0

Antal medlemmar

48 70 1

Antal medlemmar i förmånsbestämda pensionssystem

48 70 2

Antal medlemmar i avgiftsbestämda pensionssystem

48 70 3

Antal medlemmar i kombinerade system

48 70 4

Antal aktiva medlemmar

48 70 5

Antal medlemmar med uppskjuten pensionering

48 70 6

Antal pensionerade

Variabler i bilaga 7, avsnitt 4, punkt 2
11 61 0

Antal pensionssystem

12 14 0

Förädlingsvärde till baspriser

48 15 1

Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning som
utställts av offentlig förvaltning

48 15 2

Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning

Årlig företagsstatistik uppdelad efter storleksklass förtecknad i bilaga 7, avsnitt 4, punkt 2 till förordning (EG, Euratom)
nr 58/97 om statistik rörande företagsstrukturer
Serie 7B
Namn på serien

Årlig företagsstatistik uppdelad efter storleksklass

Första referensår

2002

Frekvens

Årlig

Verksamhet som skall täckas

NACE Rev. 1 undergrupp 66.02

Variabler

Variabler i bilaga 7, avsnitt 4, punkt 2

Nivå för uppdelning efter storleksklasser

11 11 8

Antal företag uppdelat efter investeringarnas storlek

11 11 9

Antal företag uppdelat efter storleksklass med avseende på
medlemsantal

Storleksklass med avseende på investeringar:
1.

> 5 000 miljoner euro

2.

2 501–5 000 miljoner euro

3.

501–2 500 miljoner euro

4.

50–500 miljoner euro

5.

< 50 miljoner euro

L 244/71

L 244/72
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Namn på serien

Årlig företagsstatistik uppdelad efter storleksklass

Storleksklass med avseende på medlemmar:
1.

> 100 000 medlemmar

2.

10 001–100 000 medlemmar

3.

1 001–10 000 medlemmar

4.

101–1 000 medlemmar

5.

50–100 medlemmar

6.

< 50 medlemmar

Årlig företagsstatistik uppdelad efter valuta förtecknad i bilaga 7, avsnitt 4, punkt 2 till förordning (EG, Euratom) nr 58/
97 om statistik rörande företagsstrukturer
Serie 7C
Namn på serien

Årlig företagsstatistik uppdelad efter valuta

Första referensår

2002

Frekvens

Årlig

Verksamhet som skall täckas

NACE Rev. 1 undergrupp 66.02

Variabler

Variabler i bilaga 7, avsnitt 4, punkt 2

48 64 0

Uppdelning efter valuta

Totala investeringar uppdelade efter euro- och icke-eurokomponenter

1.

Euro

2.

Övriga

Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning förtecknad i avsnitt 4 i bilaga 7 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97
om statistik rörande företagsstrukturer
Serie 7D
Namn på serien

Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning

Första referensår

2002

Frekvens

Årlig

Verksamhet som skall täckas

Endast NACE Rev. 1 undergrupp 66.02

Variabler

Variabler i bilaga 7, avsnitt 4, punkt 2

48 61 0

Omsättning, geografiskt uppdelad

29.9.2003

29.9.2003
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Namn på serien

Frivilliga variabler

Geografisk uppdelning

Årlig företagsstatistik efter geografisk uppdelning

Variabler i bilaga 7, avsnitt 4, punkt 2
48 62 0

Aktier och andra värdepapper med variabel avkastning,
uppdelade efter ort

48 63 0

Totala investeringar uppdelade efter ort

1.

Hemlandet

2.

Andra EU-länder

3.

Andra EES-länder

4.

Förenta staterna och Kanada

5.

Japan

6.

Övriga världen

Årlig statistik över icke-självständiga pensionsfonder förtecknad i bilaga 7, avsnitt 4, punkt 3 i förordning (EG, Euratom)
nr 58/97 om statistik rörande företagsstrukturer
Serie 7E
Namn på serien

Årlig företagsstatistik över icke-självständiga pensionsfonder

Första referensår

2002

Frekvens

Årlig

Verksamhet som skall täckas

NACE Rev. 1 avdelningarna C–K

Variabler

Variabler i bilaga 7, avsnitt 4, punkt 3
11 15 0

Frivilliga variabler

Variabler i bilaga 7, avsnitt 4, punkt 3
48 08 0

Nivå för uppdelning av verksamheter

Antal företag med icke-självständiga pensionsfonder

Omsättning i icke-självständiga pensionsfonder

Avdelningsnivå i NACE Rev. 1

L 244/73

L 244/74
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1670/2003
av den 1 september 2003
om tillämpning av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 avseende definitioner av variabler
för statistik rörande företagsstrukturer och om ändring av förordning (EG) nr 2700/98 om
definitioner av uppgifter för statistik över företagsstrukturer
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

En uppsättning variabler för statistik över företagsstrukturer avseende försäkringstjänster, kreditinstitut och
pensionsfonder måste dessutom införas för att säkerställa att de statistiska uppgifter som kommissionen tillhandahåller är jämförbara, harmoniserade och av god
kvalitet.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning står i
överensstämmelse med yttrandet från Statistiska programkommittén.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/
97 av den 20 december 1996 avseende statistik rörande
företagsstrukturer ( 1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 1669/2003 ( 2), särskilt artikel 12 iii i denna,
och
av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

(1)

I förordning (EG, Euratom) nr 58/97 fastställs en gemensam ram för framtagning av gemenskapsstatistik rörande
struktur, verksamhet, effektivitet och konkurrenskraft
hos företagen inom gemenskapen.

Definitionen av variablerna 12 12 0 och 12 15 0 i förordning
(EG) nr 2700/98, vilka är nödvändiga för verksamheten i
bilagorna 5-7 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 och för
verksamheten i NACE Rev. 1 undergrupp 65.11, skall ändras i
enlighet med avsnitten 3 och 4 i bilaga I till denna förordning.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 2700/98 av den
17 december 1998 om definitioner av uppgifter för
statistik över företagsstrukturer (3), ändrad genom förordning (EG) nr 1614/2002 (4), definieras de variabler
för statistik över företagsstrukturer som förtecknas i den
allmänna modulen och i de detaljerade modulerna för
industrisektorn, handeln och byggsektorn i förordning
(EG, Euratom) nr 58/97 om statistik rörande företagsstrukturer. Genom rådets förordning (EG) nr 2056/
2002 (5) infördes en ny uppsättning variabler för kreditinstitut och pensionsfonder och nya variabler för miljökostnader, som kräver gemensamma definitioner. Det är
också nödvändigt att ändra de befintliga definitionerna
för variablerna antal företag, omsättning, produktionsvärde, förädlingsvärde till faktorkostnad och totala kostnader för inköp av varor och tjänster, eftersom definitionerna i förordning (EG) nr 2700/98 inte kan tillämpas
för beräkning av värdet av dessa variabler för försäkringstjänster, kreditinstitut, pensionsfonder och centralbanksverksamhet.

Definitionen av variabeln 11 11 0 för den verksamhet som
omfattas av bilaga 7, definitionen av variabeln 12 11 0 för
den verksamhet som omfattas av bilagorna 5 och 7 samt
definitionen av variabeln 13 11 0 för den verksamhet som
omfattas av bilagorna 5 och 6 skall ändras i enlighet med
avsnitten 1, 2 och 5 i bilaga I till denna förordning.
Artikel 2
Den ändrade definitionen av variabeln 21 11 0 i förordning
(EG) nr 2700/98 och definitionerna av variablerna 21 12 0
och 21 14 0 anges i bilaga II till denna förordning.
Artikel 3
Definitionerna av variablerna i avsnitt 4 i bilaga 6 till
förordning (EG, Euratom) nr 58/97 anges i bilaga III till denna
förordning.
Artikel 4

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

EGT L 14, 17.1.1997, s. 1.
Se sidan 57 i detta nummer av EUT.
EGT L 344, 18.12.1998, s. 49.
EGT L 244, 12.9.2002, s. 7.
EGT L 317, 21.11.2002, s. 1.

Definitionerna av variablerna i avsnitt 4 i bilaga 7 till
förordning (EG, Euratom) nr 58/97 anges i bilaga IV till denna
förordning.
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Artikel 5
Medlemsstaterna skall tillämpa ändringarna av definitionerna
av variablerna 12 12 0, 12 15 0 och 13 11 0 i avsnitt 4 i
bilaga I för verksamheten i NACE Rev. 1 grupp 65.1 och
för de kreditinstitut som klassificeras enligt NACE Rev. 1
undergrupp 65.22 för referensåret 2001 och därpå följande
år.
För verksamheten i NACE Rev. 1 undergrupp 66.02 skall
medlemsstaterna tillämpa definitionerna av variablerna 11 11 0, 12 11 0, 12 12 0 och 12 15 0 för referensåret
2002 och därpå följande referensår.
Medlemsstaterna skall tillämpa den ändrade definitionen av
variabel 21 11 0 och definitionerna av variablerna 21 12 0
och 21 14 0 i avsnitt 4 i bilaga 2 för referensåret 2001 och
därpå följande referensår.

L 244/75

Medlemsstaterna skall tillämpa definitionerna av variablerna i
avsnitt 4 i bilaga 6 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 för
referensåret 2001 och därpå följande år.

Medlemsstaterna skall tillämpa definitionerna av variablerna i
avsnitt 4 i bilaga 7 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 för
referensåret 2002 och därpå följande år.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 september 2003.
På kommissionens vägnar
Pedro SOLBES MIRA

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I

Ändringar av definitionerna i förordning (EG) nr 2700/98 av försäkringstjänster, kreditinstitut, pensionsfonder och NACE Rev. 1 undergrupp 65.11

Bilagan till förordning (EG) nr 2700/98 ändras på följande sätt:

Avsnitt 1
An t al fö re t ag
1.

I definitionen av Kod 11 11 0, Rubrik: Antal företag, skall följande läggas till:

”För de företag som anges i avsnitt 3 i bilaga 7 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall denna variabel även
omfatta pensionsfonder utan anställd personal. Den skall även omfatta pensionsfonder som inte är rättssubjekt och
som förvaltas av pensionsfondsförvaltningsbolag, försäkringsbolag eller andra finansinstitut (utan att de för den skull
ingår i dessa institutioners årsredovisningar). Variabeln skall emellertid inte omfatta de pensionsfonder som inte är
etablerade oberoende av det uppdragsgivande företaget eller branschorganisationen (till exempel de icke-självständiga
pensionsfonder eller det system med bokföringsmässiga avsättningar som normalt bedrivs som en biverksamhet av
arbetsgivaren)”.

Avsnitt 2
Oms ättn in g
1.

I definitionen av Kod 12 11 0, Rubrik: Omsättning, skall meningen ”För klasserna 66.01 och 66.03 i NACE
Rev. 1 är motsvarande rubrik för denna variabel ’Tecknade bruttopremier’” ersättas med följande:
”För de företag som anges i avsnitt 3 i bilaga 5 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 är motsvarande rubrik
för denna variabel ’Tecknade bruttopremier’. Denna variabel definieras i artikel 35 i direktiv 91/674/EEG.
För de företag som anges i avsnitt 3 i bilaga 7 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 är motsvarande rubrik för
denna variabel ’Totala pensionsinsatser’. Denna variabel skall omfatta alla pensionsinsatser som skall betalas
under räkenskapsåret och som är knutna till pensionsavtal, såsom alla frivilliga insatser, andra regelbundna
insatser, frivilliga kompletterande insatser, inkommande transfereringar och andra insatser.”

2.

I Koppling till annan variabel i Kod 12 11 0, Rubrik: Omsättning, skall följande läggas till:
”För de företag som anges i avsnitt 3 i bilaga 5 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall Tecknade
bruttopremier (12 11 0) beräknas på följande sätt:
Tecknade bruttopremier för direkt försäkring (12 11 1)
+ Tecknade bruttopremier för återförsäkring (12 11 2).
Tecknade bruttopremier används vid beräkningen av Intjänade bruttopremier (32 11 0) och andra aggregat
och balanser.
För de företag som anges i avsnitt 3 i bilaga 7 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall Omsättning (totala
pensionsinsatser) beräknas på följande sätt:
Pensionsinsatser från medlemmar (48 00 1)
+ Pensionsinsatser från arbetsgivare (48 00 2)
+ Inkommande transfereringar (48 00 3)
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+ Övriga pensionsinsatser (48 00 4)
eller på följande sätt:
Pensionsinsatser till förmånsbestämda pensionssystem (48 00 5)
+ Pensionsinsatser till avgiftsbestämda pensionssystem (48 00 6)
+ Pensionsinsatser till kombinerade system (48 00 7).”

Avsnitt 3
Pro duk t ion s v ärd e
1.

I definitionen av Kod 12 12 0, Rubrik: Produktionsvärde, skall meningen ”Särskilda beräkningsmetoder krävs för
undergrupperna 66.01 och 66.03 NACE Rev. 1.” ersättas med följande:
”För de företag som anges i avsnitt 3 i bilaga 5 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall produktionsvärdet
definieras som intjänade bruttopremier plus total avkastning på portföljinvesteringar plus övriga tillhandahållna
tjänster minus försäkringsersättningar, med undantag för kostnader för skadereglering, realisationsvinster och
tillskott av kapital.
För de företag som anges i avsnitt 3 i bilaga 6 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall produktionsvärdet
definieras som intjänad ränta och liknande inkomster minus upplupen ränta och liknande avgifter plus
intjänade avgifter plus inkomster av aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning plus nettovinst eller
nettoförlust av finansiella transaktioner plus övriga rörelseintäkter.
För de företag som anges i avsnitt 3 i bilaga 7 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall produktionsvärdet
definieras som omsättningen minus upplupna försäkringspremier plus inkomster från investeringar plus övriga
inkomster plus försäkringsersättningar minus totala utgifter för pensioner minus nettoförändring i tekniska
avsättningar.
För de företag som tillhör NACE undergrupp 65.11 skall produktionsvärdet definieras som intjänad ränta och
liknande inkomster minus upplupen ränta och liknande avgifter plus intjänade avgifter plus inkomster av aktier
och andra värdepapper med rörlig avkastning plus nettovinst eller nettoförlust av finansiella transaktioner plus
övriga rörelseintäkter”.

2.

I Koppling till andra variabler i Kod 12 11 0, Rubrik: Produktionsvärde, skall följande läggas till:
”För de företag som anges i avsnitt 3 i bilaga 5 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall produktionsvärdet
beräknas på följande sätt:
För livförsäkringar:
Tecknade bruttopremier (12 11 0)
+ Bruttoförändring i avsättning för ej intjänade premier (32 11 2)
+ Inkomster från investeringar (32 22 0)
- Återföring av värdejusteringar av placeringstillgångar (32 71 5)
- Vinster vid avyttring av placeringstillgångar (32 71 6)
- Intäkter från ägarintressen (32 71 1)
[(Totala tekniska avsättningar, brutto (37 30 0) - Totala tekniska avsättningar, netto (37 30 1)) / tekniska
avsättningar, netto (37 30 1)] x Intäkter [inkomster från investeringar (32 22 0) - Återföring av värdejusteringar
av placeringstillgångar (32 71 5) - Vinster vid avyttring av placeringstillgångar (32 71 6) - Intäkter från
ägarintressen (32 71 1)]
+ Övriga tekniska intäkter, nettobelopp (32 16 1)
+ Övriga inkomster (32 46 0)
- Utbetalda försäkringsersättningar, brutto (32 13 1)
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- Bruttoförändring i avsättning för oreglerade skador (32 13 4)
+ Kostnader för egen och fristående skadereglering (32 61 5)
+ Vinster vid avyttring av placeringstillgångar (32 71 6)
+ Orealiserade vinster av placeringstillgångar (32 23 0)
- Förluster vid avyttring av placeringstillgångar (32 72 3)
- Orealiserade förluster av placeringstillgångar (32 28 0)
- Bruttoförändring i livförsäkringsavsättning (32 25 0)
- Återbäring och rabatter, nettobelopp (32 16 3)
- Förändring i fonden för framtida tilldelningar (del av 32 29 0)
- Nettoförändring i andra tekniska avsättningar, vilka inte tas upp under andra rubriker (32 16 2).
För annan direkt försäkring än livförsäkring och för återförsäkring:
Tecknade bruttopremier (12 11 0)
+ Bruttoförändring i avsättning för ej intjänade premier (32 11 2)
+ Inkomster från investeringar (32 42 0)
- Återföring av värdejusteringar av placeringstillgångar (32 71 5)
- Vinster vid avyttring av placeringstillgångar (32 71 6)
- Intäkter från ägarintressen (32 71 1)
+ [(Totala tekniska avsättningar, brutto (37 30 0) - Totala tekniska avsättningar, netto (37 30 1)) / Totala
tekniska avsättningar, netto (37 30 1)] x Intäkter (inkomster från investeringar (32 42 0) - Återföring av
värdejusteringar av placeringstillgångar (32 71 5) - Vinst från realisering av investeringar (32 71 6) - Intäkter
från ägarintressen (32 71 1))
+ Övriga tekniska intäkter, nettobelopp (32 16 1)
+ Övriga inkomster (32 46 0)
- Utbetalda försäkringsersättningar, brutto (32 13 1)
- Bruttoförändring i avsättning för oreglerade skador (32 13 4)
+ Kostnader för egen och fristående skadereglering (32 61 5)
+ Vinster vid avyttring av placeringstillgångar (32 71 6)
- Förluster vid avyttring av placeringstillgångar (32 72 3)
- Återbäring och rabatter, nettobelopp (32 16 3)
- Förändring i utjämningsavsättning (32 15 0)
- Nettoförändring i andra tekniska avsättningar, vilka inte tas upp under andra rubriker (32 16 2).
För de företag som anges i avsnitt 3 i bilaga 6 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall produktionsvärdet
beräknas på följande sätt:
Intjänad ränta och liknande inkomster (42 11 0)
- Upplupen ränta och liknande avgifter (42 12 0)
+ Intjänade avgifter (42 14 0)
+ Inkomster av aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning (42 13 1)
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+ Nettovinst eller nettoförlust av finansiella transaktioner (42 20 0)
+ Övriga rörelseintäkter (42 31 0).
För de företag som anges i avsnitt 3 i bilaga 7 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall produktionsvärdet
beräknas på följande sätt:
Omsättning (12 11 0)
- Upplupna försäkringspremier (48 05 0)
+ Inkomster från investeringar (48 01 0)
+ Övriga inkomster (48 02 0)
+ Försäkringsersättningar (48 02 1)
- Totala utgifter för pensioner (48 03 0)
- Nettoförändring i tekniska avsättningar (48 04 0).”

Avsnitt 4
F ör äd l i n g sv ä rd e t i l l fa k t or k o st n ad
1.

I definitionen av Kod: 12 15 0, Rubrik: Förädlingsvärde till faktorkostnad, skall meningen ”Särskilda
beräkningsmetoder krävs för undergrupperna 66.01 och 66.03 NACE Rev. 1.” ersättas med följande:
”För de företag som anges i avsnitt 3 i bilaga 5 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall förädlingsvärde till
faktorkostnad definieras som produktionsvärdet minus bruttovärdet av erhållna återförsäkringstjänster minus
övrig insatsförbrukning.
För de företag som anges i avsnitt 3 i bilaga 6 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall förädlingsvärde till
faktorkostnad definieras som produktionsvärdet minus totala kostnader för inköp av varor och tjänster.
För de företag som anges i avsnitt 3 i bilaga 7 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall förädlingsvärde till
faktorkostnad definieras som produktionsvärdet minus totala kostnader för inköp av varor och tjänster.
För de företag som tillhör NACE undergrupp 65.11 skall förädlingsvärde till faktorkostnad definieras som
produktionsvärde minus totala kostnader för inköp av varor och tjänster”.

2.

I Koppling till andra variabler i Kod 12 15 0, Rubrik: Förädlingsvärde till faktorkostnad, skall följande mening
läggas till:
”För de företag som anges i avsnitt 3 i bilaga 5 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall förädlingsvärde till
faktorkostnad beräknas på följande sätt:
Produktionsvärde (12 12 0)
- Insatsförbrukning (13 11 0).
För de företag som anges i avsnitt 3 i bilaga 6 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall förädlingsvärde till
faktorkostnad beräknas på följande sätt:
Produktionsvärde (12 12 0)
- Totala kostnader för inköp av varor och tjänster (13 11 0).
För de företag som anges i avsnitt 3 i bilaga 7 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall förädlingsvärde till
faktorkostnad beräknas på följande sätt:
Produktionsvärde (12 12 0)
- Insatsförbrukning (= totala kostnader för inköp av varor och tjänster (13 11 0))”.
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Avsnitt 5
T ot a la ko s t na der f ör ink öp av v ar or oc h t j än st e r
1.

I definitionen av Kod 13 11 0, Rubrik: Totala kostnader för inköp av varor och tjänster, skall meningen ”Särskilda
beräkningsmetoder krävs för undergrupperna 66.01 och 66.03 NACE Rev. 1.” ersättas med följande:
”För de företag som anges i avsnitt 3 i bilaga 5 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 bruttovärdet av erhållna
återförsäkringstjänster plus övrig insatsförbrukning.
För de företag som anges i avsnitt 3 i bilaga 6 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall totala kostnader för
inköp av varor och tjänster definieras som upplupna avgifter plus andra administrationskostnader plus övriga
rörelsekostnader.”

2.

I Koppling till andra variabler i Kod 13 11 0, Rubrik: Totala kostnader för inköp av varor och tjänster, skall
följande mening läggas till:
”För de företag som anges i avsnitt 3 i bilaga 5 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall insatsförbrukning
beräknas på följande sätt:
För livförsäkringar:
Återförsäkringsresultat (32 18 0)
+ [(Totala tekniska avsättningar, brutto (37 30 0) - Totala tekniska avsättningar, netto (37 30 1)) / Totala
tekniska avsättningar, netto (37 30 1)] x Intäkter [inkomster från investeringar (32 22 0) - Återföring av
värdejusteringar av placeringstillgångar (32 71 5) - Vinst från realisering av investeringar (32 71 6) - Intäkter
från ägarintressen (32 71 1)]
+ Avgifter (32 61 1)
+ Övriga externa kostnader för varor och tjänster (32 61 4 - nedskrivning av anläggningstillgångar för den
egna verksamheten)
För annan direkt försäkring än livförsäkring och för återförsäkring:
Återförsäkringsresultat (32 18 0)
+ [(Totala tekniska avsättningar, brutto (37 30 0) - Totala tekniska avsättningar, netto (37 30 1)) / Totala
tekniska avsättningar, netto (37 30 1)] x Intäkter [inkomster från investeringar (32 42 0) - Återföring av
värdejusteringar av placeringstillgångar (32 71 5) - Vinst från realisering av investeringar (32 71 6) - Intäkter
från ägarintressen (32 71 1)]
+ Avgifter (32 61 1)
+ Övriga externa kostnader för varor och tjänster (32 61 4 - nedskrivning av anläggningstillgångar för den
egna verksamheten)
För de företag som anges i avsnitt 3 i bilaga 6 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall insatsförbrukning
beräknas på följande sätt:
Upplupna avgifter (42 15 0)
+ Andra administrationskostnader (42 32 2)
+ Övriga rörelsekostnader (42 33 0).
För de företag som anges i avsnitt 3 i bilaga 7 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 skall variabeln totala
kostnader för inköp av varor och tjänster (13 11 0) användas vid beräkningen av variabeln totala driftskostnader
(48 06 0).”
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BILAGA II

Ändrad definition av variabel 21 11 0 och definitioner av variablerna 21 12 0 och 21 14 0

Förordning (EG) nr 2700/98 ändras på följande sätt:
1.

Definitionen av variabeln 21 11 0 ersätts med följande:
Kod: 21 11 0
Rubrik: Investeringar i utrustning, anläggningar och specialutrustning för miljöskydd (främst processextern utrustning)

Definition
Anläggningskostnader för metoder, teknik, processer eller utrustning för insamling och bortskaffande av
föroreningar och förorenande ämnen (till exempel luftföroreningar, avloppsvatten eller fast avfall) efter att de
uppkommit, förhindrande av spridning av föroreningen eller mätning av föroreningsnivån samt behandling
och bortskaffande av föroreningar som genererats i samband med företagets drift.
Den utgör summan av kostnaderna på miljöområdena skydd av atmosfär och klimat, avloppshantering,
avfallshantering och övrig miljöskyddsverksamhet. Övrig miljöskyddsverksamhet omfattar skydd och efterbehandling av mark, grundvatten och ytvatten, buller- och vibrationsbekämpning, skydd av den biologiska
mångfalden och landskapet, strålskydd, allmän administration och förvaltning på miljöområdet, utbildning,
utbildning och information, verksamhet som ger upphov till separata kostnader och verksamhet som inte
omnämns på annat ställe.
Följande ingår:
—

Investering i påtagliga, identifierbara komponenter som kompletterar befintlig utrustning, som sker i
slutet av eller helt vid sidan av produktionslinjen (processextern utrustning).

—

Investeringar i utrustning (till exempel filter eller separata reningssteg) för avlägsnande på mekanisk,
biologisk eller kemisk väg av föroreningar inom produktionslinjen, under förutsättning att denna
utrustning kan tas bort utan att produktionslinjens huvudsakliga funktion påverkas.

Dessa anläggningskostnaders huvudsakliga syfte eller funktion är ett ökat miljöskydd, och de totala kostnaderna
för dem skall redovisas.
Kostnaderna skall redovisas utan avräkning för generering och försäljning av kommersiellt gångbara
biprodukter, gjorda besparingar eller erhållna bidrag.
Inköpta varor värderas till inköpspriset exklusive avdragsgill moms och andra avdragsgilla skatter som är direkt
kopplade till omsättningen.
Följande ingår inte:
—

Sådana miljöfrämjande åtgärder och verksamhet som skulle vidtagits oberoende av miljöhänsyn, inklusive
åtgärder med syfte att främst öka hälsan och säkerheten i arbetet och produktionssäkerheten.

—

Åtgärder för att minska föroreningen när produkterna används eller kasseras (miljöanpassning av
produkterna), om inte politiken och lagstiftningen på miljöområdet utvidgar producentens rättsliga ansvar
till att även omfatta sådan förorening som produkterna genererar då de används, eller för att ta hand om
produkterna när de blivit avfall.
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Verksamhet på området för resursanvändning och resurssparande (till exempel vattenförsörjning,
energibesparingar eller råmaterialbesparingar), om inte huvudsyftet är miljöskydd, till exempel då denna
verksamhets syfte är att genomföra nationell eller internationell miljöpolitik och den inte sker av
kostnadsskäl.

Kopplingar till bolagets bokföring
Definitionen grundar sig på de redovisningsstandarder som företaget tillämpar vid sin bokföring i överensstämmelse med redovisningsstandarderna för EU, det vill säga det är berättigat att benämna dessa kostnader en
tillgång.

Kopplingar till andra variabler
Totala miljöskyddsinvesteringar är summan av variablerna 21 11 0 och 21 12 0. Totala miljöskyddskostnader
är summan av variablerna 21 11 0, 21 12 0 och 21 14 0.
De utgör en del av följande:
15 11 0 Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar.
15 31 0 Värdet av materiella anläggningstillgångar erhållna genom finansiell leasing.
2.

Följande definitioner tillfogas:
Kod: 21 12 0
Rubrik: Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (”integrerad teknik”)

Definition
Anläggningskostnader för nya metoder eller anpassning av befintliga metoder, teknik, processer och utrustning
(eller delar av utrustning) som är avsedda att förhindra eller minska sådana föroreningar som uppkommer vid
källan (till exempel luftförorening, avloppsvatten eller fast avfall) och därmed minskar miljöpåverkan från
utsläpp av föroreningar och eller från förorenande verksamhet.
Den utgör summan av kostnaderna på miljöområdena skydd av atmosfär och klimat, avloppshantering,
avfallshantering och övrig miljöskyddsverksamhet. Övrig miljöskyddsverksamhet omfattar skydd och efterbehandling av mark, grundvatten och ytvatten, buller- och vibrationsbekämpning, skydd av den biologiska
mångfalden och landskapet, strålskydd, allmän administration och förvaltning på miljöområdet, utbildning,
utbildning och information, verksamhet som ger upphov till separata kostnader och verksamhet som inte
omnämns på annat ställe.
Kostnaderna skall redovisas utan avdrag för generering och försäljning av kommersiellt gångbara biprodukter,
gjorda besparingar eller erhållna bidrag.
Inköpta varor värderas till inköpspriset exklusive avdragsgill moms och andra avdragsgilla skatter som är direkt
kopplade till omsättningen.
Följande ingår:
—

Anläggningskostnader som omfattar påtagliga, enskilt identifierbara (miljöaspekter av) metoder, processer,
teknik och utrustning. Det huvudsakliga syftet eller funktionen är per definition miljöskydd, och de totala
kostnaderna av (miljöaspekterna av) metoderna, processerna, tekniken och utrustningen skall redovisas.

—

Anläggningskostnader för metoder, teknik, processer och utrustning som är integrerade i den totala
verksamheten (tillverkningsprocess/installation) på ett sådant sätt som gör det svårt att identifiera den
enskilda komponenterna för förebyggande av föroreningar. I dessa fall (”integrerade åtgärder”) skall endast
miljöskyddsdelen av de totala investeringarna redovisas.
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Denna del motsvarar de ytterligare investeringarna i förhållande till de anläggningskostnader som skulle
ha uppkommit om inga miljöhänsyn tagits. Därför motsvarar jämförelsealternativet det för företaget
billigaste tillgängliga alternativet med liknande funktion och egenskaper, med undantag för dem som rör
miljöskydd.
Om det valda alternativet är standardteknik och det inte finns något billigare, mindre miljövänligt
alternativ tillgängligt för företaget utgör åtgärden per definition inte någon miljöskyddsverksamhet och
ingen kostnad skall redovisas.
Följande ingår inte:
—

Sådana miljöfrämjande åtgärder och verksamhet som skulle vidtagits oberoende av miljöhänsyn, inklusive
åtgärder med syfte att främst öka hälsan och säkerheten i arbetet och produktionssäkerheten.

—

Åtgärder för att minska föroreningen när produkterna används eller kasseras (miljöanpassning av
produkterna), om inte politiken och lagstiftningen på miljöområdet utvidgar producentens rättsliga ansvar
till att även omfatta sådan förorening som produkterna genererar då de används, eller för att ta hand om
produkterna när de blir avfall.

—

Verksamhet på området för resursanvändning och resurssparande (till exempel vattenförsörjning,
energibesparingar eller råmaterialbesparingar), om inte huvudsyftet är miljöskydd, till exempel då denna
verksamhets syfte är att genomföra nationell eller internationell miljöpolitik och den inte sker av
kostnadsskäl.

Kopplingar till bolagets bokföring
Definitionen grundar sig på de redovisningsstandarder som företaget tillämpar vid sin bokföring i överensstämmelse med redovisningsstandarderna för EU, det vill säga det är berättigat att benämna dessa kostnader en
tillgång.

Kopplingar till andra variabler
Totala miljöskyddsinvesteringar är summan av variablerna 21 11 0 och 21 12 0. Totala miljöskyddskostnader
är summan av variablerna 21 11 0, 21 12 0 och 21 14 0.
De utgör en del av följande:
15 11 0 Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar.
15 31 0 Värdet av materiella anläggningstillgångar erhållna genom finansiell leasing.
Kod: 21 14 0
Rubrik: Totalsumman för kostnader för miljöskydd

Definition
Totalsumman för kostnader för miljöskydd utgörs av kostnaderna för drift och underhåll av verksamhet, teknik,
process och utrustning (eller delar av utrustning) som är avsedda att förhindra, minska, hantera eller eliminera
sådana förorenande ämnen och föroreningar (till exempel luftförorening, avloppsvatten eller fast avfall) eller
annan miljöförstöring på grund av företagets verksamhet.
Den utgör summan av kostnaderna på miljöområdena skydd av atmosfär och klimat, avloppshantering,
avfallshantering och övrig miljöskyddsverksamhet. Övrig miljöskyddsverksamhet omfattar skydd och efterbehandling av mark, grundvatten och ytvatten, buller- och vibrationsbekämpning, skydd av den biologiska
mångfalden och landskapet, strålskydd, allmän administration och förvaltning på miljöområdet, utbildning,
utbildning och information, verksamhet som ger upphov till separata kostnader och verksamhet som inte
omnämns på annat ställe.
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Totalsumman för kostnader för miljöskydd skall redovisas utan avdrag för försäljning av kommersiellt gångbara
biprodukter, besparingar eller erhållna bidrag.

Löpande kostnader är summan av ”interna kostnader” och ”köp av miljöskyddstjänster”:
—

Interna kostnader omfattar samtliga löpande utgifter för miljöskydd utom köp av miljöskyddstjänster från
andra enheter. Det är summan av kostnader för arbetskraft, användning av råvaror och förbrukningsvaror
samt betalningar för operationell leasing. De rör till exempel följande: drift och underhåll av
miljöutrustning, mätning och övervakning av föroreningsnivåer, mätning och övervakning av föroreningsnivåer, miljöledning, information och utbildning samt forskning och utveckling på miljöområdet.

—

Köp av miljöskyddstjänster omfattar alla arvoden, avgifter och liknande betalningar till andra organisationer (utanför den redovisande enheten), offentliga eller privata, i utbyte mot miljöskyddstjänster rörande
miljöpåverkan från företagets verksamhet. Till exempel betalningar för insamling och behandling av avfall
och avloppsvatten, betalningar för marksanering, föreskrivna avgifter, betalningar till miljökonsulter för
till exempel miljöinformation, certifiering eller drift av miljöutrustning.

Inköpta varor och tjänster värderas till inköpspriset exklusive avdragsgill moms och andra avdragsgilla
skatter som är direkt kopplade till omsättningen. Kostnader för arbetskraft omfattar bruttolöner, inklusive
arbetsgivaravgifter och sociala avgifter, men omfattar inte allmänna omkostnader.

Följande ingår inte:
—

Sådana miljöfrämjande åtgärder och verksamhet som skulle vidtagits oberoende av miljöhänsyn, inklusive
åtgärder med syfte att främst öka hälsan och säkerheten i arbetet och produktionssäkerheten.

—

Åtgärder för att minska föroreningen när produkterna används eller kasseras (miljöanpassning av
produkterna), om inte politiken och lagstiftningen på miljöområdet utvidgar producentens rättsliga ansvar
till att även omfatta sådan förorening som produkterna genererar då de används, eller för att ta hand om
produkterna när de blir avfall.

—

Verksamhet på området för resursanvändning och resurssparande (till exempel vattenförsörjning,
energibesparingar eller råmaterialbesparingar), om inte huvudsyftet är miljöskydd, till exempel då denna
verksamhets syfte är att genomföra nationell eller internationell miljöpolitik och den inte sker av
kostnadsskäl.

—

Betalning av den redovisande enheten av skatter, arvoden och avgifter som inte är kopplade till köp av
miljöskyddstjänster rörande miljöpåverkan från företagets verksamhet, även om de statliga myndigheterna
har öronmärkt inkomster från finansiering av miljöskyddsverksamhet (till exempel miljöavgifter).

—

Beräknade kostnadsposter, såsom nedskrivning av miljöutrustning, förlust på grund av påtvingad
ersättning av anläggningstillgångar eller allmänna omkostnader.

—

Inkomstbortfall, utjämningsavgifter, böter, straff och liknande som inte hänför sig till någon miljöskyddsverksamhet.

Kopplingar till bolagets bokföring

Definitionen av löpande kostnader grundar sig på de redovisningsstandarder som företaget tillämpar vid sin
bokföring i överensstämmelse med redovisningsstandarderna för EU, det vill säga de löpande kostnaderna
omfattar alla kostnader som inte tas upp som en tillgång utan som en kostnad i resultaträkningen.

Den utgör summan av köp av råvaror och konsumtionsvaror, kostnader för arbetskraft, offentliga avgifter,
kostnader för externa tjänster samt hyres- och leasingavgifter i samband med miljöskyddsverksamhet.
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Kopplingar till andra variabler
Totala miljöskyddsinvesteringar är summan av variablerna 21 11 0 och 21 12 0. Totala miljöskyddskostnader
är summan av variablerna 21 11 0, 21 12 0 och 21 14 0.
De utgör en del av följande:
13 11 0 Totala kostnader för inköp av varor och tjänster.
13 31 0 Personalkostnader.
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BILAGA III

Definitioner av variabler förtecknade i avsnitt 4 i bilaga 6 till rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om
statistik rörande företagsstrukturer

STRUKTURELLA VARIABLER
Kod: 11 11 1
Namn: Antal företag uppdelat efter associationsform

Definition
Antalet företag (se variabel 11 11 0) uppdelas efter associationsform enligt följande: aktiebolag, ömsesidiga bolag,
filialer till försäkringsföretag med säte i länder utanför EES, övriga.

Kopplingar till andra variabler
Antal företag uppdelat efter associationsform är en ytterligare uppdelning av antalet företag (11 11 0).
Kod: 11 11 4
Namn: Antal företag uppdelat efter moderbolagets hemland

Definition
Med moderbolag skall förstås ett moderbolag enligt artiklarna 1 och 2 i rådets direktiv 83/349/EEG ( 1) grundat på
artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning.
Följande geografiska uppdelning av moderbolag skall tillämpas: moderbolag beläget i den egna medlemsstaten
(företaget kan anses nationellt kontrollerat), moderbolag belägna i andra länder (företaget kan anses utlandskontrollerat). Moderbolaget anges i posten enligt den slutliga förmånstagaren. Endast de företag (dotterbolag) som har ett
moderbolag ingår i denna variabel. Filialer ingår inte eftersom de anses utgöra en del av företaget.

Kopplingar till andra variabler
Antal företag uppdelat efter moderbolagets hemland är en del av antal företag (11 11 0).
Kod: 11 11 6
Namn: Antal företag uppdelat efter storleksklasser med avseende på balansomslutning

Definition
Antal företag (se variabel 11 11 0) uppdelas efter storleksklasser med avseende på balansomslutningen.
Fem storleksklasser (uttryckt i euro), som är gemensamma för samtliga medlemsstater, definieras enligt följande: mer
än 99 999 miljoner euro, 10 000–99 999 miljoner euro, 1 000–9 999 miljoner euro, 100–999 miljoner euro,
mindre än 100 miljoner euro.
Anmärkning: Balansomslutningen vid räkenskapsårets slut (se variabel 43 30 0) beaktas.
(1) EGT L 193, 18.7.1983, s. 1.
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Kopplingar till andra variabler
Antal företag uppdelat efter storleksklasser med avseende på balansomslutning är en ytterligare uppdelning av antal
företag (11 11 0).
Kod: 11 11 7
Namn: Antal företag uppdelat efter kategori av kreditinstitut

Definition
Antal företag (se variabel 11 11 0) uppdelas efter kategori av kreditinstitut enligt följande: banker med oktroj,
specialiserade kreditinstitut och andra kreditinstitut. Denna uppdelning gör det möjligt att tilldela kategorierna av
kreditinstitut till de relevanta NACE Rev. 1-undergrupperna.

Kopplingar till andra variabler
Antal företag uppdelat efter kategori av kreditinstitut är en ytterligare uppdelning av antal företag (11 11 0).
Kod: 11 41 1
Namn: Totalt antal filialer uppdelat efter ort i länder utanför EES

Definition
”Filial” definieras i artikel 1 i rådets direktiv 89/646/EEG (1) och redogörs för i detalj i kommissionens meddelande
om friheten att tillhandahålla tjänster och för det allmännas bästa i det andra bankdirektivet (95/C 291/06).
Följande geografiska uppdelning av antalet filialer utomlands skall göras: Schweiz, Förenta staterna, Japan och tredje
land (övriga världen).
Anmärkning: Alla de filialer med aktiv verksamhet som anmäls i kreditinstitutets medlemsstat beaktas.
Kod: 11 51 0
Namn: Totalt antal finansiella dotterbolag uppdelat efter ort i andra länder

Definition
Med ”dotterbolag” skall förstås ett dotterbolag enligt artiklarna 1 och 2 i rådets direktiv 83/349/EEG grundat på
artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning. Alla företag som faller inom ramen för företag som
tillhandahåller finansiella tjänster (enligt definitionen i kapitel 1.3 i den metodiska handledningen för statistik över
kreditinstitut) skall utelämnas.
Anmärkning: Följande geografiska uppdelning av dotterbolag skall göras: Var och en av de övriga medlemsstaterna,
övriga EES-länder, Schweiz, Förenta staterna, Japan och tredje land (övriga världen). Endast den första
nivån av dotterbolag beaktas.

VARIABLER FÖR RESULTATRÄKNINGEN
Kod: 42 11 0
Namn: Intjänad ränta och liknande inkomster
(1) EGT L 386, 30.12.1989, s. 1.

L 244/87

L 244/88

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Definition
Denna variabel definieras i artikel 29 i rådets direktiv 86/635/EEG (1 ).
Anmärkning: Hänvisning till artiklarna 27.1 och 28 B 1 i direktiv 86/635/EEG.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln används vid beräkningen av produktionsvärde (variabel 12 12 0).
Kod: 42 11 1
Namn: Intjänad ränta och liknande inkomster med ursprung i räntebärande papper med fast ränta

Definition
Denna variabel definieras i artikel 29 i direktiv 86/635/EEG.
Anmärkning: Hänvisning till artiklarna 27.1 och 28 B 1 i direktiv 86/635/EEG.

Kopplingar till andra variabler
Denna variabel är en del av variabel 42 11 0.
Kod: 42 12 0
Namn: Upplupen ränta och liknande avgifter

Definition
Denna variabel definieras i artikel 29 i direktiv 86/635/EEG.
Anmärkning: Hänvisning till artikel 27.2 och artikel 28 A 1 i direktiv 86/635/EEG.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln används vid beräkningen av produktionsvärde (variabel 12 12 0).
Kod: 42 12 1
Namn: Upplupen ränta och liknande avgifter till följd av utställda skuldebrev

Definition
Denna variabel definieras i artiklarna 17 och 29 i direktiv 86/635/EEG.
Anmärkning: Hänvisning till artikel 4.3 a (Skulder) i direktiv 86/635/EEG.

Kopplingar till andra variabler
Denna variabel är en del av variabel 42 12 0.
Kod: 42 13 0
Namn: Inkomst av värdepapper
(1) EGT L 372, 31.12.1986, s. 1.
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Definition
Denna variabel definieras i artikel 30 i direktiv 86/635/EEG.
Anmärkning: Hänvisning till artikel 27.3 a–c som ett aggregat och artikel 28 B 2 a–c som ett aggregat i direktiv
86/635/EEG.
Kod: 42 13 1
Namn: Inkomst av aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning

Definition
Denna variabel definieras i artikel 30 i direktiv 86/635/EEG.
Anmärkning: Hänvisning till artikel 27.3 a och artikel 28 B 2 a i direktiv 86/635/EEG.

Kopplingar till andra variabler
Denna variabel är en del av variabel 42 13 0 och används vid beräkningen av produktionsvärde (variabel 12 12 0).
Kod: 42 14 0
Namn: Intjänade avgifter

Definition
Denna variabel definieras i artikel 31 i direktiv 86/635/EEG.
Anmärkning: Hänvisning till artikel 27.4 och artikel 28 B 3 i direktiv 86/635/EEG.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln används vid beräkningen av produktionsvärde (variabel 12 12 0).
Kod: 42 15 0
Namn: Upplupna avgifter

Definition
Denna variabel definieras i artikel 31 i direktiv 86/635/EEG.
Anmärkning: Hänvisning till artikel 27.5 och artikel 28 A 2 i direktiv 86/635/EEG.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln används vid beräkningen av totala kostnader för inköp av varor och tjänster (variabel 13 11 0).
Kod: 42 20 0
Namn: Nettovinst eller nettoförlust av finansiella transaktioner

Definition
Denna variabel definieras i artikel 32 i direktiv 86/635/EEG.
Anmärkning: Hänvisning till artikel 27.6 och artikel 28 A 3 eller B 4 i direktiv 86/635/EEG.
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Kopplingar till andra variabler
Variabeln används vid beräkningen av produktionsvärde (variabel 12 12 0).
Kod: 42 31 0
Namn: Övriga rörelseintäkter

Definition
Rörelseintäkter som inte tas upp under andra rubriker.
Anmärkning: Hänvisning till artikel 27.7 och artikel 28 B 7 i direktiv 86/635/EEG.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln används vid beräkningen av produktionsvärde (variabel 12 12 0).
Kod: 42 32 0
Namn: Allmänna administrationskostnader

Definition
Denna variabel är summan av ”Personalkostnader” (variabel 13 31 0) och ”Andra administrationskostnader”
(variabel 42 32 2).
Anmärkning: Hänvisning till artikel 27.8 a och 27.8 b som ett aggregat och artikel 28 A 4 a och 28 A 4 b som ett
aggregat i direktiv 86/635/EEG.
Kod: 42 32 2
Namn: Andra administrationskostnader

Definition
Andra administrationskostnader som inte ingår i variabel 13 31 0.
Anmärkning: Hänvisning till artikel 27.8 b och artikel 28 A 4 b i direktiv 86/635/EEG.

Kopplingar till andra variabler
Denna variabel används vid beräkningen av totala kostnader för inköp av varor och tjänster (variabel 13 11 0) och
allmänna administrationskostnader (variabel 42 32 0).
Kod: 42 33 0
Namn: Övriga rörelsekostnader

Definition
Rörelseintäkter som inte tas upp under andra rubriker.
Anmärkning: Hänvisning till artiklarna 27.10 och 28 A 6 i direktiv 86/635/EEG.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln används vid beräkningen av totala kostnader för inköp av varor och tjänster (variabel 13 11 0).
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Kod: 42 35 0
Namn: Värdejusteringar och återföring av värdejusteringar av lån och förskott samt avsättningar för ställda
säkerheter och ansvarsförbindelse

Definition
Denna variabel definieras i artikel 33 i direktiv 86/635/EEG.
Anmärkning: Hänvisning till artikel 27.11 och 27.12 samt artikel 28 A 7 och B 5 i direktiv 86/635/EEG.
Kod: 42 36 0
Namn: Andra värdejusteringar och återföring av värdejusteringar

Definition
Denna variabel definieras i artikel 34 i direktiv 86/635/EEG.
Anmärkning: Hänvisning till artikel 27.9, 27.13 och 27.14 samt artikel 28 A 5, A 8 och B 6 i direktiv 86/635/EEG.
Kod: 42 40 0
Namn: Resultat av den normala verksamheten

Definition
Denna variabel definieras i artikel 22 och följande artiklar i rådets direktiv 78/660/EEG (1) grundat på artikel 54.3 g i
fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag.
Anmärkning: Hänvisning till artikel 27.15 och 27.16 samt artikel 28 A 9 och 28 A 10 och B 8 i direktiv
86/635/EEG.
Kod: 42 50 0
Namn: Extraordinärt resultat

Definition
Denna variabel definieras i artikel 22 och följande artiklar i direktiv 78/660/EEG grundat på artikel 54.3 g i fördraget
om årsbokslut i vissa typer av bolag.
Anmärkning: Hänvisning till artikel 27.19 och artikel 28 A 13 och B 10 i direktiv 86/635/EEG.
Kod: 42 51 0
Namn: Alla skatter (skatt på resultat av den normala verksamheten, skatt på extraordinärt resultat, övriga
skatter)

Definition
Denna variabel definieras i artikel 22 och följande artiklar i direktiv 78/660/EEG grundat på artikel 54.3 g i fördraget
om årsbokslut i vissa typer av bolag.
Anmärkning: Hänvisning till artikel 27.15, 27.20 och 27.22 samt artikel 28 A 9, A 12 och A 14 i direktiv
86/635/EEG.
(1) EGT L 222, 14.8.1978, s. 11.
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Kod: 42 60 0
Namn: Vinst eller förlust under räkenskapsåret

Definition
Denna variabel definieras i artikel 22 och följande artiklar i direktiv 78/660/EEG grundat på artikel 54.3 g i fördraget
om årsbokslut i vissa typer av bolag.
Anmärkning: Hänvisning till artikel 27.23 och artikel 28 A 15 och B 11 i direktiv 86/635/EEG.

VARIABLER FÖR BALANSRÄKNINGEN
Kod: 43 11 0
Namn: Lån och förskott till kunder

Definition
Denna variabel definieras i artiklarna 4 och 16 i direktiv 86/635/EEG.
Anmärkning: Hänvisning till artikel 4.4 (Tillgångar) och artikel 16 (Tillgångar: punkt 4) i direktiv 86/635/EEG.
Kod: 43 21 0
Namn: Upplåning från kunderna

Definition
Denna variabel definieras i artiklarna 4 och 19 i direktiv 86/635/EEG.
Anmärkning: Hänvisning till artikel 4.2 a och 4.2 b som ett aggregat (Skulder och eget kapital) och artikel 19 (Skulder
och eget kapital: punkt 2) i direktiv 86/635/EEG.
Kod: 43 29 0
Namn: Totalt eget kapital

Definition
Denna variabel definieras i artiklarna 21–23 i rådets direktiv 86/635/EEG.
Anmärkning: Hänvisning till artikel 27.7–14 som ett aggregat (Skulder och eget kapital) i direktiv 86/635/EEG.
Kod: 43 30 0
Namn: Balansomslutning

Definition
Denna variabel består av summan av punkterna 1–16 på tillgångssidan i balansräkningen eller av summan av
punkterna 1–14 på skuldsidan i balansräkningen.
Anmärkning: Hänvisning till artikel 4 i direktiv 86/635/EEG.
Kod: 43 31 0
Namn: Balansomslutning uppdelad efter moderbolagets hemland
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Definition
Balansomslutningen (se variabel 43 30 0) uppdelas efter moderbolagets hemland.
I överensstämmelse med uppdelningen av variabel 11 11 4 måste balansomslutningen uppdelas i en del som hänför
sig till nationellt kontrollerade kreditinstitut och en del som hänför sig till utlandskontrollerade företag. Moderbolaget
anges i posten enligt den slutliga förmånsäganden.

Kopplingar till andra variabler
Balansomslutningen uppdelad efter moderbolagets hemland är en ytterligare uppdelning av balansomslutningen
(43 30 0).
Kod: 43 32 0
Namn: Balansomslutning uppdelad efter associationsform

Definition
Balansomslutningen (se variabel 43 30 0) uppdelas efter associationsform enligt följande: aktiebolag, ömsesidiga
bolag, offentligrättsliga företag, filialer till försäkringsföretag med säte i länder utanför EES, övriga.

Kopplingar till andra variabler
Balansomslutningen uppdelad efter associationsform är en ytterligare uppdelning av balansomslutningen (43 30 0).

VARIABLER EFTER PRODUKT
Kod: 44 11 0
Namn: Intjänad ränta och liknande inkomster uppdelade efter (under)kategorier i CPA

Definition
Intjänad ränta och liknande inkomster definieras i artikel 29 i direktiv 86/635/EEG. Uppdelningen efter produkt
utgår ifrån uppdelningen av produkter efter verksamhet som rör finansiella förmedlingstjänster och verksamhet som
rör stödtjänster till finansiell förmedling. Variabeln måste uppdelas efter (under)kategorier i CPA på lämplig nivå.
Anmärkning: Hänvisning till artiklarna 27.1 och 28 B 1 i direktiv 86/635/EEG.

Kopplingar till andra variabler
Intjänad ränta och liknande inkomster uppdelade efter (under)kategorier i CPA är en ytterligare uppdelning av
intjänad ränta och liknande inkomster (42 11 0).
Kod: 44 12 0
Namn: Upplupen ränta och liknande avgifter uppdelade efter (under)kategorier i CPA

Definition
Upplupen ränta och liknande avgifter definieras i artikel 29 i direktiv 86/635/EEG. Uppdelningen efter produkt utgår
ifrån uppdelningen av produkter efter verksamhet som rör finansiella förmedlingstjänster och verksamhet som rör
stödtjänster till finansiell förmedling. Variabeln måste uppdelas efter (under)kategorier i CPA på lämplig nivå.
Anmärkning: Hänvisning till artikel 27.2 och artikel 28 A 1 i direktiv 86/635/EEG.
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Kopplingar till andra variabler
Upplupen ränta och liknande avgifter uppdelade efter (under)kategorier i CPA är en ytterligare uppdelning av
upplupen ränta och liknande avgifter (42 12 0).
Kod: 44 13 0
Namn: Intjänade avgifter uppdelade efter (under)kategorier i CPA

Definition
Intjänade avgifter definieras i artikel 31 i direktiv 86/635/EEG. Uppdelningen efter produkt utgår ifrån uppdelningen
av produkter efter verksamhet som rör finansiella förmedlingstjänster och verksamhet som rör stödtjänster till
finansiell förmedling. Variabeln måste uppdelas efter (under)kategorier i CPA på lämplig nivå.
Anmärkning: Hänvisning till artikel 27.4 och artikel 28 B 3 i direktiv 86/635/EEG.

Kopplingar till andra variabler
Intjänade avgifter uppdelade efter (under)kategorier i CPA är en ytterligare uppdelning av intjänade avgifter (42 14 0).
Kod: 44 14 0
Namn: Upplupna avgifter uppdelade efter (under)kategorier i CPA

Definition
Upplupna avgifter definieras i artikel 31 i direktiv 86/635/EEG. Uppdelningen efter produkt utgår ifrån uppdelningen
av produkter efter verksamhet som rör finansiella förmedlingstjänster och verksamhet som rör stödtjänster till
finansiell förmedling. Variabeln måste uppdelas efter (under)kategorier i CPA på lämplig nivå.
Anmärkning: Hänvisning till artikel 27.5 och artikel 28 A 2 i direktiv 86/635/EEG.

Kopplingar till andra variabler
Upplupna avgifter uppdelade efter (under)kategorier i CPA är en ytterligare uppdelning av upplupna avgifter
(42 15 0).

VARIABLER FÖR INTERNATIONALISERING
Variablerna 45 11 0, 45 21 0 och 45 22 0 avser verksamhet i filialer med huvudkontor inom EES-länderna.
Kod: 45 11 0
Namn: Geografisk uppdelning av det totala antalet filialer i EES

Definition
”Filial” definieras i artikel 1 i direktiv 89/646/EEG och redogörs för i detalj i kommissionens meddelande om friheten
att tillhandahålla tjänster och för det allmännas bästa i det andra bankdirektivet (95/C 291/06).
Anmärkning: Sett ur värdlandets synvinkel måste det totala antalet EES-filialer uppdelas efter vart och ett av de övriga
EES-länderna.
Kod: 45 21 0
Namn: Geografisk fördelning av intjänad ränta och liknande inkomster
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Definition
Intjänad ränta och liknande inkomster (se variabel 42 11 0) som bokförts i värdlandet av filialer med huvudkontor i
vart och ett av de övriga EES-länderna.
Kod: 45 22 0
Namn: Geografisk fördelning av balansomslutningen

Definition
Balansomslutning (se variabel 43 30 0) av filialer i värdlandet med huvudkontor i vart och ett av de övriga EESländerna.
Kod: 45 31 0
Namn: Geografisk fördelning av intjänad ränta och liknande inkomster via friheten att tillhandahålla tjänster
(i andra EES-länder)

Definition
Intjänad ränta och liknande inkomster (se variabel 42 11 0), enligt friheten att tillhandahålla tjänster, av kreditinstitut
med rätt att bedriva verksamhet i den egna medlemsstaten, i vart och ett av de övriga EES-länderna.
Kod: 45 41 0
Namn: Geografisk fördelning av intjänad ränta och liknande inkomster från dotterbolag (i länder utanför
EES)

Definition
Intjänad ränta och liknande inkomster (se variabel 42 11 0) av filialer till kreditinstitut, med rätt att bedriva
verksamhet i den egna medlemsstaten, i länder utanför EES.
Följande uppdelning skall användas: Schweiz, Förenta staterna, Japan och tredje land (övriga världen).
Kod: 45 42 0
Namn: Geografisk uppdelning av intjänad ränta och liknande inkomster via friheten att tillhandahålla
tjänster (i länder utanför EES)

Definition
Intjänad ränta och liknande inkomster (se variabel 42 11 0), enligt friheten att tillhandahålla tjänster, av kreditinstitut
med rätt att bedriva verksamhet i den egna medlemsstaten, i länder utanför EES.
Följande uppdelning skall användas: Schweiz, Förenta staterna, Japan och tredje land (övriga världen).

VARIABLER FÖR SYSSELSÄTTNING
Kod: 16 11 1
Namn: Antal sysselsatta uppdelat efter kreditinstitutets kategori

Definition
Antal sysselsatta (se variabel 16 11 0) uppdelas efter kategori av kreditinstitut enligt följande: banker med oktroj,
specialiserade kreditinstitut och andra kreditinstitut. Denna uppdelning gör det möjligt att tilldela kategorierna av
kreditinstitut till de relevanta NACE Rev. 1-undergrupperna.
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Kopplingar till andra variabler
Antal sysselsatta uppdelat efter kategori av kreditinstitut är en ytterligare uppdelning av antal sysselsatta (16 11 0).
Kod: 16 11 2
Namn: Antal sysselsatta kvinnor

Definition
Antal sysselsatta (se variabel 16 11 0) av kvinnligt kön.

Kopplingar till andra variabler
Antal sysselsatta kvinnor är en del av antal sysselsatta (16 11 0).
Kod: 16 13 6
Namn: Antal kvinnliga anställda

Definition
Antal anställda (se variabel 16 13 0) av kvinnligt kön.

Kopplingar till andra variabler
Antal kvinnliga anställda är en del av variabeln Antal anställda (16 13 0).

ÖVRIGA VARIABLER
Kod: 47 11 0
Namn: Antal konton uppdelat efter (under)kategori i CPA

Definition
Antal konton som innehas av kreditinstitut vid räkenskapsårets slut ingår här. Uppdelningen efter produkt utgår
ifrån uppdelningen av produkter efter verksamhet som rör finansiella förmedlingstjänster och verksamhet som rör
stödtjänster till finansiell förmedling. Antal konton är kopplat till (under)kategorier i CPA på lämplig nivå.
Kod: 47 12 0
Namn: Antal lån och förskott till kunder uppdelat efter (under)kategori i CPA

Definition
Antal lån och förskott till kunder vid räkenskapsårets slut ingår här. Uppdelningen efter produkt utgår ifrån
uppdelningen av produkter efter verksamhet som rör finansiella förmedlingstjänster och verksamhet som rör
stödtjänster till finansiell förmedling. Antal lån och förskott till kunder är kopplat till (under)kategorier i CPA på
lämplig nivå.
Kod: 47 13 0
Namn: Antal bankautomater ägda av kreditinstitut
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Definition
Termen ”bankautomat” omfattar olika typer av maskiner som förmedlar elektroniska banktjänster, till exempel
maskiner för kontantuttag (uttagsautomater), för betalningar och överföringar, för valutaväxling, för laddning av
smart cards med mera.
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BILAGA IV
Definitioner av variabler förtecknade i avsnitt 4 i bilaga 7 till förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om statistik
rörande företagsstrukturer (pensionsfonder)

SJÄLVSTÄNDIGA PENSIONSFONDER

STRUKTURELLA VARIABLER
Kod: 11 11 8
Namn: Antal företag uppdelat efter investeringarnas storlek
Definition
Antal företag enligt definitionen i variabel 11 11 0 uppdelat efter storleksklasser med avseende på investeringar.
Dessa investeringar omfattas av variablerna 48 10 0 eller 48 10 4, det vill säga totala investeringar till marknadsvärde.
Kopplingar till andra variabler
Variabeln Antal företag uppdelat efter investeringarnas storlek (11 11 8) är en ytterligare uppdelning av antal företag
(11 11 0).
Kod: 11 11 9
Namn: Antal företag uppdelat efter storleksklass med avseende på medlemsantal
Definition
Antal företag enligt definitionen i variabel 11 11 0 uppdelat efter storleksklass med avseende på medlemsantal. Dessa
medlemmar definieras i variabeln Antal medlemmar (48 70 0).
Anmärkning: Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut skall beaktas.
Kopplingar till andra variabler
Variabeln Antal företag uppdelat efter storleksklass med avseende på medlemsantal (11 11 9) är en ytterligare
uppdelning av antal företag (11 11 0).
Kod: 11 61 0
Namn: Antal pensionssystem
Definition
Denna variabel skall omfatta det totala antalet pensionssystem som administreras av pensionsfonder. Ett pensionssystem grundar sig på ett avtal, vanligtvis mellan arbetsmarknadens parter, där det fastställs vilka pensioner som skall
betalas ut och på vilka villkor.

REDOVISNINGSVARIABLER
Variabler för resultaträkningen (summa vinster och summa utgifter)
Kod: 48 00 1
Namn: Pensionsinsatser från medlemmar
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Definition
Denna variabel skall omfatta alla pensionsinsatser från medlemmar som skall betalas under räkenskapsåret och som
är knutna till pensionsavtal, såsom alla frivilliga insatser, andra regelbundna insatser och frivilliga kompletterande
insatser.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln Pensionsinsatser från medlemmar (48 00 1) används vid beräkningen av variabeln Omsättning (12 11 0).
Kod: 48 00 2
Namn: Pensionsinsatser från arbetsgivare

Definition
Denna variabel skall omfatta alla pensionsinsatser från arbetsgivare som skall betalas under räkenskapsåret och som
är knutna till pensionsavtal, såsom alla frivilliga insatser, andra regelbundna insatser och frivilliga kompletterande
insatser.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln Pensionsinsatser från arbetsgivare (48 00 2) används vid beräkningen av variabeln Omsättning (12 11 0).
Kod: 48 00 3
Namn: Inkommande transfereringar

Definition
Denna variabel skall omfatta samtliga inkommande transfereringar. Dessa transfereringar mottas vanligtvis från
andra pensionsfonder eller försäkringsbolag. När en arbetstagare byter arbetsgivare har arbetstagaren ofta rätt att föra
över pensionsrätten från sin före detta arbetsgivares pensionsfond eller försäkringssystem till sin nya arbetsgivares
pensionsfond.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln Inkommande transfereringar (48 00 3) används vid beräkningen av variabeln Omsättning (12 11 0).
Kod: 48 00 4
Namn: Övriga pensionsinsatser

Definition
Denna variabel skall omfatta alla övriga pensionsinsatser som skall betalas under räkenskapsåret och som är knutna
till pensionsavtal (till exempel insatser från stat eller kommun, från enskilda och associationer).

Kopplingar till andra variabler
Variabeln Övriga pensionsinsatser (48 00 4) används vid beräkningen av variabeln Omsättning (12 11 0).
Kod: 48 00 5
Namn: Pensionsinsatser till förmånsbestämda pensionssystem
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Definition
Denna variabel skall omfatta alla pensionsinsatser från förmånsbestämda pensionssystem som skall betalas under
räkenskapsåret och som är knutna till pensionsavtal, såsom alla regelbundna, frivilliga och övriga insatser.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln Pensionsinsatser till förmånsbestämda pensionssystem (48 00 5) används vid beräkningen av variabeln
Omsättning (12 11 0).
Kod: 48 00 6
Namn: Pensionsinsatser till avgiftsbestämda pensionssystem

Definition
Denna variabel skall omfatta alla pensionsinsatser från avgiftsbestämda pensionssystem som skall betalas under
räkenskapsåret och som är knutna till pensionsavtal, såsom alla regelbundna, frivilliga och övriga insatser.
Kopplingar till andra variabler
Variabeln Pensionsinsatser till avgiftsbestämda pensionssystem (48 00 6) används vid beräkningen av variabeln
Omsättning (12 11 0).
Kod: 48 00 7
Namn: Pensionsinsatser till kombinerade system
Definition
Denna variabel skall omfatta alla pensionsinsatser från kombinerade system som skall betalas under räkenskapsåret
och som är knutna till pensionsavtal, såsom alla regelbundna, frivilliga och övriga insatser.
Anmärkning: Kombinerade system är system med inslag av både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionssystem.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln Pensionsinsatser till kombinerade pensionssystem (48 00 7) används vid beräkningen av variabeln
Omsättning (12 11 0).
Kod: 48 01 0
Namn: Inkomster från investeringar (PF)
Definition
Denna variabel skall omfatta inkomster från investeringar, återföring av värdejusteringar av placeringstillgångar samt
inkomster från realiserade och orealiserade inkomster och förluster av kapital. Häri ingår intjänade hyror,
ränteinkomster, utdelningar och realiserade och orealiserade vinster och förluster av kapital.
Kopplingar till andra variabler
Variabeln Inkomster från investeringar (PF) (48 01 0) omfattar variabeln Inkomster och förluster av kapital (48 01 1).
Kod: 48 01 1
Namn: Inkomster och förluster av kapital
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Definition
Denna variabel skall omfatta inkomster från realiserade och orealiserade inkomster och förluster av kapital upptagna
i resultaträkningen. Vinst och förlust av kapital uppkommer genom variationen mellan värderingen av investeringarna
vid räkenskapsårets början (eller vid inköpet, om detta skedde senare) och värderingen av dessa vid räkenskapsårets
slut (eller vid försäljningen, om denna skedde tidigare).
Kopplingar till andra variabler
Variabeln Inkomster och förluster av kapital (48 01 1) används vid beräkningen av variabeln Inkomster från
investeringar (PF) (48 01 0).
Kod: 48 02 1
Namn: Försäkringsersättningar
Definition
Denna variabel skall omfatta ersättningar från försäkrings- eller återförsäkringsbolag rörande överlåtna risker.
Kod: 48 02 2
Namn: Övriga inkomster (PF)
Definition
Övriga inkomster skall omfatta pensionsfonders övriga inkomster med undantag för pensionsinsatser och
pensionsfonders inkomster från investeringar, såsom inkomster från provisioner och andra inkomster.
Kod: 48 03 0
Namn: Totala utgifter för pensioner
Definition
Denna variabel skall omfatta alla slags utgifter till medlemmarna i pensionssystemet och deras medförsäkrade,
utgående transfereringar m.m. Utgifter som också är inkomster från risker överlåtna till försäkringsbolag ingår även.
Kopplingar till andra variabler
Totala utgifter för pensioner (48 03 0) beräknas på följande sätt:
Regelbundna utbetalningar av pensioner (48 03 1)
+ Pensionsutbetalningar som schablonbelopp (48 03 2)
+ Utgående transfereringar (48 00 3).
Kod: 48 03 1
Namn: Regelbundna utbetalningar av pensioner
Definition
Denna variabel skall omfatta alla pensionsutbetalningar av regelbunden karaktär (till exempel livräntor).
Kopplingar till andra variabler
Variabeln Regelbundna utbetalningar av pensioner (48 03 1) används vid beräkningen av variabeln Totala utgifter
för pensioner (48 03 0).
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Kod: 48 03 2
Namn: Pensionsutbetalningar som schablonbelopp

Definition
Denna variabel skall omfatta alla pensionsutbetalningar i form av schablonbelopp.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln Pensionsutbetalningar som schablonbelopp (48 03 2) används vid beräkningen av variabeln Totala utgifter
för pensioner (48 03 0).
Kod: 48 03 3
Namn: Utgående transfereringar

Definition
Denna variabel skall omfatta alla utgående transfereringar (vanligtvis den pensionsrätt som förs över till
pensionsfonder eller till försäkringsbolag när en anställd byter arbetsgivare och ansluter sig till sin nya arbetsgivares
pensionsfond eller försäkringssystem).

Kopplingar till andra variabler
Variabeln Utgående transfereringar (48 03 3) används vid beräkningen av variabeln Totala utgifter för pensioner
(48 03 0).
Kod: 48 04 0
Namn: Nettoförändring i tekniska avsättningar (reserver)

Definition
Denna variabel skall omfatta alla slags förändringar i tekniska avsättningar efter avdrag för återförsäkringsandelen.
Inkommande och utgående transfereringar av tekniska avsättningar mellan pensionsfonder ingår här.
Kod: 48 05 0
Namn: Upplupna försäkringspremier

Definition
Denna variabel skall omfatta summan av upplupna försäkringspremier för alla slags risker överlåtna till försäkringseller återförsäkringsbolag.
Kod: 48 06 0
Namn: Totala driftskostnader

Definition
Denna variabel skall omfatta alla kostnader för insamling av pensionsinsatser, portföljförvaltning, administration av
pensionsutbetalningar och provisioner, övriga externa kostnader för varor och tjänster och personalkostnader.
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Kopplingar till andra variabler
Totala driftskostnader (48 06 0) beräknas på följande sätt:
Personalkostnader (13 31 0)
+ Totala kostnader för inköp av varor och tjänster (13 11 0).
Kod: 48 07 0
Namn: Alla skatter

Definition
Denna variabel skall omfatta alla direkta skatter som skall betalas (till exempel på inkomster från investeringar) av
pensionsfonden och som inte ingår i de externa kostnaderna för varor och tjänster eller i personalkostnaderna.

Balansräkningsvariabler – tillgångar
Kod: 48 11 0
Namn: Mark och byggnader (PF)

Definition
Denna variabel skall omfatta all den mark och alla de byggnader som ägs av pensionsfonden.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln Mark och byggnader (PF) (48 11 0) används vid beräkningen av variabeln Totala investeringar av
pensionsfonder (48 10 0).
Kod: 48 12 0
Namn: Placeringar i anknutna företag och ägarintressen (PF)

Definition
Denna variabel skall omfatta aktier i anknutna företag, skuldebrev utställda av och lån till anknutna företag,
ägarintressen samt skuldebrev utställda av och lån till företag som en pensionsfond är knuten till genom ägarintressen.
Investeringarna under kod 48 10 1 ingår inte.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln Placeringar i anknutna företag och ägarintressen (PF) (48 12 0) används vid beräkningen av variabeln
Totala investeringar av pensionsfonder (48 10 0).
Kod: 48 13 0
Namn: Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning

Definition
Denna variabel skall omfatta alla slags noterade och icke-noterade aktier, och andra värdepapper med rörlig
avkastning ingår under denna kod med undantag för dem som ingår under koderna 48 12 0 och 48 14 0.
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Kopplingar till andra variabler
Variabeln Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning (48 13 0) används vid beräkningen av variabeln
Totala investeringar av pensionsfonder (48 10 0) och baseras på följande:
Börsnoterade aktier (48 13 1)
+ Ej publikt handlade aktier (48 13 3)
+ Andra värdepapper med rörlig avkastning (48 13 4).
Kod: 48 13 1
Namn: Börsnoterade aktier
Definition
Denna variabel skall omfatta alla aktier som är noterade på en börs.
Kopplingar till andra variabler
Variabeln Börsnoterade aktier (48 13 1) är en del av variabeln Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning
(48 13 0).
Kod: 48 13 2
Namn: Aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på små och medelstora företag
Definition
Denna variabel skall omfatta alla aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på de företag och små och
medelstora företag som är innovativa och har hög tillväxt. Dessa marknader går även under benämningen marknader
för små och medelstora företag (”Small and Medium Size Business Markets”, ”SMB markets”) eller Parallella marknader
(”Parallel markets”). Dessa marknader utgör en börs där börsnoterade värdepapper tillhörande små och medelstora
företag kan handlas på ett effektivt sätt och under full konkurrens.
Kopplingar till andra variabler
Variabeln Aktier som är noterade på en börs som är specialiserad på små och medelstora företag (48 13 2) är en del
av variabeln Börsnoterade aktier (48 13 1).
Kod: 48 13 3
Namn: Ej publikt handlade aktier
Definition
Denna variabel skall omfatta alla aktier som inte är noterade på en börs.
Kopplingar till andra variabler
Variabeln Ej publikt handlade aktier (48 13 3) är en del av variabeln Aktier och andra värdepapper med rörlig
avkastning (48 13 0).
Kod: 48 13 4
Namn: Andra värdepapper med rörlig avkastning
Definition
Denna variabel skall omfatta alla andra värdepapper med rörlig avkastning, vilka inte tas upp under andra rubriker.
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Kopplingar till andra variabler
Variabeln Andra värdepapper med rörlig avkastning (48 13 4) är en del av variabeln Aktier och andra värdepapper
med rörlig avkastning (48 13 0).
Kod: 48 14 0
Namn: Andelar i fondföretag

Definition
Denna variabel skall omfatta alla slags andelar i fondföretag i enlighet med definitionen i rådets direktiv 85/611/
EEG (1). Häri ingår även placeringsfonder (”open-end funds”) och liknande företag för kollektiva investeringar.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln Andelar i fondföretag (48 14 0) används vid beräkningen av variabeln Totala investeringar av
pensionsfonder (48 10 0).
Kod: 48 15 0
Namn: Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning

Definition
Denna variabel skall omfatta överlåtbara skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning utställda av
kreditinstitut, andra företag eller offentliga organ med undantag för dem som ingår under kod 48 12 0. Räntebärande
värdepapper med ränta som varierar enligt särskilda faktorer, till exempel räntorna på interbankmarknaden eller på
euromarknaden, skall också betraktas som skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning (48 15 0) används vid beräkningen av variabeln
Totala investeringar av pensionsfonder (48 10 0) och baseras på följande:
Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning som utställts av offentlig förvaltning (48 15 1)
+ Andra skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning (48 15 2)
Kod: 48 15 1
Namn: Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning som utställts av offentlig förvaltning

Definition
Denna variabel skall omfatta skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning som utställs eller garanteras av
stat och kommun och av offentlig förvaltning.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning som utställts av offentlig förvaltning (48 15 1)
används vid beräkningen av variabeln Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning (48 15 0).
Kod: 48 15 2
Namn: Andra skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning
(1) EGT L 375, 31.12.1985, s. 3.
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Definition
Denna variabel skall omfatta alla andra skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning (till exempel
företagsobligationer).

Kopplingar till andra variabler
Variabeln Andra skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning (48 15 2) används vid beräkningen av
variabeln Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning (48 15 0).
Kod: 48 16 0
Namn: Andelar i gemensamma investeringar (PF)

Definition
Denna variabel skall omfatta aktier som innehas av ett företag i saminvesteringar som gjorts av flera företag eller
pensionsfonder och vars förvaltning har anförtrotts åt ett av dessa företag eller åt oberoende fondförvaltare.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln Andelar i gemensamma investeringar (PF) (48 16 0) används vid beräkningen av variabeln Totala
investeringar av pensionsfonder (48 10 0).
Kod: 48 17 0
Namn: Lån med inteckning som säkerhet och övriga lån som inte klassificeras på annat håll

Definition
Denna variabel skall omfatta alla slags lån tagna av pensionsfonder med eller utan inteckning som säkerhet.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln Lån med inteckning som säkerhet och övriga lån som inte klassificeras på annat håll (48 17 0) används vid
beräkningen av variabeln Totala investeringar av pensionsfonder (48 10 0).
Kod: 48 18 0
Namn: Andra investeringar

Definition
Denna variabel skall omfatta alla andra investeringar som inte är en del av de tidigare koderna rörande investering,
såsom insättningar hos kreditinstitut, kontanter, andra kortfristiga investeringar, derivat eller andra investeringar.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln Andra investeringar (48 18 0) används vid beräkningen av variabeln Totala investeringar av pensionsfonder
(48 10 0).
Kod: 48 10 0
Namn: Totala investeringar av pensionsfonder
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Definition
Denna variabel är summan av följande variabler: Mark och byggnader (PF) (48 11 0) + Placeringar i anknutna företag
och ägarintressen (PF) (48 12 0) + Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning (48 13 0) + Andelar i
fondföretag (48 14 0) + Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning (48 15 0) + Andelar i gemensamma
investeringar (48 16 0) + Lån med inteckning som säkerhet och övriga lån som inte klassificeras på annat håll
(48 17 0) + Andra investeringar (48 18 0).
Kod: 48 10 1
Namn: Totala investeringar investerade i ”det ansvariga företaget”
Definition
Denna variabel skall omfatta alla investeringar i de ansvariga företagen, såsom aktier i de ansvariga företagen,
skuldebrev utställda av och lån till de ansvariga företagen med mera. De ansvariga företagen är arbetsgivarna, som
betalar insatser till pensionsfonden åt sina anställda.
Kopplingar till andra variabler
Variabeln Totala investeringar investerade i ”det ansvariga företaget” är en del av variabeln Totala investeringar av
pensionsfonder (48 10 0).
Kod: 48 10 4
Namn: Totala investeringar till marknadsvärde
Definition
Denna variabel skall omfatta Totala investeringar (= summan av variablerna Mark och byggnader (PF) (48 11 0) +
Placeringar i anknutna företag och ägarintressen (PF) (48 12 0) + Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning
(48 13 0) + Andelar i fondföretag (48 14 0) + Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning (48 15 0) +
Andelar i gemensamma investeringar (48 16 0) + Lån med inteckning som säkerhet och övriga lån som inte
klassificeras på annat håll (48 17 0) + Andra investeringar (48 18 0)) till marknadsvärde.
Anmärkning: Variabeln Totala investeringar till marknadsvärde (48 10 4) måste endast anges om variabeln Totala
investeringar av pensionsfonder (48 10 0) inte anges till marknadsvärde.
Kod: 48 20 0
Namn: Andra tillgångar
Definition
Denna variabel skall omfatta alla andra tillgångar som inte tas upp under investeringar.

Balansräkningsvariabler – skulder
Kod: 48 30 0
Namn: Eget kapital
Definition
Denna variabel skall omfatta eget kapital som inte formellt tilldelats pensionstagarna, såsom eget kapital, reserver
och andra motsvarande medel.
Kod: 48 40 0
Namn: Tekniska avsättningar, netto (PF)
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Definition
Denna variabel skall omfatta tekniska avsättningar efter avdrag för återförsäkringsandelen som tilldelats pensionstagare. Dessa tekniska avsättningar värderas vanligtvis enligt försäkringsmatematiska principer.
Kod: 48 50 0
Namn: Övriga skulder

Definition
Denna variabel skall omfatta alla övriga skulder som inte tas upp under eget kapital eller tekniska avsättningar, netto.

VARIABLER FÖR INTERNATIONALISERING
Kod: 48 61 0
Namn: Omsättning, geografiskt uppdelad

Definition
Denna variabel skall omfatta alla de pensionsinsatser enligt definitionen i variabeln Omsättning (12 11 0) som
skall betalas under räkenskapsåret, såsom alla obligatoriska avsättningar, andra regelbundna insatser, frivilliga
kompletterande insatser och andra insatser uppdelade efter följande länder: hemlandet, (andra) EU-länder, andra EESländer, Förenta staterna och Kanada, Japan samt övriga världen.
Anmärkning: Tilldelningen av omsättningen sker enligt medlemmarnas bostadsort.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln Omsättning, geografiskt uppdelad är en ytterligare uppdelning av variabeln Omsättning (12 11 0).
Kod: 48 62 0
Namn: Aktier och andra värdepapper med variabel avkastning, uppdelade efter ort

Definition
Denna variabel skall omfatta aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning enligt definitionen i variabeln
Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning (48 13 0) uppdelade efter ort. Följande områden beaktas:
hemlandet, (andra) EU-länder, andra EES-länder, Förenta staterna och Kanada, Japan samt övriga världen.
Anmärkning: Orten motsvarar den ort där aktiebolaget är registrerat.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln Aktier och andra värdepapper med variabel avkastning, uppdelade efter ort (48 62 0) är en ytterligare
uppdelning av variabeln Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning (48 13 0).
Kod: 48 63 0
Namn: Totala investeringar uppdelade efter ort
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Definition
Denna variabel skall omfatta totala investeringar enligt definitionen i variabeln Totala investeringar av pensionsfonder
(48 10 0) uppdelade efter ort. Följande områden beaktas: hemlandet, (andra) EU-länder, andra EES-länder, Förenta
staterna och Kanada, Japan samt övriga världen.
Anmärkning: Ort för mark och byggnader definieras som det område där dessa tillgångar är belägna. Investeringar i
värdepappersfonder tilldelas i enlighet med den information som tillhandahålls från värdepappersfonderna. Investeringar i värdepapper med fast avkastning tilldelas utifrån var utställarens verksamhet är
registrerad. Orten motsvarar den ort där företaget är registrerat.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln Totala investeringar uppdelade efter ort (48 63 0) är en ytterligare uppdelning av variabeln Totala
investeringar av pensionsfonder (48 10 0).
Kod: 48 64 0
Namn: Totala investeringar uppdelade efter euro- och icke-eurokomponenter

Definition
Denna variabel skall omfatta totala investeringar enligt definitionen i variabeln Totala investeringar av pensionsfonder
(48 10 0) uppdelade efter valuta. Följande uppdelning efter valuta beaktas: euro, övriga.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln Totala investeringar uppdelade efter euro- och icke-eurokomponenter (48 64 0) är en ytterligare uppdelning
av variabeln Totala investeringar av pensionsfonder (48 10 0).

ÖVRIGA VARIABLER
Kod: 48 70 0
Namn: Antal medlemmar

Definition
Denna variabel skall omfatta det totala antalet medlemmar i de pensionssystem – enligt definitionen i variabeln Antal
pensionssystem (11 61 0) – som administreras av pensionsfonder. Häri ingår antal aktiva medlemmar, antal
medlemmar med uppskjuten pensionering och antal pensionerade.

Kopplingar till andra variabler
Variabeln Antal medlemmar (48 70 0) beräknas på följande sätt:
Antal medlemmar i förmånsbestämda pensionssystem (48 70 1)
+ Antal medlemmar i avgiftsbestämda pensionssystem (48 70 2)
+ Antal medlemmar i kombinerade system (48 70 3)
eller på följande sätt:
Antal aktiva medlemmar (48 70 4)
+ Antal medlemmar med uppskjuten pensionering (48 70 5)
+ Antal pensionerade (48 70 6).
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Kod: 48 70 1
Namn: Antal medlemmar i förmånsbestämda pensionssystem
Definition
Denna variabel skall omfatta det totala antalet medlemmar i förmånsbestämda pensionssystem. Häri ingår antal
aktiva medlemmar, antal medlemmar med uppskjuten pensionering och antal pensionerade.
Kopplingar till andra variabler
Variabeln Antal medlemmar i förmånsbestämda pensionssystem (48 70 1) används vid beräkningen av variabeln
Antal medlemmar (48 70 0).
Kod: 48 70 2
Namn: Antal medlemmar i avgiftsbestämda pensionssystem
Definition
Denna variabel skall omfatta det totala antalet medlemmar i avgiftsbestämda pensionssystem. Häri ingår antal aktiva
medlemmar, antal medlemmar med uppskjuten pensionering och antal pensionerade.
Kopplingar till andra variabler
Variabeln Antal medlemmar i avgiftsbestämda pensionssystem (48 70 2) används vid beräkningen av variabeln Antal
medlemmar (48 70 0).
Kod: 48 70 3
Namn: Antal medlemmar i kombinerade system
Definition
Denna variabel skall omfatta det totala antalet medlemmar i kombinerade system. Häri ingår antal aktiva medlemmar,
antal medlemmar med uppskjuten pensionering och antal pensionerade.
Kopplingar till andra variabler
Variabeln Antal medlemmar i kombinerade system (48 70 3) används vid beräkningen av variabeln Antal medlemmar
(48 70 0).
Kod: 48 70 4
Namn: Antal aktiva medlemmar
Definition
Denna variabel skall omfatta det antal medlemmar som aktivt bidrar till pensionssystemet.
Kopplingar till andra variabler
Variabeln Antal aktiva medlemmar (48 70 4) används vid beräkningen av variabeln Antal medlemmar (48 70 0).
Kod: 48 70 5
Namn: Antal medlemmar med uppskjuten pensionering
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Definition
Denna variabel skall omfatta det antal medlemmar som har lämnat pensionssystemet men bibehåller en uppskjuten
pensionsrätt.
Kopplingar till andra variabler
Variabeln Antal medlemmar med uppskjuten pensionering (48 70 5) används vid beräkningen av variabeln Antal
medlemmar (48 70 0).
Kod: 48 70 6
Namn: Antal pensionerade
Definition
Denna variabel skall omfatta det antal personer som erhåller pension.
Kopplingar till andra variabler
Variabeln Antal pensionerade (48 70 6) används vid beräkningen av variabeln Antal medlemmar (48 70 0).
ICKE-SJÄLVSTÄNDIGA PENSIONSFONDER
Kod: 11 15 0
Namn: Antal företag med icke-självständiga pensionsfonder
Definition
Kommissionens förordning (EG) nr 2700/98 av den 17 december 1998 om definitioner av uppgifter för
statistik över företagsstrukturer. Variabeln avser antalet företag som gör bokföringsmässiga avsättningar för
pensionsutbetalningar till sina anställda. Administrationen av den icke-självständiga pensionsfonden bedrivs som en
biverksamhet i dessa företag.
Anmärkning: Dessa företag skall klassificeras enligt sin huvudverksamhet under en av verksamhetsgrupperna i
avsnitt 9 i bilaga 1 till rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om statistisk rörande företagsstrukturer.
Kod: 48 08 0
Namn: Omsättning i icke-självständiga pensionsfonder
Definition
Denna variabel skall omfatta alla bokföringsmässiga avsättningar av pensionsinsatser knutna till de pensionsavtal
som gjordes under räkenskapsåret.
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