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1 Indledning
Formålet med Regnskabsstatistik for de private byerhverv er at belyse det danske erhvervsliv og
danne grundlag for driftsøkonomiske analyser, erhvervspolitiske beslutninger og for evaluering af
den førte erhvervspolitik. Herudover er regnskabsstatistikken et meget væsentligt input til
opgørelsen af nationalregnskabet.

2 Indhold
Statistikken belyser virksomhedernes resultatopgørelse, balance og investeringer både på
firmaniveau og på arbejdssteds- og faglig enhedsniveau. Statistikgrundlaget indeholder detaljerede
regnskabsposter, herunder omsætning, køb, omkostninger, årets resultat, aktiver, passiver og
investeringer.

2.1 Indholdsbeskrivelse
Statistikken belyser virksomhedernes resultatopgørelse, balance og investeringer både på
firmaniveau og på arbejdssteds- og faglig enhedsniveau. Statistikgrundlaget indeholder detaljerede
regnskabsposter, herunder omsætning, køb, omkostninger, årets resultat, aktiver, passiver og
investeringer. De vigtigste fordelingsvariabler er branche, ejerform, størrelsesgruppe og geografi.
Ved udarbejdelse af grundlaget for statistikken er der beregnet detaljerede regnskabsposter for alle
firmaer i brancherne. Statistikgrundlaget giver derfor mulighed for en række alternative fordelinger
ud over de offentliggjorte tabeller.
For yderligere oplysninger om spørgeskemaet, regnskabsposter mv. henvises til informationssiden.

2.2 Grupperinger og klassifikationer
Statistikgrundlaget indeholder de 6-cifrede branchenumre i Dansk Branchekode 1993 (DB93) til og
med 2002 og Dansk Branchekode 2003 (DB03) fra 2003 og til og med 2007 og Dansk Branchekode
2007 (DB07) fra og med 2008. En fuldstændig beskrivelse af brancherne findes i Dansk
Branchekode.

2.3 Sektordækning
Private byerhverv.

2.4 Begreber og definitioner
Gennemsnit: Beregnes for hver branche (eller størrelsesgruppe mv.) på basis af summerede tal for
de relevante regnskabsposter. Store firmaers resultater får derved større vægt end små firmaers.
Egenkapital: Ejernes andel af kapitalen. Beregnes som aktiver i alt minus summen af hensættelser
og gæld.
Vareforbrug: Det forbrug som medgår til omsætningen. Det vil sige køb af råvarer, færdigvarer og
energi plus/minus lagerændringer.
Omsætningsaktiver: Varelagre, likvide beholdninger, salgstilgodehavender samt let realisable
værdipapirer der ikke er bestemt til vedvarende eje.
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Firma: Som hovedregel lig med juridisk enhed, dvs. aktieselskab, anpartsselskab, andelssel-skab,
enkeltmandsvirksomhed, interessentskab mv. I enkelte tilfælde er flere juridiske enheder, der
tilsammen drives som en økonomisk enhed, samlet til ét firma.
Arbejdssted: Et arbejdssted er en organisatorisk afgrænset del af et firma, der er beliggende på én
adresse og producerer én eller overvejende én slags varer og tjenester.
Finansielle omkostninger: Renter, kurstab på værdipapirer og udlandslån, provisioner og udgifter til
depot mv.
Finansielle indtægter: Renter, provisioner, kursgevinster på værdipapirer og udlandslån, udbytte af
aktier og anparter mv.
Anlægsaktiver: Den del af formuen som er bestemt til vedvarende eje eller brug for firmaet, fx
bygninger, maskiner, inventar, patenter, licenser samt langsigtede investeringer af finansiel
karakter, fx aktier og obligationer.
Bruttoavance: Bruttofortjeneste i pct. af Omsætning. Bruttofortjenesten beregnes som Omsætning
minus Vareforbrug minus Køb af lønarbejde og underentrepriser.
Investeringer: Tilgang og afgang af anlægsaktiver, dvs. fast ejendom (grunde, bygninger mv.) og
driftsmidler (maskiner, køretøjer, inventar mv.) og immaterielle aktiver (software, licenser mv.).
Tilgang opgøres til anskaffelsespris før afskrivninger og andre reguleringer og omfatter såvel købte
som leasede aktiver. Afgang værdisættes til salgsprisen eller, hvor denne ikke kendes, til den
nedskrevne værdi.
Langfristet gæld: Gældsposter med en løbetid over 1 år, fx prioritetsgæld.
Median: Fremkommer ved at udregne det pågældende nøgletal for hvert firma i branchen (eller
størrelsesgruppen mv.) og derpå sortere firmaerne i størrelsesorden i henhold til dette nøgletal.
Medianen er lig nøgletallet for det firma, som ligger netop midt i den sorterede række. Store
firmaers resultater betyder her ikke mere end små firmaers.
Overskudsgrad: Resultat af ordinær drift (overskud før finansielle og ekstraordinære poster og skat)
udtrykt i pct. af summen af Omsætning og Andre driftsindtægter.
Ansatte: Lønmodtagere som har ansættelse i firmaet. Udtrykt som fuldtidsbeskæftigede (årsværk).
Beskæftigede: I selskaber det samme antal som ansatte. I firmaer med personlig hæftelse indgår
desuden ejere. I regnskabsstatistikkens grunddata indgår kun oplysninger om antal ansatte. Antal
beskæftigede i enkeltmandsvirksomheder er skønnet som antal ansatte + 1 og i interessentskaber
mv. som antal ansatte + 2.
Andre driftsindtægter: Indtægter, som ikke har forbindelse med den primære drift, herunder
refunderede sygedagpenge og offentlige løntilskud.
Soliditet: Egenkapitalen udtrykt i pct. af de samlede passiver (ultimo).
Hensættelser: Forpligtelser hvis størrelse eller forfaldstid ikke kendes med sikkerhed, fx udskudt
skat og pensionsforpligtelser.
Egenkapitalens forrentning efter selskabsskat: Resultat efter selskabsskat målt i pct. af den
gennemsnitlige egenkapital i løbet af året. Ud fra det foreliggende materiale er det ikke muligt
præcist at opgøre den gennemsnitlige egenkapital, så den beregnes tilnærmelsesvis som:
Egenkapitalen ultimo minus halvdelen af konsolideringsposten. Sidstnævnte post viser det beløb af
årets resultat, som er overført til (eller fra) egenkapitalen.
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Kortfristet gæld: Gældsposter der forfalder inden for 1 år, fx varegæld og skyldig moms.
Omsætning: Indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser der hidrører fra firmaets primære
drift. Omsætningen er opgjort efter rabatter og er ekskl. afgifter m.m., der direkte er forbundet med
salget. Omfatter også arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, fx bygning af egne
maskiner.
Værditilvækst: Omsætning plus Andre driftsindtægter minus forbrug af varer og tjenester.
Værditilvækst (pct.): Værditilvækst i pct. af summen af Omsætning og Andre driftsindtægter.

2.5 Enheder
Firma
Som hovedregel lig med den juridiske enhed, dvs. A/S, ApS, enkeltmandsvirksomhed,
interessentskab, mv. I enkelte tilfælde er flere juridiske enheder, der tilsammen drives som en
økonomisk enhed, samlet til ét firma.
Arbejdssted
Et arbejdssted er en organisatorisk afgrænset del af et firma, der er beliggende på én adresse og
producerer én eller overvejende én slags varer og tjenester.
Firmaer contra arbejdssteder
Ved opgørelse på firmaer indgår hvert firma i den branche, hvor den største værdi-tilvækst ligger, og
firmaet indgår her med samtlige dets aktiviteter. En geografisk placering af firmaet ville endvidere
henføre samtlige dets aktiviteter til hovedsædets adresse.
Ved opgørelse på arbejdssteder derimod kan aktiviteterne geografisk placeres der, hvor de faktisk
foregår. Derudover kan man få en "renere" branchestatistik, idet ved en opgørelse på arbejdssteder
indeholder en branche samtlige arbejdssteder med den pågældende branche og kun disse.
Aktiviteten i de firmaer, som dækker flere brancher, bliver således fordelt ud på dets enkelte
brancher. Det skal dog bemærkes, at langt de fleste firmaer kun har aktivitet i en enkelt branche.

2.6 Population
Firma og arbejdssteder i de private byerhverv.

2.7 Geografisk dækning
Danmark.

2.8 Tidsperiode
Året 2012.

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

4 / 15

2.9 Basisperiode
Ikke relevant for denne statistik.

2.10 Måleenhed
Måleenheden er antal, mio. kr., mia. kr. og procent afhængig af variable og hvor det publiceres.

2.11 Referencetid
Årligt. Regnskabsstatistikken for et givet år t, er baseret på regnskaber afsluttet i perioden 1. maj (år
t) til og med 30. april (år t+1).

2.12 Hyppighed
Udkommer én gang om året både på firma og arbejdsstedsniveau.

2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering
Lov om Danmarks Statistik, jfr. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000, § 8 og 12.
Rådsforordning nr. 295/2008, den såkaldte Strukturforordning, pålægger landene at levere
oplysninger til EUROSTAT vedr. erhvervenes omsætning, værditilvækst, beskæftigelse, løn,
investeringer mv. Hovedparten af disse oplysninger fremskaffes i Danmark ved hjælp af
regnskabsstatistikken.

2.14 Indberetningsbyrde
For 2012 er firmaernes byrde ved indberetning til regnskabsstatistikken opgjort til 4,8 mio. kr.

2.15 Øvrige oplysninger
For yderligere oplysninger om spørgeskemaet, regnskabsposter mv. henvises til: www.dst.dk/regn

3 Statistisk behandling
De oplysninger, der indhentes af Danmarks Statistik direkte fra firmaerne vha. online indberetning
(eller uddrages fra specificerede regnskaber, som virksomhederne indsender), der indgår i
stikprøven. Spørgeskemaet følger i så høj grad som muligt Årsregnskabsloven, og de indhentede
oplysninger gennemgår en systematisk fejlsøgning i Danmarks Statistik. I forbindelse med
indtastning af oplysningerne er der opbygget et automatisk fejlsøgningssystem, der giver meddelelse
om fejl, hvis den indre konsistens, der skal være i et regnskab, ikke er opfyldt. Derudover giver
fejlsøgningssystemet meddelelse, hvis der er oplysninger, der forekommer usandsynlige, når de
sammenholdes med evt. tidligere afgivne oplysninger eller oplysninger fra andre firmaer i samme
stratum (ejerform/branche/størrelsesgruppe). Disse fejl eller usandsynlige oplysninger checkes og
rettes, evt. ved at firmaet kontaktes.
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3.1 Kilder
•
•
•
•

Spørgeskemaer til firmaerne i private byerhverv
SKAT
Erhvervsregisteret i Danmarks Statistik
Lægemiddelstyrelsen vedr. apoteker

Der udtrækkes en stikprøve på ca. 7.500 firmaer. Sandsynligheden for at et firma udtrækkes
bestemmes især af firmaets størrelse, idet der anvendes flg. hovedregel:

•
•
•
•
•

0-4 beskæftigede: Fritaget med enkelte undtagelser.
5-9 beskæftigede: Udtrækkes 1 år i en 10-års periode
10-19 beskæftigede: Udtrækkes 2 år i en 10-års periode.
20-49 beskæftigede: Udtrækkes 3 år i en 6-års periode
50- beskæftigede: Deltager hvert år

Uanset beskæftigelsens størrelse udtrækkes endvidere firmaer med stor momsomsætning
(brancheafhængig men typisk mindst 150 mio.kr).
For regnskabsåret 2012 blev der modtaget regnskabsoplysninger fra 95 pct. af de firmaer, der blev
udtrukket i stikprøven.
A) De oplysninger, der indhentes af Danmarks Statistik direkte fra firmaerne vha. online
indberetning (eller uddrages fra specificerede regnskaber, som virksomhederne indsender), der
indgår i stikprøven. Spørgeskemaet følger i så høj grad som muligt Årsregnskabsloven, og de
indhentede oplysninger gennemgår en systematisk fejlsøgning i Danmarks Statistik. I forbindelse
med indtastning af oplysningerne er der opbygget et automatisk fejlsøgningssystem, der giver
meddelelse om fejl, hvis den indre konsistens, der skal være i et regnskab, ikke er opfyldt.
Derudover giver fejlsøgningssystemet meddelelse, hvis der er oplysninger, der forekommer
usandsynlige, når de sammenholdes med evt. tidligere afgivne oplysninger eller oplysninger fra
andre firmaer i samme stratum (ejerform/branche/størrelsesgruppe). Disse fejl eller usandsynlige
oplysninger checkes og rettes, evt. ved at firmaet kontaktes. For disse firmaer må
regnskabsoplysningerne betragtes som meget pålidelige, og denne gruppe tegnede sig i 2012 for 71
pct. af den samlede omsætning (inkl. firmaerne i B nedenfor).
B) Alle danske apoteker indsender regnskabsoplysninger til Lægemiddelstyrelsen, som sender
Danmarks Statistik kopier heraf. Disse regnskabsoplysninger afviger på visse poster fra opdelingen
på Danmarks Statistiks spørgeskema, men bliver skønsmæssigt tilpasset dette, og deres pålidelighed
er høj.
C) Regnskabsoplysningerne fra SKAT er ikke så detaljerede som på spørgeskemaerne.
Regnskabsposterne fra SKAT må betragtes som pålidelige, da de benyttes i forbindelse med
skatteligningen. Vha. stratainddeling og nøgletal fordeles SKAT's regnskabsposter ud på de
detaljerede regnskabsposter. De firmaer, som i statistikken dækkes af oplysningerne fra SKAT,
tegnede sig i 2012 for 17 pct. af den samlede omsætning.
D) For de firmaer, der ikke indhentes spørgeskema-oplysninger fra, og som ikke findes i materialet
fra SKAT, beregnes regnskabsposterne vha. stratainddeling og nøgletal i forhold til antal
beskæftigede lønmodtagere. Oplysningerne for disse firmaer er naturligvis behæftet med betydelig
usikkerhed, men da de kun tegnede sig for 12 pct. af omsætningen i 2012, forøger de kun i
begrænset omfang den samlede usikkerhed på statistikkens resultater.
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3.2 Indsamlingshyppighed
Regnskabsstatistikken for et givet år, år t, er baseret på regnskaber afsluttet i perioden 1. maj (år t)
til og med 30. april (år t+1).

3.3 Indsamlingsmetode
De oplysninger, der indhentes af Danmarks Statistik direkte fra firmaerne vha. online indberetning
(eller uddrages fra specificerede regnskaber, som virksomhederne indsender), der indgår i
stikprøven. Spørgeskemaet følger i så høj grad som muligt Årsregnskabsloven.
Blanket til indberetning og vejledning i indberetning kan findes på informationssiden.

3.4 Datavalidering
De indhentede oplysninger gennemgår en systematisk fejlsøgning i Danmarks Statistik. I
forbindelse med indtastning af oplysningerne er der opbygget et automatisk fejlsøgningssystem, der
giver meddelelse om fejl, hvis den indre konsistens, der skal være i et regnskab, ikke er opfyldt.
Derudover giver fejlsøgningssystemet meddelelse, hvis der er oplysninger, der forekommer
usandsynlige, når de sammenholdes med evt. tidligere afgivne oplysninger eller oplysninger fra
andre firmaer i samme stratum (ejerform/branche/størrelsesgruppe). Disse fejl eller usandsynlige
oplysninger tjekkes og rettes, evt. ved at firmaet kontaktes.

3.5 Databehandling
Målet for bearbejdningen er at danne regnskabstal svarende til spørgeskemaets detaljeringsgrad for
hvert enkelt firma, der har hovedaktivitet inden for de dækkede brancher og har været aktivt i
kalenderåret.
Bearbejdningen sker trinvis:
Punkt 1. På grundlag af de indberettede oplysninger på spørgeskema-niveau fra de
stikprøveudtrukne firmaer dannes for hvert stratum fordelingstal, der skal bruges til at beregne
regnskabsposter for de firmaer, hvor der kun haves SKAT-oplysninger, jf. punkt 2.
Punkt 2. For de firmaer, hvor der alene haves SKAT-oplysninger, fastfryses for det enkelte firma de
driftsøkonomiske hovedposter herfra, og de regnskabsposter, som herudover er med i
spørgeskemaet, beregnes ud fra stratificerede fordelingstal baseret på de firmaer, som har
indberettet på spørgeskema.
Punkt 3. På grundlag af de to ovennævnte grupper beregnes herefter for hvert stratum regnskabstal
pr. årsværk for hver regnskabspost på spørgeskemaet. Ved beregningerne korrigeres bl.a. for ejernes
arbejdsindsats i de personligt ejede firmaer. Disse regnskabstal benyttes til at beregne
regnskabstallene for den restgruppe af firmaer, der skal indgå i statistikken, men hvor alene
branche, ejerform, årsværk, momsomsætning og lønsumsafgift kendes. Hvis et firmas ansatte højst
udgør ét årsværk, benyttes dog fra og med år 2000 en anden metode, idet årsværk i ovennævnte
beregninger erstattes af omsætning. Omsætningen for restgruppefirmaer med højst ét årsværk er
beregnet ud fra disse firmaers momsomsætning og/eller lønsumsafgift.
Beregningen af regnskabstal på arbejdsstedsniveau er baseret på fire kilder:
Punkt 1. Regnskabsdata på firmaniveau for hvert enkelt firma med hovedbranche inden for
råstofudvinding, industri, bygge og anlæg, autobranchen, engros- og detailhandel, hoteller og
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restauranter, transport, post og tele samt fast ejendom og for-retningsservice.
Punkt 2. Spørgeskemaer, som visse firmaer med hovedbranche inden for brancher nævnt under
punkt 1, men med væsentlig aktivitet i bibrancher, har udfyldt med udvalgte regnskabstal på
brancheniveau. Væsentlig aktivitet i bibrancher er her defineret som mindst 50 årsværk i en 111standardbranchegruppering uden for hoved¬branchen.
Punkt 3. Spørgeskemaer, som visse firmaer med hovedbranche uden for brancher nævnt under
punkt 1, men med væsentlig aktivitet i bibrancher (jf. punkt 2) inden for disse brancher, har udfyldt
med udvalgte regnskabstal for disse bibrancher.
Punkt 4. Udtræk fra Danmarks Statistiks erhvervsstatistiske register med oplysninger om branche,
årsværk (antal lønmodtagere omregnet til fuldtidsbeskæftigelse) og beliggenhed for alle
arbejdssteder der i regnskabsperioden enten selv har haft aktivitet inden for brancherne nævnt
under punkt 1 eller har været knyttet til et firma med hovedaktivitet inden for disse brancher.
Formålet med bearbejdningen er at beregne regnskabstal for hvert eneste arbejdssted, der har haft
aktivitet inden for ovennævnte brancher. Da der til et arbejdssted er knyttet såvel branche som
adresse, er det herefter muligt at samle regnskabstal både på brancher og på geografiske områder.
For kombinerede firmaer (dvs. firmaer med arbejdssteder i forskellige brancher) er udgangspunktet for beregning af regnskabstal på arbejdsstedsniveau udregnede normtal i form af
regnskabstal pr. årsværk for hver branche-/ejergruppe. En gruppe består af én DB03-branche
kombineret med én ejerform, idet der skelnes mellem to ejerformer, nemlig aktie-, anparts- og
andelsselskaber samt øvrige ejerformer.
Normtallene for en gruppe dannes vha. regnskabstal og årsværktal for alle de ukombinerede
firmaer, der har den pågældende ejerform, og hvis aktivitet er i den pågældende DB07-branche.
Den efterfølgende beregning på arbejdsstedsniveau afhænger af udgangssituationen. Nedenfor er
nævnt de vigtigste tilfælde:
Ukombineret firma Et arbejdssted: firmaets tal anvendes umiddelbart. Flere arbejdssteder: firmaets
tal fordeles på dets arbejdssteder i forhold til arbejdsstedernes årsværk.
Kombineret firma Alle arbejdssteders branche ligger inden for ovennævnte brancher: hvert
arbejdssted tildeles først normtal på grundlag af branche og årsværk. Normtallene reguleres
herefter procentuelt, så de summer op til firmaets totaltal, eller til brancheniveau i de tilfælde, hvor
firmaet har oplyst tal på dette niveau. Mindst ét arbejdssted har branche uden for ovennævnte
brancher: arbejdssteder inden for ovennævnte brancher tildeles normtal. Normtallene reguleres
kun, hvis de tilsammen overstiger firmaets totaltal, eller hvis de ikke summer op til brancheniveau i
de tilfælde, hvor firmaet har oplyst tal på dette niveau.
Det skal understreges, at de beregnede tal på arbejdsstedsniveau må tages med et vist forbehold. For
kombinerede firmaer forudsætter metoden således, at de enkelte arbejdssteder som udgangspunkt
har regnskabstal pr. årsværk, der svarer til gennemsnittet for alle ukombinerede firmaer i samme
ejerform og branche. Kun hvis alle arbejdssteder i et kombineret firma har branche inden for de
erhverv, der haves normtal for, er det muligt at efterregulere, så de endelig tildelte tal på
arbejdsstedsniveau summer op til firmaets totaltal.

3.6 Korrektion
Ikke relevant for denne statistik.
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4 Relevans
Anvendelsesområder: Driftsøkonomiske og geografiske analyser, og derudover benyttes
statistikkens grunddata som et meget væsentligt input til beregning af nationalregnskabet. Brugere:
Offentlige myndigheder, Eurostat, brancheorganisationer, private firmaer, politikere, økonomer,
journalister og studerende.

4.1 Brugerbehov
•
•

Brugere: Offentlige myndigheder, Eurostat, brancheorganisationer, private firmaer,
politikere, økonomer, forskere, journalister og studerende.
Anvendelsesområder: Driftsøkonomiske og geografiske analyser, og derudover benyttes
statistikkens grunddata som et meget væsentligt input til beregning af nationalregnskabet.

4.2 Brugertilfredshed
Der er ikke gennemført en bruger tilfredshedsundersøgelse.

4.3 Fuldstændighed af data
Nogle tal offentliggøres ikke pga. diskretioneringshensyn.

5 Præcision og pålidelighed
Statistikken giver et pålideligt billede af det danske erhvervslivs økonomiske situation.
Mest sikker er statistikken på firmaniveau, da årsregnskaberne laves på dette niveau. På
arbejdsstedsniveau vurderes det også, at de offentliggjorte tal på hovedbranche- og landsdelsniveau
er pålidelige på trods af en vis usikkerhed.

5.1 Samlet præcision
Nogle af oplysningerne i regnskabsstatistikken er mere detaljerede end de poster, der kræves ifølge
Årsregnskabsloven. Det gælder fx. oplysninger om energiforbrug. Det kan betyde, at
virksomhederne kan have svært ved give disse oplysninger, og det er derfor sandsynligt, at data
vedr. disse oplysninger er undervurderet.
Investeringsoplysninger fremgår heller ikke direkte af poster på regnskaber, der følger
Årsregnskabsloven, men de kan som regel udledes af en tabel i noterne til regnskabet. Man må
derfor også påregne en vis sandsynlighed for, at investeringerne er undervurderet blandt de firmaer,
som udfylder og indsender spørgeskemaer til Danmarks Statistik. Først fra og med 2005 fås der fra
SKAT oplysninger om investerings til- og afgang, så pålideligheden af investeringerne må antages at
blive bedre fra dette år.
Regnskabsstatistikken er mere usikker på arbejdsstedsniveau end på firmaniveau, idet
fordelingsmetoden hviler på antagelser. På trods af usikkerheden vurderes det dog, at oplysningerne
er pålidelige på hovedbranche- og landsdelsniveau.
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5.2 Stikprøveusikkerhed
Hovedgrundlaget for tallene (undtagen antal firmaer, årsværk og beskæftigede) er
spørgeskemaoplysninger indhentet for en stikprøve af firmaer og SKAT-oplysningerne. En stikprøve
vil ikke give et præcist billede af populationen, og derfor vil tallene være behæftet med en vis
stikprøveusikkerhed. Herudover er tallene behæftet med en måleusikkerhed. Denne måleusikkerhed
er ikke inddraget i beregningerne af usikkerheden.

5.3 Anden usikkerhed
Usikkerhed som følge af bortfald er søgt minimeret bl.a. ved gentagne rykninger ved manglende
indberetninger. Forkert indberettede tal og misforståelser, er søgt minimeret ved kontrol af de
indberettede tal.
Til beregning af sikkerhedsintervaller (konfidensintervaller) anvendes den spredning, som kan
observeres blandt de indberettede data. Spredningen er et mål for variationen i oplysningerne fra de
enkelte firmaer, jo større spredning, jo større variation. Den beregning, som er foretaget for at
beregne spredningen og dermed sikkerhedsintervallet, tager højde for stikprøven og de ekstra
oplysninger fra SKAT. Denne specielle kombination af en stikprøve og ekstra oplysninger fra SKAT
gør, at der ikke kan anvendes standardberegninger og formler, når spredningen skal beregnes. Når
man har oplysninger fra to kilder, er det ikke muligt at beregne spredningen eksakt – men kun
tilnærmet. Metoden, der er valgt til at beregne tilnærmede værdier for spredningen, er at udtage
stikprøver i stikprøven (Jackknife-metoden). 95 pct. sikkerhedsintervaler.

5.4 Kvalitetsstyring
Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i
Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende
implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks
for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central
kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

5.5 Kvalitetssikring
Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of
Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework
(QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale
tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder.
Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen
indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

5.6 Kvalitetsvurdering
Generelt vurderes kvaliteten af statistikken til at være høj.

5.7 Revisionspolitik
Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks
Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle
statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.
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5.8 Praksis for revisioner
Ved større metodeomlægninger eller konstatering af fejl, kan tallene revideres.

6 Aktualitet og punktlighed
Statistikken på både firma- og arbejdsstedsniveau publiceres normalt ca. 14 måneder efter sidste
regnskabsafslutningstidspunkt og normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal
Statistikken på både firma- og arbejdsstedsniveau publiceres normalt ca. 14 måneder efter sidste
regnskabsafslutningstidspunkt.

6.2 Publikationspunktlighed
Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

7 Sammenlignelighed
Regnskabsstatistikken på firmaniveau er sammenlignelig med den indtil 1998 publicerede
regnskabsstatistik, der alene var baseret på data fra SKAT. Derudover udarbejdes en række
statistikker, der belyser dele af virksomhedens regnskaber. Som eksempler kan nævnes
omsætningsstatistikken, varestatistikken for industrien, ordre- og omsætningsstatistik for
industrien. Disse statistikker er ikke direkte sammenlignelige med regnskabsstatistikken pga.
forskelle i enhedsafgrænsning, dækningsgrad og definitioner.

7.1 International sammenlignelighed
Der leveres hvert år data til EU's statistikbureau, Eurostat. Her leveres også nogle specielle
aggregater, som ikke offentliggøres nationalt. Data for samtlige EU-lande kan findes på
Eurostats hjemmeside. Det vurderes, at der er god sammenlignelighed på tværs af landene,
idet statistikkerne bør være produceret efter fælles retningslinjer og principper.
7.2 Sammenlignelighed over tid
Statistikken på firmaniveau på samme grundlag som nu findes tilbage til 1994 for bygge- og
anlægsvirksomhed samt detailhandel, til 1995 for industri, til 1998 for engroshandel og tilbage til
1999 for øvrige byerhverv. Fra og med år 2000 er beregningsmetoden ændret for firmaer, der højst
har ansat 1 årsværk, og hvor der ikke haves oplysninger fra spørgeskema eller fra SKAT. Ændringen
anses for at gøre tallene for disse firmaer mere pålidelige, men vanskeliggør en sammenligning med
tidligere år, især på områder hvor denne firmatype udgør en væsentlig andel.
En ny årsregnskabslov trådte i kraft fra og med 2002. Blandt de vigtigste ændringer i forhold til
tidligere kan nævnes:
a) Immaterielle og finansielle aktiver samt finansielt leasede aktiver skal i højere grad end tidligere
optages på balancen, og det skal som hovedregel ske til markedsværdi, hvor der tidligere var
mulighed for straksafskrivning eller værdisættelse til historiske kostpriser og lign.

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

11 / 15

b) Igangværende arbejder for fremmed regning flyttes fra varebeholdningen til tilgodehavender.
Den tidligere regnskabsstatistik for industrien, som ophørte med året 1994, omfattede alle
industrivirksomheder med mindst 20 beskæftigede, mens den nye statistik dækker alle
virksomheder uanset størrelse. Derfor er de to statistikker ikke umiddelbart sammenlignelige.
På arbejdsstedsniveau findes sammenlignelige oplysninger tilbage til 1995 for bygge- og
anlægsvirksomhed samt detailhandel og industri, til 1998 for engroshandel og til 1999 for øvrige
byerhverv.
Inaktive firmaer samt firmaer med meget begrænset aktivitet indgår ikke i statistikken.
Aktivitetsgrænsen for at medtages som reelt aktiv erhvervsvirksomhed er væsentligt forhøjet fra og
med 1999. Indtil 1998 var kravet, at et firma i statistikken skulle have lønnet beskæftigelse eller en
årlig omsætning på mindst 20.000 kr. Fra år 1999 er reelt aktive firmaer afgrænset til, at
statistikkerne kun skal indeholde firmaer, hvor der præsteres en arbejdsindsats på mindst ½
årsværk. Denne afgrænsning er operationaliseret på den måde, at regnskabs-statistikken fra år 1999
indeholder de firmaer, som har haft ATP-indbetalinger svarende til mindst ½ årsværk for ansatte
lønmodtagere og/eller har haft en beregnet indtjening af en vis størrelse. Indtjeningen er beregnet
ud fra omsætningen. Den omsætning, der svarer til en given indtjening, varierer meget fra branche
til branche, og det kræver derfor forskellig omsætning i de forskellige brancher, for at firmaet skal
indgå i statistikken. I brancher inden for engroshandel er omsætnings-grænsen i 2011 typisk på over
400.000 kr., mens den for brancher inden for industrien typisk er over 250.000 kr. Ændringen i
aktivitetsgrænsen bevirker en kraftig reduktion i antallet af firmaer og arbejdssteder og en mindre
reduktion i antallet af beskæftigede. Derimod er påvirkningen af regnskabstallene i de enkelte
brancher minimal.
Danmarks Statistik har tidligere vha. spørgeskemaer udarbejdet regnskabsstatistik for industri,
bygge og anlæg samt handelserhverv. Bortset fra regnskabsstatistik for industri blev disse
statistikker nedlagt i forbindelse med, at det fra 1986 blev obligatorisk for erhvervsvirksomhederne
at indberette standardiserede regnskabsoplysninger til skattemyndighederne (SKAT). Dette system
er imidlertid siden blevet kraftigt amputeret både mht. antal indberettere og antal regnskabsposter,
der skal indberettes. For at kunne opfylde de nationale formål med en regnskabsstatistik og
samtidig danne grundlag for indberetninger af regnskabsoplysninger til Eurostat har det derfor
været nødvendigt, at etablere en regnskabsstatistik, der udover oplysninger fra SKAT, også bygger
på spørgeskema-udarbejdede oplysninger fra firmaer.
Fra og med 2005 fås flg. oplysninger fra SKAT: omsætning, vareforbrug, afskrivninger, ordinært
resultat før finansiering og ekstraordinære poster, årets resultat før skat, selskabsskat,
anlægsaktiver i alt, varebeholdning i alt, egenkapital, aktiver/passiver i alt, investeringstilgang og
investeringsafgang. Disse regnskabsoplysninger skal indberettes af selskaber med en årsomsætning
mellem ½ og 100 mio. kr. og af personligt ejede firmaer med en årsomsætning mellem 0,3 og 25
mio. kr. som en del af deres selvangivelse. Derudover fås fra SKAT arbejdsgivernes indberetning af
lønudbetalingen til deres ansatte.
Den nye regnskabsstatistik dækker for året 1994 bygge og anlæg og detailhandel. Fra 1995 dækkes
også industri, idet den tidligere udelukkende spørgeskemabaserede regnskabsstatistik for industri
blev omlagt til den nye statistik. Fra 1998 dækkes desuden engroshandel og fra 1999 de øvrige
private byerhverv, således at alle sekundære og tertiære erhverv herefter er dækket.
Der offentliggøres årligt på firmaniveau, og fra og med 1995 offentliggøres desuden en årlig
regionalfordelt regnskabsstatistik, som refererer til arbejdsstedsniveauet.
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7.3 Sammenhæng med anden statistik
Regnskabsstatistikken på firmaniveau er sammenlignelig med den indtil 1998 publicerede
regnskabsstatistik, der alene var baseret på data fra SKAT. Derudover udarbejdes en række
statistikker, der belyser dele af virksomhedens regnskaber. Som eksempler kan nævnes
omsætningsstatistikken, varestatistikken for industrien, ordre- og omsætningsstatistik for
industrien. Disse statistikker er ikke direkte sammenlignelige med regnskabsstatistikken pga.
forskelle i enhedsafgrænsning, dækningsgrad og definitioner.

7.4 Intern konsistens
Ikke relevant for denne statistik.

8 Tilgængelighed
Tallene offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik og Danmarks Statistikbank. Tallene
offentliggøres også i årspublikationerne Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

8.1 Udgivelseskalender
Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

8.2 Udgivelseskalender - adgang
Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning
Statistikker offentliggøres altid kl. 09:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen
uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer
mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne
publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

8.4 NYT/Pressemeddelelse
Tallene offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik.

8.5 Publikationer
Tallene offentliggøres årligt i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

8.6 Statistikbanken
Tallene offentliggøres årligt i Statistiskbanken.
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8.7 Adgang til mikrodata
Statistikkens grunddata er lagret på årsfiler indeholdende et komplet sæt af variable for hvert eneste
firma dækket af statistikken. Dette giver stor fleksibilitet mht. anvendelsen, ikke mindst til
serviceopgaver. Desuden findes sumdatasæt med fordeling efter branche, ejerform, størrelsesgruppe
og geografi.

8.8 Anden tilgængelighed
Statistikkens grunddata er lagret på årsfiler indeholdende et komplet sæt af variable for hvert eneste
firma dækket af statistikken. Dette giver stor fleksibilitet mht. anvendelsen, ikke mindst til
serviceopgaver.

8.9 Diskretioneringspolitik
I udarbejdelsen af statistikken følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

8.10 Diskretionering og databehandling
I udarbejdelsen af Regnskabsstatistikken følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

8.11 Reference til metodedokumenter
Detaljeret dokumentation af indholdet findes på Danmarks Statistiks hjemmeside.

8.12 Dokumentation af kvalitetssikring
Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i
deltajeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for
kvalitet.

9 Administrative oplysninger
Administrativt er statistikken placeret i kontoret Erhvervslivets Udvikling. Den statistikansvarlige er
Charlotte Hansen, tlf. 3917 3177, e-mail: chh@dst.dk

9.1 Organisation
Danmarks Statistik

9.2 Kontor, afdeling
Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik

9.3 Kontaktpersonens navn
Charlotte Hansen
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9.4 Kontaktpersonens funktion
Statistikansvarlig

9.5 Adresse
Sejrøgade 11, 2100 København Ø

9.6 E-mailadresse
chh@dst.dk

9.7 Telefonnummer
3917 3177

9.8 Faxnummer
39 17 39 99
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