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50 af de største koncerner i 

Danmark

I udvælgelsen vægter 

udenrigshandel med varer og 

tjenester højt

Den generelle kompleksitet i 

koncernen - Både i Danmark og 

i udland

Hvem taler vi om
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Dette er kun et billede



Hvilke enheder laves der statistik på
- enheder kommer fra Erhvervsregisteret - ESR
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� En kopi af CVR, men også tilføjet nogle statistiske variable

� Online opdateret – men vi fastfryser til statistisk anvendelse 

PARB

JURØK
SE nr. 1

SE nr. 2

SE nr. 3

Koncern

Faglig 

enhed 

Kopi af

Erhvervssystemet
SKAT

Kopi af CVR  
Erhvervs-
styrelsen

Danmarks Statistik



Juridisk 

enhed

Information om JUR enheder er i praksis den primære kilde til ESR – i 

Danmark og de fleste andre lande, men …

JUR enheder er lovmæssige konstruktioner og reflekterer ikke altid den 

”økonomiske virkelighed”. Der kan være fx juridiske eller finansielle 

fordele ved at opdele sig i flere juridiske enheder, som i et statistisk 

perspektiv ikke kan betragtes isoleret.

Hvad er en økonomisk enhed
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Øko-

nomisk

enhed

Den mindste kombination af juridiske enheder …

som producerer varer eller tjenester …

og som i et vist omfang har fri beslutningsret m.h.t. anvendelsen af sine 

ressourcer i den daglige drift (automoni-kriteriet).

Den kan have én eller flere aktiviteter … 

på én eller flere geografiske beliggenheder.



Koncern A – administrative enheder
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Koncern A – statistiske enheder
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Koncern A – efter profilering
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Ok AB
Br 28.11

Arb 1
Br 28.11

Arb 2
Br.28.11

Arb 3
Br.46.69

Ok AB

Br 28.11

Arb 1

Br 28.11

Arb 2

Br.28.11

Arb 3

Hvis arbejdssteder Arb 1 + Arb 2 
ligger på forskellige adresser.

Hvis Arb 3 har handel med 
handelsvarer der ikke produceres i 
koncernen

2 Hvis arbejdssteder Arb 1 + Arb 2 
ligger på forskellige adresser.

Hvis Arb 3 kun handler eller 
overvejende handler med egen 
producerede varer fra 
koncernen



Bedre

Hurtigere 

Lettere  

Hvad betyder det for koncernen
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Dialog med 
Danmarks Statistik

En kontakt i Danmarks Statistik

Koordineret fejlsøgning

Koordinerede henvendelser

Mindre oplevet byrde

Færre skemaer?



For at få bedre og mere retvisende statistikker

Bedre brancher på aktiviteter

Mindre dobbelttælling – Intern handel

Hvorfor
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