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Datagrundlag 

På baggrund af firmastatistikken 2010 dannes oplysninger om samlet 
omsætning i Små og Mikrovirksomheder(SMV), defineret som 
virksomheder i den private sektor med under 50 fuldtidsansatte, og under 
eller lig 75. mio. i omsætning i 2010, samt samlet omsætning for 
virksomheder i den private sektor i 2010. Dermed gives SMV’ers andel 
af den samlede omsætning indenfor de brancher der dækkes af 
omsætningsoplysninger i firmastatistikken. 
 
Data udtrækkes og kategoriseres efter følgende: 
where GF_funk_kode_1='80'; 
If GF_oms_3 > 75000000 or GF_aarsv_2 ge 50 then 
Size='Øvrige vriksomheder'; 
If GF_oms_3 le 75000000 and GF_aarsv_2 < 50 then 
Size='SMV'; 
 
Data er afgrænset til private virksomheder (funktionskode 80). 
Oplysninger om omsætning fra en række branche er ikke inkluderet i 
firmastatistikken, og private virksomheder indenfor disse brancher er 
derfor i praksis udelukket af analysen. Det drejer sig om: 
pengeinstituter, finansvirksomheder, forsikring, og tilknyttede 
hjælpebrancher(DB07 641900-663000), Offentlig forvaltning, forsvar, 
Socialsikring og undervisning (841100-855900) ,Hospitaler(861000), 
institutionsionsophold og sociale foranstaltninger (871010-889990), 
biblioteker og arkiver (910110-910120), sportsanlæg og sportsklubber 
(931100-931200 samt 931900) organisationer og foreninger (941100-
949900) private husholdninger, ekstraterritoriale organisationer og 
uoplyste (970000-999999) 

Anvendte registre 

Datakonstruktion 

Dataafgrænsning 



Datakontrol og kommentarer  
Idet Danmarks Statistik ikke benytter SMV som afgrænsningskriterium 
ved offentliggørelse er data ikke direkte sammenligneligt med 
offentliggjort data. Samlet omsætning for alle virksomheder i alle 
sektorer i benyttet datasæt er sammenlignet med statistikbankens tabel 
GF2. 
 
Omsætningen hentes primært fra regnskabsstatistikken. For de brancher, 
der ikke er dækket af regnskabsoplysninger, inddrages omsætningen fra 
statistikken over firmaers køb og salg, dvs. firmaernes 
momsindbetalinger. Det drejer sig om brancherne inden for landbrug, 
fiskeri, forlystelser og kultur. Desuden indeholder den generelle 
firmastatistik en omsætning for de selvstændige læger og tandlæger, som 
er udregnet i forhold til de beløb, der indbetales i forbindelse med 
lønsumsafgiften. 
 
Omsætningsbeløbet opgøres efter fradrag af prisnedslag, merværdi- og 
punktafgifter.  
 
Idet data ikke indeholder tidsserier giver ændringer i metode ikke 
databrud i de leverede tal. Kilde til omsætningsoplysninger varierer dog 
afhængig af branche (se afsnittet ”omsætning i firmastatistikken”) 
 
Der var ikke behov for at tilbageholde data af diskretionshensyn. 

Mere information  

Data er leveret som:  excelark via email 
 
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med denne serviceopgave, er du 
velkommen til at kontakte Ott, Christian Raunkjær på e-post 
CRA@dst.dk eller på tlf.: 3917 3642 
 
Danmarks Statistiks Kundecenter www.dst.dk/kundecenter udfører 
statistik- og analyseopgaver mod betaling og er den centrale indgang til 
servicemedarbejdere i Danmarks Statistik. Hent information eller 
rådgivning i forbindelse med skræddersyede opgaver ved henvendelse til 
Kundecenter på tlf.: 39 17 35 44 eller e-post kundecenter@dst.dk 
Statistikbanken www.statistikbanken.dk indeholder gratis detaljeret 
officiel statistik, som beskriver det danske samfund. Danmarks Statistiks 
produktion dækker over ca. 250 emneområder eller produkter. Disse 
produkter er organiseret i 17 emnegrupper. Hvert statistikprodukt er 
beskrevet i varedeklarationer. Find mere information på 
www.dst.dk/varedeklarationer 
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