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BILAG A

KAPITEL 2: ENHEDER OG DERES GRUPPERING

2.01 Et lands økonomi er et system, hvor institutioner og mennesker indgår i et samspil 
gennem udveksling og overførsler af varer, tjenester og betalingsmidler (f.eks. 
penge) med henblik på produktion og forbrug af varer og tjenester.

I økonomien er de enheder, der indgår i samspillet, økonomiske enheder, der kan eje 
aktiver, stifte gæld og udøve økonomiske aktiviteter og indgå transaktioner med 
andre enheder. De kaldes institutionelle enheder.

Det tjener flere formål at definere de enheder, der anvendes i nationalregnskabet. For 
det første er enhederne vigtige grundelementer, når økonomierne skal defineres i 
geografisk forstand, f.eks. stater, regioner og grupper af stater såsom monetære eller 
politiske unioner. For det andet er enhederne vigtige grundelementer, når der skal 
foretages en gruppering efter institutionelle sektorer. For det tredje er de afgørende 
ved fastlæggelsen af, hvilke strømme og beholdninger der skal registreres. 
Transaktioner mellem forskellige dele af den samme institutionelle enhed registreres 
i princippet ikke i nationalregnskabet.

2.02 De enheder og grupperinger af enheder, som anvendes i nationalregnskabet, skal 
defineres under henvisning til den type økonomisk analyse, de er beregnet til, og ikke 
ud fra de typer af enheder, der normalt anvendes i statistiske undersøgelser. 
Sidstnævnte enheder (f.eks. foretagender, holdingselskaber, faglige enheder, lokale 
enheder, offentlige forvaltningsenheder, nonprofitinstitutioner, husholdninger osv.) 
er undertiden ikke hensigtsmæssige til brug inden for nationalregnskabet, idet de er 
baseret på traditionelle kriterier af juridisk, administrativ eller regnskabsmæssig art.

Statistikerne skal tage hensyn til definitionerne af de analyseenheder, der er fastlagt i 
ENS, med henblik på at sikre, at alle oplysninger, der er nødvendige for at opstille 
data baseret på de analyseenheder, der anvendes i ENS, efterhånden kommer til at 
indgå i de undersøgelser, hvor dataene indsamles.

2.03 Karakteristisk for systemet er, at der anvendes typer af enheder svarende til tre måder 
at opdele økonomien på:

1) for at kunne analysere strømme og beholdninger er det vigtigt at vælge 
enheder, der gør det muligt at undersøge adfærdsmønstrene hos de økonomiske 
aktører

2) for at kunne analysere produktionsprocessen er det væsentligt at vælge 
enheder, der kan belyse sammenhænge af teknisk-økonomisk art, eller som 
afspejler lokale aktiviteter

3) for at kunne foretage regionale analyser er det nødvendigt med enheder, der 
afspejler lokale aktiviteter.
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Institutionelle enheder er defineret, så de opfylder den første af disse målsætninger. 
Adfærdsmønstre, se 1 ovenfor, kræver enheder, der afspejler alle deres institutionelle 
økonomiske aktiviteter.

Produktionsprocesserne, de teknisk-økonomiske sammenhænge og regionale 
analyser, se 2 og 3 ovenfor, kræver enheder som f.eks. lokale faglige enheder. Disse 
enheder beskrives senere i dette kapitel.

Før der gives en definition af de enheder, der anvendes i ENS, er det nødvendigt at 
afgrænse den nationale økonomi.

AFGRÆNSNING AF DEN NATIONALE ØKONOMI

2.04 De enheder, som udgør et lands økonomi, og hvis strømme og beholdninger 
registreres i ENS, er de residente enheder, dvs. de enheder, der har hjemsted i 
økonomien. Hver institutionel enheds hjemsted er det økonomiske område, hvor 
enheden har sit økonomiske interessecentrum. Disse enheder kaldes residente 
enheder uanset nationalitet og juridisk form, og uanset om de er til stede på det 
pågældende lands økonomiske område på det tidspunkt, hvor transaktionen 
gennemføres.

2.05 Det økonomiske område består af følgende:

a) det geografiske område, som faktisk administreres og kontrolleres økonomisk 
af en enkelt regering

b) toldfri zoner, herunder toldfri lagre og fabrikker under toldopsyn

c) det nationale luftrum, territorialfarvand og den del af kontinentalsoklen, der 
ligger i det internationale farvand, som er under landets overhøjhed

d) territoriale enklaver — dvs. geografiske områder beliggende i udlandet, og som 
i henhold til internationale traktater eller aftaler mellem stater anvendes af 
landets offentlige myndigheder (ambassader, konsulater, militærbaser, 
videnskabelige baser osv.)

e) forekomster af olie, naturgas osv. i internationalt farvand uden for landets 
kontinentalsokkel, som udnyttes af enheder, der er residente i landets område 
som defineret i ovenstående underafsnit.

Fiskerfartøjer, andre skibe, flydende platforme og luftfartøjer behandles i ENS som 
mobilt udstyr, hvad enten de ejes og/eller drives af residente enheder i landet eller 
ejes af ikke-residente enheder og drives af residente enheder. Transaktioner 
vedrørende ejendomsret (faste bruttoinvesteringer) og brug (udlejning, forsikring 
osv.) af mobilt udstyr henregnes til økonomien i det land, hvor henholdsvis ejeren
og/eller operatøren er resident. Finansiel leasing betragtes som en overdragelse af 
ejendomsretten.

Det økonomiske område kan være større eller mindre end det, der er defineret 
ovenfor. Som eksempel på et større område kan nævnes en valutaunion som Den 
Europæiske Monetære Union, og som et eksempel på et mindre område kan nævnes 
en del af et land, f.eks. en region.
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2.06 Det økonomiske område omfatter ikke eksterritoriale enklaver.

Til området henregnes desuden ikke dele af landets eget geografiske område, der 
anvendes af følgende organisationer:

1. andre landes offentlige myndigheder

2. EU-institutioner og -organer

3. internationale organisationer i henhold til internationale traktater mellem stater.

Områder, der anvendes af EU's institutioner og organer og internationale 
organisationer, er særskilte økonomiske områder. Karakteristisk for sådanne områder 
er, at det kun er institutionerne, der er residente.

2.07 "Økonomisk interessecentrum" angiver, at der findes en placering inden for det 
økonomiske område, hvor en enhed udøver økonomiske aktiviteter og transaktioner i 
betydeligt omfang, enten tidsubegrænset eller over en længere, tidsbegrænset periode 
(et år eller mere). Ejendomsret til jord og bygninger inden for det økonomiske 
område betragtes som tilstrækkeligt til, at ejeren har et økonomisk interessecentrum 
på området.

Foretagender er næsten altid tilknyttet kun en enkelt økonomi. Skattemæssige og 
andre juridiske krav medfører ofte, at der anvendes en særskilt juridisk enhed for 
aktiviteterne i hvert juridisk område. Derudover anvendes en selvstændig 
institutionel enhed til statistiske formål, når en enkelt juridisk enhed har væsentlige 
aktiviteter på to eller flere områder (f.eks. i forbindelse med filialer, ejendomsret til 
jord og foretagender, der opererer i flere områder). Når sådanne juridiske enheder 
splittes op, er hjemstedet for hvert af de foretagender, der herefter regnes med, klart. 
"Økonomisk interessecentrum" betyder ikke, at enheder med væsentlige aktiviteter i 
to eller flere områder ikke længere bør splittes op.

Hvis et foretagende ikke har nogen fysisk dimension, bestemmes dets hjemsted ud 
fra det økonomiske område, efter hvis lovgivning foretagendet er oprettet eller 
registreret.

2.08 Enheder, der anses for residente i et givet land, opdeles i følgende grupper:

a) enheder, hvis aktivitet er produktion, finansiering, forsikring eller omfordeling, 
for så vidt angår alle deres transaktioner, undtagen transaktioner vedrørende 
ejendomsret til jord og bygninger

b) enheder, hvis hovedaktivitet er forbrug, for så vidt angår alle deres 
transaktioner, undtagen transaktioner vedrørende ejendomsret til jord og 
bygninger

c) alle enheder i deres egenskab af ejere af jord eller bygninger, med undtagelse 
af ejere af eksterritoriale enklaver, der udgør en del af andre landes 
økonomiske område, eller som er selvstændige stater.
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2.09 For andre enheder end husholdninger kan der med hensyn til alle deres transaktioner 
undtagen dem, der vedrører ejendomsret til jord og bygninger, skelnes mellem 
følgende to tilfælde:

a) Aktiviteterne udøves udelukkende på landets økonomiske område: Enheder, 
der udøver sådanne aktiviteter, er residente enheder i det pågældende land.

b) Aktiviteterne udøves i et år eller derover, i flere landes økonomiske områder: 
Kun den del af enheden, der har et økonomisk interessecentrum inden for 
landets økonomiske område, anses for at være en resident enhed i det 
pågældende land.

En resident institutionel enhed kan være en fiktiv resident enhed, for så vidt angår 
den aktivitet, der udøves i landet i mere end et år, af en enhed, der er resident i et 
andet land. Hvis aktiviteten udføres i mindre end et år, forbliver aktiviteten en del af 
de aktiviteter, der udføres af den producerende institutionelle enhed, og der 
registreres ikke en særskilt institutionel enhed. Hvis aktiviteten er ubetydelig, selv 
om den varer længere end et år, og vedrører installation af udstyr i udlandet, 
registreres der ikke nogen separat enhed, og aktiviteterne registreres som hørende 
under den producerende institutionelle enhed.

2.10 Husholdninger, der har et økonomisk interessecentrum i landet, er residente enheder, 
undtagen i deres egenskab af ejere af jord og bygninger. De er residente, selv om de 
opholder sig i udlandet i perioder på under et år. Disse omfatter navnlig følgende 
grupper:

a) grænsearbejdere, dvs. personer, som dagligt krydser grænsen for at arbejde i et 
naboland

b) sæsonarbejdere, dvs. personer, som forlader landet i adskillige måneder alt 
efter årstiden, men i mindre end et år, for at arbejde i et andet land

c) turister, patienter, studerende, embedsmænd på tjenesterejse, forretningsfolk, 
sælgere, kunstnere, og besætningsmedlemmer, som rejser i udlandet

d) lokalt ansatte, der arbejder i eksterritoriale enklaver i udlandet

e) ansatte ved EU's institutioner samt ved internationale civile eller militære 
organisationer, som har hovedkvarter i eksterritoriale enklaver

f) officielle repræsentanter, civile eller militære, for landets regering (herunder 
disses husholdninger), der er bosat i territoriale enklaver.

Studerende betragtes altid som residenter, uanset varigheden af deres studier i 
udlandet.

2.11 Alle enheder i deres egenskab af ejere af jord og/eller bygninger, som udgør en del af 
det økonomiske område, er residente enheder eller fiktive residente enheder i det 
land, hvor jorden eller bygningerne er beliggende.
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DE INSTITUTIONELLE ENHEDER

2.12 Definition: En institutionel enhed er en økonomisk enhed, der er kendetegnet ved fri 
beslutningsret i udøvelsen af dens hovedfunktion. En resident enhed betragtes som 
en institutionel enhed i det økonomiske område, hvor den har sit økonomiske 
interessecentrum, hvis den har fri beslutningsret og enten fører et fuldstændigt 
regnskab eller kan udarbejde et fuldstændigt regnskab.

En enhed har fri beslutningsret, hvad angår dens hovedfunktion, hvis den:

a) har ret til at eje varer eller aktiver for egen regning og vil kunne overdrage og 
få overdraget ejendomsretten til varer og aktiver i transaktioner med andre 
institutionelle enheder

b) kan træffe økonomiske beslutninger og udøve økonomiske aktiviteter, som den 
selv har det direkte juridiske ansvar for

c) kan stifte gæld på egne vegne, påtage sig andre eller yderligere forpligtelser 
samt indgå aftaler

d) kan føre et fuldstændigt regnskab, hvori der foretages en regnskabsmæssig 
registrering af alle transaktioner, som har fundet sted i regnskabsperioden, samt 
opstille en statuskonto for aktiver og passiver.

2.13 Nedenstående principper er gældende, hvor en enhed ikke opfylder kriterierne for 
institutionelle enheder:

a) Husholdninger anses for at have fri beslutningsret, hvad angår deres 
hovedfunktion, og er derfor institutionelle enheder, selv om de ikke fører et 
fuldstændigt regnskab.

b) Enheder, der ikke fører et fuldstændigt regnskab, og som ikke i givet fald kan 
udarbejde et fuldstændigt regnskab, er ikke institutionelle enheder.

c) Enheder, som, selv om de fører et fuldstændigt regnskab, ikke har fri 
beslutningsret, henregnes under de enheder, de er underlagt.

d) Enheder behøver ikke at offentliggøre regnskaber for at være institutionelle 
enheder.

e) Enheder, der er en del af en gruppe af enheder, som beskæftiger sig med 
produktion, og som fører et fuldstændigt regnskab, betragtes som institutionelle
enheder, selv om de har overdraget dele af deres frie beslutningsret til en 
central organisation (hovedsædet) med ansvar for den overordnede ledelse af 
gruppen. Selve hovedsædet betragtes som en separat institutionel enhed 
uafhængig af de enheder, den styrer.

f) Kvasiselskaber er enheder, der fører et fuldstændigt regnskab og er ikke 
juridiske enheder. Deres økonomiske og finansielle adfærd er imidlertid 
forskellig fra deres ejeres og svarer til den, der kendetegner selskaber. De 
betragtes som havende fri beslutningsret og som separate, institutionelle 
enheder.
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Hovedsæder og holdingselskaber

2.14 Hovedsæder og holdingselskaber er institutionelle enheder. Der er tale om følgende 
to typer:

1) Et hovedsæde er en enhed, der udøver ledelsesmæssig kontrol over sine filialer. 
Hovedsæder henregnes til den del af sektoren ikke-finansielle selskaber, som deres 
filialer overvejende henhører under, medmindre alle eller de fleste af deres filialer er 
finansielle selskaber; i så fald behandles de pr. konvention som finansielle 
hjælpeenheder (S.126) i sektoren finansielle selskaber.

Hvis der både er tale om ikke-finansielle og finansielle filialer, bestemmes 
sektorklassifikationen ud fra, hvor værditilvæksten er størst.

Hvis hovedsædet udøver erhvervsvirksomhed og denne erhvervsaktivitet er 
hovedaktiviteten, klassificeres hovedsædet i erhvervssektoren.

Hovedsæder er beskrevet i ISIC Rev. 4, section M, class 7010 (NACE rev. 2, 
hovedafdeling M, undergruppe 70.10):

Denne undergruppe omfatter tilsyn med og forvaltning af andre af selskabets eller 
foretagendets enheder; varetagelse af strategisk eller organisatorisk planlægning og 
beslutningstagning i selskabet eller foretagendet; udførelse af den driftsmæssige 
kontrol og daglige administration af de relaterede enheder.

2) Et holdingselskab, der ejer aktiverne i datterselskaber, men som ikke udøver 
forvaltningsaktiviteter, er en koncerntilknyttet finansiel institution (S.127) og 
klassificeres som et finansielt selskab.

Holdingselskaber er beskrevet som følger i ISIC Rev. 4, Section K, class 6420 
(NACE rev. 2, hovedafdeling K, undergruppe 64.20):

Denne undergruppe omfatter aktiviteter udøvet af holdingselskaber, dvs. enheder, 
der ejer aktiverne (en kontrollerende andel) i en gruppe datterselskaber, og hvis 
hovedaktivitet er at eje gruppen. Holdingselskaberne i denne undergruppe udfører 
ikke andre tjenester for de virksomheder, som de har andel i, dvs. de forvalter eller 
leder ikke andre enheder.
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Grupper af selskaber

2.15 Større grupper af selskaber opstår, når et moderselskab kontrollerer flere 
datterselskaber, som så igen kan kontrollere deres egne datterselskaber og så 
fremdeles. Hvert medlem af gruppen behandles som en separat institutionel enhed, 
hvis den opfylder definitionen på en institutionel enhed.

2.16 En af fordelene ved ikke at behandle grupper af selskaber som en enkelt institutionel 
enhed, er, at grupper ikke altid er stabile over tid og heller ikke lette af identificere i 
praksis. Det kan være vanskeligt at indhente oplysninger om grupper, hvis aktiviteter 
ikke er snævert integrerede. Mange grupper er for store og heterogene til at blive 
behandlet som enkelte enheder, og deres størrelse og sammensætning kan ændre sig i 
tidens løb som følge at fusioner og overtagelser.

SPE'er

2.17 En SPE (special purpose entity) eller SPV (special purpose vehicle) er normalt et 
selskab med begrænset ansvar eller et kommanditselskab, der er oprettet for at 
opfylde begrænsede, særlige eller midlertidige målsætninger, for at isolere en 
økonomisk risiko og en bestemt skattemæssig risiko eller reguleringsmæssig 
usikkerhed.

2.18 Der er ingen fælles definition på en SPE, men nogle af følgende kendetegn er 
typiske:

a) De har ingen ansatte og ingen ikke-finansielle aktiver.

b) Deres fysiske tilstedeværelse er begrænset til et postkasseselskab som 
bekræftelse på deres registreringssted.

c) De er altid tilknyttet et andet selskab, ofte som datterselskab.

d) De er residente i et andet område end de tilknyttede selskaber. Hvis et 
foretagende ikke har nogen fysisk substans, er det det økonomiske område, i 
henhold til hvis lovgivning foretagendet er registreret, der er bestemmende for, 
hvor det er resident.

e) De ledes af ansatte i et andet selskab, som kan være tilknyttet eller ej. SPE'en 
betaler gebyrer for de tjenester, den får, og forlanger til gengæld et gebyr af sit 
moderselskab eller andet tilknyttet selskab til dækning af disse omkostninger. 
Dette er den eneste produktion, SPE'en er involveret i, selv om den ofte påtager 
sig gældsforpligtelser på sin ejers vegne og sædvanligvis modtager 
investeringsindkomst og kapitalgevinster af de aktiver, den ejer.

2.19 Uanset om en enhed har alle af disse kendetegn eller ingen af dem, og uanset om den 
betegnes som en SPE eller noget lignende eller ej, behandles den på samme måde 
som enhver anden institutionel enhed, idet den henregnes til en sektor eller en
branche efter dens hovedaktivitet, medmindre SPE'en ikke har nogen selvstændig 
handleevne.

2.20 Koncerntilknyttede finansielle institutioner, kunstige datterselskaber og SPE'er under 
sektoren offentlig forvaltning og service uden selvstændig handleevne henregnes 
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således til den sektor, som det organ, der kontrollerer dem, henhører under. Dette 
gælder dog ikke, hvis de er ikke-residente, og de er oprettet adskilt fra det organ, der 
kontrollerer dem. I forbindelse med offentlig forvaltning og service skal 
datterselskabets aktiviteter dog fremgå af regnskaberne for offentlig forvaltning og 
service.

Koncerntilknyttede finansielle institutioner

2.21 Et holdingselskab, der blot ejer aktiverne i datterselskaber er et eksempel på en 
koncerntilknyttet finansiel institution (se 2.27 2). Blandt andre enheder, der 
behandles som koncerntilknyttede finansielle institutioner, kan nævnes enheder, der 
har SPE'ers kendetegn som beskrevet ovenfor, herunder investeringsforeninger og 
pensionskasser og enheder, der anvendes til at besidde og forvalte formuegoder for 
enkeltpersoner eller familier, besidde aktiver med henblik på securitisation og 
udstede gældsværdipapirer på vegne af tilknyttede selskaber (et sådant selskab kan 
kaldes et conduitselskab eller et gennemstrømningsselskab) og 
securitisationsinstrumenter samt udføre andre finansielle opgaver.

2.22 Graden af uafhængighed af moderselskabet kan fremgå af muligheden for at udøve 
en reel kontrol over dets aktiver og passiver, dvs. i hvilket omfang enheden bærer 
risikoen og høster fordelene ved aktiverne og passiverne. Sådanne enheder 
klassificeres i sektoren finansielle selskaber.

2.23 En enhed af denne type, der ikke kan handle uafhængigt at sit moderselskab og blot 
passivt besidder aktiver og passiver (beskrives sommetider som værende på 
autopilot), behandles kun som en separat institutionel enhed, hvis den er resident i en 
anden økonomi end moderselskabets. Hvis den er resident i samme økonomi som 
moderselskabet, behandles den som et "kunstigt datterselskab" som beskrevet 
nedenfor.

Kunstige datterselskaber

2.24 Et datterselskab, der ejes 100 procent af et moderselskab, kan oprettes for at yde 
tjenester over for moderselskabet eller andre selskaber i samme gruppe, for at undgå 
skat, for at minimere forpligtelser i tilfælde af konkurs eller for at opnå andre 
tekniske fordele i henhold til den gældende skatte- eller selskabslovgivning i et 
bestemt land.

2.25 Generelt opfylder disse typer enheder ikke definitionen på en institutionel enhed, 
fordi de mangler evnen til at handle uafhængigt af deres moderselskab og kan være 
underlagt restriktioner for besiddelse af eller transaktioner med aktiver, der er opført 
på deres statuskonti. Omfanget af deres produktion og den pris, de får for den, 
bestemmes af moderselskabet, som (eventuelt sammen med andre selskaber i samme 
gruppe) er deres eneste kunde. De behandles således ikke som separate institutionelle 
enheder, men behandles som en integreret del af moderselskabet, og deres 
regnskaber konsolideres med moderselskabets, medmindre de er residente i en anden 
økonomi end moderselskabet.

2.26 Der sondres mellem kunstige datterselskaber som beskrevet ovenfor og enheder, der 
kun udøver hjælpeaktiviteter. Hjælpeaktiviteter er begrænset til den type 
servicefunktioner, som så at sige alle foretagender har brug for i et vist omfang, 
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f.eks. rengøring, føring af lønregnskab eller tilvejebringelse af it-infrastrukturen for 
foretagendet (se 1.13).

SPE'er (special purpose entities) under sektoren offentlig forvaltning og service

2.27 Sektoren offentlig forvaltning og service kan også oprette særlige enheder med 
kendetegn og funktioner, der svarer til koncerntilknyttede finansielle institutioners og 
kunstige datterselskabers. Sådanne enheder har ikke bemyndigelse til at handle 
uafhængigt, og det er begrænset, hvilke transaktioner de kan involvere sig i. De 
bærer ikke risikoen og høster ikke fordelene ved de aktiver og passiver, de besidder. 
Hvis sådanne enheder er residente, behandles de som en integrerende del af sektoren 
offentlig forvaltning og service og ikke som separate enheder. Hvis de ikke er 
residente, behandles de som separate enheder. De transaktioner, som de gennemfører 
i udlandet, afspejles i tilsvarende transaktioner med den offentlige forvaltning og 
service. En enhed, der optager lån i udlandet, anses derfor for at låne det samme 
beløb til den offentlige forvaltning og service og på de samme betingelser som det 
oprindelige lån.

2.28 Sammenfattende konsolideres regnskaberne for SPE'er uden selvstændig handleevne 
med moderselskabet, medmindre de er residente i en anden økonomi end 
moderselskabet. Der er en enkelt undtagelse fra denne generelle regel, nemlig når en 
ikke-resident SPE oprettes af den offentlige forvaltning og service.

2.29 Ved fiktive residente enheder forstås:

a) de dele af ikke-residente enheder, som har et økonomisk interessecentrum på 
landets økonomiske område (dvs. som i de fleste tilfælde foretager økonomiske 
transaktioner i et år eller derover)

b) ikke-residente enheder i deres egenskab af ejere af jord eller bygninger på 
landets økonomiske område, men kun hvad angår transaktioner vedrørende 
jord og bygninger.

Fiktive residente enheder behandles som institutionelle enheder, selv om de kun fører 
delvise regnskaber og ikke altid har fri beslutningsret.

2.30 Følgende anses for at være institutionelle enheder:

a) enheder, som har fri beslutningsret og fører et fuldstændigt regnskab:

1. private og offentlige selskaber

2. kooperativer eller interessentskaber med status af selvstændige juridiske 
enheder

3. offentlige producenter, som i henhold til særlig lovgivning har status af 
juridiske enheder

4. nonprofitinstitutioner med status af juridiske enheder

5. offentlige forvaltningsenheder
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b) enheder, der fører et fuldstændigt regnskab, og som betragtes som havende fri 
beslutningsret, selv om de ikke er oprettet som selskaber adskilt fra 
moderselskabet: kvasiselskaber

c) enheder, som ikke nødvendigvis fører et fuldstændigt regnskab, men som pr. 
konvention betragtes som havende fri beslutningsret:

1. husholdninger

2. fiktive residente enheder.
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DE INSTITUTIONELLE SEKTORER

2.31 Ved en makroøkonomisk analyse betragtes hver institutionel enheds aktiviteter ikke 
særskilt – det er de aggregerede aktiviteter udøvet af ensartede institutioner, der 
analyseres. Enhederne kombineres derfor i grupper med betegnelsen institutionelle 
sektorer, hvoraf nogle igen opdeles i delsektorer.

Tabel 2.1 — Sektorer og delsektorer

Sektorer og delsektorer Offent-
lige

Private 
natio-
nalt 

kontrol-
lerede

Uden-
landsk 

kontrol-
lerede

Ikke-finansielle selskaber S.11 S.11001 S.11002 S.11003

Finansielle selskaber S.12

Centralbanken S.121

Penge-
institutter, 
undtagen 
central-
banken

S.122 S.12201 S.12202 S.12203

Monetære 
finansielle 
institutioner 
(MFI)

Andre 
monetære 
finansielle 
institution
er

Pengemar-
keds-
foreninger

S.123 S.12301 S.12302 S.12303

Investeringsforeninger, 
undtagen 
pengemarkedsforeninger

S.124 S.12401 S.12402 S.12403

Andre finansielle 
formidlere, undtagen 
forsikringsselskaber og 
pensionskasser

S.125 S.12501 S.12502 S.12503

Finansielle 
hjælpeenheder

S.126 S.12601 S.12602 S.12603

Finansielle 
selskaber, 
undtagen 
MFI og 
forsikrings-
selskaber 
og 
pensions-
kasser

Koncerntilknyttede 
finansielle institutioner 
og pengeudlånere

S.127 S.12701 S.12702 S.12703

Forsikringsselskaber S.128 S.12801 S.12802 S.12803Forsikrings-
selskaber 
og 
pensions-
kasser

Pensionskasser S.129 S.12901 S.12902 S.12903
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Offentlig forvaltning og service S.13

Statslig forvaltning og service S.1311

Offentlig forvaltning og service på 
delstatsniveau

S.1312

Kommunal forvaltning og service S.1313

Sociale kasser og fonde S.1314

Husholdninger S.14

Arbejdsgivere samt selvstændige uden 
ansatte

S.141+S.1
42

Lønmodtagere S.143

Modtagere af formueindkomst og 
overførselsindkomster

S.144

Modtagere af formueindkomst S.1441

Pensionsmodtagere S.1442

Modtagere af andre 
overførselsindkomster

S.1443

Nonprofitinstitutioner rettet mod 
husholdninger

S.15

Udlandet S.2

Medlemsstaterne og EU-institutioner og 
-organer

S.21

EU-medlemsstaterne S.211

EU-institutioner og -organer S.212

Tredjelande og internationale 
organisationer, der ikke er residente i 
EU

S.22

2.32 Hver af sektorerne og delsektorerne omfatter de institutionelle enheder, der har en 
ensartet økonomisk adfærd.
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Figur 2.1 – Fordeling af enheder på sektorer
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2.33 De institutionelle enheder er grupperet i sektorer efter producenttype og den 
hovedaktivitet og hovedfunktion, som anses for at være repræsentativ for deres 
økonomiske adfærd.

2.34 Figur 2.1 viser, hvordan enhederne fordeles på hovedsektorer. For at bestemme, til 
hvilken sektor en enhed, der er resident, og som ikke er en husholdning, henregnes 
ifølge figuren, er det nødvendigt at bestemme, om den kontrolleres af den offentlige 
forvaltning og service eller ej, og om den er markedsproducent eller ikke-
markedsproducent.

2.35 Kontrol over et finansielt eller ikke-finansielt selskab defineres som muligheden for 
at fastlægge selskabets overordnede politik. Hvis et selskab f.eks. ejer over halvdelen 
af egenkapitalen i et datterselskab, er dette en tilstrækkelig betingelse for, at 
moderselskabet kan siges at kontrollere datterselskabet.

2.36 En enkelt institutionel enhed – et andet selskab, en husholdning en 
nonprofitinstitution eller en offentlig enhed – har kontrol over et selskab eller 
kvasiselskab, når den pågældende enhed ejer mere end halvdelen af aktierne med 
stemmeret eller på anden måde kontrollerer mere end halvdelen af aktionærernes 
stemmer.

2.37 For at have kontrol over mere end halvdelen af aktionærernes stemmer behøver en 
institutionel enhed ikke selv at eje nogen af aktierne med stemmeret. Selskab C kan 
være datterselskab til et andet selskab B, hvor et tredje selskab A ejer hovedparten af 
aktier med stemmeret. Selskab C betragtes som et datterselskab til selskab B, når: 
selskab B enten kontrollerer mere end halvdelen af aktionærernes stemmer i selskab 
C, eller er aktionær i C med ret til at udpege eller afsætte et flertal af direktørerne i C.

2.38 En offentlig forvaltnings- eller serviceenhed kan have kontrollen over et selskab som 
følge af en særlig lov eller administrativ bestemmelse, hvori den pågældende enhed 
bemyndiges til at fastlægge selskabets politik. Nedennævnte otte indikatorer er de 
hovedfaktorer, der skal tages i betragtning ved afgørelsen af, om et selskab er 
kontrolleret af den offentlige forvaltning og service:

a) det offentlige besidder af hovedparten af stemmerettighederne

b) det offentlige har kontrollerende indflydelse i bestyrelsen eller det ledende 
organ

c) det offentlige har kontrollerende indflydelse på udnævnelse og afskedigelse af 
ledende personale

d) det offentlige har kontrollerende indflydelse i centrale udvalg i enheden

e) det offentlige besidder en gylden aktie

f) særlige bestemmelser

g) det offentlige er største kunde

h) lån fra det offentlige.
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En enkelt indikator kan i nogle tilfælde være nok til, at enheden er kontrolleret, men i 
andre tilfælde er det et antal separate indikatorer, der tilsammen peger på, at enheden 
er kontrolleret.

2.39 I forbindelse med nonprofitinstitutioner, som har status af selvstændige juridiske 
enheder, skal følgende fem faktorer tages i betragtning ved afgørelsen af, om der 
foreligger kontrol:

a) udnævnelse af ledende personale

b) bestemmelserne i forretningsgrundlaget

c) kontraktmæssige aftaler

d) finansieringsgraden

e) graden af risiko, som det offentlige påtager sig.

I lighed med selskaber kan en enkelt indikator i nogle tilfælde være nok til, at 
enheden er kontrolleret, men i andre tilfælde er det et antal separate indikatorer, der 
tilsammen peger på, at enheden er kontrolleret.

2.40 Sondringen mellem markedsmæssig og ikke-markedsmæssig og dermed for 
offentlige enheders vedkommende mellem sektoren offentlig forvaltning og service 
og sektoren selskaber afhænger af de kriterier, der er beskrevet i 1.15.

2.41 En sektor opdeles i delsektorer i henhold til de kriterier, der er relevante for den 
pågældende sektor; for eksempel kan offentlig forvaltning og service opdeles i 
statslig forvaltning og service, offentlig forvaltning og service på delstatsniveau, 
kommunal forvaltning og service og sociale kasser og fonde; dette gør det muligt at 
give en mere præcis beskrivelse af enhedernes økonomiske adfærd.

I regnskaberne for sektorer og delsektorer registreres alle de pågældende 
institutionelle enheders aktiviteter, hvad enten der er tale om hovedaktiviteter eller 
biaktiviteter.

Hver institutionel enhed kan kun høre ind under én sektor eller delsektor.

2.42 Hvis den institutionelle enheds hovedfunktion er produktion af varer og 
tjenesteydelser, må producenttypen først bestemmes, før enheden kan henføres til en 
sektor.

2.43 Tabel 2.2 viser de producenttyper samt de hovedaktiviteter og -funktioner, der 
kendetegner de enkelte sektorer:

Tabel 2.2 — Producenttyper samt hovedaktiviteter og -funktioner klassificeret efter 
sektor

Producent Hovedaktivitet og -funktion Sektor

Markedsproducent Produktion af markedsmæssige varer 
og ikke-finansielle tjenester

Ikke-finansielle 
selskaber (S.11) 
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Markedsproducent Finansiel formidling inkl. forsikring
Finansielle hjælpetjenester

Finansielle selskaber 
(S.12) 

Offentlig ikke-
markedsproducent

Produktion og levering af ikke-
markedsmæssig produktion til 
kollektivt og individuelt forbrug samt 
transaktioner, der har til formål af 
omfordele nationalindkomsten og 
nationalformuen

Offentlig forvaltning 
og service (S.13)

Markedsproducent 
eller privat 
producent af 
produkter til eget 
brug

Forbrug

Produktion af markedsmæssig 
produktion og produktion til eget brug

Husholdninger (S.14)
 i deres egenskab af 
forbrugere

 i deres egenskab af 
erhvervsdrivende

Privat ikke-
markedsproducent

Produktion og levering af ikke-
markedsmæssig produktion til 
individuelt forbrug

Nonprofitinstitutioner 
rettet mod 
husholdninger (S.15)

2.44 Sektoren udlandet (S.2) omfatter strømme og beholdninger mellem residente og 
ikke-residente enheder – de ikke-residente enheder er ikke karakteriseret ved 
ensartede målsætninger og adfærdsmønstre, men kun gennem deres strømme og 
beholdninger i forhold til residente enheder.

IKKE-FINANSIELLE SELSKABER (S.11)

2.45 Definition: Sektoren ikke-finansielle selskaber (S.11) består af institutionelle enheder 
med status af selvstændige juridiske enheder, som er markedsproducenter, og hvis 
hovedaktivitet er produktion af varer og ikke-finansielle tjenester. Sektoren ikke-
finansielle selskaber omfatter også ikke-finansielle kvasiselskaber. (Se 2.13 f).

2.46 Der er tale om følgende institutionelle enheder:

a) private og offentlige selskaber, som er markedsproducenter, der hovedsagelig 
beskæftiger sig med produktion af varer og ikke-finansielle tjenester

b) kooperativer og interessentskaber, der har status af selvstændige juridiske 
enheder, og som er markedsproducenter, der hovedsagelig beskæftiger sig med 
produktion af varer og ikke-finansielle tjenester

c) offentlige producenter, der har status af selvstændige juridiske enheder, og som 
er markedsproducenter, der hovedsagelig beskæftiger sig med produktion af 
varer og ikke-finansielle tjenester

d) nonprofitinstitutioner eller sammenslutninger rettet mod ikke-finansielle 
selskaber, der har status af selvstændige juridiske enheder, og som er 
markedsproducenter, der hovedsagelig beskæftiger sig med produktion af varer 
og ikke-finansielle tjenester
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e) hovedsæder, der kontrollerer en gruppe af selskaber, som er 
markedsproducenter, hvis hovedaktiviteten for gruppen af selskaber som 
helhed – målt på grundlag af værditilvækst – er produktion af varer og ikke-
finansielle tjenester

f) SPE'er, hvis hovedaktivitet er levering af varer eller ikke-finansielle tjenester

g) private og offentlige kvasiselskaber, som er markedsproducenter, der 
hovedsagelig beskæftiger sig med produktion af varer og ikke-finansielle 
tjenester.

2.47 Ved "ikke-finansielle kvasiselskaber" forstås alle enheder, der ikke har status af 
selvstændige juridiske enheder, som er markedsproducenter, der hovedsagelig 
beskæftiger sig med produktion af varer og ikke-finansielle tjenester, og som falder 
ind under definitionen for kvasiselskaber (se 2.13 f).

Kvasiselskaber skal være i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til, at der kan 
føres et fuldstændigt regnskab, og drives som selskaber. De facto-forholdet til ejeren 
svarer til det forhold, et selskab har til sine aktionærer.

Ikke-finansielle kvasiselskaber, som ejes af husholdninger, af offentlige enheder eller 
af nonprofitinstitutioner, grupperes sammen med ikke-finansielle selskaber i sektoren
ikke-finansielle selskaber og ikke i den sektor, som ejeren henhører under.

2.48 At markedsproducenterne fører et fuldstændigt regnskab, herunder opstiller balancer, 
er ikke tilstrækkeligt til, at de behandles som institutionelle enheder som f.eks. 
kvasiselskaber. Interessentskaber og offentlige producenter, der ikke falder ind under 
2.23 a, b, c og f, samt enkeltmandsvirksomheder er – selv om de fører et fuldstændigt 
regnskab – normalt ikke separate institutionelle enheder, eftersom de ikke har fri 
beslutningsret, idet de ledes af de husholdninger, nonprofitinstitutioner eller statslige 
myndigheder, der ejer dem.

2.49 Ikke-finansielle selskaber omfatter også fiktive residente enheder, der behandles som 
kvasiselskaber.

2.50 Sektoren ikke-finansielle selskaber er opdelt i tre delsektorer:

a) offentlige ikke-finansielle selskaber (S.11001)

b) private nationalt kontrollerede ikke-finansielle selskaber (S.11002)

c) udenlandsk kontrollerede ikke-finansielle selskaber (S.11003).

Delsektoren offentlige ikke-finansielle selskaber (S.11001)

2.51 Definition: Delsektoren offentlige ikke-finansielle selskaber består af alle ikke-
finansielle selskaber, kvasiselskaber og nonprofitinstitutioner, der har status af
selvstændige juridiske enheder, og som er markedsproducenter, der kontrolleres af 
offentlige enheder.

2.52 Offentlige kvasiselskaber er kvasiselskaber, der ejes direkte af offentlige enheder.
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Delsektoren private nationalt kontrollerede ikke-finansielle selskaber (S.11002)

2.53 Definition: Delsektoren private nationalt kontrollerede ikke-finansielle selskaber 
består af alle ikke-finansielle selskaber, kvasiselskaber og nonprofitinstitutioner, der 
har status af selvstændige juridiske enheder, og som er markedsproducenter, der 
kontrolleres af offentlige enheder eller af ikke-residente institutionelle enheder.

Denne delsektor omfatter også selskaber og kvasiselskaber, der er genstand for 
direkte udenlandske investeringer, og som ikke hører under delsektoren udenlandsk 
kontrollerede ikke-finansielle selskaber (S.11003).

Delsektoren udenlandsk kontrollerede ikke-finansielle selskaber (S.11003)

2.54 Definition: Delsektoren udenlandsk kontrollerede ikke-finansielle selskaber består af 
alle ikke-finansielle selskaber og kvasiselskaber, der kontrolleres af ikke-residente 
institutionelle enheder.

Denne delsektor omfatter:

a) alle datterselskaber af ikke-residente selskaber

b) alle selskaber, som kontrolleres af en ikke-resident institutionel enhed, der ikke 
udgør et selskab i sig selv: for eksempel et selskab, der kontrolleres af en 
udenlandsk regering; den omfatter også selskaber, der kontrolleres af en gruppe 
af ikke-residente enheder, der handler i fællesskab

c) alle filialer eller andre afdelinger, som ikke er etableret i selskabsform, af ikke-
residente selskaber eller producenter uden selskabsform, som er fiktive 
residente enheder.

FINANSIELLE SELSKABER (S.12)

2.55 Definition: Sektoren finansielle selskaber (S.12) består af institutionelle enheder, 
som har status af selvstændige juridiske enheder, og som er markedsproducenter, og 
hvis hovedaktivitet er produktion af finansielle tjenester. Disse institutionelle 
enheder omfatter alle selskaber eller kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig 
med:

 finansiel formidling (finansielle formidlere) og/eller

 finansielle hjælpetjenester (finansielle hjælpeenheder).

Omfatter også institutionelle enheder, der yder finansielle tjenester, hvis hovedparten 
af deres aktiver eller passiver ikke er genstand for transaktioner på frie markeder.

2.56 Finansiel formidling er den aktivitet, hvor en institutionel enhed erhverver finansielle 
aktiver og indgår forpligtelser for egen regning ved at foretage finansielle 
transaktioner på markedet. Finansielle formidleres aktiver og passiver transformeres 
eller ompakkes hvad a n g å r  løbetid, omfang, risiko og lignende under 
finansformidlingsprocessen.
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Finansielle hjælpetjenester er aktiviteter, der, uden selv at være finansiel formidling, 
er forbundet med denne aktivitet.

Finansielle formidlere

2.57 Finansiel formidling består i at overføre midler mellem tredjemand med overskud af 
midler og tredjemand, der mangler midler. En finansiel formidler fungerer ikke blot 
som befuldmægtiget for disse andre institutionelle enheder, men tager selv en risiko 
ved at erhverve finansielle aktiver og indgå forpligtelser for egen regning.

2.58 Finansiel formidling kan omfatte alle typer af passiver, med undtagelse af kategorien 
andre forfaldne ikke-betalte mellemværender (AF.8). De finansielle aktiver, der 
indgår i finansiel formidling, kan være af alle kategorier, undtagen kategorien 
forsikrings-, pensions- og standardiserede garantiordninger (AF.6), men inklusive 
kategorien andre forfaldne ikke-betalte mellemværender. Finansielle formidlere kan 
investere deres midler i ikke-finansielle aktiver, herunder fast ejendom. For at blive 
betragtet som finansiel formidler skal et selskab imidlertid indgå forpligtelser på 
finansmarkederne og omdanne midler. Ejendomsselskaber er ikke finansielle 
formidlere.

2.59 Forsikringsselskabers og pensionskassers hovedfunktion består i sammenlægning af 
risici i puljer. Disse institutioners passiver er forsikrings-, pensions- og 
standardiserede garantiordninger (AF.6). De har deres modstykke i investeringer, 
som foretages af forsikringsselskaberne og pensionskasserne, som fungerer som 
finansielle formidlere.

2.60 Investeringsforeninger, herunder pengemarkedsforeninger, indgår navnlig 
forpligtelser gennem udstedelse af andele i investeringsforeninger (AF.52). De 
omdanner disse midler ved at erhverve finansielle aktiver og/eller fast ejendom. 
Investeringsforeninger klassificeres som finansielle formidlere. Enhver ændring i 
værdien af deres aktiver og passiver, bortset fra deres egne andelsbeviser, afspejles i 
egenkapitalen (se 7.07). Eftersom egenkapitalen svarer til værdien af 
investeringsforeningens andele, vil enhver ændring i værdien af foreningens aktiver 
og passiver blive afspejlet i disse andeles markedsværdi. Investeringsforeninger, der 
investerer i fast ejendom, er finansielle formidlere.

2.61 Finansiel formidling er begrænset til erhvervelse af aktiver og indgåelse af 
forpligtelser over for offentligheden eller bestemte og forholdsvis store udsnit af 
denne. Når aktiviteten er begrænset til mindre grupper af personer eller familier, er 
der ikke tale om finansiel formidling.

2.62 Der kan findes undtagelser fra den generelle regel om, at finansiel formidling 
omfatter finansielle transaktioner på markedet. Eksempler herpå er kommunale låne-
og sparebanker med tilknytning til den pågældende kommune, eller finansielle 
leasingselskaber, der er underlagt en moderkoncern i forbindelse med erhvervelse 
eller investering af midler. Disse enheders udlåns- eller indskudsaktiviteter skal være 
uafhængige af henholdsvis den pågældende kommune eller moderkoncernen, for at 
enhederne kan klassificeres som finansielle formidlere.
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Finansielle hjælpeenheder

2.63 Finansielle hjælpetjenester omfatter hjælpeaktiviteter i forbindelse med 
gennemførelse af transaktioner i finansielle aktiver eller passiver eller omdannelsen 
eller ompakningen af midlerne. Finansielle hjælpeenheder løber ikke selv nogen 
risiko gennem erhvervelse af aktiver eller indgåelse af forpligtelser. De letter kun den 
finansielle formidling. Hovedsæder, hvis datterselskaber alle eller for størstedelen er 
finansielle selskaber, er finansielle hjælpeenheder.

Andre finansielle selskaber end finansielle formidlere og finansielle hjælpeenheder

2.64 Andre finansielle selskaber end finansielle formidlere og finansielle hjælpeenheder er 
institutionelle enheder, der yder finansielle tjenester, hvor størstedelen af enten deres 
aktiver eller passiver ikke er genstand for transaktioner på det frie marked.

Institutionelle enheder, som indgår i sektoren finansielle selskaber

2.65 Sektoren finansielle selskaber (S.12) omfatter følgende institutionelle enheder:

a) Private eller offentlige selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med 
finansiel formidling og/eller finansielle hjælpetjenester.

b) Kooperativer og interessentskaber, som har status af selvstændige juridiske 
enheder, og som hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling 
og/eller finansielle hjælpetjenester.

c) Offentlige producenter, som har status af juridiske enheder, og som 
hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling og/eller finansielle 
hjælpetjenester.

d) Nonprofitinstitutioner, som har status af juridiske enheder, og som 
hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling og/eller finansielle 
hjælpetjenester, eller som er rettet mod finansielle selskaber.

e) Hovedsæder, når alle eller hovedparten af deres datterselskaber som finansielle 
selskaber har finansiel formidling og/eller finansielle hjælpetjenester som 
hovedaktivitet. Disse hovedsæder klassificeres som finansielle hjælpeenheder 
(S.126).

f) Holdingselskaber, hvor selskabets hovedopgave er at eje aktiver i en gruppe 
datterselskaber. Gruppen kan være finansiel eller ikke-finansiel – dette påvirker 
ikke klassificeringen af holdingselskaber som koncerntilknyttede finansielle 
institutioner (S.127).

g) SPE'er, hvis hovedaktivitet er levering af finansielle tjenester.

h) Investeringsforeninger, som ikke er etableret i selskabsform, med 
investeringsporteføljer, der ejes af medlemmerne, og som normalt 
administreres af andre finansielle selskaber. Disse investeringsforeninger er 
institutionelle enheder, som er adskilt fra det administrerende finansielle 
selskab.



22 DA

i) Enheder, som ikke er etableret i selskabsform, og som hovedsagelig 
beskæftiger sig med finansiel formidling, og som er underlagt regulering og 
tilsyn (i de fleste tilfælde henregnet til delsektoren pengeinstitutter, undtagen 
centralbanken, eller delsektoren forsikringsselskaber og pensionskasser), 
betragtes som havende fri beslutningsret og selvstændig ledelse uafhængigt af 
deres ejere; deres økonomiske og finansielle adfærd svarer til finansielle 
selskabers. De behandles i så fald som separate institutionelle enheder. 
Eksempler herpå er filialer af ikke-residente finansielle selskaber.

2.66 Ni delsektorer under sektoren finansielle selskaber

Sektoren finansielle selskaber er opdelt i følgende delsektorer:

a) centralbanken (S.121)

b) pengeinstitutter, undtagen centralbanken (S.122)

c) pengemarkedsforeninger (S.123)

d) investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (S.124)

e) andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser 
(S.125)

f) finansielle hjælpeenheder (S.126)

g) koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere (S.127)

h) forsikringsselskaber (S.128)

i) pensionskasser (S.129).

Kombinering af delsektorer under sektoren finansielle selskaber

2.67 Monetære finansielle institutioner som defineret af ECB består af alle institutionelle 
enheder, der indgår i delsektorerne centralbanken (S.121), pengeinstitutter, undtagen 
centralbanken (S.122), og pengemarkedsforeninger (S.123).

2.68 Andre monetære finansielle institutioner omfatter de finansielle formidlere, 
hvorigennem virkningerne af centralbankens (S.121) monetære politik overføres til 
de andre enheder i økonomien. Det drejer sig om pengeinstitutter, undtagen 
centralbanken (S.122), og pengemarkedsforeninger (S.123).

2.69 Finansielle formidlere, der beskæftiger sig med sammenlægning af risici i puljer, er 
forsikringsselskaber og pensionskasser. De består af delsektorerne 
forsikringsselskaber (S.128) og pensionskasser (S.129).

2.70 Finansielle selskaber, undtagen monetære finansielle institutioner og 
forsikringsselskaber og pensionskasser, består af delsektorerne 
investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (S.124), andre finansielle 
formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser (S.125), finansielle 
hjælpeenheder (S.126) og koncerntilknyttede finansielle institutioner og 
pengeudlånere (S.127).
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Opdeling af delsektorerne under finansielle selskaber i offentlige, private og udenlandsk 
kontrollerede finansielle selskaber

2.71 Med undtagelse af delsektor S.121 opdeles hver enkelt delsektor i:

a) offentlige finansielle selskaber

b) private nationalt kontrollerede finansielle selskaber

c) udenlandsk kontrollerede finansielle selskaber.

Kriterierne for denne underopdeling er de samme som for ikke-finansielle selskaber 
(se 2.51-2.55).
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Tabel 2.3 — Sektoren finansielle selskaber og dens delsektorer

Sektorer og delsektorer Offent-
lige

Private 
nationalt 
kontrol-
lerede

Uden-
landsk 
kontrol-
lerede

Finansielle selskaber S.12

Centralbanken S.121

Pengeinstitutter, 
undtagen 
centralbanken

S.122 S.12201 S.12202 S.12203

Monetære 
finansielle 
institutioner 
(MFI)

Andre 
monetære 
finansielle 
institutioner

Pengemarkeds-
foreninger

S.123 S.12301 S.12302 S.12303

Investeringsforeninger, undtagen 
pengemarkedsforeninger

S.124 S.12401 S.12402 S.12403

Andre finansielle formidlere, 
undtagen forsikringsselskaber og 
pensionskasser

S.125 S.12501 S.12502 S.12503

Finansielle hjælpeenheder S.126 S.12601 S.12602 S.12603

Finan-
sielle 
selskaber, 
undtagen 
MFI og 
forsikrings
selskaber 
og 
pensions-
kasser

Koncerntilknyttede finansielle 
institutioner og pengeudlånere

S.127 S.12701 S.12702 S.12703

Forsikringsselskaber S.128 S.12801 S.12802 S.12803Forsik-
ringssel-
skaber og 
pensions-
kasser

Pensionskasser S.129 S.12901 S.12902 S.12903

Centralbanken (S.121)

2.72 Definition: Delsektoren centralbanken (S.121) består af alle finansielle selskaber og 
kvasiselskaber, hvis hovedfunktion består i at udstede penge, opretholde den 
indenlandske og udenlandske værdi af den nationale valuta samt at opbevare alle 
landets internationale reserver eller en del heraf.

2.73 Delsektor S.121 omfatter følgende finansielle formidlere:

a) Den nationale centralbank, også hvor den indgår i Det Europæiske System af 
Centralbanker.

b) Centrale monetære organer hovedsagelig i offentligt regi (f.eks. organer, der 
forvalter udenlandsk valuta eller udsteder penge), som fører et fuldstændigt 
regnskab og har fri beslutningsret i forhold til de statslige forvaltnings- og 
servicemyndigheder. Når disse aktiviteter udøves enten inden for statslig 
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forvaltning og service eller inden for centralbanken, findes der ikke nogen 
separate institutionelle enheder.

2.74 Delsektor S.121 omfatter ikke myndigheder og organer (bortset fra centralbanken), 
som regulerer eller fører tilsyn med finansielle selskaber eller finansmarkederne. 
Disse klassificeres i delsektor S.126.

Pengeinstitutter, undtagen centralbanken (S.122)

2.75 Definition: Delsektoren pengeinstitutter, undtagen centralbanken (S.122) omfatter 
alle finansielle selskaber og kvasiselskaber – med undtagelse af enheder klassificeret 
under delsektorerne centralbanken og pengemarkedsforeninger – der hovedsagelig 
beskæftiger sig med finansiel formidling, og hvis aktiviteter består i at modtage 
indskud fra institutionelle enheder og for egen regning at yde lån og/eller foretage 
investeringer i værdipapirer.

2.76 Pengeinstitutter, undtagen centralbanken, kan ikke uden videre benævnes "banker", 
for de kan eventuelt omfatte nogle finansielle selskaber, som ikke kan kalde sig 
banker, og nogle, som måske ikke må kalde sig banker i visse lande, mens andre 
finansielle selskaber, der betegner sig selv som banker, måske slet ikke er penge- og 
finansieringsinstitutter. Følgende finansielle formidlere klassificeres i delsektor 
S.122:

a) forretningsbanker, "universal"-banker og andre ikke-specialiserede banker

b) sparekasser (herunder sparekasser, som forvalter båndlagte midler, samt låne-
og sparekasser)

c) postgiroinstitutioner, postbanker, girobanker

d) lånekasser, herunder landbrugslånekasser

e) andelskasser, andelslånekasser o.l.

f) specialiserede b a n k e r  (f.eks. erhvervsbanker, emissionskonsortier, 
privatkundebanker).

g) elektroniske pengeinstitutter, som beskæftiger sig med finansiel formidling.

2.77 Følgende finansielle formidlere klassificeres i delsektor S.122, når deres aktivitet 
består i fra offentligheden at modtage midler, der skal tilbagebetales, enten i form af 
indskud eller under andre former, såsom løbende udstedelse af langfristede 
gældsinstrumenter. Ellers klassificeres de i delsektor S.124:

a) selskaber, der formidler lån mod pant i fast ejendom (realkreditinstitutioner 
som f.eks. kreditforeninger, hypotekbanker o.l.)

b) kommunale lånekasser.

2.78 Delsektor S.122 omfatter ikke:
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a) Hovedsæder, som fører tilsyn med og leder andre enheder i en gruppe 
bestående hovedsagelig af pengeinstitutter, undtagen centralbanken, men som 
ikke selv er pengeinstitutter. Disse klassificeres i delsektor S.126.

b) Nonprofitinstitutioner, som har status af selvstændige juridiske enheder, og 
som er rettet mod pengeinstitutter, men som ikke beskæftiger sig med finansiel 
formidling. Disse klassificeres i delsektor S.126.

c) Elektroniske pengeinstitutter, som ikke har finansiel formidling som 
hovedaktivitet.

Pengemarkedsforeninger (S.123)

2.79 Definition: Delsektoren pengemarkedsforeninger (S.123) som kollektive 
investeringsordninger omfatter alle finansielle selskaber og kvasiselskaber – med 
undtagelse af enheder klassificeret under delsektorerne centralbanken og penge- og 
finansieringsinstitutter – der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling. 
Deres aktiviteter består i at modtage investeringsandele i pengemarkedsforeninger 
som nære substitutter for indskud fra institutionelle enheder og for egen regning at 
foretage investeringer hovedsagelig i andele i pengemarkedsforeninger, kortfristede 
gældsværdipapirer og/eller indskud.

2.80 Følgende finansielle formidlere klassificeres i delsektor S.123:

a) investeringsforeninger, investeringsselskaber og andre former for kollektiv 
investering, hvis andele anses for nære substitutter for indskud.

2.81 Delsektor S.123 omfatter ikke:

a) Hovedsæder, som fører tilsyn med og leder en gruppe bestående hovedsagelig 
af pengemarkedsforeninger, men som ikke selv er pengemarkedsforeninger. 
Disse klassificeres i delsektor S.126.

b) Nonprofitinstitutioner med status af selvstændige juridiske enheder, som er 
rettet mod pengemarkedsforeninger, men som ikke beskæftiger sig med 
finansiel formidling. Disse klassificeres i delsektor S.126.

Investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (S.124)

2.82 Definition: Delsektoren investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger 
(S.124) omfatter alle kollektive investeringsordninger – med undtagelse af enheder 
klassificeret under delsektoren pengemarkedsforeninger – der hovedsagelig 
beskæftiger sig med finansiel formidling. Deres aktiviteter består i at modtage andele 
i investeringsforeninger, som ikke er nære substitutter for indskud, fra institutionelle 
enheder og for egen regning at foretage investeringer hovedsagelig i andre finansielle 
aktiver end kortfristede finansielle aktiver og i ikke-finansielle aktiver (sædvanligvis 
fast ejendom).

2.83 Invester ingsforeninger ,  undtagen pengemarkedsforeninger omfatter 
investeringsselskaber og andre former for kollektiv investering, hvis andele ikke 
anses for nære substitutter for indskud.
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2.84 Følgende finansielle formidlere klassificeres i delsektor S.124:

a) investeringsforeninger, der har åbent for tilgang af nye investeringsbeviser, og 
hvis andele på indehavernes forlangende tilbagekøbes eller indløses direkte 
eller indirekte af foretagendets aktiver

b) investeringsforeninger, der har lukket for tilgang af nye investeringsbeviser, og 
som har en fast foreningskapital, og hvor investorer, der ønsker at indtræde i 
eller forlade foreningen, må købe eller sælge eksisterende andele

c) investeringsforeninger, der investerer i fast ejendom

d) investeringsforeninger, der investerer i andre foreninger ("funds of funds")

e) hedgefonde, der omfatter en række kollektive investeringsordninger med store 
minimumsinvesteringer, begrænset regulering og et bredt spektrum af 
investeringsstrategier.

2.85 Delsektor S.124 omfatter ikke:

a) Pensionskasser, der henhører under delsektoren pensionskasser.

b) Formålsbestemte statsejede investeringsfonde, der klassificeres som 
koncerntilknyttede finansielle institutioner, hvis de henhører under finansielle 
selskaber. Om en "formålsbestemt statsejet investeringsfond" skal klassificeres 
i sektoren offentlig forvaltning og service eller i sektoren finansielle selskaber, 
afgøres ud fra de kriterier, der er fastsat i 2.26.

c) Hovedsæder, som fører tilsyn med og leder en gruppe bestående hovedsagelig 
af investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger, men som ikke 
selv er investeringsforeninger. Disse klassificeres i delsektor S.126.

d) Nonprofitinstitutioner, som har status af selvstændige juridiske enheder, og 
som er rettet mod investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger, 
men som ikke beskæftiger sig med finansiel formidling. Disse klassificeres i 
delsektor S.126.

Andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser (S.125)

2.86 Definition: Delsektoren andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber 
og pensionskasser (S.125) omfatter alle finansielle selskaber og kvasiselskaber, der 
hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling ved at indgå forpligtelser, 
undtagen i form af penge, indskud, andele i investeringsforeninger eller i tilknytning 
til forsikring, pension og standardiserede garantiordninger fra institutionelle enheder.

2.87 Delsektor S.125 omfatter finansielle formidlere, især dem, der hovedsagelig er 
beskæftiget med langfristet finansiering. I de fleste tilfælde er det den ofte lange 
løbetid, som adskiller denne delsektor fra delsektoren andre monetære finansielle 
institutioner (S.122 og S.123). Eftersom der ikke er tale om passiver i form af andele 
i investeringsforeninger, som ikke anses for nære substitutter for indskud, eller 
forsikrings-, pensions- og standardiserede garantiordninger er det muligt af afgrænse 
denne delsektor i forhold til delsektorerne investeringsforeninger, undtagen 
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pengemarkedsforeninger (S.124), forsikringsselskaber (S.128) og pensionskasser 
(S.129).

2.88 Delsektoren finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser
(S.125) underopdeles i delsektorer bestående af FVC'er (financial vehicle 
corporations), der deltager i securitisationsstransaktioner, forhandlere af værdipapirer 
og derivater, finansielle selskaber med udlånsvirksomhed og specialiserede 
finansielle selskaber. Dette fremgår af tabel 2.4.

Tabel 2.4 – Delsektoren andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og 
pensionskasser (S.125) og underopdelingen heraf

Andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser

FVC'er (financial vehicle corporations), der deltager i securitisationsstransaktioner

Forhandlere af værdipapirer og derivater

Finansielle selskaber med udlånsvirksomhed

Specialiserede finansielle selskaber

2.89 Delsektor S.125 omfatter ikke nonprofitinstitutioner, som har status af selvstændige 
juridiske enheder, og som er rettet mod andre finansielle formidlere, men som ikke 
beskæftiger sig med finansiel formidling. Disse klassificeres i delsektor S.126.

FVC'er (financial vehicle corporations), der deltager i securitisationsstransaktioner

2.90 FVC'er, der deltager i securitisationsstransaktioner, er foretagender, der udfører 
securitisationsstransaktioner. FVC'er, der opfylder kriterierne for en institutionel 
enhed, klassificeres i S.125. I modsat fald behandles de som en integrerende del af 
moderselskabet.

Forhandlere af værdipapirer og derivater, finansielle selskaber med udlånsvirksomhed og 
specialiserede finansielle selskaber.

2.91 Forhandlere af værdipapirer og derivater er finansielle formidlere for egen regning.

2.92 Finansielle selskaber med udlånsvirksomhed omfatter f.eks. finansielle formidlere, 
der beskæftiger sig med:

a) finansiel leasing

b) formidling af afbetalingskreditter og finansiering til personlige eller 
erhvervsmæssige formål

c) factoring.

2.93 Specialiserede finansielle selskaber er finansielle formidlere som f.eks.:

a) venture- og udviklingsselskaber

b) eksport/importfinansieringsselskaber
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c) finansielle formidlere, der udelukkende modtager indskud og/eller nære 
substitutter for indskud fra eller optager lån hos monetære finansielle 
institutioner; disse finansielle formidlere omfatter også clearingcentraler, der 
fungerer som central modpart, og som udfører transaktioner på grundlag af 
genkøbsaftaler mellem monetære finansielle institutioner.

2.94 Hovedsæder, der fører tilsyn med og leder en gruppe af datterselskaber, der 
hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling og/eller finansielle 
hjælpetjenester, klassificeres i delsektor S.126.

Finansielle hjælpeenheder (S.126)

2.95 Definition: Delsektoren finansielle hjælpeenheder (S.126) består af alle finansielle 
selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig udfører aktiviteter, der er nært knyttet 
til finansiel formidling, men som ikke selv er finansielle formidlere.

2.96 Følgende finansielle selskaber og kvasiselskaber klassificeres i delsektor S.126:

a) forsikringsmæglere, bjærgnings- og havariadministratorer, forsikrings- og 
pensionsrådgivere osv.

b) lånemæglere, værdipapirhandlere, investeringsrådgivere osv.

c) selskaber, der forestår udstedelse af værdipapirer

d) selskaber, hvis hovedfunktion består i at kautionere for forskellige former for 
kortfristede værdipapirer ved endossement

e) selskaber, der tilvejebringer finansielle derivater og kurssikringsinstrumenter, 
såsom swaps, optioner og futures (uden selv at udstede disse)

f) selskaber, der stiller infrastruktur til rådighed for finansmarkederne

g) centrale myndigheder, der fører tilsyn med finansielle formidlere og 
finansmarkeder, når der er tale om selvstændige institutionelle enheder

h) pensionskasse-, investeringsforeningsadministratorer osv.

i) selskaber, der udfører handel med værdipapirer og forsikringer

j) nonprofitinstitutioner, som har status af juridiske enheder, og som er rettet mod 
finansielle selskaber, men som ikke selv er beskæftiget med finansiel 
formidling (se 2.44)

k) betalingsinstitutter (der formidler betalinger mellem køber og sælger).

2.97 Delsektor S.126 omfatter også hovedsæder, hvis datterselskaber alle eller for 
størstedelens vedkommende er finansielle selskaber.

Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere (S.127)

2.98 Definition: Delsektoren koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere 
(S.127) omfatter alle finansielle selskaber og kvasiselskaber, som hverken 
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beskæftiger sig med finansiel formidling eller yder finansielle hjælpetjenester, 
forudsat at hovedparten af deres aktiver eller passiver ikke er genstand for 
transaktioner på frie markeder.

2.99 Delsektor S.127 omfatter navnlig følgende finansielle selskaber og kvasiselskaber:

a) Enheder med status af juridiske enheder som f.eks. fonde, fondsforvaltere eller 
gennemløbsselskaber.

b) Holdingselskaber, der ejer en kontrollerende andel af egenkapitalen i en gruppe 
datterselskaber, og hvis hovedaktivitet er at eje gruppen uden at yde andre 
tjenester til de virksomheder, som de ejer andele i, dvs. de forvalter eller leder 
ikke andre enheder.

c) SPE'er, som har status af institutionelle enheder, og som på åbne markeder 
skaffer midler, der skal anvendes af deres moderselskab.

d) Enheder, som yder finansielle tjenester udelukkende med egne midler eller 
midler stillet til rådighed af en sponsor over for en række kunder, og som bærer 
den økonomiske risiko ved debitors eventuelle misligholdelse. Som eksempler 
kan nævnes pengeudlånere, selskaber med udlånsvirksomhed (f.eks. studielån, 
import/eksportlån) på grundlag af midler modtaget fra en sponsor, f.eks. en 
offentlig enhed eller nonprofitinstitution, og pantelånere, der hovedsagelig 
beskæftiger sig med udlånsvirksomhed.

e) Formålsbestemte statsejede investeringsfonde, hvis de klassificeres som 
finansielle selskaber.

Forsikringsselskaber (S.128)

2.100 Definition: Delsektoren forsikringsselskaber (S.128) består af alle finansielle 
selskaber og kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel 
formidling som følge af sammenlægning af risici i puljer, hovedsagelig i form af 
direkte forsikring eller genforsikring (se 2.59).

2.101 Forsikringsselskaber yder tjenester inden for:

a) livs- og skadesforsikring af individuelle enheder eller grupper af enheder

b) genforsikring over for andre forsikringsselskaber.

2.102 Skadesforsikringsselskaber kan yde tjenester i form af:

a) brandforsikring (herunder af erhvervsejendomme og private ejendomme)

b) ansvarsforsikring

c) motorkøretøjsforsikring (kaskoforsikring og ansvarsforsikring)

d) sø-, luftfarts- og transportforsikring (herunder trusler mod energiforsyningen)

e) ulykkes- og sundhedsforsikring
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f) forsikring mod finansielle risici (garantistillelse o.l.).

Forsikringsselskaber, der forsikrer mod finansielle risici, herunder 
kreditforsikringsselskaber, stiller garantier for securitisationsprodukter og andre 
kreditprodukter.

2.103 Forsikringsselskaber er normalt aktieselskaber eller gensidige enheder. Enheder i 
form af aktieselskaber ejes af aktionærerne, og mange er børsnoteret. Gensidige 
enheder ejes af forsikringstagerne og sender overskuddet tilbage til 
forsikringstagerne i form af dividender eller bonusser. Koncerninterne 
forsikringsselskaber ("captives") ejes normalt af et ikke-finansielt selskab og 
forsikrer hovedsagelig deres aktionærers risici.
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Boks - Forsikringstyper
Der skelnes mellem tre typer forsikring: direkte forsikring, genforsikring og socialforsikring. Direkte forsikring 

omfatter (individuel) livsforsikring og skadesforsikring, socialforsikring omfatter social sikring og 
arbejdsmarkedsrelateret socialforsikring.

Genforsikring SocialforsikringDirekte forsikring

Den forsikrede/begunstigede er forpligtet eller 
tilskyndes til at forsikre sig mod uforudsete 
hændelser hos tredjemand. Mindst en af 
følgende betingelser skal være opfyldt:

deltagelsen er obligatorisk

ordningen er kollektiv
arbejdsgiveren (og evt. den begunstigede) 
betaler bidrag.

Livsforsikring Skades-
forsikring

Social sikring Arbejdsmarkeds-
relateret 
socialforsikring

Organiseres af den 
offentlige forvaltning 
og service gennem 
socialsikrings-
ordninger.

Organiseres af 
arbejdsgivere på vegne 
af deres ansatte og 
disses 
forsørgelsesberettigede 
eller af andre på vegne 
af en bestemt gruppe.

Forsikrings
type

Forsikringstageren 
foretager 
regelmæssige 
indbetalinger til et 
forsikringsselskab, 
til gengæld for 
hvilke forsikrings-
selskabet 
garanterer 
forsikringstageren 
at udbetale et aftalt 
beløb eller en 
livrente til denne 
på et fastlagt 
tidspunkt eller 
tidligere.

Forsikring 
til 
dækning af 
risici som 
ulykker, 
sygdom, 
brand, 
kreditter 
osv.

Forsikring, 
som et 
forsikrings-
selskab tegner 
for at beskytte 
s i g  mod et 
uventet stort 
antal krav 
eller 
usædvanligt 
store krav

Sociale 
sikrings-
pensioner

Anden 
social 
sikring

Arbejdsm
arkedspe
nsioner

Anden 
arbejds-
markeds-
relateret 
social-
forsikring

Sektor/del-
sektor

Forsikrings-
selskaber

Forsikringsselskaber Sociale kasser og 
fonde

Arbejdsgiverens sektor 
eller
forsikringsselskaber og 
pensionskasser
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2.104 Delsektor S.128 omfatter ikke:

a) Institutionelle enheder, som opfylder begge kriterierne i 2.117. Disse 
klassificeres i delsektor S.1314.

b) Hovedsæder, som fører kontrol med og forvalter en gruppe bestående 
hovedsagelig af forsikringsselskaber, men som ikke selv er 
forsikringsselskaber. Disse klassificeres i delsektor S.126.

c) Nonprofitinstitutioner, som har status af selvstændige juridiske enheder, og 
som er rettet mod forsikringsselskaber, men som ikke beskæftiger sig med 
finansiel formidling. Disse klassificeres i delsektor S.126.

Pensionskasser (S.129)

2.105 Definition: Delsektoren pensionskasser (S.129) består af alle finansielle selskaber og 
kvasiselskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling som følge 
af sammenlægning af sociale risici og de forsik r e d e  personers behov 
(socialforsikring) i puljer. Pensionskasser udbetaler i deres egenskab af 
socialforsikringsordninger pensionsindkomst (og ofte ydelser ved død og invaliditet).

2.106 Delsektor S.129 omfatter kun de pensionskasser, som er institutionelle enheder og
adskilt fra de enheder, der har oprettet dem. Selvstændige pensionskasser er 
pensionskasser, der har fri beslutningsret og fører et fuldstændigt regnskab. Ikke-
selvstændige pensionskasser er ikke institutionelle enheder og betragtes som en del 
af den institutionelle enhed, der har oprettet dem.

2.107 Som eksempler på deltagere i sådanne pensionskasseordninger kan nævnes ansatte i 
en enkelt virksomhed eller en gruppe af virksomheder, ansatte inden for en bestemt 
branche samt personer med samme profession. De ydelser, der er fastsat i 
forsikringsaftalen, kan være følgende:

a) ydelser, der udbetales til enken/enkemanden og den forsikredes børn efter 
dennes død

b) ydelser, der udbetales ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

c) ydelser, der udbetales, hvis den forsikrede bliver invalid.

2.108 I nogle lande dækkes alle disse former for risici på samme måde af 
forsikringsselskaber og af pensionskasser. I andre lande kræves det, at nogle af disse 
risikokategorier dækkes af livsforsikringsselskaber. I modsætning til 
livsforsikringsselskaber er pensionskasser ved lov forbeholdt bestemte grupper af 
lønmodtagere og selvstændige.

2.109 Pensionsordninger kan organiseres af arbejdsgiverne eller af den offentlige 
forvaltning og service. De kan også organiseres af forsikringsselskaber på vegne af 
arbejdstagere, eller der kan oprettes selvstændige institutionelle enheder, der ejer og 
forvalter de aktiver, der skal anvendes til at indfri pensionsforpligtelserne, og 
udbetaler pensionerne.

2.110 Delsektor S.129 omfatter ikke:
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a) Institutionelle enheder, som opfylder begge kriterierne i 2.117. Disse 
klassificeres i delsektor S.1314.

b) Hovedsæder, som fører kontrol med og forvalter en gruppe bestående 
hovedsagelig af forsikringsselskaber, men som ikke selv er 
forsikringsselskaber. Disse klassificeres i delsektor S.126.

c) Nonprofitinstitutioner, som har status af selvstændige juridiske enheder, og 
som er rettet mod forsikringsselskaber, men som ikke beskæftiger sig med 
finansiel formidling. Disse klassificeres i delsektor S.126.

OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE (S.13)

2.111 Definition: Sektoren offentlig forvaltning og service (S.13) består af institutionelle 
enheder, som er ikke-markedsproducenter, hvis produktion er bestemt for individuelt 
og kollektivt forbrug og finansieret af obligatoriske betalinger foretaget af enheder, 
som henhører under andre sektorer, og institutionelle enheder, der hovedsagelig 
beskæftiger sig med omfordeling af nationalindkomsten og -formuen.

2.112 Blandt de institutionelle enheder, der er omfattet af sektor S.13 kan nævnes følgende:

a) offentlige enheder, der er oprettet ved lov, som har retlige beføjelser over andre 
enheder på det økonomiske område, og som administrerer og finansierer en 
række aktiviteter, navnlig levering af ikke-markedsmæssige varer og tjenester, 
til gavn for almenvellet

b) et selskab eller kvasiselskab, som er en offentlig enhed, hvis dets produktion 
hovedsagelig er ikke-markedsmæssig, og hvis det er kontrolleret af en offentlig 
enhed

c) nonprofitinstitutioner, som har status af selvstændige juridiske enheder, og som 
er ikke-markedsproducenter, og som kontrolleres af den offentlige forvaltning 
og service

d) selvstændige pensionskasser, hvis der er en juridisk bidragsforpligtelse, og hvis 
den offentlige forvaltning og service forvalter midlerne hvad angår indbetaling 
og godkendelse af bidrag og ydelser.

2.113 Sektoren offentlig forvaltning og service opdeles i fire delsektorer:

a) statslig forvaltning og service (S.1311)

b) offentlig forvaltning og service på delstatsniveau (S.1312)

c) kommunal forvaltning og service (S.1313)

d) sociale kasser og fonde (S.1314).

Statslig forvaltning og service (undtagen social sikring) (S.1311)

2.114 Definition: Denne delsektor omfatter alle statslige administrative organer og andre 
centrale organer, hvis kompetenceområde normalt dækker hele det økonomiske 
område med undtagelse af forvaltning af sociale kasser og fonde.
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Delsektor S.1311 omfatter ligeledes nonprofitinstitutioner, som kontrolleres af de 
centrale myndigheder, og hvis kompetenceområde dækker hele det økonomiske 
område.

Markedsregulerende organisationer, som enten udelukkende eller hovedsagelig 
fungerer som fordelere af subsidier, klassificeres under S.1311. Organisationer, som 
udelukkende eller hovedsagelig beskæftiger sig med opkøb, oplagring og salg af 
landbrugsprodukter eller fødevarer, klassificeres under S.11.

Offentlig forvaltning og service på delstatsniveau (undtagen social sikring) (S.1312)

2.115 Definition: Denne delsektor omfatter delstatsregeringer, der fungerer som separate 
institutionelle enheder, der udøver visse regeringsfunktioner på et niveau under de 
centrale myndigheder og over de offentlige institutionelle enheder på lokalt plan, 
med undtagelse af forvaltning af sociale kasser og fonde.

Delsektor S.1312 omfatter ligeledes nonprofitinstitutioner, der kontrolleres af 
delstatsmyndigheder, og hvis kompetenceområde er begrænset til delstaternes 
økonomiske område.

Kommunal forvaltning og service (undtagen social sikring) (S.1313)

2.116 Definition: Denne delsektor omfatter de former for offentlig forvaltning, hvis 
kompetenceområde kun dækker et lokalt udsnit af det økonomiske område, med 
undtagelse af lokale afdelinger af sociale kasser og fonde.

Delsektor S.1313 omfatter ligeledes nonprofitinstitutioner, der kontrolleres af de 
lokale myndigheder, og hvis kompetenceområde er begrænset til de lokale 
myndigheders økonomiske område.

Sociale kasser og fonde (S.1314)

2.117 Definition: Delsektoren sociale kasser og fonde omfatter institutionelle enheder på 
centralt, delstats- og lokalt niveau, hvis hovedaktivitet er at levere sociale ydelser, og 
som opfylder følgende to kriterier:

a) visse grupper af befolkningen er ved lov eller administrative bestemmelser 
forpligtet til at være medlem af ordningen eller til at indbetale bidrag.

b) ansvaret for institutionens forvaltning, hvad angår indbetaling og godkendelse 
af bidrag og ydelser, påhviler den offentlige forvaltning og service, uafhængigt
af dens rolle som tilsynsførende organ eller arbejdsgiver.

Der er sædvanligvis ingen direkte forbindelse mellem de bidrag, der indbetales af et medlem, 
og den risiko, som den pågældende er udsat for.

HUSHOLDNINGER (S.14)

2.118 Definition: Sektoren husholdninger (S.14) omfatter enkeltpersoner eller grupper af 
enkeltpersoner både i deres egenskab af forbrugere og i deres egenskab af 
erhvervsdrivende, som producerer markedsmæssige varer og ikke-finansielle og 
finansielle tjenester (markedsproducenter), forudsat at produktionen af varer og 
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tjenester ikke udøves af selvstændige enheder med status af kvasiselskaber. Sektoren 
omfatter ligeledes enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner i deres egenskab af 
producenter af varer og ikke-finansielle tjenester udelukkende til eget brug.

Husholdninger i deres egenskab af forbrugere kan defineres som mindre grupper af 
personer, der deler samme bolig, der sammenlægger deres indkomst og formue, og 
som forbruger visse former for varer og tjenester kollektivt, navnlig bolig og 
fødevarer.

Husholdningers vigtigste tilgange er:

a) aflønning af ansatte

b) formueindkomst

c) overførsler fra andre sektorer

d) indtægter fra salg af markedsmæssige produkter

e) imputerede indtægter som følge af produktion til eget brug.

2.119 Sektoren husholdninger omfatter:

a) Enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner, hvis hovedfunktion er forbrug.

b) Personer, der til stadighed opholder sig på institutioner, og som har begrænset 
eller ingen handlefrihed eller beslutningsfrihed i økonomiske anliggender 
(f.eks. medlemmer af religiøse samfund, der bor i klostre, langtidsindlagte 
patienter på hospitaler, langtidsindsatte i fængsler, ældre, der har fast bopæl på 
alderdomshjem). Disse personer behandles som en enkelt institutionel enhed: 
en enkelt husholdning.

c) Enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner, hvis hovedfunktion er forbrug, 
og som producerer varer og ikke-finansielle tjenester udelukkende til eget brug. 
Systemet omfatter kun to kategorier af tjenester, som produceres til eget brug: 
boligtjenester i ejerboliger samt tjenester i hjemmet, som ydes af ansat 
medhjælp.

d) Enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, som ikke er juridiske enheder 
– med undtagelse af enheder, der behandles som kvasiselskaber – og som er 
markedsproducenter.

e) Nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger, som ikke har status af 
selvstændige juridiske enheder, samt institutioner med status af juridiske 
enheder, men som kun har ringe betydning.

2.120 Sektoren husholdninger opdeles i seks delsektorer:

a) arbejdsgivere (S.141) og selvstændige uden ansatte (S.142)

b) lønmodtagere (S.143)

c) modtagere af formueindkomst (S.1441)
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d) pensionsmodtagere (S.1442)

e) modtagere af andre overførselsindkomster (S.1443).

2.121 Husholdningerne fordeles på de forskellige delsektorer på grundlag af den største 
indkomstkategori (arbejdsgiverindtægter, aflønning af ansatte osv.) for 
husholdningen som helhed. Hvis en husholdning modtager mere end én indkomst fra 
en bestemt kategori, baseres klassifikationen på den samlede husstandsindtægt for 
hver enkelt kategori.

Arbejdsgivere (S.141) og selvstændige uden ansatte (S.142)

2.122 Definition: Delsektoren arbejdsgivere og selvstændige uden ansatte består af den 
gruppe af husholdninger, hvor de (blandede) indkomster (B.3), som tilflyder ejerne 
af personlige foretagender tilhørende husholdningen fra deres aktiviteter som 
producenter af markedsmæssige varer og tjenester med eller uden brug af lønnet 
personale, udgør den største indtægtskilde for husholdningen som helhed, selv om 
den ikke udgør mere end halvdelen af husholdningens samlede indkomst.

Lønmodtagere (S.143)

2.123 Definition: Delsektoren lønmodtagere består af den gruppe af husholdninger, hvor 
indkomsten fra aflønning af ansatte (D.1) udgør den største indtægtskilde for 
husholdningen som helhed.

Modtagere af formueindkomst (S.1441)

2.124 Definition: Delsektoren modtagere af formueindkomst består af den gruppe af 
husholdninger, hvor formueindkomst (D.4) udgør den største indtægtskilde for 
husholdningen som helhed.

Pensionsmodtagere (S.1442)

2.125 Definition: Delsektoren pensionsmodtagere består af den gruppe af husholdninger, 
hvor indkomsten fra pensioner udgør den største indtægtskilde for husholdningen 
som helhed.

Pensionshusholdninger er husholdninger, hvor den største indtægtskilde består af 
folkepension eller andre pensioner, herunder pensioner fra tidligere arbejdsgivere.

Modtagere af andre overførselsindkomster (S.1443)

2.126 Definition: Delsektoren modtagere af andre overførselsindkomster består af den 
gruppe af husholdninger, hvor indkomsten fra løbende overførsler udgør den største 
indtægtskilde for husholdningen som helhed.

Ved andre løbende overførsler forstås alle andre løbende overførsler end 
formueindkomster, pensioner og indtægter, der tilfalder personer, som bor permanent 
på institutioner.

2.127 Hvis oplysninger om fordelingen af indtægtskilderne for husholdningen som helhed 
ikke foreligger til brug ved opdelingen i sektorer, benyttes referencepersonens 
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indkomst til klassificeringen. Referencepersonen i en husholdning er den person, der 
har den største indkomst. Hvis sidstnævnte oplysning ikke er til rådighed, foretages 
fordelingen på delsektorer på grundlag af indkomsten for den person, der erklærer, at 
vedkommende er referencepersonen.

2.128 Andre kriterier for underopdeling af husholdningerne i delsektorer kan anvendes, 
f.eks. en aktivitetsbaseret opdeling af husholdningerne i deres egenskab af 
erhvervsdrivende: landbrugshusholdninger, ikke-landbrugshusholdninger.

NONPROFITINSTITUTIONER RETTET MOD HUSHOLDNINGER (S.15)
2.129 Definition: Nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger (NPISH) (S.15) omfatter 

nonprofitinstitutioner, der er selvstændige juridiske enheder, som leverer varer og 
tjenester til husholdninger, og som er private ikke-markedsproducenter. Deres 
vigtigste tilgange stammer fra frivillige bidrag i form af penge eller naturalier fra 
husholdninger i deres egenskab af forbrugere, fra betalinger fra den offentlige 
forvaltning og service samt fra formueindkomst.

2.130 Når disse institutioner ikke er af særlig stor betydning, medtages de ikke i sektoren 
NPISH, men i sektoren husholdninger, idet deres transaktioner ikke kan skelnes fra 
enheder i denne sektor (S.14). Ikke-markedsmæssige NPISH'er, der kontrolleres af 
den offentlige forvaltning og service, klassificeres i sektoren offentlig forvaltning og 
service.

NPISH-sektoren omfatter f.eks. følgende hovedgrupper af NPISH'er, der leverer 
ikke-markedsmæssige varer og tjenester til husholdningerne:

a) fagforeninger, faglige foreninger, forbrugersammenslutninger, politiske partier, 
kirker eller religiøse samfund (herunder også de, der finansieres, men ikke 
kontrolleres af staten) samt sociale og kulturelle klubber, fritids- og 
sportsklubber

b) velgørende organisationer og nødhjælpsorganisationer, der finansieres gennem 
frivillige overførsler i form af penge eller naturalier fra andre institutionelle 
enheder.

Sektor S.15 omfatter velgørende organisationer og nødhjælpsorganisationer, der 
virker til gavn for ikke-residente enheder, men omfatter ikke enheder, hvor 
medlemskabet giver ret til et bestemt udbud af varer og tjenester.

UDLANDET (S.2)

2.131 Definition: Udlandet (S.2) er en gruppering af enheder uden karakteristiske 
funktioner og tilgange. Sektoren består af ikke-residente enheder, for så vidt disse 
foretager transaktioner med residente institutionelle enheder eller har andre 
økonomiske forbindelser med residente enheder. Kontiene for denne sektor giver et 
overblik over de økonomiske forbindelser, der knytter den nationale økonomi 
sammen med udlandet. EU-institutionerne og internationale organisationer henhører 
under denne sektor.

2.132 Udlandet er ikke en sektor, for hvilken der skal føres et fuldstændigt regnskab, men 
det er hensigtsmæssigt at beskrive udlandet som en sektor. Sektorer oprettes ved at 
opdele den samlede økonomi med henblik på at nå frem til mere homogene grupper 
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af residente institutionelle enheder, der svarer til hinanden, for så vidt angår 
økonomisk adfærd, mål og funktioner. Dette er ikke tilfældet for sektoren udlandet: 
For denne sektor registreres transaktioner og andre strømme, som foretages af ikke-
finansielle og finansielle selskaber, nonprofitinstitutioner, husholdninger og den 
offentlige forvaltning og service med ikke-residente institutionelle enheder og andre 
økonomiske forbindelser mellem residente og ikke-residente enheder, f.eks. residente 
enheders fordringer på ikke-residente enheder.

2.133 Kontiene for udlandet omfatter kun transaktioner, som finder sted mellem residente 
institutionelle enheder og ikke-residente enheder, dog med følgende undtagelser:

a) Transporttjenester (til eksportlandets grænse), som leveres af residente enheder 
i forbindelse med importerede varer, registreres på kontiene for udlandet som 
import til fob-priser, selv om de produceres af residente enheder.

b) Transaktioner i udenlandske aktiver mellem residente enheder, der hører ind 
under forskellige sektorer i den indenlandske økonomi, registreres i de 
detaljerede finansielle konti for udlandet. Disse transaktioner påvirker ikke 
landets finansielle stilling i forhold til udlandet. De påvirker de enkelte 
sektorers finansielle stilling i forhold til udlandet.

c) Transaktioner i landets passiver mellem ikke-residente enheder, der tilhører 
forskellige geografiske zoner, registreres i den geografiske opdeling af 
kontiene for udlandet. Selv om disse transaktioner ikke påvirker landets 
samlede passiver set i forhold til udlandet, påvirkes passiverne set i forhold til 
forskellige dele af verden.

2.134 Sektoren udlandet (S.2) opdeles i:

a) EU-medlemsstaterne og EU-institutioner og -organer (S.21)

1. EU-medlemsstaterne (S.211)

2. EU-institutioner og -organer (S.212)

b) Tredjelande og internationale organisationer, der ikke er residente i EU (S.22).

SEKTORMÆSSIG KLASSIFICERING AF PRODUCERENDE ENHEDER EFTER JURIDISK FORM

2.135 I følgende oversigt og i 2.94 til 2.101 gøres der rede for principperne for 
klassificeringen af producerende enheder i sektorer i henhold til den 
standardterminologi, der anvendes til beskrivelse af de vigtigste typer institutioner.

2.136 Private og offentlige selskaber, som er markedsproducenter klassificeres på følgende 
måde:

a) Hvis de hovedsagelig beskæftiger sig med produktion af varer og ikke-
finansielle tjenester: i sektor S.11, ikke-finansielle selskaber.

b) Hvis de hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling og finansielle 
hjælpetjenester: i sektor S.12, finansielle selskaber.
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2.137 Kooperativer og interessentskaber, som har status af juridiske enheder, og som er 
markedsproducenter, klassificeres på følgende måde:

a) Hvis de hovedsagelig beskæftiger sig med produktion af varer og ikke-
finansielle tjenester: i sektor S.11, ikke-finansielle selskaber.

b) Hvis de hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling og finansielle 
hjælpetjenester: i sektor S.12, finansielle selskaber.

2.138 Offentlige producenter, der i henhold til særlig lovgivning har status af juridiske 
enheder, klassificeres på følgende måde:

a) Hvis de hovedsagelig beskæftiger sig med produktion af varer og ikke-
finansielle tjenester: i sektor S.11, ikke-finansielle selskaber.

b) Hvis de hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling og finansielle 
hjælpetjenester: i sektor S.12, finansielle selskaber.

2.139 Offentlige producenter, der ikke har status af juridiske enheder, og som er 
markedsproducenter, klassificeres på følgende måde:

a) Hvis de er kvasiselskaber:

1. Hvis de hovedsagelig beskæftiger sig med produktion af varer og ikke-
finansielle tjenester: i sektor S.11, ikke-finansielle selskaber.

2. Hvis de hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling og 
finansielle hjælpetjenester: i sektor S.12, finansielle selskaber.

b) Hvis de ikke er kvasiselskaber: i sektor S.13, offentlig forvaltning og service, 
da de forbliver en integreret del af de enheder, der kontrollerer dem.

2.140 Nonprofitinstitutioner (foreninger, fonde, stiftelser), som har status af juridiske 
enheder, klassificeres på følgende måde:

a) Hvis de er markedsproducenter og hovedsagelig beskæftiger sig med 
produktion af varer og ikke-finansielle tjenester: i sektor S.11, ikke-finansielle 
selskaber.

b) Hvis de hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling og finansielle 
hjælpetjenester: i sektor S.12, finansielle selskaber.

c) Hvis de er ikke-markedsproducenter, klassificeres de:

1. I sektor S.13, offentlig forvaltning og service, hvis de er offentlige 
producenter, der kontrolleres af den offentlige forvaltning og service.

2. I sektor S.15, nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger, hvis de er 
private producenter.

2.141 Enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, der ikke har status af juridiske 
enheder, og som er markedsproducenter, klassificeres på følgende måde:
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a) Hvis de er kvasiselskaber:

1. Hvis de hovedsagelig beskæftiger sig med produktion af varer og ikke-
finansielle tjenester: i sektor S.11, ikke-finansielle selskaber.

2. Hvis de hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling og 
finansielle hjælpetjenester: i sektor S.12, finansielle selskaber.

b) Hvis de ikke er kvasiselskaber, klassificeres de i sektor S.14, husholdninger.

2.142 Hovedsæder klassificeres på følgende måde:

a) I sektor S.11, ikke-finansielle selskaber, hvis hovedaktiviteten i gruppen af 
selskaber, som er markedsproducenter, som helhed er produktion af varer og 
ikke-finansielle tjenester (se 2.23 e).

b) I sektor S.12, finansielle selskaber, hvis hovedaktiviteten i gruppen af selskaber 
som helhed er finansiel formidling (se 2.40 e).

Holdingselskaber, som ejer aktiverne i en gruppe af datterselskaber, behandles altid 
som finansielle selskaber. Holdingselskaber ejer aktiverne i en gruppe af selskaber, 
men er ikke involveret i ledelsesaktiviteter i forhold til gruppen.

2.143 I tabel 2.3 vises i skematisk form de forskellige tilfælde, der er nævnt ovenfor.

Tabel 2.5 – Sektormæssig klassificering af producerende enheder efter juridisk
form

Producent

Almindelig juridisk betegnelse

Markedsproducenter 
(varer og ikke-
finansielle tjenester)

Markedsproducenter 
(finansiel 
formidling)

Andre ikke-markedsproducenter

Private og offentlige selskaber S.11 ikke-
finansielle selskaber 

S.12 finansielle 
selskaber 

Offentlige 
producenter 

Private producenter

Kooperativer og interessentskaber med 
status af selvstændige juridiske enheder

S.11 ikke-
finansielle selskaber

S.12 finansielle 
selskaber 

Offentlige producenter, som i henhold til 
særlig lovgivning har status af selvstændige 
juridiske enheder

S.11 ikke-
finansielle selskaber

S.12 finansielle 
selskaber 

med samme 
kendetegn 
som 
kvasiselskaber

S.11 ikke-
finansielle selskaber

S.12 finansielle 
selskaber

S.13 
offentlig 
forvaltning 
og service 

Offentlige producenter, 
der ikke har status af 
selvstændige juridiske 
enheder

øvrige

Nonprofitinstitutioner med status af 
selvstændige juridiske enheder

S.11 ikke-
finansielle selskaber 

S.12 finansielle 
selskaber 

S.13 
offentlig 
forvaltning 
og service 
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med samme 
kendetegn 
som 
kvasiselskaber

S.11 ikke-
finansielle selskaber 

S.12 finansielle 
selskaber 

S.13 
offentlig 
forvaltning 
og service 

S.15 
nonprofitinstitutioner 
rettet mod 
husholdninger 

Interessentskaber, der ikke 
har status af selvstændige 
juridiske enheder

Enkeltmandsvirksomheder
øvrige S.14 husholdninger S.14 husholdninger 

varer og 
finansielle 
tjenester

S.11 ikke-
finansielle selskaber 

Hovedsæder, hvor 
hovedaktiviteten i den af 
holdingselskaberne 
kontrollerede gruppe 
selskaber er produktion af finansielle 

tjenester
S.12 finansielle 
selskaber 
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LOKALE FAGLIGE ENHEDER OG BRANCHER

2.144 De fleste institutionelle enheder, der producerer varer og tjenester, udøver en 
kombination af aktiviteter på samme tid. Foruden deres hovedaktivitet kan de udøve 
forskellige biaktiviteter og hjælpeaktiviteter.

2.145 Der er tale om udøvelse af en aktivitet, når tilgange, såsom udstyr, arbejdskraft, 
produktionsteknikker, informationsnetværk eller produkter, bringes sammen, så der 
skabes bestemte varer eller tjenester. En aktivitet er karakteriseret ved et input af 
produkter, en produktionsproces og et output af produkter.

Aktiviteter kan defineres med henvisning til et bestemt niveau i NACE rev. 2 (den 
statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab).

2.146 Hvis en enhed udøver mere end én aktivitet, rangeres alle aktiviteter, der ikke er 
hjælpeaktiviteter (se 3.12), i overensstemmelse med bruttoværditilvæksten. Det er 
således muligt at skelne mellem hovedaktivitet og biaktiviteter på grundlag af 
bruttoværditilvæksten for de forskellige aktiviteter.

2.147 For at kunne analysere de strømme, der optræder i produktionsprocessen og 
forbruget af varer og tjenester, er det nødvendigt at vælge enheder, som gør det 
muligt at belyse de teknisk-økonomiske sammenhænge. Dette krav indebærer, at 
institutionelle enheder som regel skal opdeles i mindre og mere homogene enheder 
efter arten af produktionen. Det er hensigten, at de lokale faglige enheder skal 
opfylde dette krav som en umiddelbart anvendelig tilgang.

Den lokale faglige enhed

2.148 Definition: Den lokale faglige enhed er den del af en faglig enhed, der svarer til en 
lokal enhed. Den lokale faglige enhed hedder i SNA og ISIC Rev. 4 "establishment"
(arbejdssted). Den faglige enhed omfatter alle dele af en institutionel enhed i dens 
egenskab af producent, der bidrager til udøvelsen af en aktivitet på 
undergruppeniveau (4 cifre) i henhold til NACE rev. 2, og som svarer til en eller 
flere funktionelle underopdelinger af den institutionelle enhed. I forbindelse med 
institutionelle enheder skal der for hver enkelt lokal faglig enhed mindst kunne 
angives eller beregnes følgende: værdi af produktionen, forbrug i produktionen, 
aflønning af ansatte, overskud af produktionen, antallet af ansatte samt faste 
bruttoinvesteringer.

Den lokale enhed er en institutionel enhed, der producerer varer eller tjenester på en 
geografisk identificeret lokalitet.

En lokal faglig enhed kan svare til en institutionel enhed i dennes egenskab af 
producent; på den anden side kan den aldrig tilhøre to forskellige institutionelle 
enheder.

2.149 Hvis en institutionel enhed, der producerer varer eller tjenester, har en hovedaktivitet 
samt en eller flere biaktiviteter, opdeles den i et dertil svarende antal faglige enheder, 
og biaktiviteterne klassificeres i en anden kategori end hovedaktiviteten. 
Hjælpeaktiviteterne adskilles ikke fra hovedaktiviteten og biaktiviteterne. Men 
faglige enheder, der falder inden for en bestemt kategori i klassificeringssystemet, 



44 DA

kan fremstille produkter, der falder uden for den homogene gruppe som et resultat af 
dermed sammenhængende biaktiviteter, som ikke kan identificeres særskilt ud fra de 
foreliggende regnskaber. En faglig enhed kan således udøve en eller flere 
biaktiviteter.

Branchen

2.150 Definition: En branche består af en gruppe lokale faglige enheder, der udøver samme 
eller næsten samme form for aktivitet. På det mest detaljerede klassificeringsniveau 
består en branche af alle de lokale faglige enheder, der hører under en enkelt 
undergruppe (4 cifre) i NACE rev. 2, og som derfor udøver samme aktivitet som 
defineret i NACE rev. 2.

Brancher omfatter både lokale faglige enheder, der producerer markedsmæssige 
varer og tjenester, og lokale faglige enheder, der producerer ikke-markedsmæssige 
varer og tjenester. En branche består pr. definition af en gruppe af lokale faglige 
enheder, der udøver samme type produktionsaktivitet, uanset om de institutionelle 
enheder, de tilhører, fremstiller markedsmæssige eller ikke-markedsmæssige 
produkter.

2.151 Brancher klassificeres i tre kategorier:

a) Brancher, der producerer markedsmæssige varer og tjenester (markedsmæssige 
brancher) samt varer og tjenester til eget brug. Tjenester til eget brug omfatter 
kun boligtjenester i ejerboliger og tjenester i hjemmet, som ydes af ansat 
medhjælp.

b) Brancher, der producerer ikke-markedsmæssige varer og tjenester under den 
offentlige forvaltning og service: ikke-markedsmæssige brancher tilhørende 
den offentlige forvaltning og service.

c) Brancher, der producerer NPISH'ers ikke-markedsmæssige varer og tjenester: 
NPISH'ers ikke-markedsmæssige brancher.

Klassificering af brancher

2.152 Til gruppering af lokale faglige enheder i brancher anvendes NACE rev. 2.

HOMOGENE PRODUKTIONSENHEDER OG HOMOGENE BRANCHER

2.153 Den enhed, som er mest velegnet til analyse af produktionsprocessen, er den 
homogene produktionsenhed. Denne enhed er kendetegnet ved, at den udøver en 
enkelt aktivitet, som identificeres ud fra dens input, produktionsproces og 
produktion.

Den homogene produktionsenhed

2.154 Definition: En homogen produktionsenhed udøver en enkelt aktivitet, som 
identificeres ud fra dens input, produktionsproces og produktion. De produkter, der 
udgør input og produktion, kendetegnes ved deres beskaffenhed og 
forarbejdningsgrad og ved den anvendte produktionsteknik. De kan identificeres ved 
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hjælp af en produktklassifikation (aktivitetstilknyttet produktklassifikation – CPA). 
CPA er en produktklassifikation, som er struktureret i henhold til kriteriet om 
industriel oprindelse, som findes defineret i NACE rev. 2.

Den homogene branche

2.155 Definition: Den homogene branche består af en gruppe homogene 
produktionsenheder. Den række aktiviteter, som en homogen branche dækker, 
beskrives under henvisning til en produktklassifikation. Den homogene branche 
producerer de varer og tjenester, der specificeres i klassifikationen, og kun dem.

2.156 Homogene brancher er enheder, der er oprettet med henblik på økonomiske analyser. 
Homogene produktionsenheder kan normalt ikke observeres direkte; data indsamlet 
fra de enheder, der anvendes i statistiske undersøgelser, skal nyordnes, således at de 
udgør homogene brancher.
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