
Pressemeddelelse 
Regnskabsstatistikken 

26. marts 2010 

Regnskabsstatistikken 2003-2007  

Formålet med Regnskabsstatistik er at belyse det grønlandske erhvervsliv og danne 
grundlag for driftsøkonomiske analyser, erhvervspolitiske beslutninger og for evalue-
ring af den førte erhvervspolitik. Publikationen dækker 14 hovedbrancher, som er 
hovedbrancherne B til R i den grønlandske branchenomenklatur GB 2000. 
 
Oversigt 1 viser udviklingen i omsætningen i perioden 2003-2007 i de forskellige 
brancher. Af oversigten fremgår det, at branchen Handel og reparationsvirksomhed er 
den branche, hvor omsætningen har været markant højest i forhold til de andre bran-
cher i hele perioden, med en omsætning på 6.235 mio. kr. i 2003 og 7.055 mio. kr. i 
2007. Udover Handel og reparationsvirksomhed har brancherne Bygge- og anlægsvirk-
somhed samt Transportvirksomhed haft en omsætning på over 1 mia. kr. 
 
Dette fremgår af publikationen ”Regnskabsstatistikken 2003-2007”, som Grønlands 
Statistik netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.stat.gl. 
 
Omsætning i brancherne, 2003-2007 

2003 2004 2005 2006 2007

  Mio.kr.  

B. Fiskeri 734 747 860 938 772
C. Råstofudvinding 23 100 185 149 294
D. Industri 597 563 567 715 733
E. El-, gas-, varme- og vandforsyning - - - - -
F. Bygge- og anlægsvirksomhed 1.186 1.355 1.682 1.724 1.953
G. Handel og reparationsvirksomhed 6.235 6.138 6.676 7.006 7.055
H. Hotel- og restaurationsvirksomhed 280 296 316 288 315
I. Transportvirksomhed 2.440 2.527 2.638 2.747 2.654
J. Pengeinstitutter, finans. og forsikringsvirk 190 210 238 282 284
K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. 584 650 652 791 874
M. Undervisning 2 2 1 2 2
N. Sundheds- og velfærdsinstitutioner mv. 11 14 12 20 26
O. Andre kollektive, sociale og pers. Service 40 47 51 46 52
R. Uoplyst 2 - - - -

 
Denne publikation indeholder tal for regnskabsstatistik for aktieselskaber, anpartssel-
skaber og andelsselskaber for årene 2003-2007. Det er målet, at regnskabs-
statistikken på sigt skal dække hele erhvervslivet. Derfor arbejdes der på at forbedre 
datagrundlaget, således at andre virksomhedsformer, fx enkelmandsvirksomheder, 
kan medtages i regnskabsstatistikken. Tal for 2008 forventes offentliggjort i efteråret 
2010. 
 
”Regnskabsstatistikken 2003-2007” kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Stati-
stiks hjemmeside www.stat.gl eller rekvireres hos Grønlands Statistik. 
 
Vil du for fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands 
Statistiks hjemmeside, kan du tilmelde dig vort elektroniske nyhedsbrev: Gå ind på 
www.stat.gl. I menuen til venstre vælger du ’nyhedsbrev’ og tilmelder dig. Så får du 
fremover en e-mail, hver gang vi offentliggør ny statistik. 
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Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til statistikkonsulent Najaaraq 
Kreutzmann på e-mail nakr@stat.gl (tlf. 36 23 70). 
 
Med venlig hilsen 
 
Najaaraq Kreutzmann 
Statistikkonsulent 


