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Regnskabsstatistikken 2008  

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. 
 

Oversigten nedenunder viser udviklingen i omsætningen, i perioden 2004-2008 i de 
forskellige brancher. Af oversigten fremgår det, at branchen Handel og reparations-

virksomhed er den branche, hvor omsætningen har været markant højest i forhold til 
de andre brancher i hele perioden, med en omsætning på 6.138 mio. kr. i 2004 og 
7.241 mio. kr. i 2008.  Udover Handel og reparationsvirksomhed har brancherne Byg-

ge- og anlægsvirksomhed samt Transportvirksomhed haft en omsætning på over 1 mia. 
kr. i hele perioden. 
 

Dette fremgår af publikationen ”Regnskabsstatistikken 2008”, som Grønlands Stati-
stik netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.stat.gl.  
 

Omsætning i brancherne, 2004-2008 

 2004 2005 2006 2007 2008 

   Mio.kr.   

B. Fiskeri 747 860 937 772 951 
C. Råstofudvinding 100 185 149 294 353 
D. Industri 563 567 715 733 699 
E. El-, gas-, varme- og vandforsyning 0 0 0 0 0 
F. Bygge- og anlægsvirksomhed 1.346 1.680 1.717 1.947 2.137 
G. Handel og reparationsvirksomhed 6.138 6.676 7.006 7.055 7.241 
H. Hotel- og restaurationsvirksomhed 296 316 288 315 333 
I. Transportvirksomhed 2.450 2.534 2.747 2.634 2.793 
J. Pengeinstitutter, finans. og forsikringsvirk 210 238 282 284 311 
K. Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. 645 651 770 843 1.276 
M. Undervisning 2 1 2 2 14 
N. Sundheds- og velfærdsinstitutioner mv. 14 12 20 26 31 
O. Andre kollektive, sociale og pers. Service 47 51 46 52 66 
R. Uoplyst 0 0 0 0 1 

 
Grønlands Statistik har gennemgået regnskabsstatistikkens investeringsdel og indført 
nye valideringsmetoder, hvilket har medført en omfattende revision af oplysningerne 
om virksomhedernes investeringer. Oplysningerne om virksomhedernes investerin-
ger er rettet tilbage i tid, og tidligere offentliggjorte tal kan derfor ikke sammenlignes 
med de nye reviderede tal.  
 

”Regnskabsstatistikken 2008” kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks 
hjemmeside www.stat.gl eller rekvireres hos Grønlands Statistik. 
 

Detaljerede tabeller vedrørende publikationen ”Regnskabsstatistikken 2008” kan 
også hentes på www.stat.gl. I statistikbanken har du mulighed for at skræddersy dine 
egne tabeller. Der henvises derfor til pdf-filen ’Brugervejledning til Statistikbanken’ 
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som findes på statistikbankens forside. Pdf-filen beskriver skridt for skridt, hvordan 
du kan lave dine egne udtræk af data som findes i statistikbanken. 
 

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. 
 

Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til statistikkonsulent Najaaraq 
Kreutzmann på e-mail nakr@stat.gl (tlf. 36 23 70). 
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