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Manualen beskriver principperne for at tildele sektorer ved indberetning til 

MFI-statistikken. Den gennemgår sektorerne for at vise baggrunden for til-

delingen af sektorer til både danske og udenlandske modparter. 

Sektorerne er generelt opbygget efter Det Europæiske Nationalregnskabssy-

stem fra 2010 (ENS2010) med enkelte tilføjelser fra ECB's forordning om 

den konsoliderede balance i MFI-sektoren (ECB/2008/32) og en særlig 

dansk opdeling af kreditinstitutter. 

Institutionelle enheder 

Virksomhedernes sektorer tager udgangspunkt i økonomiske enheder. Det 

er enheder, der selv kan træffe finansielle beslutninger, og som kan føre et 

fuldstændigt regnskab. 

En simpel økonomisk enhed svarer til én juridisk enhed med ét CVR-num-

mer. En kompleks økonomisk enhed består af flere juridiske enheder med 

flere CVR-numre, fx når to virksomheder er horisontalt integreret med fæl-

les administration. Den kan have flere aktiviteter, men kun én sektorkode, 

som er den samme for alle CVR-numrene. 

Kriterier for sektorplacering 

Sektorerne bliver generelt bestemt efter en kombination af den økonomiske 

enheds branche, virksomhedsform og funktionskode. 

Branchen viser en virksomheds hovedaktivitet og er fastlagt i Dansk Bran-

chekode (DB07), som bygger på den europæiske branchenomenklatur NA-

CE rev. 2. DB07 er mere detaljeret end NACE, da den er opbygget i fem 

niveauer. De fire øverste niveauer – sektion, hovedgruppe, gruppe og un-

dergruppe – er de samme, men DB07 er også opdelt på brancher. Da NACE 

er den europæiske standard, kan strukturen genfindes i andre EU-lande.  

 
EKSEMPEL PÅ OPBYGNING AF DB07 (NACE I PARENTES) Boks 1 

Sektion (section) A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 

Hovedgruppe (division) 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed 

Gruppe (group) 01.4 Husdyravl 

Undergruppe (class) 01.46 Svineavl 

Branche 01.46.10 Avl af smågrise 

Branche 01.46.20 Produktion af slagtesvin  

 

Virksomhedsformen viser, hvordan en enhed er organiseret i selskabsform 

eller offentlige aktiviteter. 

Funktionskoden viser, om en enhed er placeret i den private eller den offent-

lige sektor. I forhold til virksomhedsformen er offentlige aktiviteter opdelt i 

flere detaljer. 
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Danske og udenlandske modparter 

Sektorerne for danske modparter er bestemt ud fra oplysninger i det Er-

hvervsstatistiske Register (ESR) hos Danmarks Statistik. Enhedens branche, 

virksomhedsform og funktionskode afgør i langt de fleste tilfælde sektoren i 

MFI-statistikken. Enkelte sektorer er dog ikke er mulige at bestemme på 

baggrund af ESR. I stedet bestemmer Nationalbanken sektoren efter andre 

kriterier, som fx tilladelser til at drive en særlig type finansiel virksomhed. 

Nationalbanken stiller hver måned en opdateret nøgle til rådighed for indbe-

retterne med CVR-numre, sektorer og brancher for danske modparter.
1
 

Principperne for sektorerne er de samme for udenlandske modparter.  

1. Sektorer 

Hvert af de følgende afsnit beskriver en sektor. Beskrivelsen viser også, 

hvilke brancher, virksomhedsformer og funktionskoder der bestemmer sek-

torerne. 

Hver sektorbeskrivelse indeholder en tabel, der viser de kriterier, en virk-

somhed skal opfylde for at tilhøre sektoren. Tabellen viser branchekoderne 

på så højt niveau som muligt for at dække både DB07 og NACE, så uden-

landske modparter bliver lettere at identificere. Når en branche, virksom-

hedsform eller funktionskode ikke er specificeret, er den ikke afgørende for 

sektorplaceringen. 

Når virksomhederne i sektoren er bestemt efter andre kriterier, henviser ta-

bellen til en positivliste, som indeholder alle de pågældende virksomheder. 

Endelig henviser den til dokumenter, hvor sektoren er beskrevet. 

1.1 Ikke-finansielle selskaber 

Ikke-finansielle selskaber er enheder, som er juridisk adskilt fra deres ejere 

og hovedsageligt producerer varer og ikke-finansielle tjenester. 

Sektoren er opdelt i en offentlig og en privat del. Baggrunden er, at natio-

nalregnskabet bruger opdelingen i flere sammenhænge. Ejerforholdet er af-

gørende for, hvilken del et ikke-finansielt selskab tilhører.  

1.1.1 Offentlig del af ikke-finansielle selskaber 

Delsektoren består af offentligt ejede selskaber, der producerer varer og ik-

ke-finansielle tjenester. Staten, regionerne, kommunerne eller andre offent-

lige selskaber skal tilsammen ejer mindst 50 pct. af selskabet. Den omfatter 

fx kommunale energiselskaber og statsejede selskaber som DSB og DONG. 

Selskaberne kan tilhøre brancher, der ikke producerer finansielle tjenester 

eller er et holdingselskaber. Funktionskoden er en integreret juridisk offent-

                                                
1
  Den tekniske løsning er endnu ikke afklaret. 
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ligt ejet institution eller en ikke-integreret offentlig virksomhed, der er orga-

niseret som et selskab (61-63 og 70). 

 

OFFENTLIG DEL AF IKKE-FINANSIELLE SELSKABER Tabel 1

DB07 .......................................... Hovedgrupperne 01-63 og 68-96 undtagen 70.10.20 
NACE .......................................... Division 01-63 og 68-98 undtagen del af 70 
Virksomhedsform ....................... Ikke specificeret 
Funktionskode ........................... 61-63 og 70 
  
Reference ................................... ENS2010, afsnit 2.53-2.54 

 

1.1.2 Privat del af ikke-finansielle selskaber 

Delsektoren består af privat selskaber, der producerer varer og ikke-

finansielle tjenester Den omfatter også erhvervs- og arbejdsgiverorganisati-

oner. 

Selskaberne kan tilhøre brancher, der ikke producerer finansielle tjenester 

eller er et holdingselskaber. Der er dog flere undtagelser, når virksomheds-

formen er en fond (090), forening (110) eller frivillig forening (115). 

Funktionskoden ligger i det private område (80) eller er endnu ikke blevet 

tildelt (99).  

 

PRIVAT DEL AF IKKE-FINANSIELLE SELSKABER Tabel 3

DB07 .......................................... Hovedgrupperne 01-63 og 68-96 undtagen 70.10.20 
NACE .......................................... Division 01-63 og 68-98 undtagen del af 70 
Virksomhedsform ....................... 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 100, 130, 140, 150, 160,  

170, 180, 200, 210, 220, 270, 280, 000, 990 og 999 
Funktionskode ........................... 80 eller 99 

eller 

DB07 .......................................... Hovedgrupperne 01-63 og 68-96 undtagen 70.10.20 
NACE .......................................... Division 01-63 og 68-98 undtagen del af 70 
Virksomhedsform ....................... 090,110 og 115 
Funktionskode ........................... 80 eller 99 
  
Reference ................................... ENS2010, afsnit 2.51-2.52 

 

1.2 Finansielle selskaber 

Finansielle selskaber er enheder, der hovedsageligt laver finansiel formid-

ling eller finansielle hjælpetjenester. 

De monetære finansielle institutioner, som indberetter til MFI-statistikken, 

består af tre delsektorerne i finansielle selskaber: Centralbanker, kreditinsti-

tutter og pengemarkedsforeninger. Betegnelsen MFI dækker derfor over 

virksomheder, som tilhører én af de tre sektorer. 

1.2.1 Centralbanker 

Delsektoren består af finansielle selskaber, hvis hovedfunktion er at udstede 

penge, opretholde værdien af den nationale valuta samt opbevare et lands 

internationale reserver. Danmarks Nationalbank er den eneste danske enhed 
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i sektoren. Den Europæiske Centralbank tilhører også sektoren, men har sin 

egen landekode (4F), selv om den rent fysisk er placeret i Tyskland. 

Sektoren svarer til undergruppen Centralbanker (64.11), og der er ingen bin-

dinger for virksomhedsform eller funktionskode. 

 

CENTRALBANKER Tabel 4

DB07 ................................................................. Undergruppe 64.11 
NACE ................................................................. Class 64.11 
Virksomhedsform .............................................. Ikke specificeret 
Funktionskode .................................................. Ikke specificeret 
  
Positivliste ......................................................... ECB's liste over MFI'er 
  
Reference .......................................................... ENS2010, 2.72-2.74 

 

1.2.2 Kreditinstitutter 

Delsektoren omfatter selskaber, der modtager indlån eller andre midler fra 

offentligheden, der skal tilbagebetales. De yder lån for egen regning – og 

har fået tilladelse efter Kreditinstitutdirektivet.
2
 I Danmark opdeles de i 

penge- og realkreditinstitutter samt andre kreditinstitutter efter Lov om fi-

nansiel virksomhed. Banker uden for Danmark er pr. definition andre kredit-

institutter. 

1.2.2.1 Pengeinstitutter 

Selskaberne er banker, sparekasser og andelskasser, der modtager indlån og 

har fået tilladelse til at drive pengeinstitut. Det er det en dansk definition, da 

den er givet efter Lov om finansiel virksomhed. Filialer af udenlandske kre-

ditinstitutter tilhører dog også sektoren, når de modtager indlån i Danmark. 

Sektoren svarer til undergruppen Anden pengeinstitutvirksomhed (64.19). 

Pengeinstitutter findes branchen ikke i NACE. Der er ingen bindinger for 

virksomhedsform eller funktionskode. 

 

PENGEINSTITUTTER Tabel 5

DB07 ................................................................. Undergruppe 64.19 
NACE ................................................................. Ikke specificeret 
Virksomhedsform .............................................. Ikke specificeret 
Funktionskode .................................................. Ikke specificeret 
  
Positivliste ......................................................... Del af ECB's liste over MFI'er 
  
Reference .......................................................... Lov om finansiel virksomhed 

 

                                                
2
  Direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som 

kreditinstitut. 
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1.2.2.2 Realkreditinstitutter 

Selskaberne yder lån på baggrund af udstedte obligationer og har fået tilla-

delse til at drive realkreditinstitut. Det er det en dansk definition, da den er 

givet efter Lov om finansiel virksomhed. 

Sektoren svarer til branchen Realkreditinstitutter (64.92.10). Da realkredit-

institutter er en dansk definition, findes branchen ikke i NACE. Der er ingen 

bindinger for virksomhedsform eller funktionskode. 

 

REALKREDITINSTITUTTER Tabel 6

DB07 ................................................................. Branchen 64.92.10 
NACE ................................................................. Ikke specificeret 
Virksomhedsform .............................................. Ikke specificeret 
Funktionskode .................................................. Ikke specificeret 
  
Positivliste ......................................................... ECB's liste over MFI'er 
  
Reference .......................................................... Lov om finansiel virksomhed 

 

1.2.2.3 Andre kreditinstitutter 

Selskaberne opfylder kravene til at være kreditinstitutter, men er ikke klassi-

ficeret som penge- eller realkreditinstitut. Baggrunden er tilladelser givet 

efter Lov om finansiel virksomhed eller en tilsvarende europæisk lov, der 

bygger på Kreditinstitutdirektivet. Kreditinstitutter uden for Danmark ligger 

i denne sektor, og deres filialer i Danmark tilhører sektoren, når de ikke 

modtager indlån i Danmark. 

Et institut uden for EU skal falde ind under definitionen af en bank i det 

land, hvor det et hjemmehørende. Desuden er internationale organisationer 

som IMF og BIS er også en del af sektoren.
3
 

Sektoren svarer til branchen Andre kreditinstitutter (64.92.20). I NACE be-

stemmes de af Other monetary intermediation (64.19). For andre kreditinsti-

tutter er der derfor – som den eneste sektor – ikke overensstemmelse mel-

lem DB07 og NACE. Der er ingen bindinger for virksomhedsform eller 

funktionskode. Europæiske selskaber optræder på en liste over alle MFI'er i 

EU. 

 

ANDRE KREDITINSTITUTTER Tabel 7

DB07 ................................................................. Branchen 64.92.20 
NACE ................................................................. Class 64.19 
Virksomhedsform .............................................. Ikke specificeret 
Funktionskode .................................................. Ikke specificeret 
  
Positivliste ......................................................... ECB's liste over MFI'er 
  
Reference .......................................................... Kreditinstitutdirektivet (2006/48/EF) 

Lov om finansiel virksomhed 

 

                                                
3
  Tabel 28 har for en oversigt over udvalgte internationale organisationer. 

Formateret:  Dansk
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1.2.2.4 Udstedere af elektroniske penge 

Selskaberne udsteder betalingsmidler i form af elektroniske penge, der er en 

pengeværdi, som repræsenterer et krav på udstederen og er lagret på et elek-

tronisk medium.
 
De har fået tilladelse efter Lov om finansiel virksomhed el-

ler en tilsvarende europæisk lov, der bygger på E-pengedirektivet.
4
  

Udstedere af elektroniske penge er MFI'er, selv om de er ikke formelt er 

kreditinstitutter. Selskaberne udfører dog lignende aktiviteter, da pengeinsti-

tutter og andre kreditinstitutter også må udstede elektroniske penge. 

Selskaberne fremgår ikke direkte i DB07 eller NACE, og der er ingen bin-

dinger for virksomhedsform eller funktionskode. Europæiske udstedere af 

elektroniske penge optræder på en liste over alle MFI'er i EU. 

 

UDSTEDERE AF ELEKTRONISKE PENGE Tabel 8

DB07 ................................................................. Ikke specificeret 
NACE ................................................................. Ikke specificeret 
Virksomhedsform .............................................. Ikke specificeret 
Funktionskode .................................................. Ikke specificeret 
  
Positivliste ......................................................... ECB's liste over MFI'er 
  
Reference .......................................................... E-pengedirektivet (2009/110/EF) 

Lov om finansiel virksomhed 

 

1.2.3 Pengemarkedsforeninger 

Selskabernes har udelukkende til formål at investere medlemmernes midler 

i rentebærende kortfristede papirer. Baggrunden er tilladelser givet efter Lov 

om investeringsforeninger. 

Sektoren svarer til branchen Pengemarkedsforeninger (64.30.20). Europæi-

ske selskaber optræder på en liste over alle MFI'er i EU. 

 

PENGEMARKEDSFORENINGER Tabel 9

DB07 ................................................................. Branchen 64.30.20 
NACE ................................................................. Del af class 64.30 
Virksomhedsform .............................................. Ikke specificeret 
Funktionskode .................................................. Ikke specificeret 
  
Positivliste ......................................................... ECB's liste over MFI'er 
  
Reference .......................................................... MFI-forordningen ECB/2008/32 

ENS2010, afsnit 2.79-2.81 

 

1.2.4 Investeringsforeninger 

Selskaberne har til formål at investere medlemmernes midler i et bredt ud-

valg af værdipapirer, hvorved risikoen spredes for den enkelte deltager. 

                                                
4
  Direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksom-

hed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed. 
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Baggrunden er tilladelser givet efter Lov om investeringsforeninger og spe-

cialforeninger. 

Sektoren svarer til branchen Investeringsforeninger (64.30.10). Selskaberne 

optræder på en liste over alle investeringsforeninger i EU, da de er et selv-

stændigt statistikområde i ECB. 

 

INVESTERINGSFORENINGER Tabel 10

DB07 ................................................................ Branchen 64.30.10 
NACE ................................................................ Del af class 64.30 
Virksomhedsform .............................................. Ikke specificeret 
Funktionskode .................................................. Ikke specificeret 
  
Positivliste ......................................................... ECB's liste over investeringsforeninger 
  
Reference .......................................................... IF-forordningen ECB/2007/8 

ENS2010, afsnit 2.82-2.85 
Lov om investeringsforeninger og specialforeninger. 

 

1.2.5 Andre finansielle formidlere 

1.2.5.1 FVC-selskaber 

Selskaberne er oprettet med det formål at udføre securitisering. Det overta-

ger aktiver eller risiko og formidler dem videre til investorer. Et special 

purpose vehicle (SPV) vil typisk være et FVC-selskab. 

Sektoren er fx relevant for arket med securitisering og andre låneoverførsler 

(SupSec). Når et udlån securitiseres, overfører det indberettende institut ud-

lånsporteføljen til et FVC-selskab. 

Sektoren svarer til branchen FVC-selskaber (64.92.40). Selskaberne optræ-

der på en liste over alle FVC-selskaber i euroområdet, da de er et selvstæn-

digt statistikområde i ECB.  

 

FVC-SELSKABER Tabel 11

DB07 ................................................................. Branchen 64.92.40 
NACE ................................................................. Del af class 64.92 
Virksomhedsform .............................................. Ikke specificeret 
Funktionskode .................................................. Ikke specificeret 
  
Positivliste ......................................................... ECB's liste over FVC-selskaber 
  
Reference .......................................................... FVC-forordningen (ECB/2008/30) 

MFI-forordningen (ECB/2008/32) 
ENS2010, afsnit 2.90 

 

1.2.5.2 Centrale modparter 

Selskaberne er juridisk mellemled i forretninger mellem to MFI'er. De med-

virker til handlen og afhjælper modpartsrisiko mellem markedsdeltagerne, 

så transaktioner ikke foregår direkte mellem to markedsdeltagere.
5
 Sektoren 

                                                
5
 Centrale modparter er beskrevet i Kreditinstitutdirektivets bilag III 

Formateret:  Dansk
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er fx relevant ved en trepartsrepo, hvor modparten i indberetningen vil være 

en central modpart. 

Centrale modparter fremgår ikke direkte i DB07 eller NACE, og der er in-

gen bindinger for virksomhedsform eller funktionskode. European Securi-

ties and Markets Authority (ESMA) har en komplet liste over centrale mod-

parter i EU på sin hjemmeside.
6
 

 

CENTRALE MODPARTER Tabel 12

DB07 ................................................................. Ikke specificeret 
NACE ................................................................. Ikke specificeret 
Virksomhedsform .............................................. Ikke specificeret 
Funktionskode .................................................. Ikke specificeret 
  
Positivliste ......................................................... ESMA's liste over Central Counterparties 
  
Reference .......................................................... Kreditinstitutdirektivet 2006/48/EF, bilag III 

 

1.2.5.3 Andre finansielle formidlere i øvrigt 

Selskaberne beskæftiger sig med finansiel formidling, men indgår ikke i 

ovenstående delsektorer. De udfører fx finansiel leasing, factoring, forhand-

ler værdipapirer og kreditselskaber (der ikke modtager indlån). 

Sektoren svarer til de brancher i hovedgruppen Pengeinstitut- og finansvirk-

somhed (64), som ikke er centralbanker, kreditinstitutter, pengemarkedsfor-

eninger eller investeringsforeninger. 

 

ANDRE FINANSIELLE FORMIDLERE I ØVRIGT Tabel 13

DB07 .......................................... Brancherne 64.30.30, 64.30.40, 64.91.00, 64.92.30 og 64.99.00 
NACE .......................................... Del af division 64  
Virksomhedsform ....................... Ikke specificeret 
Funktionskode ........................... Ikke specificeret 
  
Reference ................................... ENS2010, afsnit 2.88-2.94 

 

1.2.6 Finansielle hjælpeenheder 

Selskaberne er knyttet til finansiel formidling, men står ikke selv for selve 

formidlingen. De udfører fx børsmægling, stiller kautioner, er administrati-

onsselskaber eller selskaber, der stiller infrastruktur til rådighed for finans-

markederne, fx en fondsbørs. 

Sektoren svarer til hovedgruppen Hjælpetjenester i forbindelse med finan-

sieringsvirksomhed og forsikring (66). Desuden indgår branchen Finansielle 

hovedsæders virksomhed (70.10.20). 

 

                                                
6
  http://mifiddatabase.esma.europa.eu under Central Counterparties. 

Formateret:  Dansk

Formateret:  Dansk

Formateret:  Engelsk

(Storbritannien)
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FINANSIELLE HJÆLPEENHEDER Tabel 14

DB07 ................................................................. Hovedgruppe 66 og branchen 70.10.20 
NACE ................................................................. Division 66 og del af class 70.10 
Virksomhedsform .............................................. Ikke specificeret 
Funktionskode .................................................. Ikke specificeret 
  
Reference .......................................................... ENS2010, afsnit 2.95-2.97 

 

1.2.7 Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere 

Selskaberne udfører finansielle tjenester, hvor hovedparten af deres aktiver 

og passiver ikke handles på de sekundære finansielle markeder. De ejer fx 

en kontrollerende del af ejerandelene i et eller flere selskaber og har som 

hovedaktivitet at eje andre selskaber. Holdingselskaberne i leverer ingen 

andre tjenesteydelser til de virksomheder, som har udstedt aktierne, dvs. de 

forvalter eller styrer ikke andre enheder. 

Sektoren svarer til undergruppen Holdingselskabers virksomhed (64.2). 

Desuden kan en mindre del af branchen Anden finansiel formidling 

(64.99.00) tilhøre sektoren, hvis selskabet udelukkende skaffer finansiering 

til sin ejer ved koncernintern finansiering, fx netting og cash-pooling. 

 

KONCERNTILKNYTTEDE FINANSIELLE INSTITUTIONER OG PENGEUDLÅNERE Tabel 15

DB07 ................................................................................................Gruppen 64.2 og del af undergruppen 64.99 
NACE ................................................................................................Group 64.2 og del af class 64.99 
Virksomhedsform ................................................................ Ikke specificeret 
Funktionskode ................................................................ Ikke specificeret 
  
Reference ................................................................ ENS2010, afsnit 2.98-2.99 

 

1.2.8 Forsikringsselskaber 

Selskaberne har til formål at lave fx skades- eller livsforsikring. De kan og-

så genforsikre andre forsikringsselskaber. Baggrunden er tilladelser givet 

efter Lov om finansiel virksomhed eller en tilsvarende europæisk lov. 

Sektoren svarer til undergrupperne Forsikring (65.1) og Genforsikring 

(65.2). 

 

FORSIKRINGSSELSKABER Tabel 16

DB07 ................................................................. Grupperne 65.1 og 65.2 
NACE ................................................................. Group 65.1 og 65.2 
Virksomhedsform .............................................. Ikke specificeret 
Funktionskode .................................................. Ikke specificeret 
  
Reference .......................................................... ENS2010. afsnit 2.100-2.104 

Lov om finansiel virksomhed 

 

1.2.9 Pensionskasser 

Selskaberne er juridiske enheder (dvs. fonde, ordninger og/eller planer), der 

har til formål at udbetale pensionsydelser til forsikringstagers ansatte eller 
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medlemmer. Det omfatter pensionsordninger med fastsatte ydelser og indi-

viduelle ordninger, hvor ydelserne blot fastsættes ud fra medlemmets bi-

drag. Baggrunden er tilladelser givet efter Lov om finansiel virksomhed eller 

en tilsvarende europæisk lov. Definitionen omfatter bl.a. ATP. 

Sektoren svarer til undergruppen Pensionsforsikring (65.3). 

 

PENSIONSKASSER Tabel 17

DB07 ................................................................. Gruppen 65.3 
NACE ................................................................. Group 65.3 
Virksomhedsform .............................................. Ikke specificeret 
Funktionskode .................................................. Ikke specificeret 
  
Reference .......................................................... ENS2010, afsnit 2.105-2.110 

Lov om finansiel virksomhed 

 

1.3 Offentlig forvaltning og service 

Sektoren består af enheder, der producerer til individuelt og kollektivt for-

brug, og som hovedsageligt er finansieret af obligatoriske betalinger. 

1.3.1 Staten 

Delsektoren er statslige administrative organer og andre centrale organer, 

hvis kompetenceområder normalt dækker hele det økonomiske område med 

undtagelse af sociale kasser og fonde. Den omfatter bl.a. ambassader, for-

svaret, universiteter, ministerier og retssystemet. Non-profitinstitutioner, 

som kontrolleres og især finansieres af de centrale myndigheder, fx Folke-

kirken, er også en del af den.
7
 

Staten er ikke bundet til en bestemte branche, men dens aktivitet vil typisk 

ligge i sektionen Offentlig forvaltning og forsvar (O). 

Funktionskoden skal være enten integreret juridisk statsligt ejet institution 

(31) eller integreret juridisk ikke-statsligt ejet institution (32). 

 

STATEN Tabel 18

DB07 ................................................................. Ikke specificeret 
NACE ................................................................. Ikke specificeret 
Virksomhedsform .............................................. Ikke specificeret 
Funktionskode .................................................. 31 og 32 
  
Reference .......................................................... ENS2010, afsnit 2.114 

 

Udenlandske ambassader i Danmark og internationale institutioner (hoved-

gruppe 99) er ikke danske modparter. En ambassade har i stedet hjemsted i 

det land, som den repræsenterer. Internationale organisationer ikke er 

hjemmehørende i et specifikt land, men har i stedet særlige landekoder. 

                                                
7
  Andre trossamfund end folkekirken er Non-profitorganisationer rettet mod husholdnin-

ger. 
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1.3.2 Delstater 

Delsektoren består af delstatsregeringer, der er separate institutionelle enhe-

der, som udøver regeringsfunktioner på et niveau mellem de centrale og de 

lokale myndigheder. Delsektoren omfatter også non-profitinstitutioner, som 

kontrolleres og hovedsageligt finansieres af delstatsmyndighederne. 

Delstatsniveauet findes ikke i Danmark. 

 

DELSTATER Tabel 19

DB07 ................................................................. Ikke specificeret 
NACE ................................................................. Ikke specificeret 
Virksomhedsform .............................................. Ikke specificeret 
Funktionskode .................................................. Ikke specificeret 
  
Reference .......................................................... ENS2010, afsnit 2.115 

 

1.3.3 Kommuner og regioner 

Delsektoren består af den offentlige forvaltning, hvis kompetenceområde 

kun dækker et lokalt udsnit af et økonomisk område. Den omfatter bl.a. re-

gioner, kommuner, folkeskoler, hospitaler og non-profitinstitutioner, som 

kontrolleres og hovedsageligt finansieres af de lokale myndigheder. 

Den er ikke bundet til en bestemte branche, men aktiviteten vil typisk ligge i 

sektionen Offentlig forvaltning og forsvar (O). 

Funktionskoden skal være enten integreret juridisk amtskommunalt ejet in-

stitution (41), integreret juridisk ikke-amtskommunalt ejet institution (42), 

juridisk kommunalt ejet institution (51) eller integreret juridisk ikke-

kommunalt ejet institution (52). 

 

KOMMUNER OG REGIONER Tabel 20

DB07 ................................................................. Ikke specificeret 
NACE ................................................................. Ikke specificeret 
Virksomhedsform .............................................. Ikke specificeret 
Funktionskode .................................................. 41, 42, 51 og 52 
  
Reference .......................................................... ENS2010, afsnit 2.116 

 

1.3.4 Sociale kasser og fonde 

Delsektoren består af institutionelle enheder, der har til formål at leverer so-

ciale ydelser. Den omfatter bl.a. A-kasser, offentlige sociale fonde og Løn-

modtagernes Garantifond. 

Den er ikke bundet til en bestemt branche. 
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SOCIALE KASSER OG FONDE Tabel 21

DB07 ................................................................. Ikke specificeret 
NACE ................................................................. Ikke specificeret 
Virksomhedsform .............................................. Ikke specificeret 
Funktionskode .................................................. 34 
  
Reference .......................................................... ENS2010, afsnit 2.117 

 

1.4 Husholdninger 

1.4.1 Personligt ejede virksomheder 

Virksomhederne har kun én personlig ejer, som hæfter uden begrænsning med 

hele sin formue. Der stilles ikke særlige kapitalkrav for at starte en enkelt-

mandsvirksomhed. 

Sektoren kan tilhøre alle brancher, hvis virksomhedsformen er en enkelt-

mandsvirksomhed (010). 

 

PERSONLIGT EJEDE VIRKSOMHEDER Tabel 22

DB07 ................................................................. Ikke specificeret 
NACE ................................................................. Ikke specificeret 
Virksomhedsform .............................................. 010 
Funktionskode .................................................. Ikke specificeret 
  
Reference .......................................................... ENS2010, afsnit 2.122 

 

1.4.2 Lønmodtagere, pensionister mv. 

Sektoren består af privatpersoner, som ikke er organiseret i en selskabsform. 

Da der ikke er tale om selskaber, svarer sektoren ikke til brancherne i DB07 

eller NACE. Hovedgrupperne Husholdninger med ansat medhjælp (97) og 

Privates produktion af varer og tjenesteydelser (98) kan dog pr. definition 

kun ske i denne sektor. 

 

LØNMODTAGERE, PENSIONISTER MV. Tabel 23

DB07 ................................................................. Ikke specificeret 
NACE ................................................................. Ikke specificeret 
Virksomhedsform .............................................. Ikke specificeret 
Funktionskode .................................................. Ikke specificeret 
  
Reference .......................................................... ENS2010, afsnit 2.124-2.127 

 

1.5 Non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger 

Sektoren består af selvstændige juridiske enheder, der leverer varer og tje-

nesteydelser til husholdninger, men ikke producerer til markedet. Den om-

fatter bl.a. fagforeninger, politiske partier, sportsklubber og velgørende or-

ganisationer 
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Sektoren svarer til hovedgrupperne 85-94 undtagen Erhvervs- og arbejdsgi-

verorganisationer (94.11). Virksomhedsformen skal være erhvervsdrivende 

fond (100), forening (110) eller frivillig forening (115). 

 

NON-PROFITINSTITUTIONER RETTET MOD HUSHOLDNINGER Tabel 24

DB07 .................................................... Hovedgrupperne 85-94, undtagen branchen 94.11.00 
NACE .................................................... Division 85-94, undtagen class 94.11 
Virksomhedsform ................................. 100, 110 og 115 
Funktionskode ..................................... Ikke specificeret 
  
Reference ............................................. ENS2010, afsnit 2.129-2.130 
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3. Bilag 

 

BAGGRUND FOR OPDELING AF SEKTORER I MFI-STATISTIKKEN Tabel 25 

Sektor MFI-forordning (ECB/2008/32) Nationalregnskab (ENS2010) 

1110 Offentlige ikke-finansielle selskaber Offentlig del af ikke-finansielle selskaber 

1120 Private ikke-finansielle selskaber 
Ikke-finansielle virksomheder 

Privat del af ikke-finansielle selskaber 

1210 Centralbanken Centralbanker Centralbanker 

1221 Pengeinstitutter 

1222 Realkreditinstitutter 

1223 Andre kreditinstitutter 

Kreditinstitutter 

1224 Udstedere af elektroniske penge 

Virksomheder der modtager indlån 

1230 Pengemarkedsforeninger 
Øvrige MFI'er 

Pengemarkedsforeninger 

1240 Investeringsforeninger Investeringsforeninger Investeringsforeninger 

1251 FVC-selskaber Financial vehicle corporations 

1252 Centrale modparter Centrale modparter 

1259 Andre finansielle formidlere i øvrigt 

Andre finansielle formidlere 

1260 Finansielle hjælpeenheder Finansielle hjælpeenheder 

1270 Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere 

Andre finansielle formidlere og  
finansielle hjælpeenheder 

Koncerntilknyttede fin. inst. og pengeudlånere 

1280 Forsikringsselskaber Forsikringsselskaber 

1290 Pensionskasser 
Forsikringsselskaber og pensionskasser 

Pensionskasser 

1311 Staten Staten Statslig forvaltning og service 

1312 Delstater Delstater Offentlig forvaltning og service på delstatsniveau 

1313 Kommuner og regioner Kommuner og regioner Kommunal forvaltning og service 

1314 Sociale kasser og fonde Sociale kasser og fonde Sociale kasser og fonde 

1410 Personligt ejede virksomheder Personligt ejede virksomheder Arbejdsgivere 

1430 Lønmodtagere, pensionister mv. Lønmodtagere, pensionister mv. Lønmodtagere, pensionister mfl. 

1500 Non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger Non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger Non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger 

Anm.: Sektorerne er bestemt efter Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS2010) med tilføjelser fra Den Europæiske Centralbanks forordning om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (ECB/2008/32). 

 



 

SAMMENHÆNG MELLEM FUNKTIONSKODER, VIRKSOMHEDSFORMER OG BRANCHEKODER I DET ERHVERVSSTATISTISKE REGISTER Tabel 26 

Sektor Funktionskode Virksomhedsform DB07-brancher 

1110 Offentlige ikke-finansielle selskaber 61-63; 70  
01.XX.XX-63.XX.XX; 68.XX.XX-96.XX.XX,  
undtagen 70.10.20 

020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 100; 
130; 140; 150; 160; 170; 180; 200; 210; 
220; 270; 280; 000; 990; 999; BLANK 

01.XX.XX-63.XX.XX; 68.XX.XX-96.XX.XX;  
undtagen 70.10.20 

1120 Private ikke-finansielle selskaber 80; 99; BLANK 

090; 110; 115 
01.XX.XX-63.XX.XX; 68.XX.XX-82.XX.XX; 
94.11.00; 95.XX.XX; 96.XX.XX; undtagen 70.10.20 

1210 Centralbanken     64.11.00 

1221 Pengeinstitutter     64.19.00 

1222 Realkreditinstitutter     64.92.10 

1223 Andre kreditinstitutter     64.92.20 

1224 Udstedere af elektroniske penge     [Positivliste] 

1230 Pengemarkedsforeninger     64.30.20 

1240 Investeringsforeninger     64.30.10 

1251 FVC-selskaber     64.92.40 

1252 Centrale modparter     [Positivliste] 

1259 Andre finansielle formidlere i øvrigt     64.30.30; 64.30.40; 64.91.00; 64.92.30; 64.99.00 

1260 Finansielle hjælpeenheder     66.XX.XX; 70.10.20 

1270 Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere     64.2X.XX 

1280 Forsikringsselskaber     65.1X.XX; 65.2X.XX 

1290 Pensionskasser     65.3X.XX 

1311 Staten 31-33; 35     

1313 Delstater 41-55     

1314 Kommuner og regioner 34     

1410 Personligt ejede virksomheder   010   

1430 Lønmodtagere, pensionister mv.  –   –   –  

1500 Non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger 80; 99; BLANK 090; 110; 115 85.XX.XX-94.XX.XX; undtagen 94.11.00 

 



 

 

SEKTORERNES BRANCHEPLACERING I MFI-STATISTIKKEN Tabel 27 

Sektor 
Brancher i MFI-
statistikken 

1110 Offentlige ikke-finansielle selskaber AZZ-JCZ, LZZ-SZ2 

1120 Private ikke-finansielle selskaber AZZ-JCZ, LZZ-SZ2 

1210 Centralbanker K01 

1221 Pengeinstitutter (DK) K01 

1222 Realkreditinstitutter (DK) K09 

1223 Andre kreditinstitutter K10 

1224 Udstedere af elektroniske penge K11 

1230 Pengemarkedsforeninger K06 

1240 Investeringsforeninger K05 

1251 FVC-selskaber K11 

1252 Centrale modparter K11 

1259 Andre finansielle formidlere i øvrigt K07, K08, K11, MA3 

1260 Finansielle hjælpeenheder K16, K17 

1270 Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere K02, K03, K04 

1280 Forsikringsselskaber K12, K13, K14 

1290 Pensionskasser K15 

1311 Staten  

1313 Kommuner og regioner  

1314 Sociale kasser og fonde  

1410 Personligt ejede virksomheder  

1430 Lønmodtagere, pensionister mv. TZZ 

1500 Non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger PZZ, QBZ, SZ1 

 

SEKTORER OG LANDEKODER FOR UDVALGTE INTERNATIONALE INSTITUTIONER Tabel 28 

Enhed Sektor Land 

Den Europæiske Centralbank (ECB) 1210 4F 

Den Internationale Valutafond (IMF) 1223 1C 

Den Internationale Betalingsbank (BIS) 1223 5B 

Arab Monetary Fund (AMF) 1223 5M 

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 1259 1E 

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) 1259 4C 

European Investment Fund (EIF) 1259 4G 

Den Europæiske Finansielle Stabiliseringsmekanisme (EFSM) 1259 4Z 

Den Europæiske Udviklingsbank (EBRD) 1259 5F 

Den Nordiske Investeringsbank 1259 5H 

Verdenshandelsorganisationen (WTO) 1311 1D 

FN-organisationer 1311 1H – 1Z 

EU-institutioner og organer (ekskl. ECB, EIB, EIF og EFSM) 1311 4B, 4D-4E og 4H-4Z 

Anm: En mere detaljeret liste over sektorerne for internationale organisationer findes I ECB's Money and Banking Statistics Manu-
al (marts 2007). 
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