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INDBERETNING AF FINANSIELLE 
MELLEMVÆRENDER MED DANSKE RESIDENTER 

 

Finansiel Statistik 

Værdipapir- og Betalingsbalancestatistik 

 

 
 

 

Indsamling af finansielle mellemværender med danske residenter 

 

Din indberetning til Danmarks Nationalbank anvendes til opgørelse af en 

række centrale økonomiske statistikker, herunder finansielle konti og 

værdipapirstatistik, der tegner et billede af opsparingen og gældsætnin-

gen i Danmark. Indberetningen bidrager dermed til bedre at forstå virk-

somheders og husholdningers økonomiske adfærd. 

Den månedlige indberetning (ERHVM) udvides derfor til også at omfatte 

finansielle mellemværender med danske residenter. Omfatter din indbe-

retning mere end én virksomhed (konsolideret indberetning) omfatter 

indberetningen alene mellemværender med virksomheder, der ikke er 

konsolideret ind. Det er uanset om mellemværender er med finansielle 

virksomheder, koncernforbudne eller ikke-koncernforbundne danske 

virksomheder.  
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Ændringen omfatter følgende skemaer i ERHVM
1
: 

• AK2a og AK2b: Beholdning af ikke-børsnoterede aktier og andre 

ejerandele: Ejerskab af danske aktier og andre ejerandele skal nu 

også indberettes, herunder ejerskab af danske datterselskaber, 

som ikke er konsolideret ind i din indberetning. 

• OB2a og OB2b: Beholdning af ikke-børsnoterede gældsinstru-

menter. Ejerskab af danske gældsinstrumenter skal nu også ind-

berettes. 

• AKU3: Udstedte aktier og andre kapitalandele, der er ejet af ud-

lændinge. Ny kolonne i månedlig indberetning for din virksom-

heds ultimative ejer. Det er samme oplysning, som du i dag ind-

beretter på skema EKPa i den årlige indberetning.  

• LA: Tilgodehavender – handelskreditter, koncernlån og andre lån. 

Skal nu også omfatte danske mellemværender uanset modpart. 

Skemaet ændrer i den forbindelse navn til LAF og endvidere skal 

der indberettes modpartsland for alle handelskreditter. 

• LP: Gæld – handelskreditter, koncernlån og andre lån. Skal nu og-

så omfatte danske mellemværender uanset modpart. Skemaet æn-

drer i den forbindelse navn til LPF og endvidere skal der indberet-

tes modpartsland for alle handelskreditter. 

• LKK: Kassekreditter og cash-pools. Skal nu også omfatte danske 

mellemværender. 

• Derivater: Skal nu også omfatte danske mellemværender. 

• OEA: Andre aktier. Skal nu også omfatte danske mellemværender. 

• OEP: Andre passiver. Skal nu også omfatte danske mellemværen-

der. 

Kravene til indberetningen for de enkelte skemaer svarer til de krav, der 

allerede gælder for indberetning af udenlandske mellemværender. Beskri-

velsen følger således af den eksisterende indberetningsvejledning for ind-

samlingen ERHVM. 

Følgende skemaer ændres ikke: 

• AK1: Beholdning af børsnoterede aktier  

• OB1: Beholdning af børsnoterede gældsinstrumenter 

• AKU1: udstedte aktier og kapitalandele (hverken VP- eller VP-Lux 

registrerede) – oplysninger: skal udfyldes 

• AKU2: udstedte aktier og kapitalandele (både VP- og ikke- VP regi-

strerede) – udstedelser: skal udfyldes 

 

 

                                                   
1
 Den eksisterende indberetningsvejledning kan findes her: Indberetningsvejledning 
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