
NOTAT 
 

Side 1 af 2 

REVISION AF KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI 
– OVERBLIK 

 

 

 

 

 
 

 

Fra og med offentliggørelsen af 2. kvartal 2014 overgår Nationalbankens 

opgørelse af de kvartalsvise finansielle konti til de nye europæiske stan-

darder i European System of National and Regional Accounts (ESA2010).  

Overgangen medfører, at antallet af sektorer samt finansielle instrumen-

ter i statistikken udvides. Datagrundlaget er igennem det seneste år ble-

vet forbedret, bl.a. i form af ny MFI-statistik, ny statistik for forsikrings- og 

pensionsområdet samt nye regnskabskilder.  

I første omgang dækker statistikken perioderne fra og med 4. kvartal 

2012, men den vil senere blive ført længere tilbage. Som følge af ændre-

de opgørelsesmetoder og bedre statistikkvalitet vil der i mellemtiden fo-

rekomme visse brud i forhold til de hidtil offentliggjorte kvartalsvise fi-

nansielle konti. De afsluttede tabeller, som forholdsvis simpelt kan sam-

mensættes med de nye data, kan ses på Danmarks Statistiks hjemme-

side.  

Endvidere udvides offentliggørelsen med en dimension for modpartssek-

tor, hvilket muliggør en mere detaljeret analyse af udviklingen i de finan-

sielle strømme og finansieringsstrukturer inden for og mellem økonomi-

ens forskellige sektorer. 

Blandt de væsentligste talrevisioner kan nævnes husholdningerne netto-

formue. Den er blevet revideret som følge af dels nye oplysninger for for-

sikrings- og pensionsområdet (indarbejdet ved offentliggørelsen af tal for 

                                                   

 

  Se under Danmarks Statistik, Statistikbanken, Nationalregnskab og offentlige finanser, Kvartalsvise national-

regnskab, arkiv. 

 

Statistisk Afdeling 

30. september 2014 
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1. kvartal 2014, se metodenotat ), dels nye oplysninger om virksomheds-

ejerandele tilhørende husholdningerne. 

En ændret afgrænsning af den ikke-finansielle selskabssektor har endvi-

dere medført store ændringer i sektorens balancer – både aktiver og 

passiver er mindsket. Det skyldes, at sektoren i ESA2010 nu alene består 

af virksomheder og hovedsæder, hvorimod ikke-finansielle holdingsel-

skaber er overgået til sektoren for koncerntilknyttede finansielle instituti-

oner og andre pengeudlånere. Denne nye finansielle sektor har en bety-

delig størrelse, da det er en meget almindelig virksomhedsopbygning at 

lade virksomheden eje af et holdingselskab. 

For yderligere information vedrørende manualrevisionen henviser vi i øv-

rigt til ECB  og Eurostat . 

                                                   

 

  http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Finansielle%20konti%20-

%20kvartalsvise/Metodenotat%20om%20opg%C3%B8relse%20af%20husholdningernes%20finansielle%20nett

oformue%20-%20Endelig.pdf 

 

  http://www.ecb.europa.eu/stats/acc/ESA2010/html/index.en.html 

 

  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/esa_2010/introduction 
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