
Erhvervsvirksomhederne øger igen deres låntagning   

 

Kvartalsvise finansielle konti for Danmark, 1. kvartal 2012, offentliggjort 
den 29. juni 2012  

 
 
Efter en længere periode, hvor erhvervsvirksomhederne har nedbragt deres gæld, begyndte de i 1. 
kvartal 2012 igen at optage lån. Det gælder både kort- og langfristede lån, som samlet steg med 

omkring 20 mia. kr. De kortfristede lån er primært optaget i danske banker, mens de langfristede er 
optaget i udlandet.  
 
Den øgede låntagning falder sammen med en mindre stigning i virksomhedernes reale investeringer og 
et svagt faldende indtjeningsoverskud. Samlet tegnes et billede af, at virksomhederne bevæger sig fra 
intern finansiering i form af tilbageholdt overskud mod at finansiere sig i banksystemet og på de 
finansielle markeder – bl.a. udsteder større erhvervsvirksomheder erhvervsobligationer.  
 
Trods den lille stigning i reale investeringer har erhvervsvirksomhederne fortsat et 
opsparingsoverskud, som de primært placerer i aktier og obligationer samt koncerninterne udlån. 
Dermed har erhvervsvirksomhederne i 1. kvartal 2012 øget deres samlede balance. 

Erhvervsvirksomheders finansiering og investeringer 

 

Anm.: Ikke-finansielle data er fra Danmarks Statistik. Alle serier er beregnet som 4 kvartalers 
glidende gennemsnit for at udjævne eventuelle sæsonudsving. 

 

 

 

 



Udvalgte finansielle og ikke-finansielle poster for husholdninger og 
erhvervsvirksomheder 

Løbende priser, Mia.kr. 2.kvt.2011 3.kvt.2011 4.kvt.2011 1.kvt.2012 

Husholdninger 

Ikke-finansielle poster 1 
    

- Disponibel bruttoindkomst 
(B.6g) 

228 216 216 229 

- Korr. for ændr. 

pensionskasseres. (D.8) 

16 10 18 17 

- Forbrugsudgift (P.3) 217 211 226 218 

- Bruttoopsparing (B.8g) 
[B.6g+D.8-P.3] 

27 16 8 28 

- Faste bruttoinv. mv. 
(P.51+P.53) 

22 23 22 21 

Nettofordringserhvervelse, 
(B.9/BF.9) 

4 -4 -14 7 

Transaktioner 
    

- Finansielle aktiver, samlet 33 -5 9 2 

-- Værdipapirer (F.3+F.5) 22 -8 -13 -14 

-- Forsikringstekniske reserver 
(F.6) 

13 8 12 11 

- Finansielle passiver, samlet 29 -1 23 -5 

-- Korte lån (F.41) -8 3 3 -3 

-- Lange lån (F.42) 14 9 9 2 

--- heraf realkreditlån 10 9 10 6 

Omvurderinger 
    

- Finansielle aktiver, samlet -9 10 52 114 

-- Værdipapirer (F.3+F.5) -29 -160 12 99 

-- Forsikringstekniske reserver 
(F.6) 

20 172 38 19 

- Finansielle passiver, samlet 7 32 10 12 

-- Realkreditlån 2 28 9 11 

Beholdninger 
    

Finansielle aktiver, samlet 4.501 4.506 4.567 4.681 

Finansielle passiver, samlet 2.671 2.701 2.731 2.737 

Nettoformue (BF.90) 1.831 1.805 1.835 1.944 

Erhvervsvirksomheder 

Ikke-finansielle poster 
    

- Bruttoopsparing (B.8g) 69 63 70 52 

- Faste bruttoinv. mv. 
(P.51+P.53) 

46 44 45 47 

- Lagerforøgelse (P.52) 1 3 -4 3 

Nettofordringserhvervelse, 
(B.9/BF.9) 

22 19 30 2 

Finansielle transaktioner 
    

- Finansielle aktiver, samlet 67 41 -33 10 



- Finansielle passiver, samlet 45 22 -62 8 

-- Egenkapital (F.5) 8 32 -45 2 

-- Obligationer (F.31+F.32) -9 4 -1 17 

-- Lån (F.4) 10 -7 -1 23 
1Kilde: Danmarks Statistik, Kvartalsvise Sektorregnskaber 

 

Yderligere information 

• Kilder og metoder. 

• Færdige tabeller (Udvalgte tidsserier for statistikken) og Statistikbanken (Nationalbankens samlede 
finansielle statistik). 

• Udgivelseskalender. 

• Henvendelse: Martin Oksbjerg, tlf. 33 63 68 31 eller Sigrid Alexandra Koob tlf. 33 63 68 49. 

• Stat-ordbog, der præciserer udtryk og begreber i forbindelse med diverse økonomisk-statistiske 
manualer. 

• Denne offentliggørelse følger Revisionspolitik og Revisionscyklus med heraf følgende revision af 
maksimalt for indeværende og de 2 foregående kalenderår. 

• Der sikres løbende konsistens med de kvartalsvise ikke-finansielle sektorkonti, som Danmarks 
Statistik offentliggør. 
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