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De danske erhvervsvirksomheder fortsatte i 2012 med at konsolidere sig. Det er et resultat af øget 
bruttoopsparing i form af tilbageholdt overskud samt et fortsat lavt niveau for reale investeringer. 
Konsolideringen gjorde det muligt at øge de finansielle investeringer i løbet af året. 
 
Det samlede opsparingsoverskud nåede i løbet af 2012 op på knap 115 mia. kr., som hovedsageligt 
blev brugt på at investere i aktier og investeringsbeviser og i mindre omfang at tilbagebetale lån og 
tilbagekøbe renteafdækningskontrakter. En stor del af aktiekøbene foregik i udlandet i form af 
udenlandske porteføljeinvesteringer samt direkte investeringer i egenkapital i udenlandske 

datterselskaber, som dog i et vist omfang modsvares af et fald i investeringer via koncerninterne lån.  
 
Erhvervsvirksomhedernes tilbagebetaling af lån for omkring 20 mia. kr. blev mere end opvejet af 
udstedelser af erhvervsobligationer for 24 mia. kr. Samlet set benyttede erhvervsvirksomhederne 
således i højere grad deres opsparingsoverskud på at erhverve aktiver frem for fortsat at nedbringe 
gæld. 

Erhvervsvirksomhedernes reale investeringer, bruttoopsparing og finansielle 
transaktioner  

 

 

 



Udvalgte finansielle og ikke-finansielle poster for husholdninger og 
erhvervsvirksomheder 

Løbende priser, Mia.kr. 1. kvt. 12 2. kvt. 12 3. kvt. 12 4. kvt. 12 

Husholdninger 

Ikke-finansielle poster 1 
    

- Disponibel bruttoindkomst 
(B.6g) 

223 227 219 223 

- Korr. for ændr. 

pensionskasseres. (D.8) 

16 15 13 12 

- Forbrugsudgift (P.3) 221 225 220 234 

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

17 17 12 1 

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

20 20 20 22 

Nettofordringserhvervelse, 
(B.9/BF.9) 

-3 16 -1 -18 

Transaktioner 
    

- Finansielle aktiver, samlet 11 36 -6 12 

-- Værdipapirer (F.3+F.5) -17 -9 -13 -3 

-- Forsikringstekniske reserver 
(F.6) 

22 14 12 2 

- Finansielle passiver, samlet 13 20 -5 30 

-- Korte lån (F.41) -4 1 -2 0 

-- Lange lån (F.42) 3 11 1 1 

--- heraf realkreditlån 6 19 2 7 

Omvurderinger 
    

- Finansielle aktiver, samlet 167 -42 107 63 

-- Værdipapirer (F.3+F.5) 151 -94 53 36 

-- Forsikringstekniske reserver 
(F.6) 

26 49 54 27 

- Finansielle passiver, samlet 8 7 13 1 

-- Realkreditlån 11 6 10 0 

Beholdninger 
    

Finansielle aktiver, samlet 4.763 4.757 4.858 4.934 

Finansielle passiver, samlet 2.724 2.749 2.757 2.788 

Nettoformue (BF.90) 2.039 2.007 2.100 2.145 

Erhvervsvirksomheder 

Ikke-finansielle poster 
    

- Bruttoopsparing (B.8g) 52 75 82 84 

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

46 46 45 48 

- Lagerforøgelse (P.52) 4 -2 2 -9 

Nettofordringserhvervelse, 
(B.9/BF.9) 

1 31 36 47 

Finansielle transaktioner 
    

- Finansielle aktiver, samlet 10 13 2 46 



- Finansielle passiver, samlet 8 -18 -34 -1 

-- Egenkapital (F.5) 4 7 -1 2 

-- Obligationer (F.31+F.32) 15 -13 13 8 

-- Lån (F.4) 18 6 -40 -3 
1Kilde: Danmarks Statistik, Kvartalsvise sektorregnskaber. 
Anm.: Bemærk, at efterlønsudbetaling på omkring 20 mia. kr. i 2. kvt. 2012 og 6 mia. kr. i 3. kvt. 
2012 er klassificeret som en kapitaloverførsel (D.9), hvorfor beløbet ikke fremgår i disponibel 
bruttoindkomst (B.6g) og bruttoopsparing (B.8g) for husholdningerne. 

 

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. 

• Kvartalsvise finansielle konti er revideret tilbage til 2. kvartal 2009 – dog kun i mindre omfang i 
perioden fra 2009 til 2011. Revisionerne fra 2009 og frem kan primært henføres til opdaterede 
regnskabstal for sektoren "Andre finansielle formidlere", og revisioner i 2012 kan primært henføres til 
reviderede tal for "Danmarks aktiver og passiver over for udlandet" og "Betalingsbalancens finansielle 
poster" samt reviderede tal fra "Kvartalsvise sektorregnskaber". Se evt. også Revisionspolitik og 
Revisionscyklus. 

• Der sikres løbende konsistens med de kvartalsvise ikke-finansielle sektorkonti, som Danmarks 
Statistik offentliggør. De afstemningsbeløb, der er en direkte følge af denne sammenhæng, kan ses i 

afstemningsmatricen. 
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