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Kvartalsvise finansielle konti for Danmark, 2. kvartal 2013, offentliggjort 
den 4. oktober 2013  

 
 
De danske husholdninger har i løbet af 1. halvår øget deres finansielle nettoformuer. Det er et resultat 
af en fortsat svag udvikling i forbrug og investeringer samt pæne afkast på aktier og pensionsformuer i 
1. kvartal.  
 
Udviklingen er påvirket af de fremrykkede indbetalinger af kapitalpensionsskat, som øger 
husholdningernes finansieringsbehov med omkring 6 mia. kr. i 2. kvartal. Det afspejles bl.a. i, at deres 
tidsindskud i bankerne og nettoindbetalinger til pensionsselskaberne falder. Danskernes økonomiske 
konsolidering har således været større, end hvad finansieringsbehovet umiddelbart antyder. 

 
De fremrykkede skattebetalinger påvirker samtidig statens finanser positivt og bidrager til et samlet 
placeringsbehov i 2. kvartal. Muligheden for at fremrykke kapitalpensionsskatten løber frem til 
slutningen af 2014. 

Ændring i husholdningernes nettoformue fordelt på instrumenter, 1. halvår 2013 

 

 

 



Udvalgte finansielle og ikke-finansielle poster for husholdninger og 
erhvervsvirksomheder 

Løbende priser, Mia.kr. 3. kvt. 12 4. kvt. 12 1. kvt. 13 2. kvt. 13 

Husholdninger 

Ikke-finansielle poster 1 
    

- Disponibel bruttoindkomst 
(B.6g) 

224 225 234 237 

- Korr. for ændr. 

pensionskasseres. (D.8) 

13 16 11 13 

- Forbrugsudgift (P.3) 219 235 225 228 

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

18 6 20 22 

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

20 21 18 20 

Nettofordringserhvervelse, 
(B.9/BF.9) 

5 -12 0 -1 

Transaktioner 
    

- Finansielle aktiver, samlet -6  14  10  -6  

-- Værdipapirer (F.3+F.5) -13  -6  -18  -10  

-- Forsikringstekniske reserver 
(F.6) 

11  9  13  -1  

- Finansielle passiver, samlet -11  27  11  -5  

-- Korte lån (F.41) -2  -1  -3  2  

-- Lange lån (F.42) 3  -0  -1  4  

--- heraf realkreditlån 1  6  2  7  

Omvurderinger 
    

- Finansielle aktiver, samlet 104  71  141  -88  

-- Værdipapirer (F.3+F.5) 50  37  107  -42  

-- Forsikringstekniske reserver 
(F.6) 

54  34  35  -46  

- Finansielle passiver, samlet 9  -0  2  -4  

-- Realkreditlån 10  0  1  -5  

Beholdninger 
    

Finansielle aktiver, samlet 4.869  4.953  5.098  5.000  

Finansielle passiver, samlet 2.700  2.732  2.742  2.729  

Nettoformue (BF.90) 2.168  2.222  2.357  2.276  

Erhvervsvirksomheder 

Ikke-finansielle poster 
    

- Bruttoopsparing (B.8g) 78 79 56 76 

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

43 46 43 46 

- Lagerforøgelse (P.52) 2 -9 4 -1 

Nettofordringserhvervelse, 
(B.9/BF.9) 

35 43 10 32 

Finansielle transaktioner 
    

- Finansielle aktiver, samlet 21 50 3 30 



- Finansielle passiver, samlet -14 7 -7 -2 

-- Egenkapital (F.5) 5 13 7 -4 

-- Obligationer (F.31+F.32) 13 7 -5 1 

-- Lån (F.4) -25 -42 35 6 

--- heraf sektorinterne lån 6 -35 37 8 
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 Stinne Skriver Jørgensen tlf. 33 63 68 34. 

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

• Kvartalsvise finansielle konti er revideret tilbage til 1. kvartal 2009 – frem til 2011 dog kun i mindre 
omfang og primært som følge af opdaterede regnskabstal for sektoren "Andre finansielle formidlere". 
Revisionerne fra 2012 og frem kan primært henføres til revisioner af Danmarks aktiver og passiver 
over for udlandet samt Betalingsbalancens finansielle poster (se Revisioner af Danmarks Aktiver og 
Passiver overfor Udlandet ).  

• 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 

her. Se evt. også Revisionspolitik og Revisionscyklus. 

• Fra og med 1. kvartal 2013 inkluderer kvartalsvise finansielle konti sektorinterne lån mellem ikke-
finansielle selskaber. For yderligere information se Indarbejdelse af gæld mellem ikke-finansielle 
selskaber og Opgørelse af ikke-finansielle selskabers sektorinterne lån. 
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