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1. Indledning 

Formål 
Formålet med indberetningen er at indsamle data til at opgøre en række cen-
trale økonomiske statistikker, som 

♦ Betalingsbalancen 
♦ Danmarks aktiver og passiver over for udlandet (udlandsgælden) 
♦ Værdipapirstatistik 
♦ Finansielle konti. 
 
Opgørelsen af Danmarks betalingsbalance og udlandsgæld tegner sammen 
med bl.a. BNP-vækst og beskæftigelse et billede af den økonomiske tilstand 
i Danmark. Virksomhedernes input indgår dermed i beslutningsgrundlaget 
for både politikere og erhvervsliv. Derfor skal virksomhederne indberette 
alle deres finansielle mellemværender med udlandet. 

Til brug for opgørelse af nationalregnskabets finansielle konti og værdipa-
pirstatistikken, der også dækker rent danske mellemværender, skal der også 
indberettes beholdninger af danske værdipapirer med ISIN-kode samt virk-
somhedens udstedte værdipapirer. Øvrige danske mellemværender skal ikke 
indberettes. 

Finansielle konti og værdipapirstatistik tegner et billede af opsparingen og 
gældsætningen i Danmark. De bidrager dermed til bedre at forstå virksom-
heders og husholdningers økonomiske adfærd. Den finansielle statistik an-
vendes desuden af Nationalbanken i forbindelse med styring af valutakursen 
over for euroen. 

I vejledningen til de enkelte skemaer præciseres, hvilke oplysninger virk-
somheden skal indberette på det pågældende skema, samt detaljer om, hvor-
dan skemaet skal udfyldes. Der er skemaer for aktiver og passiver samt 
skemaer for bl.a. kassekreditter og finansielle derivater, der kan skifte mel-
lem at være aktiver og passiver. 

Indberetningen 
Der er særlig fokus på indberetning af oplysninger om danske virksomhe-
ders ejerskab af dattervirksomheder i udlandet og danske virksomheder, der 
er ejet fra udlandet. 

Skemaerne for egenkapital- og resultatopgørelse vedrører supplerende op-
lysninger, som opgøres i forbindelse med årsregnskabet. På aktivsiden er det 
oplysninger om virksomhedens ejerandele i udenlandske datter- og associe-
rede virksomheder. Det drejer sig om både egenkapital- og resultatopgørel-
sen. På passivsiden, når virksomheden har en udenlandsk modervirksom-
hed, drejer det sig om oplysninger omkring netop den udenlandske ejer, 
samt virksomhedens egenkapital- og resultatopgørelse. 
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Herudover skal også indberettes alle øvrige finansielle mellemværender. På 
aktivsiden er det fx tilgodehavender, beholdninger af værdipapirer og finan-
sielle derivater og på passivsiden fx gæld og udstedte værdipapirer.  

I "Skema StoreTrans: Store transaktioner – Tidsmæssig placering af trans-
aktioner > 1 mia. kr." angives, i hvilken måned store transaktioner i årets 
løb er foretaget. Grænsen er 1 mia. kr. Da statistikkerne opgøres månedligt 
eller kvartalvis, øger skemaet deres kvalitet. 

Indberetningsfrist 
Indberetningen kan indsendes straks efter afslutningen af virksomhedens 
årsregnskab. Nationalbanken skal have modtaget den senest 4 måneder efter 
regnskabsårets afslutning, hvis virksomheden er børsnoteret, og senest 5 
måneder efter, hvis virksomheden ikke er børsnoteret. Fristerne er på linje 
med Erhvervsstyrelsens frister for at indsende regnskaber. 

Hvilke oplysninger og hvilken værdiansættelse 
Som udgangspunkt skal indberettes periodens primo- og ultimobeholdning 
samt bevægelser. Disse dækker over nettotransaktioner og ændringer i be-
holdninger som følge af valutakursreguleringer, kursreguleringer og andre 
værdireguleringer.  

Både beholdninger, transaktioner og værdireguleringer skal indberettes op-
gjort til markedsværdi. På en række skemaer vedrørende værdipapirer skal 
derudover suppleres med oplysninger om virksomhedens nominelle behold-
ning. For skemaer, hvor der lovgivningsmæssigt er flere muligheder for at 
opgøre værdien af beholdningen, er det specificeret, hvilket værdiansættel-
sesprincip Nationalbanken foretrækker. 

Indberetningssystem 
Oplysningerne skal indberettes via FIONA Online. Systemet er en webbase-
ret selvbetjeningssystem, der giver adgang til at indberette data, kommuni-
kere med Nationalbanken via en beskedcentral og se fejllister for indberet-
ningerne. I FIONA Online kan medarbejderne i Nationalbanken se nøjagtigt 
det samme skærmbillede af en indberetning, som virksomheden. 

FIONA Online ligger på Nationalbankens ekstranet. Sikkerheden i indbe-
retningssystemet bygger på fire elementer.  

♦ Det er kun muligt for at logge på Nationalbankens ekstranet, når man er 
verificeret som bruger, dvs. er oprettet med adgang af Nationalbanken. 

♦ To-faktor-identifikation og godkendelse, der betyder, at man ved login 
til Nationalbankens ekstranet benytter to identifikationsinformationer 
ud over brugernavn. Den ene er en adgangskode efter eget valg, den 
anden er en nøglekode, fx et fysisk kort. Det betyder, at man som bru-
ger både skal "vide noget" og "have noget". For danske brugere kan  
login enten være NemID eller en kombination af tilsendte koder på 
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SMS og e-mail. For udenlandske brugere kan login som udgangspunkt 
kun være en kombination af tilsendte koder på SMS og e-mail. 

♦ FIONA Online åbnes på Nationalbankens ekstranet, hvor brugeren ef-
ter login får adgang til indberetningen. Det kræver, at virksomheden på 
brugerens pc installerer Microsoft Silverlight, der er et gratis program. 
Brugeren kan kun hente og gemme data tilhørende den virksomhed, 
som brugerens kombinerede login-nøgle giver adgang til. 

♦ Endelig vil al kommunikation mellem brugeren og Nationalbanken væ-
re krypteret i webbrowseren efter SSL-standarden. 

 

Lovgrundlag 
Grundlaget for at indsamle statistik er lov om Danmarks Nationalbank, 
§ 14 a. Indsamlingen af oplysninger sker som udgangspunkt alene til Dan-
marks Nationalbank egen brug, men kan med henvisning til den nævnte 
lovgivning videregives til Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) 
og European Systemic Risk Board (ESRB). 
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Skemaoversigt 
Oversigten er delt op i to grupper: Én for egenkapital- og resultatopgørelse 
og én for finansielle mellemværender generelt. De enkelte vejledninger 
dækker typisk mere end ét skema. Nedenfor vises vejledningerne med tilhø-
rende skemaer. I parentes er angivet forkortelsen for det enkelte skema. 

♦ 2. Masterdata 
♦ 3. Virksomhedsdata – år  
Egenkapital- og resultatopgørelse 
♦ 4. Udenlandske ejerandele på aktiv- og passivsiden 

♦ Aktiver – oplysninger om den danske virksomheds udenlandske 
enheder (EKAa) 

♦ Aktiver – regnskabsoplysninger for den danske virksomheds uden-
landske enheder (EKAb) 

♦ Passiver – udenlandske investorers ejerandele i virksomheder i 
Danmark (EKPa) 

♦ Passiver – regnskabsoplysninger for dansk virksomhed med uden-
landske investorer (EKPb)  

Finansielle mellemværender – generelt 
♦ 5. Virksomhedens beholdninger af værdipapirer 

♦ Aktier og andre kapitalandele med ISIN-kode – beholdninger og 
oplysninger (AK1) 

♦ Aktier og andre kapitalandele i beholdning uden ISIN-kode – op-
lysninger (AK2a) 

♦ Aktier og andre kapitalandele uden ISIN-kode – beholdninger 
(AK2b) 

♦ Gældsinstrumenter med ISIN-kode – beholdninger og oplysninger 
(OB1) 

♦ Gældsinstrumenter i beholdning uden ISIN-kode – oplysninger 
(OB2a) 

♦ Gældsinstrumenter uden ISIN-kode – beholdninger (OB2b) 
♦ Repoforretninger og sikkerhedsstillelse (REPO) 

♦ 6. Virksomhedens udstedte værdipapirer 
♦ Udstedte aktier og andre kapitalandele (hverken VP- eller VP-

LUX-registrerede) – oplysninger (AKU1) 
♦ Udstedte aktier og andre kapitalandele, (både VP- og ikke-VP-

registrerede) – udstedelser (AKU2) 
♦ Udstedte aktier og andre kapitalandele, der er ejet af udlændinge – 

beholdninger (AKU3) 
♦ Udstedte gældsinstrumenter (både VP- og VP-LUX-registrerede) – 

udstedelser og oplysninger (OBU1) 
♦ Udstedte gældsinstrumenter (hverken VP- eller VP-LUX-

registrerede) – oplysninger (OBU2a) 
♦ Udstedte gældsinstrumenter (hverken VP- eller VP-LUX-

registrerede) – udstedelser (OBU2b) 
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♦ 7. Gæld og tilgodehavender – handelskreditter, koncernlån og andre lån 
♦ Tilgodehavender – handelskreditter, koncernlån og andre lån (LA) 
♦ Gæld – handelskreditter, koncernlån og andre lån (LP) 
♦ Kassekreditter og cash pools (LKK) 

♦ 8. Derivater 
♦ 9. Øvrige aktiver og passiver 

♦ Øvrige aktiver (OEA) 
♦ Øvrige passiver (OEP) 

♦ 10. Store transaktioner (StoreTrans) 
 

Bilag 
♦ 11. Kodelister 

♦ L2/L3: Lande- og valutakoder 
♦ L2 (IO): Internationale organisationer 
♦ L4: Sektorer 
♦ L5: Brancher 
♦ L6: Koncernrelationer 
♦ L8: Løbetid 
♦ L12: Ja/Nej-registrering 
♦ L21: Forretningstype 
♦ L22: Konverteringstype 
♦ L23: Sikkerhedstype 
♦ L24: Udstedelseskategori 
♦ L26: Værdiansættelsesprincip 
♦ L27: Underliggende aktiv 
♦ L28: Værdiansættelsesprincip for datter-/associeret virksomhed 
♦ L29: Virksomhedsform 
♦ L30: Vedhængende rente 
♦ L31: Ejerandel 
♦ L32: Indberetter til Nationalbanken 
♦ L33: Oversigt over skemakolonner 

 
♦ 12.  Eksempler på indberetning af derivater 
♦ 13.  Eksempler på indberetning af cash pools 
♦ 14.  Eksempler på indberetning af regnskabsoplysninger 
♦ 15.  Eksempel på indberetning af udenlandsk ejet egenkapital i andels-

selskaber 
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2. Masterdata  
For at kunne administrere indberetningerne har vi i Nationalbanken behov 
for en række generelle oplysninger om din virksomhed. De indberettes på 
skemaet Masterdata. 

Skemaet er opdelt i tre grupper. 

Identifikation 
Indeholder oplysninger om den aktuelle indberetning. Du skal udfylde tre 
rækker: virksomhedens CVR-nummer, indberetningens løbenummer og den 
periode, indberetningen vedrører (referenceperiode). 

CVR-nr.  
Her skal du angive din virksomheds CVR-nummer.  
 

CVR-NUMMER Boks 2.1 

Alle danske virksomheder med en årlig omsætning over 50.000 kr. har et CVR-nummer. Det er 

8-cifret og er unikt for den enkelte virksomhed. Det er virksomhedens identifikationsnummer. 

CVR-nummeret skal bruges, når en virksomhed ønsker at identificere sig over for myndighe-

der og private, fx ved udstedelse af fakturaer mv. 

 
CVR-NR. 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ CVR-nummer (8 cifre)  
 

 

Løbenummer 
Her fremgår indberetningens løbenummer, som styres af FIONA Online. 
Løbenummeret er en fortløbende nummerering af indberetninger for samme 
referenceperiode. Den første indberetning for en given referenceperiode har 
løbenummer = 1.0000. Er der fx fejl i indberetningen, så der skal sendes en 
ny, får denne løbenummer = 2.0000 og så fremdeles. Hvis Nationalbanken 
har lavet en rettelse, ændrer løbenummeret sig bagfra, så en ændring til den 
første indberetning får løbenummer = 1.0001.   

Indberetningsperiode 
Her fremgår den periode, som indberetningen vedrører. Feltet styres af FI-
ONA Online. Formatet er åååå. Vedrører indberetningen fx året 2013, står 
der derfor 2013. 

Information om virksomheden 
Indeholder oplysninger om din virksomheds navn, adresse og telefonnummer.  

Virksomhedens navn 
Her skal du angive navnet på din virksomhed. 
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VIRKSOMHEDENS NAVN 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Entydigt navn 
 

 

Gadenavn og nr. 
Her skal du angive din virksomheds adresse. 
 

GADENAVN OG NR. 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Gadenavn og nummer 
 

 

Postnr. 
Her skal du angive din virksomheds postnummer. 
 

POSTNR. 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ 4-cifret tal, fx 2100 
 

 

Postboks 
Hvis din virksomhed har en postboks, kan du angive den her. Det er det 
eneste felt i skemaet, som er valgfrit at udfylde. 
 

POSTBOKS 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Entydigt tal 
 

 

By 
Her skal du angive byen, hvor din virksomhed har adresse. 
 

BY 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Bynavn 
 

 

Virksomhedens telefonnr. 
Her skal du angive din virksomheds hovednummer. 
 

VIRKSOMHEDENS TELEFONNR. 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Entydigt nummer 
 

 

Kontaktpersoner 
Her skal du oplyse kontaktpersoner i virksomheden, dvs. den(de) person(er), 
som Nationalbanken kan kontakte, hvis vi har spørgsmål til indberetningen. 
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Du skal oplyse navn, direkte telefonnummer og e-mail-adresse på hver enkelt 
kontaktperson. Har virksomheden en primær kontaktperson, angives denne i 
første række. 

Navn 
Her skal du oplyse navn på den(de) person(er), som Nationalbanken kan 
kontakte. 
 

NAVN 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ For- og efternavn 
 

 

Direkte telefonnr. 
Her skal du angive direkte telefonnummer for hver enkelt kontaktperson. 
 

DIREKTE TELEFONNR. 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Entydigt nummer 
 

 

E-mail-adresse 
Her skal du angive kontaktpersonens e-mail-adresse. 
 

E-MAIL-ADRESSE 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Gyldig e-mail-adresse 
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3. Virksomhedsdata – år 

Generelt 
Nationalbanken har brug for at kende virksomhedens koncernstruktur for at 
få et overblik over, hvilke virksomheder der skal inkluderes i indberetnin-
gen. Én gang årligt vil vi derfor bede om oplysninger om ejerstrukturen for 
de danske enheder i din virksomheds koncern; mere specifikt for danske 
dattervirksomheder og associerede virksomheder, hvor den indberettende 
virksomhed direkte eller indirekte (via andre dattervirksomheder) har en 
ejerandel på 20 pct. eller derover. Du er kun forpligtet til at indberette op-
lysninger for den indberettende virksomhed og dens koncernstruktur i ned-
adgående linje. Hvis den har en dansk modervirksomhed, og denne ejer an-
dre danske virksomheder, behøver du ikke at indberette dem her. 

Bemærk i øvrigt, at hvis en dansk enhed i din virksomheds koncern ikke har 
finansielle mellemværender med udlandet og ikke ejer andre virksomheder, 
som har mellemværender med udlandet, kan den udelades her. Kontakt vo-
res FIONA Servicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk, hvis 
du er i tvivl. 

Virksomhedsdata 
Skemaet er opdelt i tre grupper: Indberetningsvaluta, øverste danske moder-
virksomhed og koncernstrukturen for de danske virksomheder i koncernen.  

Indberetningsvaluta 
Her skal du angive, hvilken valuta de indberettede oplysninger er opgjort i. 
Det kan være enten danske kroner (DKK), euro (EUR) eller amerikanske 
dollar (USD). Den valgte valuta skal anvendes for alle skemaer i indberet-
ningen. 
 

INDBERETNINGSVALUTA 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ DKK 
♦ USD 
♦ EUR 

 

Øverste danske modervirksomhed 

Navn på øverste modervirksomhed i Danmark 
Her skal du angive navnet på din virksomheds øverste modervirksomhed i 
Danmark. Hvis din virksomhed er øverst i koncernen i Danmark, angiver du 
dens navn. 
 

NAVN PÅ ØVERSTE MODERVIRKSOMHED I DANMARK 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Entydigt navn 
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CVR-nr. på øverste modervirksomhed i Danmark 
Her skal du angive CVR-nummer på din virksomheds øverste modervirk-
somhed i Danmark. Hvis din virksomhed er øverst i koncernen i Danmark, 
angiver du dens CVR-nummer. 
 

CVR-NUMMER Boks 3.1 

Alle danske virksomheder med en årlig omsætning over 50.000 kr. har et CVR-nummer. Det er 

8-cifret og er unikt for den enkelte virksomhed. Det er virksomhedens identifikationsnummer. 

CVR-nummeret skal bruges, når en virksomhed ønsker at identificere sig over for myndighe-

der og private, fx ved udstedelse af fakturaer mv. 

 

CVR-NR. PÅ ØVERSTE MODERVIRKSOMHED I DANMARK 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ CVR-nummer (8 cifre)  
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Virksomhedsdata - år

Indberetningsvaluta
Indberetningsvaluta (DKK, EUR, USD)

Øverste danske modervirksomhed
Navn på øverste modervirksomhed i Danmark

CVR-nr. på øverste modervirksomhed i Danmark

Danske virksomheder i koncernen og direkte ejere

L2 L32

Landekode 
for virksom-
hedens ejer

Indberetter 
til National-

banken

Regnskabs-
periode 

begyndelse 

Regnskabs-
periode 

slut 

Ændringer i virksomhedsstrukturen

Fusioneret 
over i 

(CVR-nr./
intern kode)

Procentvis 
ejerandel 

primo 
perioden

Procentvis 
ejerandel 

ultimo 
perioden

Købt/ 
oprettet 

Solgt/ 
ophørt 

CVR-nr. Virksomhedens 
direkte ejer 

CVR-nr. eller
intern kode 
for virksom-
hedens ejer

Danske virksomheder i koncernen
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Danske virksomheder i koncernen og direkte ejere 

Danske virksomheder i koncernen 
Her skal du skrive navnet på alle de danske virksomheder, der er i koncer-
nen i nedadgående linje, dvs. den indberettende virksomhed og dens danske 
datter- og associerede virksomheder, som enten direkte eller indirekte er ejet 
af den indberettende virksomhed, hvor ejerandelen er større end 20 pct. 
 

DANSKE VIRKSOMHEDER I KONCERNEN 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Entydigt navn 
 

 

CVR-nr. 
Her skal du skrive virksomhedens CVR-nummer. 
 

CVR-NR. 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ CVR-nummer (8 cifre)  
 

 

Virksomhedens direkte ejer 
Her skal du skrive navnet på den virksomhed, der er direkte ejer af den virk-
somhed, du skrev i kolonne 1. Hvis virksomheden ikke er ejet af nogen, dvs. 
er øverste danske modevirksomhed, skal feltet være tomt.  Hvis der er flere 
ejere med en ejerandel over 20 pct., skal de alle skrives i flere rækker. Se 
eksempel i boks 3.2. 
 

VIRKSOMHEDENS DIREKTE EJER  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Entydigt navn 
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CVR-nr. eller intern kode for virksomhedens ejer 
Her skal du skrive CVR-nummer eller intern kode for den virksomhed, der er 
direkte ejer af den virksomhed, du angav i kolonnen "Danske virksomheder i 
koncernen". Hvis virksomheden ikke er ejet af nogen, dvs. er øverste danske 

VIRKSOMHEDENS DIREKTE EJERE, NAVN OG CVR-NR./INTERN KODE SAMT LAND Boks 3.2 

Eksempel: 

Dattervirksomhed A er ansvarlig for at indberette til Nationalbanken og har nedenstående 

koncernstruktur. Alle sort optrukne linjer repræsenterer et ejerskab på 100 pct. med undta-

gelse af Dattervirksomhed D, som har to ejere med hver en ejerandel på 50 pct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
♦ Dattervirksomhed A's direkte ejer er en udenlandsk modervirksomhed lokaliseret i Tysk-

land, derfor skal der stå "Udenlandsk moder" i kolonnen "Virksomhedens direkte ejer". I 

næste kolonne skrives modervirksomhedens interne kode, da den er hjemmehørende i 

udlandet. Hvis modervirksomheden var dansk, ville det være CVR-nr., der skulle oplyses 

her. I næste kolonne skrives landekoden DE, da modervirksomheden er hjemmehørende i 

Tyskland. Oplysningerne for Dattervirksomhed B svarer til dem for Dattervirksomhed A, 

men kan udelades i indberetningen, da den ikke er i nedadgående linje.  

♦ Dattervirksomhed C's direkte ejer er Dattervirksomhed A. I rækken for Dattervirksom-

hed C skrives derfor navnet på Dattervirksomhed A i kolonnen "Virksomhedens direkte 

ejer" og CVR-nr. 11111111 i kolonnen "CVR-nr.". I kolonnen "Landekode for virksom-

hedens ejer" skrives DK, da virksomheden er hjemmehørende i Danmark. 

♦ Dattervirksomhed D har to ejere, som hver har en ejerandel på 50 pct. Derfor skrives 

CVR-nr./ intern kode for begge ejere i to rækker. Dattervirksomhed A 11111111 og Dat-

tervirksomhed B 12121212. 

♦ Dattervirksomhed E er ejet af Dattervirksomhed D; der skrives derfor CVR-nr. 14141414 i 

rækken. 

 

Det udfyldte skema for eksemplet (bemærk, at der er flere kolonner i skemaet end vist her): 

 

 
 

Udenlandsk moder, DE 
Intern kode: DE112233445 

 

 Dattervirksomhed A, DK 
CVR-nr.: 11111111 

Dattervirksomhed B, DK 
CVR-nr.: 12121212 

Dattervirksomhed C, DK 
CVR-nr.: 13131313 

Dattervirksomhed D, DK 
CVR-nr.: 14141414 

Dattervirksomhed E, DK 
CVR-nr.: 15151515 
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modervirksomhed, skal feltet være tomt.  Hvis der er flere ejere med en ejer-
andel over 20 pct., skal de alle skrives i flere rækker. Se eksempel i boks 3.2. 
 

INTERN KODE Boks 3.3 

Ved intern kode forstås det unikke nummer, virksomheden selv bruger til at identificere 

udenlandske dele af koncernen. Det kan fx være et EORI-nummer, som registreres i et fælles 

EU-register, eller et RUT-nummer fra Registret over Udenlandske Tjenesteydere i Danmark. 

Men det kan også være en entydig intern kode, som din virksomhed selv har defineret. An-

vender virksomheden ikke en intern kode, skal kontaktpersonen selv tildele virksomheden en. 

Den interne kode skal blot være unik og anvendt konsekvent over tid. Ring evt. til vores FIO-

NA Servicedesk på 3363 6814, hvis du har spørgsmål. 

 
CVR-NR. ELLER INTERN KODE FOR VIRKSOMHEDENS EJER  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ CVR-nummer (8 cifre)  
♦ Intern kode (maksimum 20 karakterer) 

 

Landekode for virksomhedens ejer 
Her skal du oplyse, i hvilket land eller territorium virksomhedens ejer er 
hjemmehørende.  
 

LANDEKODE FOR VIRKSOMHEDENS EJER (L2)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle lande – se bilag L2/L3 for en oversigt over lande og tilhørende forkortelser, ISO 
3166-standard (alpha-2 kode) 

♦ Internationale organisationer, se bilag L2 (IO) 

 

Procentvis ejerandel primo perioden 
Her skal du oplyse, hvor stor en andel af egenkapitalen i de danske datter-
virksomheder din virksomhed ejer primo regnskabsåret. Er det fx 50 pct., 
angives det som 50 (dvs. uden %-tegn). Bemærk, at ejerandelen primo skal 
stemme med ejerandelen ultimo i den foregående indberetning. 
 

PROCENTVIS EJERANDEL PRIMO PERIODEN 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Tal, maksimum 100 (uden %-tegn) 
 

 

Procentvis ejerandel ultimo perioden 
Her skal du oplyse, hvor stor en andel af egenkapitalen i de danske datter-
virksomheder din virksomhed ejer ultimo regnskabsåret. Er den blevet af-
hændet i løbet af perioden, skal du skrive 0.  
 

PROCENTVIS EJERANDELULTIMO PERIODEN 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Tal, maksimum 100 (uden %-tegn) 
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Ændringer i virksomhedsstrukturen 
Ved ændringer i virksomhedsstrukturen skal datoen for ændringen indberet-
tes. Feltet skal kun udfyldes, hvis ændringen er sket i løbet af regnskabsåret. 
Se eksempel i boks 3.4. 
 

ÆNDRINGER I VIRKSOMHEDSSTRUKTUREN Boks 3.4 

Eksempel 1: Virksomheden lukker i løbet af regnskabsåret.  

Dattervirksomhed C lukker i december 2012. Derfor skrives måneden for virksomhedens op-

hør i kolonnen "Solgt/ophørt", og den procentvise ejerandel skal gå i nul. Ved næste års 

indberetning skal virksomheden ikke være på skemaet. 

 

 
 

Eksempel 2: Virksomheden skifter CVR-nr./intern kode i løbet af regnskabsåret.  

Dattervirksomhed A skifter i juni 2012 CVR-nummer fra 11111111 til 24242424. Der skal nu 

udfyldes to rækker for virksomheden: én hvor den bliver oprettet, og en hvor den ophører. 

I næste års indberetning er det kun rækken med det nye nummer, der skal være på skema-

et.  

 

 
 

Eksempel 3: Virksomheden fusioneres over i en anden virksomhed.  

Dattervirksomhed E fusioneres over i dattervirksomhed A i juli 2012. Oplysningerne om fu-

sionen skal udfyldes i rækken for den ophørende virksomhed, hvor ejerandelen går i nul. I 

næste års indberetning er det kun den blivende virksomhed, der skal være på skemaet.  

 

 
 

 

Købt/oprettet 
Her skal du oplyse datoen for, hvornår virksomheden blev en del af koncer-
nen. Enten hvornår den blev købt, eller hvornår den blev udskilt af moder-
virksomheden (fik et selvstændigt CVR-nummer). Kolonnen skal kun ud-
fyldes, hvis virksomheden er blevet købt/oprettet i løbet af regnskabsåret, 
ellers skal feltet være tomt. 
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KØBT/OPRETTET 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Dato (ååååmm) 
 

 

Solgt/ophørt 
Her skal du angive datoen for et eventuelt salg eller ophør af en virksomhed 
inden for koncernen. Kolonnen skal kun udfyldes, hvis virksomheden er 
blevet solgt eller er ophørt i løbet af regnskabsåret, ellers skal feltet være 
tomt. 
 

SOLGT/OPHØRT 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Dato (ååååmm) 
 

 

Fusioneret over i (CVR-nr./intern kode) 
Hvis virksomheden er blevet lagt sammen med en anden virksomhed (fusi-
oneret), skal du oplyse det fortsættende CVR-nummer eller interne kode 
her.  
 

FUSIONERET OVER I (CVR-NR./INTERN KODE) 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ CVR-nummer (8 cifre)  
♦ Intern kode (maksimum 20 karakterer) 

 

Regnskabsperiode begyndelse  
Her skal du oplyse, hvornår virksomhedens regnskabsperiode begynder. Da-
toen angives med år, måned og dag. Fx omskrives 1. januar 2012 til 2012-
01-01.  
 

REGNSKABSPERIODE BEGYNDELSE 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Dato (åååå-mm-dd) 
 

 

Regnskabsperiode slut  
Her skal du oplyse, hvornår virksomhedens regnskabsperiode slutter. Dato-
en angives med år, måned og dag. Fx omskrives 31. december 2012 til 
2012-12-31.  
 

REGNSKABSPERIODE SLUT 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Dato (åååå-mm-dd) 
 

 

Indberetter til Nationalbanken  
Her skal du oplyse, om virksomheden indberetter til Nationalbanken. Hvis 
den er indregnet i denne indberetning, angiver du "Ja (indregnet)". Hvis 
indberetningen fortages af virksomheden selv eller en tredje part, angiver du 
"Ja (ikke indregnet)". Hvis virksomheden indberetter til Nationalbankens 
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investeringsforeningsstatistik, svarer du "Ja, indberetter til investeringsfor-
eningsstatistikken". Hvis den ikke indberetter til Nationalbanken, svarer du 
"Nej". Hvis du ikke ved, om den indberetter til Nationalbanken, svarer du 
"Ved ikke".  
 

INDBERETTER TIL NATIONALBANKEN (L32) 

Kode Udfaldsrum 

J 
JI 

JIFS 
N 
99 

Ja (ikke indregnet) 
Ja (indregnet) 
Ja, indberetter til investeringsforeningsstatistikken 
Nej  
Ved ikke  
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4. Udenlandske ejerandele på aktiv- og passivsiden 

Generelt 
Skemaerne omhandler udenlandske ejerandele over 20 pct. både på aktiv- 
og passivsiden. Indberetningen består af fire skemaer, to for din virksom-
heds ejerandel i udenlandske virksomheder (aktiver) og to for udenlandske 
investorers ejerandele i din virksomhed (passiver).  

Opbygning af skemaerne 
Både aktiv- og passivsiden er delt op på to skemaer:  

Et skema med oplysninger om ejere, ejerandele og selve virksomheden. Det 
indeholder tre hovedgrupper af informationer: 

♦ Identifikation af aktien/kapitalandelen 
♦ Specifikation af ejerandele og transaktioner  
♦ Oplysninger om virksomheden/investoren i udlandet. 
 
Et skema med regnskabsoplysninger om virksomheden. Det indeholder fire 
hovedgrupper af informationer: 

♦ Identifikation af aktien/kapitalandelen 
♦ Ændringer i egenkapitalen i løbet af regnskabsåret 
♦ Specifikation af resultatposter  
♦ Børskursværdi. 
 
Nedenfor gennemgås skemaernes enkelte kolonner, og hvordan de skal ud-
fyldes. 
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Generelt for aktivskemaerne EKAa og EKAb – oplysninger om datter-
virksomheder, associerede virksomheder og filialer i udlandet 
Her skal du give oplysninger om din virksomheds udenlandske dattervirk-
somheder, associerede virksomheder og filialer. Hvis den har stemmeandele 
på over 20 pct. i udenlandske virksomheder, skal såvel skemaet med oplys-
ninger om de udenlandske enheder som skemaet med regnskabsoplysninger 
for de udenlandske enheder udfyldes. 
 

HVAD ER EN DATTERVIRKSOMHED? Boks 4.1 
 
En dattervirksomhed defineres som i årsregnskabsloven, dvs. at mindst én af fire nedenfor 

nævnte forbindelser er opfyldt: 

• Modervirksomheden besidder flertallet af stemmerettighederne i dattervirksomheden, evt. 

som følge af en aftale med andre ejere af dattervirksomheden.   

• Modervirksomheden har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i dat-

tervirksomhedens øverste ledelsesorgan. 

• Modervirksomheden har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over dattervirksom-

hedens driftsmæssige og finansielle ledelse på grundlag af vedtægter eller aftaler med 

denne. 

• Modervirksomheden ejer kapitalandele i en anden virksomhed og udøver en bestemmende 

indflydelse over dennes driftsmæssige og finansielle ledelse. 

 
HVAD ER EN ASSOCIERET VIRKSOMHED? Boks 4.2 
 
En associeret virksomhed defineres som i årsregnskabsloven, dvs. som en virksomhed, der ikke 

er en dattervirksomhed, men hvor "modervirksomheden" og dennes dattervirksomheder be-

sidder kapitalandele og udøver en betydelig indflydelse på virksomhedens driftsmæssige og 

finansielle ledelse.  

En virksomhed formodes at udøve betydelig indflydelse, hvis den og dens dattervirksomhe-

der besidder mellem 20 og 50 pct. stemmerettighederne. 

 
HVAD ER EN FILIAL I UDLANDET? Boks 4.3 
 
En filial i udlandet er ikke en selvstændig juridisk enhed, men en selvstændig økonomisk en-

hed med fast driftssted i udlandet. Filialen er "ejet" fra Danmark, hvor den juridiske enhed er 

registreret. 

En filial i udlandet er karakteriseret ved at have materielle (anlægs-)aktiver, hovedaktivitet 

i udlandet, egne bøger (både resultatopgørelse og balance) og retslig handleevne modsat re-

præsentationskontorer og lignende. Disse karakteristika er normalt opfyldt, når enheden er 

skattepligtig i det land, hvor den udøver sin virksomhed.  

Ejendomme i udlandet "ejet" fra Danmark behandles som filialer. 
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Skema EKAa: Aktiver 
Oplysninger om den danske virksomheds udenlandske enheder 

Identifikation af aktien/kapitalandelen i udlandet 

ISIN-kode 
Her skal du angive den enkelte akties/kapitalandels ISIN-kode. ISIN-koden 
er en forkortelse for det engelske "International Securities Identification 
Number" og er en unik, international, 12-cifret kode, der identificerer akti-
en/kapitalandelen. Har den ikke en ISIN-kode, skal kolonnen ikke udfyldes. 
 

ISIN-KODE 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ ISIN-koder – ISO 6166-standard (12 karakterer) 
  

 

Intern kode 
Hvis aktien/kapitalandelen ikke har en ISIN-kode, angiver du her den kode, 
der anvendes internt i koncernen til at identificere papiret. Koden skal være 
unik og anvendes konsekvent over tid. Anvender virksomheden ikke en in-
tern kode, skal du tildele papiret en. Du skal benytte samme interne kode for 
den enkelte aktie/kapitalandel, som du anvender på "Skema EKAb: Aktiver – 
Regnskabsoplysninger for den danske virksomheds udenlandske enheder". 
Ring evt. til vores FIONA Servicedesk på 3363 6814, hvis du har spørgsmål. 
 

INTERN KODE   

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Intern kode (maksimum 20 karakterer) 
 

 

Specifikation af dansk ejer, ejerandel og transaktioner 

CVR-nr. på direkte ejer af virksomhed i udlandet 
Her skal du oplyse CVR-nummer på den virksomhed i din koncern, der ejer 
den udenlandske virksomhed. 

Er ejerskabet delt ud på flere danske virksomheder i koncernen, skal du til-
føje en række for hver enkelt af ejervirksomhederne.  

Procentvis ejerandel primo regnskabsåret 
Her oplyser du, hvor stor en procentdel din virksomhed ejer af egenkapita-
len i virksomheden i udlandet primo regnskabsåret. Er det fx 50 pct., angi-
ves det som 50 (dvs. uden %-tegn). 

Hvis der er betydelig forskel mellem andelen af stemmerettigheder og ejer-
andelen opgjort i forhold til den indskudte kapital, bedes du kontakte vores 
FIONA Servicedesk på 3363 6814 for mere vejledning.  

Ejer den udenlandske virksomhed en del af sine egne aktier, skal disse så vidt 
muligt ikke indgå i beregningen af den danske virksomheds ejerandel. Ejer 
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dattervirksomheden fx selv 5 pct. af aktierne og den danske modervirksom-
hed de resterende 95 pct., opgøres den danske moders ejerandel til 100 pct.   

For filialer i udlandet skal du angive en ejerandel på 100 pct., medmindre 
filialen er etableret i løbet af regnskabsåret. I så fald skal du sætte ejerande-
len til 0 pct. 

Procentvis ejerandel ultimo regnskabsåret 
Her oplyser du, hvor stor en procentdel din virksomhed ejer af egenkapita-
len i virksomheden i udlandet ultimo regnskabsåret. Er det fx 50 pct., angi-
ves det som 50 (dvs. uden %-tegn). 

Hvis der er betydelig forskel mellem andelen af stemmerettigheder og ejer-
andelen opgjort i forhold til den indskudte kapital, bedes du kontakte vores 
FIONA Servicedesk på 3363 6814 for mere vejledning.  

Ejer den udenlandske virksomhed en del af sine egne aktier, skal disse så 
vidt muligt ikke indgå i beregningen af den danske virksomheds ejerandel. 
Ejer dattervirksomheden fx selv 5 pct. af aktierne og den danske modervirk-
somheder de resterende 95 pct., opgøres den danske moders ejerandel til 
100 pct.   

For filialer i udlandet skal du angive en ejerandel på 100 pct., medmindre 
filialen er afviklet i løbet af regnskabsåret. I så fald skal du sætte ejerande-
len til 0 pct. 

Køb og salg af kapitalandele samt kapitalforhøjelser og kapitalnedsættelser 
Her skal du oplyse de samlede egenkapitaltransaktioner, som din virksom-
hed har haft med dattervirksomheden/den associerede virksomhed. Det kan 
være køb og salg af egenkapitalandele samt forhøjelser eller nedsættelser af 
egenkapital til/fra virksomheden. Når du beregner de samlede transaktioner, 
skal køb og forhøjelser medregnes som positive transaktioner, mens salg og 
nedsættelser skal medregnes som negative transaktioner.  

Kolonnen omhandler transaktioner, som din virksomhed har haft i forhold 
til dattervirksomhedens/den associerede virksomheds egenkapital, fx hvis 
din virksomhed har købt yderligere aktier i dattervirksomheden/den associe-
rede virksomhed eller indskudt ekstra kapital i løbet af regnskabsåret.  

Bemærk, at kolonnen dermed adskiller sig fra kolonnen "Kapitalændringer 
netto inkl. overkurs ved emission" på "Skema EKAb: Aktiver – Regnskabs-
oplysninger for den danske virksomheds udenlandske enheder", der i stedet 
omhandler ændringer i dattervirksomhedens/den associerede virksomheds 
samlede egenkapital. Hvis fx dattervirksomheden har modtaget en kapital-
forhøjelse i løbet af året, skal hele forhøjelsen (uanset din virksomheds an-
del) oplyses i opgørelsen over dattervirksomhedens egenkapital, mens kun 
din virksomheds evt. andel i forhøjelsen skal medregnes i kolonnen på dette 
skema. 
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Oplysninger om virksomheden i udlandet  

Land 
Her skal du oplyse, hvor dattervirksomheden/filialen/den associerede virk-
somhed er hjemmehørende.  
 

LAND (L2)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle l lande – se bilag L2/L3 for en oversigt over lande og tilhørende forkortelser, ISO 
3166-standard (alpha-2 koder) 

♦ Internationale organisationer, se bilag L2 (IO) 

 

Valuta 
Her skal du oplyse, hvilken valuta virksomhedens egenkapital er opgjort i.  
 

VALUTA (L3)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle valutaer – se bilag L2/L3 for en oversigt over valutaer og tilhørende forkortelser, 
ISO 4217-standard  

 

Sektor 
Her skal du med udgangspunkt i følgende liste oplyse, hvilken sektor dat-
tervirksomheden/filialen/den associerede virksomhed tilhører. Du skal kun 
tage udgangspunkt i virksomhedens aktiviteter, ikke i aktiviteterne i eventu-
elle underliggende dattervirksomheder. 
 

SEKTOR (L4)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle sektorer – se bilag L4 for en oversigt over sektorer og tilhørende sektorkoder  
 

 

Branche 
Her skal du med udgangspunkt i følgende liste oplyse, hvilken branche dat-
tervirksomheden/filialen/den associerede virksomhed tilhører. Hvis denne 
har aktiviteter inden for flere brancher, skal du vælge dens primære branche.  
 

BRANCHE (L5)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Brancher, se bilag L5 
 

 

Koncernrelation 
Her skal du oplyse, om den udenlandske virksomhed er henholdsvis en dat-
tervirksomhed, en filial eller en associeret virksomhed, se boks 4.1, 4.2 og 
4.3. 
 

KONCERNRELATION (L6)  

Kode Udfaldsrum 

U 
D 
A 

Filial 
Dattervirksomhed (ejerandel større end 50 pct.) 
Associeret virksomhed (ejerandel mellem 20 pct. og 50 pct.) 
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Virksomheds navn 
Her oplyser du navnet på den udenlandske virksomhed.  

Børsnoteret 
Her skal du oplyse, om den udenlandske virksomhed er børsnoteret. 
 

BØRSNOTERET (L12)  

Kode Udfaldsrum 

J 
N 

Ja, børsnoteret 
Nej, ikke børsnoteret 

 

Værdiansættelsesprincip 
Her skal du oplyse, hvilket værdiansættelsesprincip den udenlandske virk-
somhed bruger til selv at værdiansætte sine datter- eller associerede virk-
somheder ved slutningen af regnskabsåret. Boks 4.4 illustrerer situationen.  
 

DEN UDENLANDSKE VIRKSOMHEDS VÆRDIANSÆTTELSE AF EGNE 
DATTERVIRKSOMHEDER/ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Boks 4.4 

 
 

 

 

 

 

 
 
 Dattervirksomhedens værdiansættelse af egne dattervirksomheder/associerede virk-

somheder: 

 (A) Ingen dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder 

 (B) Indre værdi 

 (C) Kostpris 

 

 

 

 
Hvis virksomheden i 1. led (blå) ikke har nogen datter- eller associerede 
virksomheder, skal du angive (A). 

Hvis virksomheden i 1. led (blå) bruger indre værdis metode til at værdian-
sætte sine datter-/associerede virksomheder (grøn), skal du angive (B) og 
huske at udfylde kolonnen "Nettoopskrivning efter indre værdis metode".  

Hvis virksomheden i 1. led (blå) bruger kostpris til at værdiansætte sine dat-
ter-/associerede virksomheder (grøn), skal du angive (C) og huske at udfyl-
de kolonnen "Reinvesteret indtjening i kæden af underliggende dattervirk-
somheder" på "Skema EKAb: Aktiver – Regnskabsoplysninger for den dan-
ske virksomheds udenlandske enheder".  

For filialer angiver du (A). 
 

Virksomheden i Danmark 

(og virksomheder, der er konsolideret ind i indberetningen) 

Dattervirksomhed/associeret virksomhed i udlandet 

Dattervirksomhed/associeret virksomhed i udlandet (Dattervirksomhed i 2. led) 

 

(Dattervirksomhed i 1. led) 
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VÆRDIANSÆTTELSESPRINCIP FOR DATTER-/ASSOCIERET VIRKSOMHED (L28)  

Kode Udfaldsrum 

A 
B 
C 

Virksomheden har ingen datter-/associerede virksomheder i 2. led 
Virksomheden opgør egne datter-/associerede virksomheder til indre værdi  
Virksomheden opgør egne datter-/associerede virksomheder til kostpris 

 

Fritekst 
Her kan du tage notater til eget brug, fx gøre opmærksom på specielle for-
hold i relation til den udfyldte række. Nationalbanken læser ikke nødven-
digvis disse kommentarer, så hvis du har spørgsmål til os, eller du har 
kommentarer til betydelige ændringer, skal du kontakte vores FIONA Ser-
vicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk.  
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Skema EKAb: Aktiver 
Regnskabsoplysninger for den danske virksomheds udenlandske enheder 

Identifikation af aktien/kapitalandelen i udlandet 

ISIN-kode 
Her skal du angive den enkelte akties/kapitalandels ISIN-kode. ISIN-koden 
er en forkortelse for det engelske "International Securities Identification 
Number" og er en unik, international, 12-cifret kode, der identificerer akti-
en/ kapitalandelen. Har den ikke en ISIN-kode, skal kolonnen ikke udfyldes. 
 

ISIN-KODE 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ ISIN-koder – ISO 6166-standard (12 karakterer) 
  

 

Intern kode 
Hvis aktien/kapitalandelen ikke har en ISIN-kode, angiver du her den kode, 
der anvendes internt i koncernen til at identificere papiret. Koden skal være 
unik og anvendes konsekvent over tid. Anvender virksomheden ikke en in-
tern kode, skal du tildele papiret en. Du skal benytte samme interne kode for 
den enkelte aktie/kapitalandel, som du anvender på "Skema EKAa: Aktiver 
– Oplysninger om den danske virksomheds udenlandske enheder". Ring evt. 
til vores FIONA Servicedesk på 3363 6814, hvis du har spørgsmål. 
 

INTERN KODE   

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Intern kode (maksimum 20 karakterer) 
 

 

Generelt om bogført egenkapital pog ændringer i egenkapital i løbet af 
regnskabsåret 
Du skal indberette periodens bevægelser, så der er sammenhæng i værdien 
primo til værdien ultimo: 

Bogført egenkapital i alt primo regnskabsåret  
+ kapitalændringer netto inkl. overkurs ved emission + årets resultat ef-

ter skat + anden totalindkomst 
 - udbetalt udbytte + øvrige ændringer i egenkapitalen  

 = bogført egenkapital i alt ultimo regnskabsåret. 

Bogført egenkapital i alt primo regnskabsåret 
Her skal du oplyse den samlede egenkapital for virksomheden primo regn-
skabsåret. Værdien primo perioden skal være lig med den foregående perio-
des ultimoværdi (se eksempel 14.1).   

For filialer skal du oplyse værdien af kapitalkontoen primo regnskabsåret.  

Egenkapitalen skal opgøres brutto. Det betyder, at eventuelt ikke indbetalt 
selskabskapital skal inkluderes i virksomhedens egenkapital og samtidig 
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opgives på "Skema LP: Gæld – handelskreditter, koncernlån og andre lån" 
som et tilgodehavende, virksomheden har hos din virksomhed.  

Ændringer i egenkapitalen i løbet af regnskabsåret 
Alle kolonner angående udviklingen i virksomhedens egenkapital skal ud-
fyldes med de samlede tal for hele virksomheden (se eksempel 14.1). Det 
spiller ingen rolle, hvor stor din virksomheds ejerandel i virksomheden er. 
Ejer din virksomhed fx 50 pct. af en virksomhed, der udbetaler 100 mio. kr. 
i udbytte, skal du angive det samlede udbytte på 100 mio. kr., ikke den del 
af udbyttet, der tilfalder din virksomhed (50 mio. kr.). 

Transaktioner med ejere 

Kapitalændringer netto inkl. overkurs ved emission 
Her skal du oplyse de samlede kapitalændringer i virksomheden gennem regn-
skabsåret (se eksempel 14.1). Kapitalforhøjelser medregnes som positive 
transaktioner og kapitalnedsættelser som negative transaktioner. Kapitalforhø-
jelser skal være inkl. evt. overkurs ved emission. Tilsvarende skal kapitalned-
sættelser afspejle evt. reduktion af egenkapitalposten "overkurs ved emission".  

Udbetalt udbytte 
Her skal du oplyse alt udbytte, som dattervirksomheden/den associerede 
virksomhed har udbetalt i løbet af regnskabsåret (se eksempel 14.1). Det 
skal være et nettobeløb, dvs. udbyttet minus tilbageholdt udbytteskat, og 
skal samtidig tage højde for evt. tilbageført udbytte. Bemærk, at du skal 
trække udbetalt udbytte fra, når du skal finde sammenhængen mellem primo 
og ultimo. Det indberettede beløb vil som regel være positivt. 

For filialer er det udbetalte udbytte forskellen mellem kapitalkonto primo og 
ultimo regnskabsåret, når der tages højde for kapitalforhøjelser og kapital-
nedsættelser samt årets resultat efter skat.  

Du kan bruge følgende formel til at udregne udbyttet for filialer:  

  Kapitalkonto primo 
 + Forhøjelse af kapitalkonto i løbet af regnskabsåret (kapitalforhøjelser)  
 - Nedsættelse af kapitalkonto i løbet af regnskabsåret (kapitalnedsættelser)  
 + Årets resultat efter skat 
 - Kapitalkonto ultimo, efter bogføring af udloddet udbytte 
 = Udloddet udbytte (netto). 

Nettoudbytte fra filialer kan ikke være negativt. Har filialen modtaget drifts-
tilskud gennem året, skal du angive beløbet i kolonnen "Kapitalforhøjelser".   

Totalindkomst 

Året resultat efter skat 
Her oplyser du virksomhedens resultat efter skat for regnskabsåret (se ek-
sempel 14.1).  
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Anden totalindkomst 
Her skal du oplyse virksomhedens anden totalindkomst (se eksempel 14.1), 
som er forskellen mellem totalindkomsten og årets resultat efter skat og kan 
dække over følgende ændringer via egenkapitalen: 

♦ Opskrivning af materielle aktiver 
♦ Aktuarmæssige gevinster eller tab 
♦ Valutaomregning af dattervirksomheden/den associerede virksomheds 

egne dattervirksomheder (virksomheder i 2. led eller mere)  
♦ Dattervirksomheden/den associerede virksomheds andel af valutaom-

regning i dens egne associerede virksomheder (virksomheder i 2. led 
eller mere) 

♦ Reguleringer af egenkapitalen som følge af ændringer i dattervirksom-
hedens pensionsmæssige forpligtelser. 

♦ Tab på sikring af nettoinvestering i udenlandske dattervirksomheder 
♦ Sikring af pengestrømme 
♦ Værdiregulering af finansielle aktiver, der er disponible for salg 
♦ Skat af anden totalindkomst. 
 

Øvrige ændringer i egenkapitalen 
Her skal du angive øvrige ændringer i egenkapitalen, hvilket bl.a. kan dæk-
ke over: 

♦ Valutakursreguleringer af egenkapitalen fra forrige til seneste regn-
skabsaflæggelse. Eftersom egenkapitalen primo skal være lig med fo-
regående periodes ultimoværdi, vil ændringer i kursen på egenkapita-
lens valuta i udgangspunktet føre til at identiteten mellem primo og ul-
timo ikke går op. Derfor skal ændringer i egenkapitalen som følge af 
valutakursreguleringer mellem regnskabsperioder indføres her (se ek-
sempel 14.1). 

♦ Ændringer i egenkapitalen som følge i af ændrede regnskabsprincipper 
i virksomheden (se eksempel 14.2).   

 

Bogført egenkapital i alt ultimo regnskabsåret 
Her skal du oplyse værdien af den samlede egenkapital for virksomheden 
ultimo regnskabsåret (se eksempel 14.1).  

Egenkapitalen skal opgøres brutto. Det betyder, at eventuelt ikke indbetalt 
selskabskapital skal inkluderes i virksomhedens egenkapital og samtidig 
opgives på "Skema LP: Gæld – handelskreditter, koncernlån og andre lån" 
som et tilgodehavende, som virksomheden har hos din virksomhed. 

Specifikation af resultatposter 

Nettoopskrivning efter indre værdis metode 
Hvis dattervirksomheden/den associerede virksomhed benytter indre værdi 
til at værdiansætte sine datter-/associerede virksomheder, og du altså har 
angivet (B) i kolonnen "Værdiansættelsesprincip" i "Skema EKAa: Aktiver 
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– Oplysninger om den danske virksomheds udenlandske enheder", anfører 
du her "Reserver for nettoopskrivning efter den indre værdis metode".  

"Reserver for nettoopskrivning" vedrører virksomhedens opsparede over-
skud (nettooverskud minus udloddet udbytte) i dennes egne datter- og asso-
cierede virksomheder (markeret med grøn i boks 4.4), som værdiansættes i 
henhold til den indre værdis metode. Andre bevægelser i de pågældende 
virksomheders regnskabsmæssige indre værdi, der posteres direkte på deres 
egenkapital, skal ligeledes indgå i reserven.  

Har du angivet (A) eller (C) for virksomheden under værdiansættelsesprin-
cip, skal kolonnen ikke udfyldes. 

Du skal ikke oplyse noget for filialer i denne kolonne. 

Reinvesteret indtjening i kæden af underliggende dattervirksomheder 
Hvis virksomheden benytter kostpris til at værdiansætte sine datter-/associe-
rede virksomheder, og du altså har angivet (C) i kolonnen "Værdiansættel-
sesprincip" i "Skema EKAa: Aktiver – Oplysninger om den danske virk-
somheds udenlandske enheder", anfører du her den samlede reinvesterede 
indtjening (det ikke-udloddede udbytte) for alle virksomhedens egne datter-
/associerede virksomheder.  
 

UDREGNING AF REINVESTERET INDTJENING I UDENLANDSKE VIRKSOMHEDERS 
EGNE DATTER-/ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Boks 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Den reinvesterede indtjening opgøres som det samlede resultat, virksomhe-
den i 1. led (blå) har ret til i sine datter- og associerede virksomheder (grøn) 

Ejerandel i B 

Virksomheden i Danmark 

(og virksomheder, der er konsolideret ind i indberetningen) 

Virksomhed A i udlandet 

(Dattervirksomhed i 2. led) 

(Dattervirksomhed i 1. led) 

 

Virksomhed B i udlandet 

Virksomhed C i udlandet (Dattervirksomhed i 3. led) 

 

Ejerandel i C 

Udbytte 

Yderligere virksomheder i koncernen 

 
(Dattervirksomheder efter 
 3. led) 

Yderligere ejerandele   
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fratrukket det udbytte, som er udbetalt til virksomheden i 1. led fra de un-
derliggende virksomheder, jf. boks 4.5.  

Den reinvesterede indtjening kan udregnes med følgende formel: 

Reinvesteret indtjening = 

 + Ejerandel(B) * Resultat(B) 
 + [Ejerandel(B) * Ejerandel(C)] * Resultat(C) 
 + [Ejerandel(B) * Ejerandel(C) * Ejerandel(D)] * Resultat (D) 
 + osv.  
  - Udbetalt udbytte fra Virksomhed B til Virksomhed A. 

Din virksomheds ejerandel i Virksomhed B spiller ingen rolle i forhold til 
udregningen af den reinvesterede indtjening. 

Har din virksomhed ikke de endelige tal for resultaterne i de underliggende 
dattervirksomheder på indberetningstidspunktet, skal du anvende de resulta-
ter, som er benyttet ved udarbejdelsen af din virksomheds årsregnskab. 

Enkeltstående indtægter og omkostninger uden for den almindelige drift 
Her skal du oplyse den del af virksomhedens resultat, der skyldes enkeltstå-
ende indtægter og omkostninger, der ligger uden for den almindelig drift og 
forventes ikke at være tilbagevendende. Det dækker bl.a.: 

♦ Indtægter og omkostninger opgivet i regnskabet under posten Ekstra-
ordinære indtægter og omkostninger i regnskabsåret 

♦ Indtægter eller omkostninger som følge af køb eller salg af underlig-
gende virksomheder, produktionslinjer, rettigheder mv. Dette gælder 
dog ikke, hvis det er en del af forretningsmodellen.      

♦ Indtægter eller omkostninger i forbindelse med oprettelse eller nedlæg-
gelse af underliggende virksomheder, produktionslinjer eller andre an-
lægsaktiver. Dette gælder dog ikke, hvis det er en del af forretningsmo-
dellen.    

 
Har virksomheden fx frasolgt en aktivitet i løbet af regnskabsåret, skal ind-
tægterne fra salget således opgives her.  

Fritekst 
Her kan du tage notater til eget brug, fx gøre opmærksom på specielle for-
hold i relation til den udfyldte række.  Nationalbanken læser ikke nødven-
digvis disse kommentarer, så hvis du har spørgsmål til os, eller du har 
kommentarer til betydelige ændringer, skal du kontakte vores FIONA Ser-
vicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk.  
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Generelt for passivskemaerne EKPa og EKPb – udenlandske investo-
rers ejerandele i virksomheder i Danmark 
Her skal du indberette oplysninger, hvis din virksomhed har én udenlandsk 
ejer, der ejer mere end 20 pct.  

Har din virksomhed flere udenlandske ejere med en ejerandel på over 20 
pct., skal du oprette en række for hver enkelt udenlandsk ejer og dennes 
ejerandel på EKPa, mens du kun skal udfylde én række på EKPb.  

I forhold til koncernstrukturen er det vigtigt, at det er den umiddelbare for-
bindelse mellem Danmark og udlandet, du giver oplysninger om. Det er så-
ledes den danske virksomhed, som ligger højest i koncernstrukturen, du skal 
indberette oplysninger om.  

Ejer ingen udenlandske virksomheder mere end 20 pct. af din virksomhed, 
skal skemaet ikke udfyldes. Hvis din virksomhed har udenlandske ejere, skal 
såvel skemaet med oplysninger om de udenlandske investorer som skemaet 
med regnskabsoplysninger for din virksomhed udfyldes. 
 

HVAD ER EN UDENLANDSK INVESTOR/MODERVIRKSOMHED Boks 4.6 
 
Din virksomheds modervirksomheder defineres som i årsregnskabsloven, dvs. som en virksom-

hed, der: 

• besidder flertallet af stemmerettighederne i din virksomhed, evt. som følge af en aftale 

med andre ejere af virksomheden 

• er virksomhedsdeltager og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i 

din virksomheds øverste ledelsesorgan 

• har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over din virksomheds driftsmæssige og fi-

nansielle ledelse på grundlag af vedtægter eller aftaler med denne 

• ejer kapitalandele i din virksomhed og udøver en bestemmende indflydelse over dennes 

driftsmæssige og finansielle ledelse. 

 
HVAD ER EN ASSOCIERET VIRKSOMHED I OPADGÅENDE LINJE? Boks 4.7 
 
En associeret virksomhed i opadgående linje defineres som en virksomhed, der ikke er en 

modervirksomhed, men hvor virksomheden og dennes dattervirksomheder besidder kapital-

andele og udøver en betydelig indflydelse på din virksomheds driftsmæssige og finansielle le-

delse.  

En virksomhed formodes at udøve betydelig indflydelse på din virksomhed, hvis virksomhe-

den og dennes dattervirksomheder besidder mellem 20 og 50 pct. af stemmerettighederne. 

 
HVAD ER EN FILIAL I DANMARK AF EN UDENLANDSK VIRKSOMHED?  Boks 4.8 
 
En filial i Danmark er ikke en selvstændig juridisk enhed, men en selvstændig økonomisk en-

hed med fast driftssted i Danmark. Filialen er "ejet" fra udlandet, hvor den juridiske enhed er 

registreret.  

En filial i Danmark er karakteriseret ved at have materielle (anlægs-)aktiver, hovedaktivitet 

i Danmark, egne bøger (både resultatopgørelse og balance) og retslig handleevne modsat re-

præsentationskontorer og lignende. Disse karakteristika er normalt opfyldt, når enheden er 

skattepligtig i Danmark.  

Ejendomme i Danmark "ejet" fra udlandet behandles som filialer. 
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Skema EKPa: Passiver 
Udenlandske investorers ejerandele i virksomheder i Danmark 

Identifikation af aktien/kapitalandelen i Danmark 

ISIN-kode 
Her skal du oplyse aktiens/kapitalandelens ISIN-kode. ISIN-koden er en 
forkortelse for det engelske "International Securities Identification Number" 
og er en unik, international, 12-cifret kode, der identificerer aktien/ kapital-
andelen. Har den ikke en ISIN-kode, skal kolonnen ikke udfyldes. 
 

ISIN-KODE 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ ISIN-koder – ISO 6166-standard (12 karakterer) 
  

 

Intern kode 
Hvis aktien/kapitalandelen ikke har en ISIN-kode, angiver du her den kode, 
der anvendes internt i koncernen til at identificere papiret. Koden skal være 
unik og anvendes konsekvent over tid. Anvender virksomheden ikke en in-
tern kode, skal du tildele papiret en. Du skal benytte samme interne kode for 
den enkelte aktie/kapitalandel, som du anvender på "Skema EKPb: Passiver 
– Regnskabsoplysninger for dansk virksomhed med udenlandske investo-
rer". Ring evt. til vores FIONA Servicedesk på 3363 6814, hvis du har 
spørgsmål. 
 

INTERN KODE   

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Intern kode (maksimum 20 karakterer) 
 

 

CVR-nr. på virksomhed i koncernen ejet direkte fra udlandet 
Her skal du oplyse CVR-nummer på den virksomhed i din koncern, der er 
direkte ejet af den udenlandske investor.  

Er din virksomhed ejet af flere udenlandske investorer, skal du oprette en 
række for hver af disse.  

Virksomhedsform 
Her skal du oplyse, om din virksomhed er en selvstændig enhed eller en fi-
lial. 
 

VIRKSOMHEDSFORM (L29)  

Kode Udfaldsrum 

V 
F 

Virksomhed 
Filial 
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Værdiansættelsesprincip 
Her skal du oplyse, hvilket værdiansættelsesprincip din virksomhed bruger 
til at værdiansætte dens danske dattervirksomheder eller associerede virk-
somheder ved slutningen af regnskabsåret.  

Hvis din virksomhed bruger indre værdi, skal du angive (B) og huske at ud-
fylde kolonnen "Nettoopskrivning efter indre værdis metode".  

Hvis din virksomhed bruger kostpris, skal du angive (C) og huske at udfylde 
kolonnen "Reinvesteret indtjening i kæden af underliggende dattervirksom-
heder".  

Er din virksomhed en filial, angiver du (A). 
 

VÆRDIANSÆTTELSESPRINCIP FOR DATTER-/ASSOCIERET VIRKSOMHED (L28)  

Kode Udfaldsrum 

A 
B 
C 

Virksomheden har ingen datter-/associerede virksomheder i 2. led 
Virksomheden opgør egne datter-/associerede virksomheder til indre værdi  
Virksomheden opgør egne datter-/associerede virksomheder til kostpris 

 

Specifikation af udenlandsk investor, investors ejerandel og transaktioner 

Ejers virksomhedsnavn 
Her skal du oplyse navnet på den umiddelbare udenlandske investor.  

Procentvis ejerandel primo regnskabsåret 
Her skal du oplyse, hvor stor en procentdel den udenlandske investor ejer af 
egenkapitalen i din virksomhed primo regnskabsåret. Er det fx 50 pct., angi-
ves det som 50 (dvs. uden %-tegn). 

Hvis der er betydelig forskel mellem andel af stemmerettigheder og ejeran-
delen opgjort i forhold til den indskudte kapital, bedes du kontakte vores 
FIONA Servicedesk på 3363 6814 for mere vejledning.  

Ejer din virksomhed en del af dens egne aktier, skal disse så vidt muligt ik-
ke indgå i beregningen af den udenlandske investors ejerandel. Ejer den fx 
selv 5 pct. af aktierne og den udenlandske investor de resterende 95 pct., 
opgøres den udenlandske investors ejerandel til 100 pct.   

Er din virksomhed en filial, sætter du ejerandelen til 100 pct. Er filialen 
etableret i løbet af regnskabsåret, skal du sætte ejerandelen til 0 pct. 

Procentvis ejerandel ultimo regnskabsåret 
Her skal du oplyse, hvor stor en procentdel den udenlandske investor ejer af 
egenkapitalen i din virksomhed ultimo regnskabsåret. Er det fx 50 pct., an-
gives det som 50 (dvs. uden %-tegn). 

Hvis der er betydelig forskel mellem andel af stemmerettigheder og ejeran-
delen opgjort i forhold til den indskudte kapital, bedes du kontakte vores 
FIONA Servicedesk på 3363 6814 for mere vejledning.  
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Ejer din virksomhed en del af dens egne aktier, skal disse så vidt muligt ik-
ke indgå i beregningen af den udenlandske investors ejerandel. Ejer den fx 
selv 5 pct. af aktierne og den udenlandske investor de resterende 95 pct., 
opgøres den udenlandske investors ejerandel til 100 pct.  

Er din virksomhed en filial, sætter du ejerandelen til 100 pct. Er filialen af-
viklet i løbet af regnskabsåret, skal du sætte ejerandelen til 0 pct.  

Køb og salg af kapitalandele samt kapitalforhøjelser og kapitalnedsættelser 
Her skal du oplyse de samlede transaktioner, den udenlandske investor har 
haft med egenkapital i din virksomhed. Det kan være køb og salg af egen-
kapitalandele samt forhøjelser eller nedsættelser af egenkapital til/fra virk-
somheden. Når du beregner de samlede transaktioner, skal køb og forhøjel-
ser medregnes som positive transaktioner, mens salg og nedsættelser skal 
medregnes som negative transaktioner.  

Kolonnen omhandler transaktioner, den udenlandske investor har haft i for-
hold til din virksomheds egenkapital, fx hvis investoren har købt yderligere 
aktier i din virksomhed eller indskudt ekstra kapital.  

Bemærk, at kolonnen dermed adskiller sig fra kolonnen "Kapitalændringer 
netto inkl. overkurs ved emission" på "Skema EKPb: Passiver – Regnskabs-
oplysninger for dansk virksomhed med udenlandske investorer", der i stedet 
omhandler de samlede ændringer i din virksomheds egenkapital. Hvis din 
virksomhed fx har modtaget en kapitalforhøjelse gennem året, skal hele for-
højelsen (uanset den udenlandske investors andel) angives i opgørelsen over 
din virksomheds egenkapital, mens det kun er den udenlandske investors 
eventuelle andel i forhøjelsen, der skal medregnes i denne kolonne. 

Oplysninger om udenlandsk investor 

Land 
Her skal du oplyse, hvor din virksomheds udenlandske ejer er hjemmehø-
rende.  
 

LAND (L2)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle lande – se bilag L2/L3 for en oversigt over lande og tilhørende forkortelser, ISO 
3166-standard (alpha-2 kode) 

♦ Internationale organisationer, se L2 (IO) 

 

Land – ultimativ investor 
Her skal du oplyse, hvor din virksomheds "ultimative udenlandske investor" 
er hjemmehørende. Den ultimative investor er den virksomhed, der står som 
øverste ejer i en koncernstruktur og derfor i sidste ende har den bestemmen-
de indflydelse på investeringen i din virksomhed. En virksomhed anses for 
at have en bestemmende indflydelse, når den ejer over 50 pct. af den under-
liggende virksomhed og dermed er modervirksomhed.  
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Er din virksomhed fx ejet 25 pct. fra en tysk virksomhed, der har en moder-
virksomhed i Schweiz, som igen har en modervirksomhed i Frankrig (der 
ikke selv har en moder), er den ultimative investor hjemmehørende i Frank-
rig.  

Har den umiddelbare ejer af investeringen i din virksomhed ikke nogen mo-
dervirksomhed, er den umiddelbare ejer og den ultimative investor den 
samme. 

Hvis den ultimative udenlandske investor skifter geografisk placering i løbet 
af året, skal du bruge den landekode, som var gældende ultimo regnskabs-
året. 
 

LAND (L2)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle lande – se bilag L2/L3 for en oversigt over lande og tilhørende forkortelser, ISO 
3166-standard (alpha-2 kode) 

♦ Internationale organisationer, se bilag L2 (IO) 

 

Sektor 
Her skal du med udgangspunkt i følgende liste oplyse, hvilken sektor din 
virksomheds udenlandske ejer/investor tilhører.  
 

SEKTOR (L4)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle sektorer – se bilag L4 for en oversigt over sektorer og tilhørende sektorkoder  
 

 

Branche 
Her skal du med udgangspunkt i følgende liste oplyse, hvilken branche din 
virksomheds udenlandske ejer/investor tilhører. Hvis denne har aktiviteter 
inden for flere brancher, skal du vælge dens primære branche. 
 

BRANCHE (L5)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Brancher, se bilag L5 
 

 

Fritekst 
Her kan du tage notater til eget brug, fx gøre opmærksom på specielle for-
hold i relation til den udfyldte række. Nationalbanken læser ikke nødven-
digvis disse kommentarer, så hvis du har spørgsmål til os, eller du har 
kommentarer til betydelige ændringer, skal du kontakte vores FIONA Ser-
vicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk.  
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Skema EKPb: Passiver 
Regnskabsoplysninger for dansk virksomhed med udenlandske investorer 

Identifikation af aktien/kapitalandelen i Danmark  

ISIN-kode 
Her skal du indberette aktiens/kapitalandelens ISIN-kode. ISIN-koden er en 
forkortelse for det engelske "International Securities Identification Number" 
og er en unik, international, 12-cifret kode, der identificerer aktien/ kapital-
andelen. Har den ikke en ISIN-kode, skal kolonnen ikke udfyldes. 
 

ISIN-KODE 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ ISIN-koder – ISO 6166-standard (12 karakterer) 
  

 

Intern kode 
Hvis aktien/kapitalandelen ikke har en ISIN-kode, angiver du her den kode, 
der anvendes internt i koncernen til at identificere papiret. Koden skal være 
unik og anvendes konsekvent over tid. Anvender virksomheden ikke en in-
tern kode, skal du tildele papiret en. Du skal benytte samme interne kode for 
den enkelte aktie/kapitalandel, som du anvender på "Skema EKPa: Passiver 
– Udenlandske investorers ejerandel i virksomheder i Danmark".  Ring evt. 
til vores FIONA Servicedesk på 3363 6814, hvis du har spørgsmål. 
 

INTERN KODE   

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Intern kode (maksimum 20 karakterer) 
 

 

CVR-nr. på virksomhed i koncernen ejet direkte fra udlandet 
Her skal du oplyse CVR-nummer på den virksomhed i din koncern, der er 
direkte ejet af den udenlandske investor.  

Er din virksomhed ejet af flere udenlandske investorer, der hver har en ejer-
andel på 20 pct. eller derover, skal du stadig kun have én række på EKPa, 
mens du skal have flere rækker på EKAa.  

Generelt om bogført egenkapital og ændringer i egenkapital i løbet af 
regnskabsåret 
Du skal indberette periodens bevægelser, så der er sammenhæng i værdien 
primo til værdien ultimo: 

Bogført egenkapital i alt primo regnskabsåret  
+ kapitalændringer netto inkl. overkurs ved emission + årets resultat ef-

ter skat + anden totalindkomst 
 - udbetalt udbytte + øvrige ændringer i egenkapitalen  

 = bogført egenkapital i alt ultimo regnskabsåret. 
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Bogført egenkapital i alt primo regnskabsåret 
Her skal du oplyse værdien af den samlede egenkapital for din virksomhed 
primo regnskabsåret. Værdien primo perioden skal være lig med den fore-
gående periodes ultimoværdi (se eksempel 14.2).   

Egenkapitalen skal opgøres brutto. Det betyder, at eventuelt ikke indbetalt 
selskabskapital skal inkluderes i egenkapitalen og samtidig opgives på 
"Skema LA: Tilgodehavender – handelskreditter, koncernlån og andre lån" 
som et tilgodehavende hos modervirksomheden.  

For filialer skal du oplyse værdien af kapitalkontoen primo regnskabsåret.  

Ændringer i egenkapitalen i løbet af regnskabsåret 
Alle kolonner angående udviklingen i din virksomheds egenkapital skal ud-
fyldes med de samlede tal for virksomheden (se eksempel 14.2). Det spiller 
ingen rolle, hvor stor den udenlandske investors ejerandel i din virksomhed 
er. Ejer investoren fx 50 pct. af din virksomhed, som udbetaler 100 mio. kr. 
i udbytte, skal du oplyse det samlede udbytte på 100 mio. kr. og ikke den 
del af udbyttet, der tilfalder den udenlandske investor (50 mio. kr.). 

Transaktion med ejere 

Kapitalændringer netto 
Her skal du oplyse de samlede kapitalændringer i din virksomhed gennem 
regnskabsåret (se eksempel 14.2). Kapitalforhøjelser medregnes som positi-
ve beløb og kapitalnedsættelser som negative. Kapitalforhøjelser skal være 
inkl. evt. "overkurs ved emission". Tilsvarende skal kapitalnedsættelser af-
spejle evt. reduktion af egenkapitalposten "overkurs ved emission".  

Udbetalt udbytte 
Her skal du oplyse alt udbytte, som din virksomhed har udbetalt i løbet af 
regnskabsåret (se eksempel 14.2). Det skal være et nettobeløb, dvs. udbyttet 
minus tilbageholdt udbytteskat, og skal samtidig tage højde for evt. tilbage-
ført udbytte. Bemærk, at du skal trække udbetalt udbytte fra, når du skal fin-
de sammenhængen mellem primo og ultimo. Det indberettede beløb vil som 
regel være positivt.  

For filialer er det udbetalte udbytte forskellen mellem kapitalkonto primo og 
ultimo regnskabsåret, når der tages højde for kapitalforhøjelser og kapital-
nedsættelser samt årets resultat efter skat.  

Du kan bruge følgende formel til at udregne udbyttet:  

  Kapitalkonto primo  
 + Forhøjelse af kapitalkonto i løbet af regnskabsåret (kapitalforhøjelser)  
 - Nedsættelse af kapitalkonto i løbet af regnskabsåret (kapitalnedsættelser)  
 + Årets resultat efter skat 
 - Kapitalkonto ultimo, efter bogføring af udloddet udbytte  
 = Udloddet udbytte (netto). 
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Nettoudbytte fra en filial til modervirksomheden kan ikke være negativt. 
Har din virksomhed modtaget driftstilskud gennem året, skal du angive be-
løbet i kolonnen "Kapitalforhøjelser".   

Totalindkomst 

Året resultat efter skat 
Her skal du oplyse din virksomheds resultat efter skat for regnskabsåret (se 
eksempel 14.2).  

Anden totalindkomst 
Her skal du oplyse virksomhedens anden totalindkomst (se eksempel 14.2). 
Det er forskellen mellem totalindkomsten og årets resultat og kan dække 
over følgende ændringer via egenkapitalen: 

♦ Opskrivning af materielle aktiver 
♦ Aktuarmæssige gevinster eller tab 
♦ Valutaomregning af udenlandske dattervirksomheder (virksomheder i 

1. led eller mere)  
♦ Andel af valutaomregning i associerede virksomheder (virksomheder i 

1. led eller mere) 
♦ Tab på sikring af nettoinvestering i udenlandske dattervirksomheder 
♦ Sikring af pengestrømme 
♦ Værdiregulering af finansielle aktiver, der er disponible for salg 
♦ Skat af anden totalindkomst. 
 

Øvrige ændringer i egenkapitalen 
Her skal du angive øvrige ændringer i egenkapitalen, hvilket bl.a. kan dæk-
ke over: 

♦ Ændringer i egenkapitalen som følge i af ændrede regnskabsprincipper 
i virksomheden (se eksempel 14.2). 

  

Bogført egenkapital i alt ultimo regnskabsåret 
Her skal du oplyse værdien af den samlede egenkapital for din virksomhed 
ultimo regnskabsåret (se eksempel 14.2).  

Egenkapitalen skal opgøres brutto. Det betyder, at eventuelt ikke indbetalt 
selskabskapital skal inkluderes i egenkapitalen og samtidig opgives på 
"Skema LA: Tilgodehavender – handelskreditter, koncernlån og andre lån" 
som et tilgodehavende hos modervirksomheden.  

Specifikation af resultatposter 

Nettoopskrivning efter indre værdis metode 
Hvis din virksomhed benytter indre værdi til at værdiansætte sine danske og 
udenlandske datter- og associerede virksomheder, og du altså har angivet 
(B) i kolonnen "Værdiansættelsesprincip" i "Skema EKPa: Passiver – Uden-
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landske investorers ejerandele i virksomheder i Danmark", oplyser du her 
"Reserver for nettoopskrivning efter den indre værdis metode".  

"Reserver for nettoopskrivning" vedrører virksomhedens opsparede over-
skud (nettooverskud minus udloddet udbytte) i din virksomheds inden- og 
udenlandske datter- og associerede virksomheder, som værdiansættes i hen-
hold til den indre værdis metode. Andre bevægelser i de pågældende virk-
somheders regnskabsmæssige indre værdi, der posteres direkte på deres 
egenkapital, skal ligeledes indgå i reserven.  

Har du angivet (A) eller (C) for virksomheden under værdiansættelsesprin-
cip, skal kolonnen ikke udfyldes. 

Hvis din virksomhed er en filial, skal denne kolonne ikke udfyldes. 

Reinvesteret indtjening i kæden af underliggende dattervirksomheder 
Hvis din virksomheden benytter kostpris til at værdiansætte sine danske og 
udenlandske datter-/associerede virksomheder, og du altså har angivet (C) i 
kolonnen "Værdiansættelsesprincip" i "Skema EKPa: Passiver – Udenland-
ske investorers ejerandele i virksomheder i Danmark", oplyser du her den 
samlede reinvesterede indtjening (det ikke-udloddede udbytte) for alle un-
derliggende virksomheder.  
 

UDREGNING AF REINVESTERET INDTJENING I DIN VIRKSOMHEDS DATTER-/ 
ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Boks 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Den reinvesterede indtjening opgøres som det samlede resultat, din virk-
somhed (blå) har ret til i sine datter- og associerede virksomheder (grøn), 

Ejerandel i B 

Udenlandsk ejervirksomhed 

Din virksomhed (A) i Danmark 

(Dattervirksomhed i 1. led) 

 

Virksomhed B 

Virksomhed C (Dattervirksomhed i 2. led) 

 

Ejerandel i C 

Udbytte 

Yderligere virksomheder i koncernen 

 
(Dattervirksomheder efter 
 2. led) 

Yderligere ejerandele   
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fratrukket det udbytte, som er udbetalt til din virksomhed fra de underlig-
gende virksomheder.  

Den reinvesterede indtjening kan udregnes med følgende formel: 

Reinvesteret indtjening = 
 + Ejerandel(B) * Resultat(B) 
 + [Ejerandel(B) * Ejerandel(C)] * Resultat(C) 
 + [Ejerandel(B) * Ejerandel(C) * Ejerandel(D)] * Resultat (D)  
 + osv.  
  - Udbetalt udbytte fra Virksomhed B til Virksomhed A.  

Har din virksomhed ikke de endelige tal for resultaterne i de underliggende 
dattervirksomheder på indberetningstidspunktet, skal du anvende de resulta-
ter, som er benyttet ved udarbejdelsen af din virksomheds årsregnskab. 

Enkeltstående indtægter og omkostninger uden for den almindelige drift 
Her skal du oplyse den del af din virksomheds resultat, som skyldes enkelt-
stående indtægter og omkostninger, der ligger uden for den almindelig drift 
og forventes ikke at være tilbagevendende. De dækker bl.a.: 

♦ Indtægter og omkostninger opgivet i regnskabet under posten Ekstra-
ordinære indtægter og omkostninger i regnskabsåret 

♦ Indtægter eller omkostninger som følge af køb eller salg af underlig-
gende virksomheder, produktionslinjer, rettigheder mv. Dette gælder 
dog ikke, hvis det er en del af forretningsmodellen.      

♦ Indtægter eller omkostninger i forbindelse med at oprette eller nedlæg-
ge underliggende virksomheder, produktionslinjer eller andre anlægs-
aktiver. Dette gælder dog ikke, hvis det er en del af forretningsmodel-
len.      

 
Har din virksomhed fx købt et patent (rettighed) i løbet af regnskabsåret, 
skal omkostningerne til købet således opgives her.  

Fritekst 
Her kan du tage notater til eget brug, fx gøre opmærksom på specielle for-
hold i relation til den udfyldte række. Nationalbanken læser ikke nødven-
digvis disse kommentarer, så hvis du har spørgsmål til os, eller du har 
kommentarer til betydelige ændringer, skal du kontakte vores FIONA Ser-
vicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk.  
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5. Virksomhedens beholdninger af værdipapirer 

Generelt 
På skemaerne skal du indberette forskellige oplysninger om hvert enkelt 
værdipapir, som din virksomhed har på balancen. Indberetningen omfatter 
beholdninger såvel med som uden ISIN-kode (fondskode). Værdipapirbe-
holdninger uden ISIN-kode omfatter også aktier eller kapitalandele i associ-
erede virksomheder, dattervirksomheder eller filialer i udlandet.  

Hvis samme værdipapir (i forskellige beholdninger) er værdiansat forskel-
ligt, skal du indberette de respektive beholdninger adskilt. Det betyder, at 
det samme værdipapir kan have forskellig værdi afhængigt af værdiansæt-
telsesprincippet. Er værdipapiret børsnoteret, skal det indberettes til mar-
kedsværdi. En handelsbeholdning opgøres regnskabsmæssigt typisk til mar-
kedsværdi i modsætning til en anlægsbeholdning, der typisk opgøres til 
amortiseret kostpris. 

Hvis et værdipapir er afgivet i en repoforretning, skal du stadig tage det med 
i indberetningen, så den afspejler den regnskabsmæssige behandling (lån 
mod sikkerhed i værdipapirer). Tilsvarende skal du ikke indberette et værdi-
papir, når det er modtaget i en repoforretning, da det ikke er en del af din 
virksomheds balance. 

Opgørelsesprincip 
Du skal opgøre transaktioner (køb/salg) baseret på handelsdag som opgørel-
sesprincip, dvs. på det tidspunkt, hvor handlen indgås – ikke når den afvikles. 

Typer af værdipapirer 
Beholdninger af værdipapirer er opdelt på hovedtyperne "aktier og andre 
kapitalandele" og "gældsinstrumenter". For begge skelnes der mellem papi-
rer med og uden ISIN-kode (International Securities Identification Number).  

Aktier og andre kapitalandele  
Aktier og andre kapitalandele er finansielle aktiver, der giver ejeren af vær-
dipapiret en ejendomsret i de udstedende virksomheder. Følgende papirer 
medtages her:  

♦ Aktier 
♦ Anpartsbeviser 
♦ Udbyttebeviser 
♦ Dividendeaktier 
♦ Præferenceaktier udstedt af aktie- eller anpartsselskaber 
♦ Andele i bevisudstedende pengemarkedsforeninger, investeringsfor-

eninger mv. 
♦ Investeringsforeningsbeviser 
♦ Garantbeviser 
♦ Pengemarkedsforeningsandele 
♦ Komplementarernes andele i kommanditselskaber 
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♦ Kapitalandele i interessentskaber 
♦ Kapitalandele i andelsselskaber (andelsbeviser)  
♦ Kapitalandele i andre selskaber med begrænset ansvar. 
 
Du skal indberette oplysninger om hver enkelt aktie eller anden kapitalan-
del, som din virksomhed har, opgjort for hvert papir.  

Der er separate skemaer til henholdsvis aktier og andre kapitalandele med 
ISIN-kode og aktier og andre kapitalandele uden ISIN-kode, da du skal ind-
berette flere oplysninger for værdipapirer uden ISIN-kode. Beholdnings- og 
transaktionsoplysninger er de samme for begge typer værdipapirer. 

Tabel 5.1: Indberetning af aktier og andre kapitalandele i beholdning 
Aktier og andre kapitalandele i beholdning Hvilket skema? 

- Aktier med ISIN-kode 
- Andele i bevisudstedende pengemarkeds-

foreninger, investeringsforeninger mv. 
med ISIN-kode 

- Investeringsforeningsbeviser med ISIN-
kode (dog ikke andele i kontoførende for-
eninger, selv om de evt. har ISIN-kode) 

Beholdninger af såvel danske som uden-
landske aktier og andre kapitalandele 
med ISIN-kode skal indberettes på: 
 
"Skema AK1: Aktier og andre kapitalan-
dele med ISIN-kode – beholdninger og 
oplysninger" 

- Aktier uden ISIN-kode 
- Anpartsbeviser 
- Udbyttebeviser 
- Dividendeaktier 
- Præferenceaktier udstedt af aktie- eller 

anpartsselskaber uden ISIN-kode 
- Andele i bevisudstedende pengemarkeds-

foreninger, investeringsforeninger mv. 
uden ISIN-kode 

- Investeringsforeningsbeviser uden ISIN-
kode (dog andele i kontoførende forenin-
ger, selv om de evt. har ISIN-kode) 

- Garantbeviser 
- Pengemarkedsforeningsandele 
- Komplementarernes andele i kommandit-

selskaber 
- Kapitalandele i interessentskaber 
- Kapitalandele i andelsselskaber (andels-

beviser)  
- Kapitalandele i andre selskaber med be-

grænset ansvar. 

Beholdninger af udenlandske aktier og 
andre kapitalandele uden ISIN-kode 
skal indberettes på: 
  
"Skema AK2a: Aktier og andre kapital-
andele i beholdning uden ISIN-kode – 
oplysninger" 
og 
"Skema AK2b: Aktier og andre kapital-
andele uden ISIN-kode – beholdninger" 

 

Gældsinstrumenter 
Gældsinstrumenter er finansielle aktiver, hvor indehaver ikke har nogen 
ejendomsrettigheder over for udsteder. Kategorien inkluderer: 

♦ Obligationer 
♦ Veksler 
♦ Uamortisable gældsinstrumenter 
♦ Skatkammerbeviser (T-bills) 
♦ Pengemarkedspapirer  
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♦ Virksomhedscertifikater. 
 
Her skal du indberette oplysninger om hvert enkelt gældsinstrument, som 
din virksomhed har.  

Der er separate skemaer til henholdsvis gældsinstrumenter med ISIN-kode 
og gældsinstrumenter uden ISIN-kode, da du skal indberette flere oplysnin-
ger om værdipapirer uden ISIN-kode. Beholdnings- og transaktionsoplys-
ninger er de samme for begge typer værdipapirer. 

Tabel 5.2: Indberetning af gældsinstrumenter i beholdning 
Værdipapir i beholdning Hvilket skema? 

- Obligationer med ISIN-kode 
- Skatkammerbeviser (T-bills) med 

ISIN-kode 
- Pengemarkedspapirer med ISIN-kode 

Beholdninger af såvel danske som uden-
landske gældsinstrumenter med ISIN-kode 
skal indberettes på: 
 
"Skema OB1: Gældsinstrumenter med ISIN-
kode – beholdninger og oplysninger" 

- Obligationer uden ISIN-kode 
- Veksler 
- Uamortisable gældsinstrumenter 
- Skatkammerbeviser (T-bills) uden 

ISIN-kode 
- Pengemarkedspapirer uden ISIN-kode 
- Virksomhedscertifikater 

Beholdninger af udenlandske gældsinstru-
menter uden ISIN-kode skal indberettes på: 
 
"Skema OB2a: Gældsinstrumenter uden 
ISIN-kode – oplysninger" og 
"Skema OB3OB2b: Gældsinstrumenter uden 
ISIN-kode – beholdninger" 

 
I det følgende gennemgås de enkelte værdipapirskemaer. Først vises det på-
gældende skema, derefter følger en generel beskrivelse og en beskrivelse af 
de enkelte felter/kolonner, og hvordan de udfyldes. 

Skemaerne gennemgås i denne rækkefølge: 
♦ Skema AK1: Aktier og andre kapitalandele med ISIN-kode – behold-

ninger og oplysninger 
♦ Skema AK2a: Aktier og andre kapitalandele i beholdning uden ISIN-

kode – oplysninger 
♦ Skema AK2b: Aktier og andre kapitalandele uden ISIN-kode – behold-

ninger 
♦ Skema OB1: Gældsinstrumenter med ISIN-kode – beholdninger og op-

lysninger 
♦ Skema OB2a: Gældsinstrumenter i beholdning uden ISIN-kode – op-

lysninger 
♦ Skema OB2b: Gældsinstrumenter uden ISIN-kode – beholdninger.  
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Skema AK1: Aktier og andre kapitalandele med ISIN-kode – behold-
ninger og oplysninger  
Her skal du indberette din virksomheds beholdninger af såvel danske som 
udenlandske aktier og andre kapitalandele, som har en ISIN-kode (fonds-
kode). Du skal desuden indberette antal styk primo og ultimo perioden. Har 
din virksomhed en beholdning af egne aktier, skal de også medtages her. 
Hvis du har indberettet aktiebeholdningen på "Skema EKAa: Aktiver – Op-
lysninger om den danske virksomheds udenlandske enheder" og "Skema 
EKAb: Aktiver – Regnskabsoplysninger for den danske virksomheds uden-
landske enheder", og aktien ikke er børsnoteret, behøver du ikke at indberet-
te den på dette skema også. 

ISIN-kode 
Her skal du oplyse aktiens/kapitalandelens ISIN-kode. ISIN-koden er en 
forkortelse for det engelske "International Securities Identification Number" 
og er en unik, international, 12-cifret kode, der identificerer aktien/kapital-
andelen. 
 

ISIN-KODE 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ ISIN-koder – ISO 6166-standard (12 karakterer)  
 

 

Koncernrelation 
Her skal du angive, om din virksomhed har et tilhørsforhold til udstederen af 
aktien/kapitalandelen. Da der er tale om en modpartsoplysning, skal du fx an-
give kode D for dattervirksomhed, hvis udstederen er din virksomheds datter-
virksomhed. Har din virksomhed udstedt aktien, skal du oplyse "Egen virk-
somhed" som koncernrelation. Bemærk, at definitionen på en dattervirksom-
hed er, at ejerandelen er større end 50 pct. For en associeret virksomhed vil 
ejerandelen ligge mellem 20 pct. og 50 pct. Søstervirksomheder har samme 
direkte eller indirekte ejer (modervirksomhed) og kan have en ejerandel på op 
til 20 pct. Ofte er der dog ikke ejerandele af betydning mellem søstervirk-
somheder. I nogle tilfælde ejer en dattervirksomhed aktiver/kapitalandele i sin 
modervirksomhed, hvilket også er muligt at angive. Stemmerettighederne er 
det afgørende i forhold til at opgøre ejerandelens størrelse.  
 

KONCERNRELATION (L6)  

Kode Udfaldsrum 

M 
U 
D 
S 
A 
E 
N 

Modervirksomhed 
Filial 
Dattervirksomhed 
Søstervirksomhed 
Associeret virksomhed 
Egen virksomhed 
Intet tilhørsforhold 

 

Valuta 
Her skal du oplyse den valuta, som aktien/kapitalandelen er udstedt i. 
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VALUTA (L3)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle valutaer – se bilag L2/L3 for en oversigt over valutaer og tilhørende forkortelser, 
ISO 4217-standard 

 

VP- eller VP-LUX-registrering 
Her skal du oplyse, om aktien/kapitalandelen er registreret i VP Securities 
(VP) eller VP's filial i Luxembourg (VP-LUX). 
 

VP-REGISTRERING (L12)  

Kode Udfaldsrum 

J 
N 
99 

Ja, VP-registreret enten i VP Securities eller VP's filial i Luxembourg 
Nej, ikke VP-registreret 
Ukendt 

 

Værdiansættelsesprincip 
Her skal du oplyse, hvilket værdiansættelsesprincip der er anvendt. Hvis 
værdipapiret er børsnoteret, skal det indberettes til markedsværdi. Ved op-
gørelse af periodens nettotransaktioner skal de enkelte transaktioner indgå 
med den værdi, de havde, da transaktionen blev gennemført.  
 

VÆRDIANSÆTTELSESPRINCIP (L26)  

Kode Udfaldsrum 

M 
A 

Markedsværdi 
Andet 

 

Ejerandel >= 20 pct. 
Her skal du oplyse, om beholdningen ultimo perioden svarer til 20 pct. eller 
mere af den samlede udstedelse i den aktuelle aktie/kapitalandel. Det er an-
tallet af stemmerettigheder, du skal bruge ved opgørelsen. 
 

EJERANDEL (STEMMERETTIGHEDER) >= 20 PCT. (L31)  

Kode Udfaldsrum 

J 
N 

Ja, ejerandel (stemmerettigheder) >= 20 pct.  
Nej, ejerandel (stemmerettigheder) < 20 pct. 

 

Generelt om transaktioner, valutakursreguleringer, kursreguleringer og 
beholdninger 
Du skal oplyse antal styk af aktier og andre kapitalandele primo og ultimo 
perioden.  

Du skal indberette periodens bevægelser, så der er sammenhæng i værdien 
primo til værdien ultimo. Opgørelsen afhænger af værdiansættelsesprincip-
pet, da kursreguleringen ved opgørelse til markedsværdi indeholder modta-
get udbytte: 

Nedenstående sammenhæng gælder for værdipapirer, som indberettes til 
markedsværdi (værdiansættelsesprincip = M): 
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Beholdning primo perioden  
+ køb/salg + kapitalforhøjelser - kapitalnedsættelser  
+ valutakursreguleringer + kursreguleringer 

 = beholdning ultimo perioden. 
 
Nedenstående sammenhæng gælder for værdipapirer, som indberettes til 
andet end markedsværdi (værdiansættelsesprincip = A): 

Beholdning primo perioden  
+ køb/salg + kapitalforhøjelser - kapitalnedsættelser  
+ valutakursreguleringer - modtaget udbytte + evt. kursreguleringer  

 = beholdning ultimo perioden. 
 
Hvis din virksomhed har en negativ beholdning (er gået kort) i en aktie/ka-
pitalandel, skal den indberettes som et negativt beløb! At gå kort betyder i 
praksis, at din virksomhed har solgt en aktie/kapitalandel, som den ikke har 
i beholdning, fx ved videresalg af en aktie/kapitalandel, der er lånt eller 
modtaget i en repo.   

Beholdning primo perioden 
Her skal du indberette beholdningen af aktier og andre kapitalandele til den 
bogførte værdi primo perioden. Børsnoterede papirer skal angives til 
markedsværdi.Værdien primo perioden skal være lig med den foregående 
periodes ultimoværdi.  

Værdien af beholdningen skal tage udgangspunkt i den aktuelle bogførte 
værdi på opgørelsestidspunktet og afspejle værdien af den angivne nominel-
le beholdning (også i forbindelse med Corporate Actions, fx aktiesplit).  
 

EKSEMPEL PÅ OPGØRELSE AF VÆRDI VED AKTIESPLIT Boks 5.1  

Værdien af en aktiebeholdning gøres op ud fra det stykantal, som svarer til den stykstørrelse, 

der gælder på opgørelsestidspunktet. Det gælder også, hvis stykstørrelsen ændrer sig ved fx 

aktiesplit. 

Et aktiesplit kan fx medføre, at en aktiebeholdning på 100 styk primo januar bliver til 1.000 

styk ultimo januar. Børskursen ved en handel ultimo januar vedrører den nye stykstørrelse, 

som efter aktiesplittet primo februar er 1/10 af den tidligere. 

Det nye stykantal på 1.000 styk og den nye markedskurs pr. styk skal indgå i opgørelsen af 

primo- og ultimobalancen til markedsværdien.  

 

 

 
Ved unoterede og illikvide udstedelser uden aktuel markedskurs, eller akti-
er, der ikke er bogført til markedsværdi, anføres bedste estimat for værdipa-
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pirets markedsværdi. I dimensionen "Værdiansættelsesprincip" oplyses, om 
værdien af beholdningen er opgjort til markedsværdi. 

Transaktioner – køb/salg 
Her skal du indberette summen af køb og summen af salg, hvor et nettokøb 
angives som et positivt beløb og et nettosalg som et negativt. Transaktioner 
skal opgøres til værdien på transaktionstidspunktet. 

Kapitalforhøjelser 
Her skal du indberette periodens kapitalforhøjelser. 

Kapitalnedsættelser 
Her skal du indberette periodens kapitalnedsættelser. Bemærk, at beløbet 
skal angives som et positivt tal i skemaet. 

Valutakursreguleringer 
Hvis din virksomhed har aktier og andre kapitalandele udstedt i anden valu-
ta end danske kroner, skal du angive værdiændringer i den bogførte værdi, 
der opstår som følge af valutakursreguleringer. Det opgøres som ændringen 
i valutakursen mellem primo (eller tidspunkt for køb/fondsemission) og ul-
timo (eller tidspunkt for salg/kapitalnedsættelse).  

Kursreguleringer 
Her skal du oplyse realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab. 

Kursreguleringerne er summen af ændringer i beholdningens værdi i løbet af 
perioden som følge af ændringer i børskursen/prisen på aktien/kapitalandelen.  

Hvis din virksomhed anvender et værdiansættelsesprincip, der er forskelligt 
fra markedsværdi, skal du anføre forskellen mellem den bogførte værdi og 
markedsværdien af transaktionerne her. 
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KURSREGULERING AF BEHOLDNING EJ OPGJORT TIL MARKEDSVÆRDI Boks 5.2 

Primo en given periode udgør en handelsbeholdning og en anlægsbeholdning hver nominelt 

100 dollar i samme værdipapir. Beholdningen er henholdsvis opgjort til 600 kr. til markeds-

værdi og 550 kr. opgjort efter et andet værdiansættelsesprincip end markedsværdi, fx amor-

tiseret kostpris.  

I løbet af perioden er der købt yderligere nominelt 100 dollar for modværdien af 610 kr. i 

begge beholdninger.  

I handelsbeholdningen er der valutakursreguleringer på 20 kr., kursreguleringer på 30 kr. 

og markedsværdien udgør 1.260 kr. ultimo måneden.  

I anlægsbeholdningen er der også valutakursreguleringer på 20 kr. Men kursreguleringer 

er på -40 kr., og den bogførte værdi udgør 1.140 kr. ultimo perioden opgjort med et andet 

værdiansættelsesprincip end markedsværdi. Kursreguleringer omfatter således forskellen 

mellem den bogførte værdi af transaktionen på 570 kr. inkl. valutakursregulering og netto-

transaktionens markedsværdi på 610 kr. 

 

 

 

Beholdning ultimo perioden  
Her skal du angive værdien af beholdningen af aktier og andre kapitalandele 
til den bogførte værdi ultimo perioden. Børsnoterede papirer skal angives til 
markedsværdi. 

Primobeholdning – antal styk  
Her skal du oplyse det antal styk aktier/kapitalandele, som beholdningen 
udgør primo perioden. Primobeholdning for antal styk skal være lig med 
den foregående periodes ultimobeholdning for antal styk. 
 

EKSEMPEL – INDBERETNING AF NOMINEL VÆRDI Boks 5.3 

Stykantallet skal altid indberettes med udgangspunkt i den mindste stykstørrelse. Hvis fx en 

aktie findes i to stykstørrelser på henholdsvis 10 kr. og 20 kr. pr. styk, og virksomheden ejer 

100 styk aktier a 20 kr. pr. styk, skal det angives som 200 styk a 10 kr. pr. styk. 200 (=100 

styk*20 kr. pr. styk/10 kr. pr. styk). 

 

Ultimobeholdning – antal styk  
Her skal du oplyse det antal styk aktier/kapitalandele, som beholdningen 
udgør ultimo perioden. 

Modtaget udbytte 
Her skal du indberette det udbytte, som er udbetalt til din virksomhed i løbet 
af perioden minus tilbageholdt udbytteskat, og evt. tilbageført udbytte. Det 
er alene nettobetalingen, du skal indberette. 

Du skal angive et negativt beløb, hvis det netto er en tilbageførsel. Hvis din 
virksomhed har fået refunderet udbytteskat, der har været tilbageholdt i for-
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bindelse med udbyttebetaling, skal du oplyse refusionen som udbytte for 
den periode, hvor refusionen er modtaget. 

Fritekst 
Her kan du tage notater til eget brug, fx gøre opmærksom på specielle for-
hold i relation til den udfyldte række. Nationalbanken læser ikke nødven-
digvis disse kommentarer, så hvis du har spørgsmål til os, eller du har 
kommentarer til betydelige ændringer, skal du kontakte vores FIONA Ser-
vicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk.  
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Skema AK2a: Aktier og andre kapitalandele i beholdning uden ISIN-
kode – oplysninger 
Her skal du indberette oplysninger om aktier og andre kapitalandele uden 
ISIN-kode (fondskode), som er udstedt af en udlænding. Dette gælder også, 
hvis din virksomhed ejer aktier eller kapitalandele i associerede virksomhe-
der, dattervirksomheder eller filialer i udlandet. Hvis du har indberettet ak-
tiebeholdningen på "Skema EKAa: Aktiver – Oplysninger om den danske 
virksomheds udenlandske enheder" og "Skema EKAb: Aktiver – Regnskabs-
oplysninger for den danske virksomheds udenlandske enheder", og aktien 
ikke er børsnoteret, behøver du ikke at indberette den på dette skema også. 

Beholdninger i aktier/kapitalandele uden ISIN-kode angives på "Skema AK2b: 
Aktier og andre kapitalandele uden ISIN-kode – beholdninger". Du skal anven-
de samme interne kode for det enkelte værdipapir her og på skema AK2b. 

Intern kode 
Her skal du oplyse den kode, din virksomhed anvender internt i dens bogfø-
ring til at identificere aktien/kapitalandelen. Koden skal være unik og an-
vendes konsekvent over tid. Anvender din virksomhed ikke en intern kode, 
skal du tildele papiret en. Ring evt. til vores FIONA Servicedesk på 3363 
6814, hvis du har spørgsmål. 
 

INTERN KODE   

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Intern kode (maksimum 20 karakterer) 
 

 

Land 
Her skal du oplyse, hvor den virksomhed, som har udstedt aktien/kapital-
andelen, er bosiddende.  

Er aktien/kapitalandelen udstedt af en international organisation, skal du an-
vende en landekode for den internationale organisation, fx IMF, og ikke 
hjemlandet for organisationen.  
 

LAND (L2)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle lande – se bilag L2/L3 for en oversigt over lande og tilhørende forkortelser, ISO 
3166-standard (alpha-2 kode) 

♦ Internationale organisationer, se bilag L2 (IO) 

 

Sektor 
Her skal du med udgangspunkt i følgende liste oplyse, hvilken sektor udste-
deren af aktien/kapitalandelen tilhører.  
 

SEKTOR (L4)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle sektorer – se bilag L4 for en oversigt over sektorer og tilhørende sektorkoder 
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Branche 
Her skal du med udgangspunkt i følgende liste oplyse, hvilken branche ud-
stederen af aktien/kapitalandelen tilhører.  
 

BRANCHE (L5)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Brancher, se bilag L5 
 

 

Koncernrelation 
Her skal du angive, om din virksomhed har et tilhørsforhold til udstederen af 
aktien/kapitalandelen. Da der er tale om en modpartsoplysning, skal du fx an-
give kode D for dattervirksomhed, hvis udstederen er din virksomheds datter-
virksomhed. Har din virksomhed udstedt aktien, skal du oplyse "Egen virk-
somhed" som koncernrelation. Bemærk, at definitionen på en dattervirksom-
hed er, at ejerandelen er større end 50 pct. For en associeret virksomhed vil 
ejerandelen ligge mellem 20 pct. og 50 pct. Søstervirksomheder har samme 
direkte eller indirekte ejer (modervirksomhed) og kan have en ejerandel på op 
til 20 pct. Ofte er der dog ikke ejerandele af betydning mellem søstervirk-
somheder. I nogle tilfælde ejer en dattervirksomhed aktier/kapitalandele i sin 
modervirksomhed, hvilket det også er muligt at angive. Stemmerettighederne 
er det afgørende i forhold til at opgøre ejerandelens størrelse. 
 

KONCERNRELATION (L6)  

Kode Udfaldsrum 

M 
U 
D 
S 
A 
E 
N 

Modervirksomhed 
Filial 
Dattervirksomhed 
Søstervirksomhed 
Associeret virksomhed 
Egen virksomhed 
Intet tilhørsforhold 

 

Virksomheds navn 
Her oplyser du navnet på den koncernforbundne virksomhed, der har ud-
stedt aktien/kapitalandelen. Bemærk, at feltet kun skal udfyldes, hvis udste-
deren har en koncernrelation til din virksomhed.  

Valuta 
Her skal du oplyse den valuta, som aktien/kapitalandelen er udstedt i. 
 

VALUTA (L3)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle valutaer – se bilag L2/L3 for en oversigt over valutaer og tilhørende forkortelser, 
ISO 4217-standard 

 

Udstedelseskategori 
Her skal du oplyse, hvilken kategori aktien/kapitalandelen tilhører.  
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UDSTEDELSESKATEGORI (L24)  

Kode Udfaldsrum 

E 
INVB 
INVK 
AKA 

Aktier 
Andele i bevisudstedende pengemarkedsforeninger, investeringsforeninger mv. 
Andele i kontoførende pengemarkedsforeninger, investeringsforeninger mv. 
Andre kapitalandele 

 

Børsnoteret 
Her skal du oplyse, om aktien/kapitalandelen er børsnoteret. 
 

BØRSNOTERET (L12)  

Kode Udfaldsrum 

J 
N 

Ja, børsnoteret 
Nej, ikke børsnoteret 

 

Fritekst 
Her kan du tage notater til eget brug, fx gøre opmærksom på specielle for-
hold i relation til den udfyldte række. Nationalbanken læser ikke nødven-
digvis disse kommentarer, så hvis du har spørgsmål til os, eller du har 
kommentarer til betydelige ændringer, skal du kontakte vores FIONA Ser-
vicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk.  
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Skema AK2b: Aktier og andre kapitalandele uden ISIN-kode – behold-
ninger 
Her skal du indberette beholdninger af aktier og andre kapitalandele uden 
ISIN-kode (fondskode), som er udstedt af en udlænding. Det gælder også, 
hvis din virksomhed ejer aktier eller kapitalandele i associerede virksomhe-
der, dattervirksomheder eller filialer i udlandet. Hvis du har indberettet ak-
tiebeholdningen på "Skema EKAa: Aktiver – Oplysninger om den danske 
virksomheds udenlandske enheder" og "Skema EKAb: Aktiver – Regnskabs-
oplysninger for den danske virksomheds udenlandske enheder", og aktien 
ikke er børsnoteret, behøver du ikke at indberette den på dette skema også. 

Du skal benytte samme interne kode for den enkelte aktie/kapitalandel, som 
du anvendte på "Skema AK2a: Aktier og andre kapitalandele i beholdning 
uden ISIN-kode – oplysninger". 

Intern kode 
Her skal du angive den kode, din virksomhed anvender internt i sin bogfø-
ring til at identificere aktien/kapitalandelen. Koden skal være unik og an-
vendes konsekvent over tid. Anvender din virksomhed ikke en intern kode, 
skal du tildele papiret en. Ring evt. til vores FIONA Servicedesk på 3363 
6814, hvis du har spørgsmål. 
 

INTERN KODE  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Intern kode (maksimum 20 karakterer) 
 

 

Værdiansættelsesprincip 
Her skal du oplyse, hvilket værdiansættelsesprincip der er anvendt. Hvis 
værdipapiret er børsnoteret, skal det indberettes til markedsværdi. Ved op-
gørelse af periodens nettotransaktioner skal de enkelte transaktioner indgå 
med den værdi, de havde, da transaktionen blev gennemført. 
 

VÆRDIANSÆTTELSESPRINCIP (L26)  

Kode Udfaldsrum 

M 
A 

Markedsværdi 
Andet 

 

Ejerandel >= 20 pct. 
Her skal du oplyse, om beholdningen ultimo perioden svarer til 20 pct. eller 
mere af den samlede udstedelse i den aktuelle aktie/kapitalandel. Det er an-
tallet af stemmerettigheder, du skal bruge ved opgørelsen. 
 

EJERANDEL (STEMMERETTIGHEDER) >= 20 PCT. (L31)  

Kode Udfaldsrum 

J 
N 

Ja, ejerandel (stemmerettigheder) >= 20 pct.  
Nej, ejerandel (stemmerettigheder) < 20 pct. 
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Generelt om transaktioner, valutakursreguleringer, kursreguleringer og 
beholdninger 
Du skal angive antal styk af aktier og andre kapitalandele primo og ultimo 
perioden.  

Du skal indberette periodens bevægelser, så der er sammenhæng i værdien 
primo til værdien ultimo. Opgørelsen afhænger af værdiansættelsesprincip-
pet, da kursreguleringen ved opgørelse til markedsværdi indeholder modta-
get udbytte: 

Nedenstående sammenhæng gælder for værdipapirer, som indberettes til 
markedsværdi (værdiansættelsesprincip = M): 

Beholdning primo perioden  
+ køb/salg + kapitalforhøjelser - kapitalnedsættelser  
+ valutakursreguleringer + kursreguleringer 

 = beholdning ultimo perioden. 
 
Nedenstående sammenhæng gælder for værdipapirer, som indberettes til 
andet end markedsværdi (værdiansættelsesprincip = A): 

Beholdning primo perioden  
+ køb/salg + kapitalforhøjelser - kapitalnedsættelser  
+ valutakursreguleringer - modtaget udbytte + evt. kursreguleringer  

 = beholdning ultimo perioden. 

Hvis din virksomhed har en negativ beholdning (er gået kort) i en aktie/ka-
pitalandel, skal den indberettes som et negativt beløb! At gå kort betyder i 
praksis, at din virksomhed har solgt en aktie/kapitalandel, som den ikke har 
i beholdning, fx ved videresalg af en aktie/kapitalandel, der er lånt eller 
modtaget i en repo.   

Beholdning primo perioden 
Her skal du indberette værdien af beholdningen af aktier og andre kapital-
andele til den bogførte værdi primo perioden. Beholdning primo perioden 
skal være lig med den foregående periodes ultimobeholdning.  

Værdien af beholdningen skal tage udgangspunkt i den aktuelle bogførte 
værdi på opgørelsestidspunktet og afspejle værdien af den angivne nominel-
le beholdning (også i forbindelse med Corporate Actions, fx aktiesplit).  
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EKSEMPEL PÅ OPGØRELSE AF VÆRDI VED AKTIESPLIT Boks 5.4  

Værdien af en aktiebeholdning gøres op ud fra det stykantal, som svarer til den stykstørrelse, 

der gælder på opgørelsestidspunktet. Det gælder også, hvis stykstørrelsen ændrer sig ved fx 

aktiesplit. 

Et aktiesplit kan fx medføre, at en aktiebeholdning på 100 styk primo januar bliver til 1.000 

styk ultimo januar. Børskursen ved en handel ultimo januar vedrører den nye stykstørrelse, 

som efter aktiesplittet primo februar er 1/10 af den tidligere. 

Det nye stykantal på 1.000 styk og den nye markedskurs pr. styk skal indgå i opgørelsen af 

primo- og ultimobalancen til markedsværdien.  

 

 

 
Ved unoterede og illikvide udstedelser uden aktuel markedskurs, eller akti-
er, der ikke er bogført til markedsværdi, anføres bedste estimat for værdipa-
pirets markedsværdi. I dimensionen "Værdiansættelsesprincip" oplyses, om 
værdien af beholdningen er opgjort til markedsværdi. 

Transaktioner – køb/salg 
Her skal du angive summen af køb og summen af salg, hvor et nettokøb an-
gives som et positivt beløb og et nettosalg som et negativt. 

Kapitalforhøjelser 
Her skal du oplyse periodens kapitalforhøjelser, 

Kapitalnedsættelser 
Her skal du oplyse periodens kapitalnedsættelser. Bemærk, at beløbet skal 
angives som et positivt tal i skemaet. 

Valutakursreguleringer 
Hvis din virksomhed har aktier og andre kapitalandele udstedt i anden valu-
ta end danske kroner, skal du indberette værdiændringer i den bogførte vær-
di, der opstår som følge af valutakursreguleringer. Det opgøres som ændrin-
gen i valutakursen mellem primo (eller tidspunkt for køb/kapitalforhøjelse) 
og ultimo (eller tidspunkt for salg/kapitalnedsættelse).  

Kursreguleringer 
Her skal du angive realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab. 

Kursreguleringerne er summen af ændringer i beholdningens værdi i løbet af 
perioden som følge af ændringer i børskursen/prisen på aktien/kapitalandelen. 

Hvis din virksomhed anvender et værdiansættelsesprincip, der er forskelligt 
fra markedsværdi, skal du anføre forskellen mellem den bogførte værdi og 
markedsværdien af transaktionerne her. 
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KURSREGULERING AF BEHOLDNING EJ OPGJORT TIL MARKEDSVÆRDI Boks 5.5 

Primo en given periode udgør en handelsbeholdning og en anlægsbeholdning hver nominelt 

100 dollar i samme værdipapir. Beholdningen er henholdsvis opgjort til 600 kr. til markeds-

værdi og 550 kr. opgjort efter et andet værdiansættelsesprincip end markedsværdi, fx amor-

tiseret kostpris.  

I løbet af perioden er der købt yderligere nominelt 100 dollar for modværdien af 610 kr. i 

begge beholdninger.  

I handelsbeholdningen er der valutakursreguleringer på 20 kr., kursreguleringer på 30 kr., 

og markedsværdien udgør 1.260 kr. ultimo måneden.  

I anlægsbeholdningen er der også valutakursreguleringer på 20 kr. Men kursreguleringer 

er på -40 kr., og den bogførte værdi udgør 1.140 kr. ultimo perioden opgjort med et andet 

værdiansættelsesprincip end markedsværdi. Kursreguleringer omfatter således forskellen 

mellem den bogførte værdi af transaktionen på 570 kr. inkl. valutakursregulering og netto-

transaktionens markedsværdi på 610 kr. 

 

 

 

Beholdning ultimo perioden  
Her skal du angive værdien af beholdningen af aktier og andre kapitalandele 
til den bogførte værdi ultimo perioden. 

Primobeholdning – antal styk  
Her skal du oplyse det antal styk aktier/kapitalandele, som beholdningen 
udgør primo perioden. Primobeholdning for antal styk skal være lig med 
den foregående periodes ultimobeholdning for antal styk. 

Hvis der ikke findes et antal styk for aktien/kapitalandelen, fx hvis der er 
tale om et indskudt beløb i en kapitalfond eller lignende, skal feltet ikke ud-
fyldes.  

Ultimobeholdning – antal styk  
Her skal du oplyse det antal styk aktier/kapitalandele, som beholdningen 
udgør ultimo perioden. 

Hvis der ikke findes et antal styk for aktien/kapitalandelen, fx hvis der er 
tale om et indskudt beløb i en kapitalfond eller lignende, skal feltet ikke ud-
fyldes. 

Modtaget udbytte 
Her skal du oplyse alt udbytte, som er udbetalt til din virksomhed i løbet af 
perioden. Det skal være et nettobeløb, dvs. udbyttet minus tilbageholdt ud-
bytteskat, og skal samtidig tage højde for evt. tilbageført udbytte.  

Du skal angive et negativt beløb, hvis det netto er en tilbageførsel. Hvis din 
virksomhed har fået refunderet udbytteskat, der er tilbageholdt i forbindelse 

Side 64 af 190 



 

med udbyttebetaling, skal du indberette refusionen som udbytte for den pe-
riode, hvor refusionen er modtaget. 

Fritekst 
Her kan du tage notater til eget brug, fx gøre opmærksom på specielle for-
hold i relation til den udfyldte række. Nationalbanken læser ikke nødven-
digvis disse kommentarer, så hvis du har spørgsmål til os, eller du har 
kommentarer til betydelige ændringer, skal du kontakte vores FIONA Ser-
vicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk.  
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Skema OB1: Gældsinstrumenter med ISIN-kode – beholdninger og op-
lysninger 
Her skal du indberette din virksomheds beholdninger af såvel danske som 
udenlandske gældsinstrumenter, som har en ISIN-kode (fondskode). Har 
den en beholdning af egenudstedte gældsinstrumenter, skal de også tages 
med i indberetningen.  

Du skal oplyse nominel værdi primo og ultimo, indeksfaktorer (hovedstol 
og/eller kupon) og periodens transaktioner og værdiændringer.  

ISIN-kode 
Her skal du indberette gældinstrumentets ISIN-kode. ISIN-koden er en for-
kortelse for det engelske "International Securities Identification Number" og 
er en unik, international, 12-cifret kode, der identificerer gældsinstrumentet. 
 

ISIN-KODE 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ ISIN-koder – ISO 6166-standard (12 karakterer)  
 

 

Koncernrelation 
Her skal du oplyse, om din virksomhed har et tilhørsforhold til udstederen 
af gældsinstrumentet. Da der er tale om en modpartsoplysning, skal du fx 
angive kode D for dattervirksomhed, hvis udstederen er din virksomheds 
dattervirksomhed.  Har din virksomhed udstedt gældsinstrumentet, skal du 
oplyse "Egen virksomhed" som koncernrelation. Bemærk, at definitionen på 
en dattervirksomhed er, at ejerandelen er større end 50 pct. For en associeret 
virksomhed vil ejerandelen ligge mellem 20 pct. og 50 pct. Søstervirksom-
heder har samme direkte eller indirekte ejer (modervirksomhed) og kan ha-
ve en ejerandel på op til 20 pct. Ofte er der dog ikke ejerandele af betydning 
mellem søstervirksomheder. Hvis udstedelserne er foretaget af din moder-
virksomhed, er det også muligt at angive det.  Stemmerettighederne er det 
afgørende i forhold til at opgøre ejerandelens størrelse.  
 

KONCERNRELATION (L6)  

Kode Udfaldsrum 

M 
U 
D 
S 
A 
E 
N 

Modervirksomhed 
Filial 
Dattervirksomhed 
Søstervirksomhed 
Associeret virksomhed 
Egen virksomhed 
Intet tilhørsforhold 

 

Valuta 
Her skal du oplyse den valuta, som gældsinstrumentet er udstedt i. 
 

VALUTA (L3)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle valutaer – se bilag L2/L3 for en oversigt over valutaer og tilhørende forkortelser, 
ISO 4217-standard 

 

Side 67 af 190 



 

VP- eller VP-LUX-registrering 
Her skal du oplyse, om gældsinstrumentet er registreret i VP Securities (VP) 
eller VP's filial i Luxembourg (VP-LUX). 
 

VP-REGISTRERING (L12)  

Kode Udfaldsrum 

J 
N 
99 

Ja, VP-registreret enten i VP Securities eller VP's filial i Luxembourg 
Nej, ikke VP-registreret 
Ukendt 

 

Værdiansættelsesprincip 
Her skal du oplyse, hvilket værdiansættelsesprincip der er anvendt. Hvis 
værdipapiret er børsnoteret, skal det indberettes til markedsværdi. Ved op-
gørelse af periodens nettotransaktioner skal de enkelte transaktioner indgå 
med den værdi, de havde, da transaktionen blev gennemført. 
 

VÆRDIANSÆTTELSESPRINCIP (L26)  

Kode Udfaldsrum 

M 
A 

Markedsværdi 
Andet 

 

Vedhængende rente 
Her skal du oplyse, om værdien af gældsinstrumentet er inkl. (dirty prices) 
eller ekskl. vedhængende rente (clean prices). Nationalbanken foretrækker 
indberetning i clean prices. Vedhængende rente er den rente, der er optjent 
på et gældsinstrument siden sidste termin. Ved handel med gældsinstrumen-
ter svarer den vedhængende rente til handelsrente. 
 

VEDHÆNGENDE RENTE (L30)  

Kode Udfaldsrum 

J 
N 

Ja, inkl. vedhængende rente (dirty prices) 
Nej, ekskl. vedhængende rente (clean prices) 

 

Generelt om transaktioner, valutakursreguleringer, kursreguleringer og 
beholdninger 
Du skal angive periodens bevægelser, så der er sammenhæng i værdien pri-
mo til værdien ultimo: 

Beholdning primo perioden  
+ nettotransaktioner + valutakursreguleringer + kursreguleringer  

 = beholdning ultimo perioden. 

Hvis din virksomhed har en negativ beholdning (er gået kort) i et gælds-
instrument, skal den angives som et negativt beløb! At gå kort i et gældsin-
strument betyder i praksis, at din virksomhed har solgt et gældsinstrument, 
som den ikke har i beholdning, fx ved videresalg af et gældsinstrument, der 
er lånt eller modtaget i en repo.   
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Beholdning primo perioden 
Her skal du oplyse værdien af beholdningen af gældsinstrumenter til den 
bogførte værdi primo perioden. Børsnoterede papirer skal angives til 
markedsværdi. Beholdning primo perioden skal være lig med den foregåen-
de periodes ultimobeholdning. 

Nettotransaktioner  
Her skal du indberette summen af (Σ) køb minus Σ salg, minus Σ udtræk-
ning og indfrielse af gældsinstrumentet. Periodens nettotransaktioner (NT) 
skal du derfor opgøre som: 

∑∑∑∑ −−−= IndfrielseUdtrækninglgSaKøbNT  

Nettotransaktioner skal opgøres til markedsværdi. 

Valutakursreguleringer 
Hvis din virksomhed har gældsinstrumenter udstedt i anden valuta end dan-
ske kroner, skal du angive værdiændringer i den bogførte værdi, der opstår 
som følge af valutakursreguleringer. Det opgøres som ændringen i valuta-
kursen mellem primo (eller tidspunkt for køb) og ultimo (eller tidspunkt for 
salg/udtrækning/indfrielse).  

Kursreguleringer 
Her skal du oplyse realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab. 

Kursreguleringerne er summen af ændringer i beholdningens værdi i løbet af 
perioden som følge af ændringer i børskursen/prisen på gældsinstrumentet.  

Hvis din virksomhed anvender et værdiansættelsesprincip, der er forskelligt 
fra markedsværdi, skal du anføre forskellen mellem den bogførte værdi og 
markedsværdien af transaktionerne her. 

Beholdning ultimo perioden  
Her skal du angive værdien af beholdningen af gældsinstrumenter til den 
bogførte værdi ultimo perioden. Børsnoterede papirer skal angives til 
markedsværdi. 

Dato for indeksværdi  
Her skal du oplyse datoen for værdiansættelse af indeksfaktorer, men kun 
hvis der er en indeksfaktor for hovedstol og/eller kupon. 
 

DATO FOR INDEKSVÆRDI   

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Dato (åååå-mm-dd) 
♦ Ukendt eller ufordelt 

 

Indeksfaktor – hovedstol 
Du skal indberette en indeksfaktor, hvis den nominelle værdi af en hoved-
stol på det udstedte gældsinstrument er afhængig af en indeksfaktor. Indeks-
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faktoren skal være med fire decimaler og afrundet efter almindelige afrun-
dingsregler.  

Du skal gange den nominelle værdi med indeksfaktoren for at få den aktuel-
le hovedstol. For et gældsinstrument med en nominel værdi på 100.000.000, 
som har en indekseret nominel værdi på 123.456.789, skal du indberette en 
indeksfaktor på 123,4568.  
 

EKSEMPEL PÅ SAMMENHÆNGEN MELLEM INDEKSFAKTOR OG MARKEDSVÆRDI Boks 5.6 

En nulkuponobligation med en nominel værdi på 100.000.000 sælges til kurs 95.  

En indeksfaktor på 123,4568 vil i dette tilfælde svare til en bogført markedsværdi på 

95.000.000*123,4568/100 = 117.283.960. 

 

Indeksfaktor – kupon 
Du skal indberette en indeksfaktor, hvis den nominelle værdi af en kupon på 
det udstedte gældsinstrument er afhængig af en indeksfaktor. Indeksfaktoren 
skal være med fire decimaler og afrundet efter almindelige afrundingsregler.  

Du skal gange den nominelle rentesats med indeksfaktoren for at få den ak-
tuelle (strukturerede) rentesats for perioden. 

For et gældsinstrument med en nominel rentesats på 1 pct., som har en in-
dekseret renteværdi på 1,2346 pct., skal du indberette en indeksfaktor på 
123,4568. 
 

EKSEMPEL PÅ ANGIVELSE AF INDEKSERET KUPONRENTE Boks 5.7 

Nominel hovedstol og indekseret kuponrente 

For et gældsinstrument udstedt uden en indekseret hovedstol, men med en indekseret ku-

ponrente, angives en indeksfaktor, der kan ganges på den nominelle kuponrente. Den indek-

serede nominelle kuponbetaling vil da være 1,2346 pct.*100.000.000 = 1.234.600. 

 

Indekseret hovedstol og indekseret kuponrente 

For et gældsinstrument udstedt med både en indekseret hovedstol og en indekseret kupon-

rente angives en indeksfaktor, der kan ganges på den nominelle kuponrente. Den indeksere-

de nominelle kuponbetaling vil da være 1,2346 pct.*123.456.789 = 1.524.197. 

 

Primobeholdning – nominel værdi 
Her skal du oplyse den nominelle værdi for beholdningen primo perioden. 
Beløbet skal være i gældsinstrumentets udstedelsesvaluta. Derfor skal du 
ikke omregne den nominelle værdi til kroner. Primobeholdningen i nomi-
nel værdi skal være lig med den foregående periodes ultimobeholdning i 
nominel værdi. 

Ultimobeholdning – nominel værdi  
Her skal du oplyse den nominelle værdi for beholdningen ultimo perioden. 
Beløbet skal være i gældsinstrumentets udstedelsesvaluta. Derfor skal du 
ikke omregne den nominelle værdi til kroner. 
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Fritekst 
Her kan du tage notater til eget brug, fx gøre opmærksom på specielle for-
hold i relation til den udfyldte række. Nationalbanken læser ikke nødven-
digvis disse kommentarer, så hvis du har spørgsmål til os, eller du har 
kommentarer til betydelige ændringer, skal du kontakte vores FIONA Ser-
vicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk.  
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Skema OB2a: Gældsinstrumenter i beholdning uden ISIN-kode – op-
lysninger 
Her skal du indberette oplysninger om din virksomheds beholdninger af 
gældsinstrumenter uden ISIN-kode (fondskode), hvis gældsinstrumentet er 
udstedt af en udlænding.   

Har din virksomhed en beholdning af egne gældsinstrumenter uden ISIN-
kode, udstedt i udlandet, skal de også tages med i indberetningen. 

Beholdninger i gældsinstrumenter uden ISIN-kode angives på "Skema 
OB2b: Gældsinstrumenter uden ISIN-kode – beholdninger". Du skal anven-
de samme interne kode for det enkelte værdipapir her og på skema OB2b. 

Intern kode 
Her skal du angive den kode, din virksomhed anvender internt i dens bogfø-
ring til at identificere gældsinstrumentet. Koden skal være unik og anvendes 
konsekvent over tid. Anvender din virksomhed ikke en intern kode, skal du 
tildele papiret en. Ring evt. til vores FIONA Servicedesk på 3363 6814, hvis 
du har spørgsmål. 
 

INTERN KODE   

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Intern kode (maksimum 20 karakterer) 
 

 

Land 
Her skal du oplyse, hvor udstederen af gældsinstrumentet er bosiddende.  

Er gældsinstrumentet udstedt af en international organisation, skal du an-
vende en landekode for den internationale organisation og ikke hjemlandet 
for organisationen.  
 

LAND (L2)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle lande – se bilag L2/L3 for en oversigt over lande og tilhørende forkortelser, ISO 
3166-standard (alpha-2 kode) 

♦ Internationale organisationer, se bilag L2 (IO) 

 

Sektor 
Her skal du med udgangspunkt i nedenstående liste oplyse, hvilken sektor 
udstederen af gældsinstrumentet tilhører.  
 

SEKTOR (L4)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle sektorer – se bilag L4 for en oversigt over sektorer og tilhørende sektorkoder 
 

 

Branche 
Her skal du med udgangspunkt i følgende liste oplyse udstederens branche.  
 

BRANCHE (L5)  
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Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Brancher, se bilag L5 
 

 

Koncernrelation 
Her skal du angive, om din virksomhed har et tilhørsforhold til udstederen 
af gældsinstrumentet. Da der er tale om en modpartsoplysning, skal du fx 
angive kode D for dattervirksomhed, hvis udstederen er din virksomheds 
dattervirksomhed. Har din virksomhed udstedt gældsinstrumentet, skal du 
oplyse "Egen virksomhed" som koncernrelation. Bemærk, at definitionen på 
en dattervirksomhed er, at ejerandelen er større end 50 pct. For en associeret 
virksomhed vil ejerandelen ligge mellem 20 pct. og 50 pct. Søstervirksom-
heder har samme direkte eller indirekte ejer (modervirksomhed) og kan ha-
ve en ejerandel på op til 20 pct. Ofte er der dog ikke ejerandele af betydning 
mellem søstervirksomheder. Hvis udstedelserne er foretaget af din moder-
virksomhed, er det også muligt at angive det. Stemmerettighederne er det 
afgørende i forhold til at opgøre ejerandelens størrelse.  
 

KONCERNRELATION (L6)  

Kode Udfaldsrum 

M 
U 
D 
S 
A 
E 
N 

Modervirksomhed 
Filial 
Dattervirksomhed 
Søstervirksomhed 
Associeret virksomhed 
Egen virksomhed 
Intet tilhørsforhold 

 

Valuta 
Her skal du oplyse den valuta, som gældsinstrumentet er udstedt i. 
 

VALUTA (L3)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle valutaer – se bilag L2/L3 for en oversigt over valutaer og tilhørende forkortelser, 
ISO 4217-standard 

 

Udstedelseskategori 
Her skal du med udgangspunkt i følgende liste oplyse, hvilken kategori 
gældsinstrumentet tilhører.  
 

UDSTEDELSESKATEGORI (L24)  

Kode Udfaldsrum 

GK 
GG 
GO 

SDRO 
SDO 
RO 
ABS 

P 
ALG 
CP 
I 

CD 
AKG 
STR 

AERH 

Skatkammerbeviser 
Statsgældsbeviser 
Statsobligationer 
SDRO 
SDO 
Realkreditiobligationer (RO) 
Asset-backed Securities (ekskl. SDRO, SDO, RO) 
Pantebreve 
Andre lange gældsinstrumenter 
Commercial Paper (CP) 
Indskudsbeviser udstedt af Nationalbanken 
Indskudsbeviser udstedt af andre end Nationalbanken 
Andre korte gældsinstrumenter 
Strukturerede produkter 
Andre erhvervslån 
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Udstedelsesdato 
Her skal du oplyse gældsinstrumentets udstedelsesdato.  

Hvis udstedelsesdatoen ikke kendes, angiver du i stedet datoen for fastsæt-
telse af udstedelseskurs.  
 

UDSTEDELSESDATO   

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Dato (åååå-mm-dd) 
♦ Ukendt eller ufordelt 

 

Indfrielsesdato 
Her skal du oplyse gældsinstrumentets indfrielsesdato. Du skal angive den 
faktiske indfrielsesdato, hvis gældsinstrumentet er indfriet inden for perio-
den – også ved indfrielser før tid og annulleringer. Hvis gældsinstrumentet 
ikke er indfriet, skal du angive den forventede dato for sidste terminsbeta-
ling. Hvis gældsinstrumentet har uendelig løbetid uden en aftalt indfrielses-
dato/udløbsdato (perpetual), skal du angive datoen 9999-12-31. 
 

INDFRIELSESDATO   

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Dato (åååå-mm-dd) 
♦ Ukendt 

 

Kuponfrekvens 
Her skal du oplyse det årlige antal af kuponbetalinger.  

Hvis frekvensen på den aktuelle kupon ikke er et helt tal, skal du oplyse den 
med fire decimaler. Du skal altid regne med 360 dage på et år og 30 dage pr. 
måned. Udbetales kuponen fx hver femte måned, angives en kuponfrekvens 
på 2,4000 svarende til 360 dage divideret med 150 dage. 

For en nulkuponobligation skal du angive "0,0000".  
 

KUPONFREKVENS  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Antal årlige kuponer (4 decimaler) 
♦ Ukendt 

 

Børsnoteret 
Her skal du oplyse, om gældsinstrumentet er børsnoteret eller ej. 
 

BØRSNOTERET (L12)  

Kode Udfaldsrum 

J 
N 

Ja, børsnoteret 
Nej, ikke børsnoteret 

 

Fritekst 
Her kan du tage notater til eget brug, fx gøre opmærksom på specielle for-
hold i relation til den udfyldte række. Nationalbanken læser ikke nødven-
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digvis disse kommentarer, så hvis du har spørgsmål til os, eller du har 
kommentarer til betydelige ændringer, skal du kontakte vores FIONA Ser-
vicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk. 

Side 76 af 190 



 

Side 77 af 190 



 

Skema OB2b: Gældsinstrumenter uden ISIN-kode – beholdninger 
Her skal du angive din virksomheds beholdninger af gældsinstrumenter 
uden en ISIN-kode (fondskode), hvis gældsinstrumentet er udstedt af en 
udlænding.  

Du skal benytte samme interne kode for det enkelte gældsinstrument, som 
du anvender på "Skema OB2a: Gældsinstrumenter uden ISIN-kode i be-
holdning – oplysninger". 

Har din virksomhed en beholdning af egne gældsinstrumenter uden ISIN-
kode, udstedt i udlandet, skal de også tages med i indberetningen. 

Intern kode 
Her skal du angive den kode, din virksomhed anvender internt i dens bogfø-
ring til at identificere gældsinstrumentet. Koden skal være unik og anvendes 
konsekvent over tid. Anvender din virksomhed ikke en intern kode, skal du 
tildele papiret en. Ring evt. til vores FIONA Servicedesk på 3363 6814, hvis 
du har spørgsmål.  
 

INTERN KODE  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Intern kode (maksimum 20 karakterer) 
 

 

Værdiansættelsesprincip 
Her skal du oplyse, hvilket værdiansættelsesprincip din virksomhed har an-
vendt. Hvis værdipapiret er børsnoteret, skal det indberettes til markedsvær-
di. Ved opgørelse af periodens nettotransaktioner skal de enkelte transaktio-
ner indgå med den værdi, de havde, da transaktionen blev gennemført. 
 

VÆRDIANSÆTTELSESPRINCIP (L26)  

Kode Udfaldsrum 

M 
A 

Markedsværdi 
Andet 

 

Vedhængende rente 
Her skal du oplyse, om værdien af gældsinstrumentet er inkl.(dirty prices) 
eller ekskl. (clean prices) vedhængende rente. Nationalbanken foretrækker 
indberetning i clean prices. Vedhængende rente er den rente, som et gælds-
instrument har optjent siden sidste termin. Ved handel med gældsinstrumen-
ter svarer den vedhængende rente til handelsrente. 
 

VEDHÆNGENDE RENTE (L30)  

Kode Udfaldsrum 

J 
N 

Ja, inkl. vedhængende rente (dirty prices) 
Nej, ekskl. vedhængende rente (clean prices) 
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Generelt om transaktioner, valutakursreguleringer, kursreguleringer og 
beholdninger 
Du skal angive periodens bevægelser, så der er sammenhæng i værdien pri-
mo til værdien ultimo: 

Beholdning primo perioden  
+ nettotransaktioner + valutakursreguleringer + kursreguleringer  

 = beholdning ultimo perioden. 

Hvis din virksomhed har en negativ beholdning (er gået kort) i et gælds-
instrument, skal den angives som et negativt beløb! At gå kort i et gældsin-
strument betyder i praksis, at din virksomhed har solgt et gældsinstrument, 
som den ikke har i beholdning, fx ved videresalg af et gældsinstrument, der 
er lånt eller modtaget i en repo.   

Beholdning primo perioden 
Her skal du oplyse værdien af beholdningen af gældsinstrumenter til den 
bogførte værdi primo perioden. Beholdning primo perioden skal være lig 
med den foregående periodes ultimobeholdning. 

Nettotransaktioner  
Her skal du oplyse summen af (Σ) køb minus Σ salg, minus Σ udtrækning og 
indfrielse af gældsinstrumenter. Periodens nettotransaktioner (NT) skal du 
opgøre som: 

∑∑∑∑ −−−= IndfrielseUdtrækninglgSaKøbNT  

Nettotransaktioner skal opgøres til markedsværdi. 

Valutakursreguleringer 
Hvis din virksomhed har gældsinstrumenter udstedt i anden valuta end dan-
ske kroner, skal du indberette værdiændringer i den bogførte værdi, der op-
står som følge af valutakursreguleringer. Det opgøres som ændringen i valu-
takursen mellem primo (eller tidspunkt for køb) og ultimo (eller tidspunkt 
for salg/udtrækning/indfrielse).  

Kursreguleringer 
Her skal du indberette realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab. 

Kursreguleringerne er summen af ændringer i beholdningens værdi i løbet af 
perioden som følge af ændringer i børskursen/prisen på gældsinstrumentet.  

Hvis din virksomhed anvender et værdiansættelsesprincip, der er forskelligt 
fra markedsværdi, skal du anføre forskellen mellem den bogførte værdi og 
markedsværdien af transaktionerne her. 

Beholdning ultimo perioden  
Her skal du indberette værdien af beholdningen af gældsinstrumenter til den 
bogførte værdi ultimo perioden. 
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Dato for indeksværdi  
Her skal du oplyse datoen for værdiansættelse af indeksfaktorer, men kun, 
hvis der er en indeksfaktor for hovedstol og/eller kupon. 
 

DATO FOR INDEKSVÆRDI   

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Dato (åååå-mm-dd) 
♦ Ukendt eller ufordelt 

 

Indeksfaktor – hovedstol 
Du skal indberette en indeksfaktor, hvis den nominelle værdi af en hoved-
stol på det udstedte gældsinstrument er afhængig af en indeksfaktor. Indeks-
faktoren skal være med fire decimaler og afrundet efter almindelige afrun-
dingsregler.  

Du skal gange den nominelle værdi med indeksfaktoren for at få den aktuel-
le hovedstol. For et gældsinstrument med en nominel værdi på 100.000.000, 
som har en indekseret nominel værdi på 123.456.789, skal du indberette en 
indeksfaktor på 123,4568.  
 

EKSEMPEL PÅ SAMMENHÆNGEN MELLEM INDEKSFAKTOR OG MARKEDSVÆRDI Boks 5.8 

En nulkuponobligation med en nominel værdi på 100.000.000 sælges til kurs 95.  

En indeksfaktor på 123,4568 vil i dette tilfælde svare til en bogført markedsværdi på 

95.000.000*123,4568/100 = 117.283.960. 

 

Indeksfaktor – kupon 
Du skal indberette en indeksfaktor, hvis den nominelle værdi af en kupon på 
det udstedte gældsinstrument er afhængig af en indeksfaktor. Indeksfaktoren 
skal være med fire decimaler og afrundet efter almindelige afrundingsregler.  

Du skal gange den nominelle rentesats med indeksfaktoren for at få den ak-
tuelle (strukturerede) rentesats for perioden. 

For et gældsinstrument med en nominel rentesats på 1 pct., som har en in-
dekseret renteværdi på 1,2346 pct., skal du indberette en indeksfaktor på 
123,4568. 
 

EKSEMPEL PÅ ANGIVELSE AF INDEKSERET KUPONRENTE Boks 5.9 

Nominel hovedstol og indekseret kuponrente 

For et gældsinstrument udstedt uden en indekseret hovedstol, men med en indekseret ku-

ponrente, angives en indeksfaktor, der kan ganges på den nominelle kuponrente. Den indek-

serede nominelle kuponbetaling vil da være 1,2346 pct. *100.000.000 = 1.234.600. 

 

Indekseret hovedstol og indekseret kuponrente 

For et gældsinstrument udstedt med både en indekseret hovedstol og en indekseret kupon-

rente angives en indeksfaktor, der kan ganges på den nominelle kuponrente. Den indeksere-

de nominelle kuponbetaling vil da være 1,2346 pct. *123.456.789 = 1.524.197. 
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Rentesats – nominel værdi 
Her skal du oplyse den pålydende rente med op til fire decimaler for rente-
bærende gældsinstrumenter. En rentesats på 5,2525 pct. skal angives som 
5,2525 i skemaet. 

Hvis gældsinstrumentets pålydende rentesats ændres i løbet af løbetiden, 
skal du oplyse den rentesats, der gælder i den indeværende renteperiode ul-
timo perioden. For nulkuponobligationer skal du angive nul som rentesats. 

Primobeholdning – nominel værdi 
Her skal du oplyse den nominelle værdi for beholdningen primo perioden. 
Du skal indberette beløbet i gældsinstrumentets udstedelsesvaluta. Derfor 
skal du ikke omregne den nominelle værdi til kroner. Primobeholdningen i 
nominel værdi skal være lig med den foregående periodes ultimobeholdning 
i nominel værdi. 

Ultimobeholdning – nominel værdi  
Her skal du oplyse den nominelle værdi for beholdningen ultimo perioden. 
Du skal indberette beløbet i gældsinstrumentets udstedelsesvaluta. Derfor 
skal du ikke omregne den nominelle værdi til kroner. 

Fritekst 
Her kan du tage notater til eget brug, fx gøre opmærksom på specielle for-
hold i relation til den udfyldte række. Nationalbanken læser ikke nødven-
digvis disse kommentarer, så hvis du har spørgsmål til os, eller du har 
kommentarer til betydelige ændringer, skal du kontakte vores FIONA Ser-
vicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk.  
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Skema REPO: Repoforretninger og sikkerhedsstillelse 
Her skal du indberette de værdipapirer, som din virksomhed enten har mod-
taget eller afgivet som sikkerhed for fx et lån som led i genkøbsforretninger 
(repo). Du skal dels opdele forretninger på værdipapirer med og uden ISIN-
kode (fondskode), dels i forretninger, hvor værdipapiret er et gældsinstru-
ment henholdsvis en aktie/kapitalandel.  

Afgrænsning og præcisering 
Du skal indberette de afgivne/modtagne værdipapirer, der er stillet til sik-
kerhed, og som opfylder følgende to betingelser samtidigt: 

♦ Værdipapiret flytter til panthavers/rettighedshavers depot ved forret-
ningens indgåelse, dvs. panthaver/rettighedshaver registreres i værdi-
papircentralen/depotbanken som juridisk ejer af papiret, og 

♦ Panthaver/rettighedshaver har en forpligtelse til at levere værdipapiret 
tilbage til den oprindelige ejer på et fremtidigt tidspunkt, når forretnin-
gen afvikles. 

 

Følgende forretninger skal ikke indberettes: 
Forretninger indgået fra en filial (eller hovedvirksomhed), der ligger uden 
for Danmark. 

Pantsætningsforretninger, når der alene er tale om rådighedsberøvelse, el-
ler at panthaver alene står som rettighedshaver og ikke juridisk ejer af det 
pågældende papir eller depot. 

Skemaets kolonner 

CVR-nr. 
Her skal du oplyse CVR-nummeret, som tilhører modparten i repoforretnin-
gen, hvis modparten har et sådant. Hvis ikke, skal kolonnen være tom. 
 

CVR-NR.  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ CVR-nummer (8 cifre) 
♦ Ufordelt 

 

Land 
Her skal du oplyse, hvor modparten i repoforretningen, som din virksomhed 
har indgået en forretning med, er bosiddende.  
 

LAND (L2)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle lande – se bilag L2/L3 for en oversigt over lande og tilhørende forkortelser, ISO 
3166-standard (alpha-2 kode) 

♦ Internationale organisationer, se bilag L2 (IO) 

 
Sektor 
Her skal du med udgangspunkt i følgende liste oplyse den sektor, som mod-
parten i repoforretningen tilhører.  
 

Side 83 af 190 



 

SEKTOR (L4)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle sektorer – se bilag L4 for en oversigt over sektorer og tilhørende sektorkoder  
 

 
Branche 
Her skal du med udgangspunkt i følgende liste oplyse branchen, som mod-
parten i repoforretningen tilhører. 
 

BRANCHE (L5)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Brancher, se bilag L5 
 

 
ISIN-kode 
Her skal du indberette aktien/kapitalandelens eller gældsinstrumentets ISIN-
kode. ISIN-koden er en forkortelse for det engelske "International Securities 
Identification Number" og er en unik, international, 12-cifret kode, der iden-
tificerer papiret. Har det ikke en ISIN-kode, skal kolonnen ikke udfyldes. 
 

ISIN-KODE 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ ISIN-koder – ISO 6166-standard (12 karakterer)  
 

 
Intern kode 
Hvis aktien/kapitalandelen eller gældsinstrumentet ikke har en ISIN-kode, 
angiver du her den kode, din virksomhed anvender internt i dens bogføring 
til at identificere papiret. Koden skal være unik og anvendes konsekvent over 
tid. Anvender din virksomhed ikke en intern kode, skal du tildele papiret en. 
Ring evt. til vores FIONA Servicedesk på 3363 6814, hvis du har spørgsmål. 
 

INTERN KODE  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Intern kode (maksimum 20 karakterer) 
 

 
Valuta 
Her skal du oplyse den valuta, som værdipapiret er udstedt i. 
 

VALUTA (L3)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle valutaer – se bilag L2/L3 for en oversigt over valutaer og tilhørende forkortelser, 
ISO 4217-standard  

 
VP- eller VP-LUX-registrering 
Her skal du oplyse, om værdipapiret er registreret i VP Securities (VP) eller 
VP's filial i Luxembourg (VP-LUX). 
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VP-REGISTRERING (L12)  

Kode Udfaldsrum 

J 
N 
99 

Ja, VP-registreret 
Nej, ikke VP-registreret 
Ukendt 

 
Forretningstype 
Her skal du oplyse, om din virksomhed har afgivet eller modtaget det under-
liggende værdipapir, og om der er tale om en repoforretning eller øvrige re-
polignende forretninger. 
 

FORRETNINGSTYPE (L21)  

Kode Udfaldsrum 

1 
2 
3 
4 

Ægte salgs- og tilbagekøbsforretning/værdipapirudlån 
Ægte købs- og tilbagesalgsforretning/lån af værdipapir 
Afgivelse af værdipapir i øvrige forretninger 
Modtagelse af værdipapir i øvrige forretninger 

 
Depotsted – indberetter 
Her skal du indberette det land, hvor din virksomhed har depotsted. Ved for-
retninger, hvor virksomheden afgiver et værdipapir, skal du angive det land, 
hvor det underliggende papir blev opbevaret, før det blev overdraget til 
modparten i repoforretningen. Ved forretninger, hvor din virksomhed mod-
tager et værdipapir, skal du angive landet, hvor den opbevarer det modtagne 
papir ultimo perioden. 
 

DEPOTSTED INDBERETTER (L2)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle lande – se bilag L2/L3 for en oversigt over lande og tilhørende forkortelser, ISO 
3166-standard (alpha-2 kode) 

♦ Internationale organisationer, se bilag L2 (IO) 

 
Ultimobeholdning – nominel værdi 
For gældsinstrumenter skal du indberette et beløb svarende til den nominelle 
værdi af den overdragne beholdning ultimo perioden. Du skal indberette be-
løbet i papirets udstedelsesvaluta. Derfor skal du ikke omregne den nomi-
nelle værdi til kroner. Beløbet skal angives som et positivt tal. I kodelisten 
for "Forretningstype" skal du angive, om papiret er afgivet eller modtaget. 

Ultimobeholdning – antal styk 
For aktier og andre kapitalandele skal du indberette et stykantal svarende til 
den overdragne aktie/kapitalandel ultimo perioden. Beløbet skal angives 
som et positivt tal. I kodelisten for "Forretningstype" skal du angive, om pa-
piret er afgivet eller modtaget. 

Fritekst 
Her kan du tage notater til eget brug, fx gøre opmærksom på specielle for-
hold i relation til den udfyldte række. Nationalbanken læser ikke nødven-
digvis disse kommentarer, så hvis du har spørgsmål til os, eller du har 
kommentarer til betydelige ændringer, skal du kontakte vores FIONA Ser-
vicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk.  
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6. Virksomhedens udstedte værdipapirer 

Generelt 
Her skal du på papirniveau indberette oplysninger om hvert enkelt værdipa-
pir, som din virksomhed har udstedt til både nominel og bogført værdi. Indbe-
retningen omfatter udstedelser såvel med som uden ISIN-kode (fondskode). 

Opgørelsesprincip 
Du skal opgøre værdipapirbeholdninger og transaktioner baseret på han-
delsdag som opgørelsesprincip, dvs. på det tidspunkt, hvor udstedelsen fin-
der sted – ikke når den afvikles. 

Typer af værdipapirer 
Udstedte værdipapirer er værdipapirer, som din virksomhed har udstedt. I 
indberetningen er udstedte værdipapirer opdelt på hovedtyperne "aktier og 
andre kapitalandele" og "gældsinstrumenter". For begge grupper skelnes der 
mellem, om papirerne er VP-registrerede (registreret i VP Securities eller 
VP's filial i Luxembourg) eller ej.  

Aktier og andre kapitalandele 
Alle virksomheder bør som minimum udfylde skema AKU2. Det skal inde-
holde samtlige udstedte aktier og andre kapitalandele, uanset om de er VP-
registrerede eller ej.1 Hvis din virksomhed ikke er registreret på VP eller 
VP-LUX, skal du også udfylde skema AKU1. Skema AKU3 anvendes kun 
af de af de virksomheder, som er ejet af en udlænding, hvor ejerandelen er 
større end eller lig med 20 pct. og hvor udstedelserne er børsnoterede. 

Oplysningerne skal indberettes brutto. Aktier og andre kapitalandele, som 
din virksomhed har udstedt og selv ejer, skal du derfor også indberette.  

Kategorien indeholder:  

♦ Aktier 
♦ Anpartsbeviser 
♦ Udbyttebeviser 
♦ Dividendeaktier 
♦ Præferenceaktier udstedt af aktie- eller anpartsselskaber 
♦ Komplementarernes andele i kommanditselskaber 
♦ Kapitalandele i interessentskaber 
♦ Kapitalandele i andelsselskaber (andelsbeviser)  
♦ Kapitalandele i andre selskaber med begrænset ansvar. 
 
Børsnoterede udstedelser opgøres til markedsværdi. For ikke-børsnoterede 
udstedelser skal egenkapitalen anvendes som mål for værdiansættelsen. 
Hvis din virksomhed indberetter konsolideret for en række virksomheder, 
skal du indberette en række for hver virksomhed. 

1 Filialer og offentlige enheder er dog undtaget. 
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Tabel 6.1: Indberetning af udstedte aktier og andre kapitalandele 
Udstedte aktier og andre kapitalandele  Hvilket skema? 

Hvis din virksomhed har udstedt en af disse 
typer kapitalandele, der hverken er VP- 
eller VP-LUX-registreret: 
- Aktier 
- Anpartsbeviser 
- Udbyttebeviser 
- Dividendeaktier 
- Præferenceaktier udstedt af aktie- eller 

anpartsselskaber 
- Komplementarernes andele i kommandit-

selskaber 
- Kapitalandele i interessentskaber 
- Kapitalandele i andelsselskaber (andelsbe-

viser)  
- Kapitalandele i andre selskaber med be-

grænset ansvar 

Udstedelser i såvel Danmark som ud-
landet, der ikke er VP- eller VP-LUX-
registrerede, både med og uden ISIN-
kode skal indberettes på: 
 
"Skema AKU1: Udstedte aktier og an-
dre kapitalandele (hverken VP- eller 
VP-LUX-registrerede) – oplysninger" 
 

Hvis din virksomhed har udstedt en af disse 
typer kapitalandele: 
- Aktier 
- Udbyttebeviser 
- Dividendeaktier 
- Præferenceaktier udstedt af aktie- eller 

anpartsselskaber 

Udstedelser i såvel Danmark som ud-
landet både med og uden ISIN-kode. 
Det vil sige, at aktier og andre kapitalan-
dele, som du har indberettet oplysninger 
om på "Skema AKU1: Udstedte aktier 
og andre kapitalandele (hverken VP- 
eller VP-LUX-registrerede) – oplysnin-
ger", skal du også tage med her, hvor 
selve udstedelsen specificeres: 
 
"Skema AKU2: Udstedte aktier og an-
dre kapitalandele (både VP- og ikke-
VP-registrerede) – udstedelser" 

Hvis din virksomhed har udstedt en af disse 
typer kapitalandele, som er ejet af en ud-
lænding, hvor ejerandelen er >= 20 pct.: 
- Aktier 
- Anpartsbeviser 
- Udbyttebeviser 
- Dividendeaktier 
- Præferenceaktier udstedt af aktie- eller 

anpartsselskaber 
- Komplementarernes andele i kommandit-

selskaber 
- Kapitalandele i interessentskaber 
- Kapitalandele i andelsselskaber (andelsbe-

viser)  
- Kapitalandele i andre selskaber med be-

grænset ansvar. 
 
Hvis din virksomhed har udstedt en af disse 
typer kapitalandele, som er ejet af en ud-
lænding – uanset ejerandelens størrelse: 
- Kapitalandele i andelsselskaber (andelsbe-

viser) 

Udstedelser både med og uden ISIN-
kode skal indberettes på: 
 
 "Skema AKU3: Udstedte aktier og an-
dre kapitalandele, der er ejet af udlæn-
dinge – beholdninger" 
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Gældsinstrumenter  
Udstedte gældsinstrumenter er finansielle passiver, hvor indehaveren ikke 
har nogen ejendomsrettigheder over din virksomhed. Du skal oplyse, om 
markedsværdien er ekskl. eller inkl. vedhængende rente (clean prices eller 
dirty prices). Nationalbanken foretrækker indberetning i clean prices. Ved-
hængende rente er den rente, der er optjent på et gældsinstrument siden sid-
ste termin. Ved handel med gældsinstrumenter svarer den vedhængende ren-
te til handelsrenter. 

Kategorien inkluderer: 
 
♦ Obligationer 
♦ Veksler 
♦ Uamortisable gældsinstrumenter 
♦ Skatkammerbeviser (T-bills) 
♦ Pengemarkedspapirer  
♦ Virksomhedscertifikater. 
 
Der er separate skemaer til henholdsvis udstedte gældsinstrumenter, der er 
VP- eller VP-LUX-registrerede og udstedte gældsinstrumenter, der ikke er 
VP- eller VP-LUX-registrerede. 

Tabel 6.2: Indberetning af udstedte gældsinstrumenter 
Udstedte gældsinstrumenter  Hvilket skema? 

Hvis din virksomhed har udstedt en af disse 
typer gældsinstrumenter, som er VP- eller 
VP-LUX-registreret: 
- Obligationer 
- Veksler 
- Uamortisable gældsinstrumenter 
- Skatkammerbeviser (T-bills) 
- Pengemarkedspapirer  
- Virksomhedscertifikater 

Udstedelser i såvel Danmark som ud-
landet, der er VP- eller VP-LUX-
registrerede, skal indberettes på: 
 
"Skema OBU1: "Udstedte gældsinstru-
menter (både VP- og VP-LUX-regi-
strerede) – udstedelser og oplysninger" 

Hvis din virksomhed har udstedt en af disse 
typer gældsinstrumenter i Danmark eller i 
udlandet, der hverken er VP- eller VP-
LUX-registrerede: 
- Obligationer 
- Veksler 
- Uamortisable gældsinstrumenter 
- Skatkammerbeviser (T-bills) 
- Pengemarkedspapirer  
- Virksomhedscertifikater 

Udstedelser i såvel Danmark som ud-
landet, der ikke er VP- eller VP-LUX-
registrerede, både med og uden ISIN-
kode skal indberettes på begge neden-
stående skemaer: 
 
"Skema OBU2a: "Udstedte gældsin-
strumenter (hverken VP- eller VP-LUX-
registrerede) – oplysninger" 
 
"Skema OBU2b: "Udstedte gældsin-
strumenter (hverken VP- eller VP-LUX-
registrerede) – udstedelser" 
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Skemaerne gennemgås i denne rækkefølge: 
♦ Skema AKU1: Udstedte aktier og andre kapitalandele (hverken VP- 

eller VP-LUX-registrerede) – oplysninger 
♦ Skema AKU2: Udstedte aktier og andre kapitalandele (både VP- og 

ikke-VP-registrerede) – udstedelser 
♦ Skema AKU3: Udstedte aktier og andre kapitalandele, der er ejet af ud-

lændinge – beholdninger 
♦ Skema OBU1: Udstedte gældsinstrumenter (både VP og VP-LUX-

registrerede) – udstedelser og oplysninger 
♦ Skema OBU2a: Udstedte gældsinstrumenter (hverken VP- eller VP-

LUX-registrerede) – oplysninger 
♦ Skema OBU2b: Udstedte gældsinstrumenter (hverken VP- eller VP-

LUX-registrerede) – udstedelser. 
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Skema AKU1: Udstedte aktier og andre kapitalandele (hverken VP- 
eller VP-LUX-registrerede) – oplysninger 
Her skal du indberette oplysninger om aktier og andre kapitalandele udstedt 
af din virksomhed, der ikke er registreret i VP Securities (VP) eller VP's fi-
lial i Luxembourg (VP-LUX). Skemaet omfatter udstedelser i såvel Dan-
mark som udlandet. 

ISIN-kode 
Her skal du indberette den udstedte akties/kapitalandels ISIN-kode. ISIN-
koden er en forkortelse for det engelske "International Securities Identifica-
tion Number" og er en unik, international, 12-cifret kode, der identificerer 
aktien/kapitalandelen. Har den ikke en ISIN-kode, skal kolonnen ikke ud-
fyldes. 
 

ISIN-KODE 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ ISIN-koder – ISO 6166-standard (12 karakterer) 
 

 

Intern kode 
Hvis den udstedte aktie/kapitalandel ikke har en ISIN-kode, angiver du her 
den kode, din virksomhed anvender internt i dens bogføring til at identifice-
re papiret. Koden skal være unik og anvendes konsekvent over tid. Anven-
der din virksomhed ikke en intern kode, skal du tildele papiret en. Ring evt. 
til vores FIONA Servicedesk på 3363 6814, hvis du har spørgsmål.  
 

INTERN KODE  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Intern kode (maksimum 20 karakterer) 
  

 

Valuta 
Her skal du indberette den valuta, som aktien/kapitalandelen er udstedt i. 
 

VALUTA (L3)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle valutaer – se bilag L2/L3 for en oversigt over valutaer og tilhørende forkortelser, 
ISO 4217-standard 

 

Emissionsland 
Her skal du oplyse det land, hvor aktien/kapitalandelen er udstedt.  
 

EMISSIONSLAND (L2)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle lande – se bilag L2/L3 for en oversigt over lande og tilhørende forkortelser, ISO 
3166-standard (alpha-2 kode) 
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Udstedelseskategori 
Her skal du med udgangspunkt i følgende liste oplyse, hvilken kategori ak-
tien/kapitalandelen tilhører. Kategorien skal være i overensstemmelse med 
dimensionen "CFI-kode", hvis værdipapiret har en ISIN-kode – se nedenfor. 
 

UDSTEDELSESKATEGORI (L24)  

Kode Udfaldsrum 

E 
INVB 
INVK 
AKA 

Aktier 
Andele i bevisudstedende pengemarkedsforeninger, investeringsforeninger mv. 
Andele i kontoførende pengemarkedsforeninger, investeringsforeninger mv. 
Andre kapitalandele 

 

CFI-kode 
Her skal du oplyse aktiens/kapitalandelens CFI-kode. Feltet skal kun udfyl-
des, hvis udstedelsen har en ISIN-kode, ellers skal feltet være tomt. Classi-
fication of Financial Instruments (CFI) er en ISO-standard, der klassificerer 
finansielle instrumenter. Den består af seks store bogstaver, som skrives 
uden mellemrum eller bindestreger. Første bogstav beskriver den højeste 
klassificeringsgrad. Følgende kategori er relevant for Aktier og andre kapi-
talandele: 

♦ E er Aktier 
 
De følgende fem bogstaver er yderligere specifikationer.  
 

CFI-KODE  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ CFI-koder – ISO 10962-standard (6 karakterer) 
 

 
EKSEMPEL PÅ KLASSIFICERING VED CFI-KODE Boks 6.1 

Et værdipapir har CFI-koden "ESVUFB". Koden viser, at papiret er:  

E: en aktie 

S: en ordinær aktie 

V: med stemmeret 

U: frit omsætteligt  

F: fuldt betalt 
B: et ihændehaverbevis 

 
CFI-koden skal stemme med dimensionen "Udstedelseskategori" – se oven-
for. Denne kan dog ikke udledes direkte af CFI-koden. 
 

SAMMENHÆNG MELLEM CFI-KODE OG UDSTEDELSESKATEGORI Boks 6.2 

CFI-koden E indeholder bl.a. udstedelseskategorierne Aktier, Investeringsforeningsbeviser, 

Andre kapitalandele. 
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Børsnoteret 
Her skal du oplyse, om aktien/kapitalandelen er børsnoteret. 
 

BØRSNOTERET (L12)  

Kode Udfaldsrum 

J 
N 

Ja, børsnoteret 
Nej, ikke børsnoteret 

 

Virksomhedsform 
Her skal du oplyse, om din virksomhed er et andelsselskab, anden virksom-
hed eller en filial af en anden virksomhed. 
 

VIRKSOMHEDSFORM (L29)  

Kode Udfaldsrum 

V 
F 
A 

Virksomhed 
Filial 
Andelsselskab 

 

Fritekst 
Her kan du tage notater til eget brug, fx gøre opmærksom på specielle for-
hold i relation til den udfyldte række. Nationalbanken læser ikke nødven-
digvis disse kommentarer, så hvis du har spørgsmål til os, eller du har 
kommentarer til betydelige ændringer, skal du kontakte vores FIONA Ser-
vicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk.  
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Skema AKU2: Udstedte aktier og andre kapitalandele (både VP- og ik-
ke-VP-registrerede) – udstedelser 
Her skal du indberette oplysninger om samtlige aktier og andre kapitalande-
le udstedt af din virksomhed. Skemaet omfatter aktier og andre kapitalande-
le både med og uden ISIN-kode (fondskode). 

ISIN-kode 
Her skal du indberette den udstedte akties/kapitalandels ISIN-kode. ISIN-
koden er en forkortelse for det engelske "International Securities Identificati-
on Number" og er en unik, international, 12-cifret kode, der identificerer akti-
en/kapitalandelen. Har den ikke en ISIN-kode, skal kolonnen ikke udfyldes. 
 

ISIN-KODE 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ ISIN-koder – ISO 6166-standard (12 karakterer)  
 

 

Intern kode 
Hvis den udstedte aktie/kapitalandel ikke har en ISIN-kode, angiver du her 
den kode, din virksomhed anvender internt i dens bogføring til at identifice-
re papiret. Koden skal være unik og anvendes konsekvent over tid. Anven-
der din virksomhed ikke en intern kode, skal du tildele papiret en. Ring evt. 
til vores FIONA Servicedesk på 3363 6814, hvis du har spørgsmål. 
 

INTERN KODE  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Intern kode (maksimum 20 karakterer) 
 

 

VP- eller VP-LUX-registrering 
Her skal du oplyse, om aktien/kapitalandelen er VP-registreret eller ej. 
 

VP-REGISTRERING (L12)  

Kode Udfaldsrum 

J 
N 

Ja, VP-registreret enten i VP Securities eller VP's filial i Luxembourg 
Nej, ikke VP-registreret 

 

Værdiansættelsesprincip 
Her skal du oplyse, hvilket værdiansættelsesprincip din virksomhed har an-
vendt. Nationalbanken foretrækker indberetning til markedsværdi. Ved op-
gørelse af periodens nettotransaktioner skal de enkelte transaktioner indgå 
med den værdi, de havde, da transaktionen blev gennemført. 
 

VÆRDIANSÆTTELSESPRINCIP (L26)  

Kode Udfaldsrum 

M 
A 

Markedsværdi 
Andet 
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Generelt om transaktioner, valutakursreguleringer, kursreguleringer og 
beholdninger 
For aktier og andre kapitalandele skal du indberette antal styk primo og ul-
timo perioden. Evt. beholdning af egne aktier skal også tages med, så indbe-
retningen afspejler den samlede udstedelse. Er din virksomhed et andelssel-
skab, skal du indberette antallet af andelsbeviser, der er ejet af udlændinge. 
Til- og afgange af andelshavere skal du indberette som henholdsvis kapital-
forhøjelser og -nedsættelser. 

Du skal indberette periodens bevægelser, så der er sammenhæng i værdien 
primo til værdien ultimo. Opgørelsen afhænger af værdiansættelsesprincip-
pet, da kursreguleringen ved opgørelse til markedsværdi indeholder udbytte: 

Nedenstående sammenhæng gælder for udstedelser, som indberettes til 
markedsværdi (værdiansættelsesprincip = M): 

Udstedelser primo perioden  
+ nettotransaktioner + valutakursreguleringer  
+ kursreguleringer (inkl. udbytte)  
= udstedelser ultimo perioden. 

 
Nenstående sammenhæng gælder for udstedelser, som indberettes til andet 
end markedsværdi (værdiansættelsesprincip =A) 

Udstedelser primo perioden  
+ nettotransaktioner + valutakursreguleringer - udbytte  
+ evt. kursreguleringer  
= udstedelser ultimo perioden. 

Udstedelser primo perioden 
Her skal du indberette værdien af udstedte aktier og andre kapitalandele til 
den bogførte værdi primo perioden. Udstedelser primo perioden skal være 
lig med den foregående periodes udstedelser ultimo perioden.  

Nettotransaktioner  
Her skal du indberette summen af (Σ) emissioner, kapitalforhøjelser og ka-
pitalnedsættelser. Perioden nettotransaktioner (NT) kan udtrykkes som: 

∑∑∑ −+= KapitalnedsættelserhøjelserKapitalforEmissionNT  

Nettotransaktioner skal opgøres til markedsværdi. 

Valutakursreguleringer 
Hvis din virksomhed har udstedt aktier og andre kapitalandele i anden valu-
ta end danske kroner, skal du indberette værdiændringer i den bogførte vær-
di, der opstår som følge af valutakursreguleringer. Det opgøres som ændrin-
gen i valutakursen mellem primo (eller tidspunkt for kapitalforhøjelse) og 
ultimo (eller tidspunkt for kapitalnedsættelse).  
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Kursreguleringer 
Her skal du indberette realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab. 

Kursreguleringerne er summen af ændringer i den udstedte mængdes værdi i 
løbet af perioden som følge af ændringer i børskursen/prisen på aktien/kapi-
talandelen.  

Hvis din virksomhed anvender et værdiansættelsesprincip, der er forskelligt 
fra markedsværdi, skal du anføre forskellen mellem den bogførte værdi og 
markedsværdien af transaktionerne her. 

Udstedelser ultimo perioden  
Her skal du indberette værdien af udstedte aktier og andre kapitalandele til 
den bogførte værdi ultimo perioden. 

Udstedelser primo – antal styk  
Her skal du indberette det antal styk af aktier og andre kapitalandele, som er 
udstedt primo perioden. Udstedelser primo for antal styk skal være lig med 
den foregående periodes udstedelser ultimo for antal styk. 

Hvis der ikke findes et antal styk for udstedelsen, kan feltet være tomt. 

Udstedelser ultimo – antal styk 
Her skal du indberette det antal styk af aktier og andre kapitalandele, som er 
udstedt ultimo perioden. 

Hvis der ikke findes et antal styk for udstedelsen, kan feltet være tomt. 

Udbytte 
Her skal du indberette alt udbytte, som din virksomhed har udbetalt i løbet 
af perioden. Det skal være et bruttobeløb, dvs. betalingen skal være før til-
bageholdt udbytteskat. 

Fritekst 
Her kan du tage notater til eget brug, fx gøre opmærksom på specielle for-
hold i relation til den udfyldte række. Nationalbanken læser ikke nødven-
digvis disse kommentarer, så hvis du har spørgsmål til os, eller du har 
kommentarer til betydelige ændringer, skal du kontakte vores FIONA Ser-
vicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk.  
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Skema AKU3: Udstedte aktier og andre kapitalandele, der er ejet af 
udlændinge – beholdninger 
Her skal du indberette oplysninger om aktier og andre kapitalandele, udstedt 
af din virksomhed, såfremt udlændinge ejer 20 pct. eller mere i din virk-
somhed, og de er børsnoterede2. 

Er din virksomhed et andelsselskab, skal udenlandske ejerandele indberettes, 
uanset, hvor stor en procentdel den enkelte udlænding besidder. Udenlandske 
ejere skal grupperes pr. land i forhold til, hvor de er bosiddende. Se evt. ek-
sempel 15 vedrørende indberetning af udenlandsk ejede andelsbeviser. 

Skemaet omfatter aktier og andre kapitalandele både med og uden ISIN-
kode (fondskode). 

ISIN-kode 
Her skal du indberette den udstedte akties/kapitalandels ISIN-kode. ISIN-
koden er en forkortelse for det engelske "International Securities Identifica-
tion Number" og er en unik, international, 12-cifret kode, der identificerer 
aktien/kapitalandelen. Har den ikke en ISIN-kode, skal kolonnen ikke ud-
fyldes. 
 

ISIN-KODE  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ ISIN-koder – ISO 6166-standard (12 karakterer)  
 

 

Intern kode 
Hvis den udstedte aktie/kapitalandel ikke har en ISIN-kode, angiver du her 
den kode, din virksomhed anvender internt i dens bogføring til at identifice-
re papiret. Koden skal være unik og anvendes konsekvent over tid. Anven-
der din virksomhed ikke en intern kode, skal du tildele papiret en. Ring evt. 
til vores FIONA Servicedesk på 3363 6814, hvis du har spørgsmål. 
 

INTERN KODE  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Intern kode (maksimum 20 karakterer) 
 

 

Land 
Her skal du oplyse det land, hvor ejeren af aktien/kapitalandelen er bosid-
dende.  
 

2  Grunden til, at Nationalbanken kun efterspørger de børsnoterede udstedelser på dette 
skema, er, at der indberettes tilstrækkelig information på skemaerne EKPa og EKPb om 
de udstedelser, som ikke er børsnoterede. Bemærk, at andelsselskaber altid skal anvende 
dette skema, hvis de har udenlandske ejere. 
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LAND (L2)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle lande – se bilag L2/L3 for en oversigt over lande og tilhørende forkortelser, ISO 
3166-standard (alpha-2 kode) 

♦ Internationale organisationer, se bilag L2 (IO) 

 

Koncernrelation 
Her skal du angive, om din virksomhed har et tilhørsforhold til ejeren af ak-
tien/kapitalandelen. Da der er tale om en modpartsoplysning, skal du fx an-
give kode M for modervirksomhed, hvis ejeren er din virksomheds moder-
virksomhed. Bemærk, at definitionen på en modervirksomhed er, at dens 
ejerandel af din virksomhed er større end 50 pct. For en associeret virksom-
hed vil ejerandelen ligge mellem 20 pct. og 50 pct. Søstervirksomheder har 
samme direkte eller indirekte ejer (modervirksomhed) og kan have en ejer-
andel på op til 20 pct. Ofte er der dog ikke ejerandele af betydning mellem 
søstervirksomheder. Hvis din virksomhed som modervirksomhed har ud-
stedt aktier/kapitalandele, som ejes af et eller flere af dens dattervirksomhe-
der, er det også muligt at angive det. Stemmerettighederne er det afgørende i 
forhold til at opgøre ejerandelens størrelse.  
 

KONCERNRELATION (L6)  

Kode Udfaldsrum 

M 
U 
D 
S 
A 
E 
N 

Modervirksomhed 
Filial 
Dattervirksomhed 
Søstervirksomhed 
Associeret virksomhed 
Egen virksomhed 
Intet tilhørsforhold 

 

Virksomhedsform 
Her skal du oplyse, om din virksomhed er et andelsselskab, anden virksom-
hed eller en filial af en anden virksomhed. 
 

VIRKSOMHEDSFORM (L29)  

Kode Udfaldsrum 

V 
F 
A 

Virksomhed 
Filial 
Andelsselskab 

 

Generelt om transaktioner, valutakursreguleringer, kursreguleringer og 
beholdninger 
Du skal indberette antal styk af aktier og andre kapitalandele primo og ulti-
mo perioden, hvis de er ejet af udlændinge. Er din virksomhed et andelssel-
skab, skal du indberette antallet af andelsbeviser, der er ejet af udlændinge. 
Til- og afgange af andelshavere skal du indberette som henholdsvis kapital-
forhøjelser og -nedsættelser (se eksempel 15).  

Du skal indberette periodens bevægelser, så der er sammenhæng i værdien 
primo til værdien ultimo. Opgørelsen afhænger af værdiansættelsesprincip-
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pet (angivet på skema AKU2), da kursreguleringen ved opgørelse til mar-
kedsværdi indeholder udbytte: 

Nedenstående sammenhæng gælder for udstedelser, som indberettes til 
markedsværdi (værdiansættelsesprincip = M): 

Udstedelser primo perioden  
+ nettotransaktioner + valutakursreguleringer  
+ kursreguleringer (inkl. udbytte)  
= udstedelser ultimo perioden 

 
Nenstående sammenhæng gælder for udstedelser, som indberettes til andet 
end markedsværdi (værdiansættelsesprincip = A): 

Udstedelser primo perioden  
+ nettotransaktioner + valutakursreguleringer - udbytte  
+ evt. kursreguleringer  
= udstedelser ultimo perioden 

Udenlandsk investors beholdning primo perioden 
Her skal du indberette værdien af aktier og andre kapitalandele til den bog-
førte værdi primo perioden, hvis de er ejet af udlændinge. Beholdning primo 
perioden skal være lig med den foregående periodes ultimobeholdning.  

Transaktioner – køb/salg 
Her skal du indberette summen af køb og summen af salg, hvor et nettokøb 
angives som et positivt beløb og et nettosalg som et negativt. Transaktioner 
skal opgøres til markedsværdi. 

Kapitalforhøjelser 
Her skal du indberette periodens kapitalforhøjelser. 

Kapitalnedsættelser 
Her skal du indberette periodens kapitalnedsættelser. Bemærk, at kapital-
nedsættelser skal angives som et positivt beløb i skemaet. 

Valutakursreguleringer 
Hvis din virksomhed har udstedt aktier og andre kapitalandele i anden valu-
ta end danske kroner, skal du indberette værdiændringer i den bogførte vær-
di, der opstår som følge af valutakursreguleringer. Det opgøres som ændrin-
gen i valutakursen mellem primo (eller tidspunkt for fondsemission) og ul-
timo (eller tidspunkt for kapitalnedsættelse/indfrielse).  

Kursreguleringer 
Her skal du indberette realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab. 

Kursreguleringerne er summen af ændringer i den udstedte mængdes værdi i 
løbet af perioden som følge af ændringer i børskursen/prisen på aktien/kapi-
talandelen.  
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Hvis din virksomhed anvender et værdiansættelsesprincip, der er forskelligt 
fra markedsværdi, skal du anføre forskellen mellem den bogførte værdi og 
markedsværdien af transaktionerne her. 

Udenlandsk investors beholdning ultimo perioden  
Her skal du indberette værdien af udstedte aktier og andre kapitalandele til 
den bogførte værdi ultimo perioden, i det omfang de er ejet af udlændinge. 

Udenlandsk investors primobeholdning – antal styk  
Her skal du indberette det antal styk af aktier og andre kapitalandele, som er 
udstedt primo perioden og ejet af udlændinge. Primobeholdning for antal styk 
skal være lig med den foregående periodes ultimobeholdning for antal styk. 

Udenlandsk investors ultimobeholdning – antal styk  
Her skal du indberette det antal styk af aktier og andre kapitalandele, som er 
udstedt ultimo perioden og ejet af udlændinge. 

Udbytte udloddet til udenlandsk investor 
Her skal du indberette det udbytte, som din virksomhed har udbetalt til 
udenlandske ejere i løbet af perioden. Det skal være et bruttobeløb, dvs. be-
talingen skal være før tilbageholdt udbytteskat. Et udbetalt udbytte skal ind-
berettes som et positivt beløb. 

Fritekst 
Her kan du tage notater til eget brug, fx gøre opmærksom på specielle for-
hold i relation til den udfyldte række. Nationalbanken læser ikke nødven-
digvis disse kommentarer, så hvis du har spørgsmål til os, eller du har 
kommentarer til betydelige ændringer, skal du kontakte vores FIONA Ser-
vicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk.  
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Skema OBU1: Udstedte gældsinstrumenter (både VP- og VP-LUX-
registrerede) – udstedelser og oplysninger 
Her skal du indberette gældsinstrumenter, som din virksomhed har udstedt, 
og som er registreret i VP Securities A/S (VP) eller VP's filial i Luxem-
bourg (VP-LUX).  

ISIN-kode 
Her skal du indberette det udstedte gældsinstruments ISIN-kode. ISIN-
koden er en forkortelse for det engelske "International Securities Identifica-
tion Number" og er en unik, international, 12-cifret kode, der identificerer 
gældsinstrumentet. Har det ikke en ISIN-kode, skal kolonnen ikke udfyldes. 
 

ISIN-KODE 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ ISIN-koder – ISO 6166-standard (12 karakterer)  
 

 

Intern kode 
Hvis det udstedte gældsinstrument ikke har en ISIN-kode, angiver du her 
den kode, din virksomhed anvender internt i dens bogføring til at identifice-
re papiret. Koden skal være unik og anvendes konsekvent over tid. Anven-
der din virksomhed ikke en intern kode, skal du tildele papiret en. Ring evt. 
til vores FIONA Servicedesk på 3363 6814, hvis du har spørgsmål. 
 

INTERN KODE  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Intern kode (maksimum 20 karakterer) 
 

 

Sikkerhedstype 
Her skal du oplyse, om din virksomhed har stillet særskilt sikkerhed i for-
bindelse med udstedelsen, og i givet fald hvilken type. Der kan være tale om 
både garanti- og sikkerhedsstillelse. 
 

SIKKERHEDSTYPE (L23)  

Kode Udfaldsrum 

FE 
VP 
L 

AS 
IS 

Fast ejendom 
Værdipapirer 
Lån 
Anden sikkerhedsstillelse 
Ingen sikkerhedsstillelse 

 

Spread 
Her skal du oplyse tillægget til den underliggende referencerente. Fx angi-
ves et tillæg på 25 basispoint lavere end 6-måneders Libor som -0,2500. 
 

SPREAD   

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Tillæg til underliggende rente i rentesats (4 decimaler) 
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Startdato for påløben rente 
Her skal du oplyse startdatoen for den første renteperiode i beregningen af 
påløbne renter på gældsinstrumentet. Startdatoen kan ligge før udstedelses-
datoen.  
 

STARTDATO FOR PÅLØBEN RENTE   

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Dato (åååå-mm-dd) 
 

 

Værdiansættelsesprincip 
Her skal du oplyse, hvilket værdiansættelsesprincip din virksomhed har an-
vendt. Nationalbanken foretrækker indberetning til markedsværdi. Ved op-
gørelse af periodens nettotransaktioner skal de enkelte transaktioner indgå 
med den værdi, de havde, da transaktionen blev gennemført. 
 

VÆRDIANSÆTTELSESPRINCIP (L26)  

Kode Udfaldsrum 

M 
A 

Markedsværdi 
Andet 

 

Vedhængende rente 
Her skal du oplyse, om værdien af gældsinstrumentet er inkl. (dirty prices) 
eller ekskl. (clean prices) vedhængende rente. Nationalbanken foretrækker 
indberetning i clean prices. Vedhængende rente er den rente, der er optjent 
på et gældsinstrument siden sidste termin. Ved handel med gældsinstrumen-
ter svarer den vedhængende rente til handelsrente. 
 

VEDHÆNGENDE RENTE (L30)  

Kode Udfaldsrum 

J 
N 

Ja, inkl. vedhængende rente (dirty prices) 
Nej, ekskl. vedhængende rente (clean prices) 

 

Generelt om transaktioner, valutakursreguleringer, kursreguleringer og 
beholdninger 
Du skal indberette periodens bevægelser, så der er sammenhæng i værdien 
primo til værdien ultimo: 

Udstedelser primo perioden  
+ nettotransaktioner + valutakursreguleringer + kursreguleringer  

 = udstedelser ultimo perioden. 

Udstedelser primo perioden 
Her skal du indberette værdien af udstedte gældsinstrumenter til den bogfør-
te værdi primo perioden. Udstedelser primo perioden skal være lig med den 
foregående periodes udstedelser ultimo. 
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Nettotransaktioner  
Her skal du indberette summen af (Σ) udstedelser plus Σ forhøjelse minus Σ 
udtrækning og Σ indfrielse af gældsinstrumenter. Periodens nettotransaktio-
ner (NT) skal du opgøre som: 

∑∑∑ ∑ −−+= UdtrækningIndfrielseForhøjelseUdstedelseNT  

Nettotransaktioner skal opgøres til markedsværdi. 

Valutakursreguleringer 
Hvis din virksomhed har udstedt gældsinstrumenter i anden valuta end dan-
ske kroner, skal du indberette værdiændringer i den bogførte værdi, der op-
står som følge af valutakursreguleringer. Det opgøres som ændringen i valu-
takursen mellem primo (eller tidspunkt for køb) og ultimo (eller tidspunkt 
for salg/udtrækning/indfrielse).  

Kursreguleringer 
Her skal du indberette realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab. 

Kursreguleringerne er summen af ændringer i den udstedte mængdes værdi i 
løbet af perioden som følge af ændringer i børskursen/prisen på gældsinstru-
mentet.  

Hvis din virksomhed anvender et værdiansættelsesprincip, der er forskelligt 
fra markedsværdi, skal du anføre forskellen mellem den bogførte værdi og 
markedsværdien af transaktionerne her. 

Udstedelser ultimo perioden  
Her skal du indberette værdien af udstedte gældsinstrumenter til den bogfør-
te værdi ultimo perioden. 

Dato for indeksværdi  
Her skal du indberette datoen for værdiansættelse af indeksfaktorer, men 
kun, hvis der er en indeksfaktor for hovedstol og/eller kupon. 
 

DATO FOR INDEKSVÆRDI   

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Dato (åååå-mm-dd) 
♦ Ukendt eller ufordelt 

 

Indeksfaktor – hovedstol 
Du skal indberette en indeksfaktor, hvis den nominelle værdi af en hoved-
stol på det udstedte gældsinstrument er afhængig af en indeksfaktor. Indeks-
faktoren skal være med fire decimaler og afrundet efter almindelige afrun-
dingsregler.  

Du skal gange den nominelle værdi med indeksfaktoren for at få den aktuel-
le hovedstol. For et gældsinstrument med en nominel værdi på 100.000.000, 
som har en indekseret nominel værdi på 123.456.789, skal du indberette en 
indeksfaktor på 123,4568.  

Side 106 af 190 



 

 
EKSEMPEL PÅ SAMMENHÆNGEN MELLEM INDEKSFAKTOR OG MARKEDSVÆRDI Boks 6.3 

En nulkuponobligation med en nominel værdi på 100.000.000 sælges til kurs 95.  

En indeksfaktor på 123,4568 vil i dette tilfælde svare til en bogført markedsværdi på 

95.000.000*123,4568/100 = 117.283.960. 

 

Indeksfaktor – kupon 
Du skal indberette en indeksfaktor, hvis den nominelle værdi af en kupon på 
det udstedte gældsinstrument er afhængig af en indeksfaktor. Indeksfaktoren 
skal være med fire decimaler og afrundet efter almindelige afrundingsregler.  

Du skal gange den nominelle rentesats med indeksfaktoren for at få den ak-
tuelle (strukturerede) rentesats for perioden. 

For et gældsinstrument med en nominel rentesats på 1 pct., som har en in-
dekseret renteværdi på 1,2346 pct., skal du indberette en indeksfaktor på 
123,4568. 
 

EKSEMPEL PÅ ANGIVELSE AF INDEKSERET KUPONRENTE Boks 6.4 

Nominel hovedstol og indekseret kuponrente 

For et gældsinstrument udstedt uden en indekseret hovedstol, men med en indekseret ku-

ponrente, angives en indeksfaktor, der kan ganges på den nominelle kuponrente. Den indek-

serede nominelle kuponbetaling vil da være 1,2346 pct.*100.000.000 = 1.234.600. 

 

Indekseret hovedstol og indekseret kuponrente 

For et gældsinstrument udstedt med både en indekseret hovedstol og en indekseret kupon-

rente angives en indeksfaktor, der kan ganges på den nominelle kuponrente. Den indeksere-

de nominelle kuponbetaling vil da være 1,2346 pct. *123.456.789 = 1.524.197. 

 

Udstedelser primo – nominel værdi 
Her skal du oplyse den nominelle værdi for den samlede udstedelse primo 
perioden. Du skal indberette beløbet i gældsinstrumentets udstedelsesvaluta. 
Derfor skal du ikke omregne den nominelle værdi til kroner. Udstedelser 
primo i nominel værdi skal være lig med den foregående periodes udstedel-
ser ultimo i nominel værdi. 

Udstedelser ultimo – nominel værdi  
Her skal du oplyse den nominelle værdi for den samlede udstedelse ultimo 
perioden. Du skal indberette beløbet i gældsinstrumentets udstedelsesvaluta. 
Derfor skal du ikke omregne den nominelle værdi til kroner. 

Fritekst 
Her kan du tage notater til eget brug, fx gøre opmærksom på specielle for-
hold i relation til den udfyldte række. Nationalbanken læser ikke nødven-
digvis disse kommentarer, så hvis du har spørgsmål til os, eller du har 
kommentarer til betydelige ændringer, skal du kontakte vores FIONA Ser-
vicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk. 
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Skema OBU2a: Udstedte gældsinstrumenter (hverken VP- eller VP-
LUX-registrerede) – oplysninger 
Her skal du indberette oplysninger om gældsinstrumenter, som din virk-
somhed har udstedt, og som ikke er registreret i VP Securities A/S (VP) el-
ler VP's filial i Luxembourg (VP-LUX). Indberetningen omfatter udstedel-
ser såvel med som uden ISIN-kode (fondskode). 

ISIN-kode 
Her skal du indberette det udstedte gældsinstruments ISIN-kode. ISIN-
koden er en forkortelse for det engelske "International Securities Identifica-
tion Number" og er en unik, international, 12-cifret kode, der identificerer 
gældsinstrumentet. Har det ikke en ISIN-kode, skal kolonnen ikke udfyldes. 
 

ISIN-KODE 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ ISIN-koder – ISO 6166-standard (12 karakterer)  
 

 

Intern kode 
Hvis det udstedte gældsinstrument ikke har en ISIN-kode, angiver du her 
den kode, din virksomhed anvender internt i dens bogføring til at identifice-
re papiret. Koden skal være unik og anvendes konsekvent over tid. Anven-
der din virksomhed ikke en intern kode, skal du tildele papiret en. Du skal 
benytte samme interne kode for det enkelte gældsinstrument, som du an-
vender på "Skema OBU2b: Udstedte gældsinstrumenter (hverken VP- eller 
VP-LUX-registrerede) – udstedelser". Ring evt. til vores FIONA Service-
desk på 3363 6814, hvis du har spørgsmål. 
 

INTERN KODE  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Intern kode (maksimum 20 karakterer) 
 

 

Valuta 
Her skal du indberette den valuta, som gældsinstrumentet er udstedt i. 
 

VALUTA (L3)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle valutaer – se bilag L2/L3 for en oversigt over valutaer og tilhørende forkortelser, 
ISO 4217-standard 

 

Emissionsland 
Her skal du oplyse det land, hvor gældsinstrumentet er udstedt.  
 

EMISSIONSLAND (L2)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle lande – se bilag L2/L3 for en oversigt over lande og tilhørende forkortelser, ISO 
3166-standard (alpha-2 kode) 
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Udstedelseskategori 
Her skal du med udgangspunkt i følgende liste oplyse, hvilken kategori 
gældsinstrumentet tilhører. Kategorien skal være i overensstemmelse med 
dimensionen "CFI-kode", hvis værdipapiret har en ISIN-kode – se nedenfor. 
 

UDSTEDELSESKATEGORI (L24)  

Kode Udfaldsrum 

ABS 
P 

ALG 
CP 
CD 

AKG 
STR 

AERH 

Asset-backed Securities (ekskl. SDRO, SDO, RO) 
Pantebreve 
Andre lange gældsinstrumenter 
Commercial Paper (CP) 
Indskudsbeviser udstedt af andre end Nationalbanken 
Andre korte gældsinstrumenter 
Strukturerede produkter 
Andre erhvervslån 

 

CFI-kode 
Her skal du oplyse gældsinstrumentets CFI-kode. Feltet skal kun udfyldes, 
hvis udstedelsen har en ISIN-kode. Classification of Financial Instruments 
(CFI), er en ISO-standard, der klassificerer finansielle instrumenter. Den 
består af seks store bogstaver, som skrives uden mellemrum eller bindestre-
ger. Første bogstav beskriver den højeste klassificeringsgrad. Følgende ka-
tegori er relevant for gældsinstrumenter: 

♦ D er Gældsinstrumenter 
 
De følgende fem bogstaver er yderligere specifikationer. 
 

CFI-KODE  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ CFI-koder – ISO 10962-standard (6 karakterer) 
 

 
EKSEMPEL PÅ KLASSIFICERING VED CFI-KODE Boks 6.5 

Et værdipapir har CFI-koden "DBFGFB". Koden viser, at papiret er:  

D: et gældsinstrument 

B: en obligation 

F: med fast rente 

G: med garanti  

F: et stående lån 

B: et ihændehaverbevis 

 
CFI-koden skal stemme med dimensionen "Udstedelseskategori", se oven-
for. Denne kan dog ikke direkte udledes af CFI-koden. 
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SAMMENHÆNG MELLEM CFI-KODE OG UDSTEDELSESKATEGORI Boks 6.6 

CFI-koden D indeholder bl.a. udstedelseskategorierne Skatkammerbeviser, Statsgældsbeviser, 

Statsobligationer, SDRO, SDO, Realkreditobligationer, Asset-backed securities, Pantebreve, 

Andre lange gældsinstrumenter, Commercial Paper, Indskudsbeviser, Andre korte gældsin-

strumenter, Strukturerede produkter, Andre erhvervslån. 

 

Sikkerhedstype 
Her skal du oplyse, om din virksomhed har stillet særskilt sikkerhed i for-
bindelse med udstedelsen, og i givet fald hvilken type. Der kan være tale om 
både garanti- og sikkerhedsstillelse. 
 

SIKKERHEDSTYPE (L23)  

Kode Udfaldsrum 

FE 
VP 
L 

AS 
IS 

Fast ejendom 
Værdipapirer 
Lån 
Anden sikkerhedsstillelse 
Ingen sikkerhedsstillelse 

 

Konverteringstype 
Her skal du oplyse, om gældsinstrumentet kan konverteres, og i givet fald 
hvem der har indløsningsretten. 
 

KONVERTERINGSTYPE (L22)  

Kode Udfaldsrum 

INK 
K 
II 
ILI 

Inkonverterbar 
Konverterbar, Indløsningsret for låntager 
Konverterbar, Indløsningsret for investor  
Konverterbar, Indløsningsret for låntager og investor 

 

Udstedelsesdato 
Her skal du oplyse det udstedte gældsinstruments udstedelsesdato. 

Hvis udstedelsesdatoen ikke kendes, skal du i stedet angive datoen for fast-
sættelse af udstedelseskurs.  
 

UDSTEDELSESDATO   

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Dato (åååå-mm-dd) 
♦ Ukendt eller ufordelt 

 

Indfrielsesdato 
Her skal du oplyse det udstedte gældsinstruments indfrielsesdato. Det er den 
faktiske indfrielsesdato, du skal oplyse, hvis gældsinstrumentet er indfriet in-
den for perioden – også ved indfrielser før tid og annulleringer. Hvis gældsin-
strumentet ikke er indfriet, skal du angive den forventede dato for sidste ter-
minsbetaling. Hvis gældsinstrumentet har uendelig løbetid uden en aftalt ind-
frielsesdato/udløbsdato (perpetual), skal du angive datoen 9999-12-31. 
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INDFRIELSESDATO   

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Dato (åååå-mm-dd) 
♦ Perpetual 

 

Garanteret indfrielseskurs 
Her skal du oplyse den garanterede indfrielseskurs på det udstedte gældsin-
strument. Det er typisk strukturerede produkter, der kan have en garanteret 
indfrielseskurs, men også andre værdipapirer, fx SDO, kan have egenskaben. 
 

GARANTERET INDFRIELSESKURS (ÅBEN)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Kurs (4 decimaler) 
♦ Ukendt eller ufordelt 

 

Fastforrentet 
Her skal du oplyse, om det udstedte gældsinstrument er fastforrentet.   

"Ja, fastforrentet" skal du benytte for fastforrentede gældsinstrumenter, der 
har samme rentesats (kupon) i hele løbetiden, dog evt. undtagen en afvigen-
de rentesats i den første renteperiode. Har din virksomhed udstedt nulku-
pon-gældsinstrumenter, skal du også angive dette som fastforrentet.  

"Nej, variabel rente" skal du benytte for gældsinstrumenter, der forrentes i 
forhold til en underliggende referencerente som fx Libor eller Euribor. 
 

FASTFORRENTET (L12)  

Kode Udfaldsrum 

J 
N 

Ja, fastforrentet (inkl. nulkupon) 
Nej, variabel rente 

 

Kuponfrekvens 
Her skal du oplyse det årlige antal af kuponbetalinger.  

Hvis frekvensen på den aktuelle kupon ikke er et helt tal, skal du oplyse den 
med fire decimaler. Du skal altid regne med 360 dage på et år og 30 dage pr. 
måned. Udbetales kuponen fx hver femte måned, angiver du en kuponfre-
kvens på 2,4000 svarende til 360 dage divideret med 150 dage. 

For en nulkuponobligation skal du angive "0,0000". 
 

KUPONFREKVENS  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Antal årlige kuponer (4 decimaler) 
 

 

Spread 
Her skal du oplyse tillægget til den underliggende referencerente. Fx angi-
ves et tillæg på 25 basispoint lavere end 6-måneders Libor som -0,2500. 
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SPREAD   

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Tillæg til underliggende rente i rentesats (4 decimaler) 
 

 

Første kupondato 
Her skal du oplyse terminsdatoen for den første rentebetaling efter, at 
gældsinstrumentet er udstedt. Du skal oplyse den for rentebærende gældsin-
strumenter. Datoen gør det muligt at beregne påløbne renter på instrumentet.  
 

 FØRSTE KUPONDATO  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Dato (åååå-mm-dd) 
 

 

Startdato for påløben rente 
Her skal du oplyse startdatoen for den første renteperiode i beregningen af 
påløbne renter på gældsinstrumentet. Startdatoen kan ligge før udstedelses-
datoen.  
 

STARTDATO FOR PÅLØBEN RENTE   

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Dato (åååå-mm-dd) 
 

 

Børsnoteret 
Her skal du oplyse, om det udstedte gældsinstrument er børsnoteret. 
 

BØRSNOTERET (L12)  

Kode Udfaldsrum 

J 
N 

Ja, børsnoteret 
Nej, ikke børsnoteret 

 

Fritekst 
Her kan du tage notater til eget brug, fx gøre opmærksom på specielle for-
hold i relation til den udfyldte række. Nationalbanken læser ikke nødven-
digvis disse kommentarer, så hvis du har spørgsmål til os, eller du har 
kommentarer til betydelige ændringer, skal du kontakte vores FIONA Ser-
vicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk.  
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Skema OBU2b: Udstedte gældsinstrumenter (hverken VP- eller VP-
LUX-registrerede) – udstedelser 
Her skal du indberette beholdninger af gældsinstrumenter, som din virksom-
hed har udstedt, og som ikke er registreret i VP Securities A/S (VP) eller 
VP's filial i Luxembourg (VP-LUX). Indberetningen omfatter udstedelser 
såvel med som uden ISIN-kode (fondskode).  

ISIN-kode 
Her skal du indberette det udstedte gældsinstruments ISIN-kode. ISIN-
koden er en forkortelse for det engelske "International Securities Identifica-
tion Number" og er en unik, international, 12-cifret kode, der identificerer 
gældsinstrumentet. Har det ikke en ISIN-kode, skal kolonnen ikke udfyldes. 
 

ISIN-KODE 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ ISIN-koder – ISO 6166-standard (12 karakterer)  
 

 

Intern kode 
Hvis det udstedte gældsinstrument ikke har en ISIN-kode, angiver du her 
den kode, din virksomhed anvender internt i dens bogføring til at identifice-
re papiret. Koden skal være unik og anvendes konsekvent over tid. Anven-
der din virksomhed ikke en intern kode, skal du tildele papiret en. Du skal 
benytte samme interne kode for det enkelte gældsinstrument, som du an-
vender på "Skema OBU2a: Udstedte gældsinstrumenter (hverken VP- eller 
VP-LUX-registrerede) – oplysninger". Ring evt. til vores FIONA Service-
desk på 3363 6814, hvis du har spørgsmål. 
 

INTERN KODE  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Intern kode (maksimum 20 karakterer) 
 

 

Værdiansættelsesprincip 
Her skal du oplyse, hvilket værdiansættelsesprincip din virksomhed har an-
vendt. Nationalbanken foretrækker indberetning til markedsværdi. Ved op-
gørelse af periodens nettotransaktioner skal de enkelte transaktioner indgå 
med den værdi, de havde, da transaktionen blev gennemført.   
 

VÆRDIANSÆTTELSESPRINCIP (L26)  

Kode Udfaldsrum 

M 
A 

Markedsværdi 
Andet 
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Vedhængende rente 
Her skal du oplyse, om værdien af gældsinstrumentet er inkl. (dirty prices) 
eller ekskl. (clean prices) vedhængende rente. Nationalbanken foretrækker 
indberetning til clean prices. Vedhængende rente er den rente, der er optjent 
på et gældsinstrument siden sidste termin. Ved handel med gældsinstrumen-
ter svarer den vedhængende rente til handelsrente. 
 

VEDHÆNGENDE RENTE (L30)  

Kode Udfaldsrum 

J 
N 

Ja, inkl. vedhængende rente (dirty prices) 
Nej, ekskl. vedhængende rente (clean prices) 

 

Generelt om transaktioner, valutakursreguleringer, kursreguleringer og 
beholdninger 
Du skal indberette periodens bevægelser, så der er sammenhæng i værdien 
primo til værdien ultimo: 

Udstedelser primo perioden  
+ nettotransaktioner + valutakursreguleringer + kursreguleringer  

 = udstedelser ultimo perioden. 

Udstedelser primo perioden 
Her skal du indberette værdien af udstedte gældsinstrumenter til den bogfør-
te værdi primo perioden. Udstedelser primo perioden skal være lig med den 
foregående periodes udstedelser ultimo. 

Nettotransaktioner  
Her skal du indberette summen af (Σ) udstedelser plus Σ forhøjelse minus Σ 
udtrækning og Σ indfrielse af gældsinstrumenter. Periodens nettotransaktio-
ner (NT) skal du opgøre som: 

∑∑∑ ∑ −−+= UdtrækningIndfrielseForhøjelseUdstedelseNT  

Nettotransaktioner skal opgøres til markedsværdi. 

Valutakursreguleringer 
Hvis din virksomhed har udstedt gældsinstrumenter i anden valuta end dan-
ske kroner, skal du indberette værdiændringer i den bogførte værdi, der op-
står som følge af valutakursreguleringer. Det opgøres som ændringen i valu-
takursen mellem primo (eller tidspunkt for køb) og ultimo (eller tidspunkt 
for salg/udtrækning/indfrielse).  

Kursreguleringer 
Her skal du indberette realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab. 

Kursreguleringerne er summen af ændringer i den udstedte mængdes værdi i 
løbet af perioden som følge af ændringer i børskursen/prisen på gældsinstru-
mentet.  
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Hvis din virksomhed anvender et værdiansættelsesprincip, der er forskelligt 
fra markedsværdi, skal du anføre forskellen mellem den bogførte værdi og 
markedsværdien af transaktionerne her. 

Udstedelser ultimo perioden  
Her skal du indberette værdien af udstedte gældsinstrumenter til den bogfør-
te værdi ultimo perioden. 

Dato for indeksværdi  
Her skal du indberette datoen for værdiansættelse af indeksfaktorer, men 
kun, hvis der er en indeksfaktor for hovedstol og/eller kupon. 
 

DATO FOR INDEKSVÆRDI   

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Dato (åååå-mm-dd) 
♦ Ukendt eller ufordelt 

 

Indeksfaktor – hovedstol 
Du skal indberette en indeksfaktor, hvis den nominelle værdi af en hoved-
stol på det udstedte gældsinstrument er afhængig af en indeksfaktor. Indeks-
faktoren skal være med fire decimaler og afrundet efter almindelige afrun-
dingsregler.  

Du skal gange den nominelle værdi med indeksfaktoren for at få den aktuel-
le hovedstol. For et gældsinstrument med en nominel værdi på 100.000.000, 
som har en indekseret nominel værdi på 123.456.789, skal du indberette en 
indeksfaktor på 123,4568.  
 

EKSEMPEL PÅ SAMMENHÆNGEN MELLEM INDEKSFAKTOR OG MARKEDSVÆRDI Boks 6.7 

En nulkuponobligation med en nominel værdi på 100.000.000 sælges til kurs 95.  

En indeksfaktor på 123,4568 vil i dette tilfælde svare til en bogført markedsværdi på 

95.000.000*123,4568/100 = 117.283.960. 

 

Indeksfaktor – kupon 
Du skal indberette en indeksfaktor, hvis den nominelle værdi af en kupon på 
det udstedte gældsinstrument er afhængig af en indeksfaktor. Indeksfaktoren 
skal være med fire decimaler og afrundet efter almindelige afrundingsregler.  

Du skal gange den nominelle rentesats med indeksfaktoren for at få den ak-
tuelle (strukturerede) rentesats for perioden. 

For et gældsinstrument med en nominel rentesats på 1 pct., som har en in-
dekseret renteværdi på 1,2346 pct., skal du indberette en indeksfaktor på 
123,4568. 
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EKSEMPEL PÅ ANGIVELSE AF INDEKSERET KUPONRENTE Boks 6.8 

Nominel hovedstol og indekseret kuponrente 

For et gældsinstrument udstedt uden en indekseret hovedstol, men med en indekseret ku-

ponrente, angives en indeksfaktor, der kan ganges på den nominelle kuponrente. Den indek-

serede nominelle kuponbetaling vil da være 1,2346 pct. *100.000.000 = 1.234.600. 

 

Indekseret hovedstol og indekseret kuponrente 

For et gældsinstrument udstedt med både en indekseret hovedstol og en indekseret kupon-

rente angives en indeksfaktor, der kan ganges på den nominelle kuponrente. Den indeksere-

de nominelle kuponbetaling vil da være 1,2346 pct. *123.456.789 = 1.524.197. 

 

Rentesats – nominel værdi 
Her skal du oplyse den pålydende rente med op til fire decimaler for rente-
bærende udstedte gældsinstrumenter.  

Hvis gældsinstrumentets pålydende rentesats ændres i løbet af løbetiden, 
skal du oplyse den rentesats, der gælder i den indeværende renteperiode ul-
timo perioden. For nulkuponobligationer skal du angive nul. 

Udstedelser primo – nominel værdi 
Her skal du oplyse den nominelle værdi for den samlede udstedelse primo 
perioden. Du skal indberette beløbet i gældsinstrumentets udstedelsesvaluta. 
Derfor skal du ikke omregne den nominelle værdi til kroner. Udstedelser 
primo i nominel værdi skal være lig med den foregående periodes udstedel-
ser ultimo i nominel værdi. 

Udstedelser ultimo – nominel værdi  
Her skal du oplyse den nominelle værdi for den samlede udstedelse ultimo 
perioden. Du skal indberette beløbet i gældsinstrumentets udstedelsesvaluta. 
Derfor skal du ikke omregne den nominelle værdi til kroner. 

Fritekst 
Her kan du tage notater til eget brug, fx gøre opmærksom på specielle for-
hold i relation til den udfyldte række. Nationalbanken læser ikke nødven-
digvis disse kommentarer, så hvis du har spørgsmål til os, eller du har 
kommentarer til betydelige ændringer, skal du kontakte vores FIONA Ser-
vicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk.  
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7. Gæld og tilgodehavender – handelskreditter, koncernlån og andre lån 

Generelt 
Skemaerne omhandler finansielle aktiver og passiver i form af gæld og til-
godehavender. Du skal kun indberette udenlandske mellemværender. 

Der er tre skemaer: Et for finansielle tilgodehavende, fx indlån (aktivskemaet, 
LA), et for gældsforpligtelser, fx lån (passivskemaet, LP) og et for cash pools 
og kassekreditter (LKK), hvor passiver angives som negative beløb. 

De finansielle tilgodehavender, som du skal indberette på de tre låneskema-
er, er nærmere præciseret i tabel 7.1. Hvis din virksomhed er i besiddelse af 
et finansielt tilgodehavende, som du er i tvivl om, hvor skal placeres, kan du 
kontakte vores FIONA Servicedesk på 3363 6814 eller fio-
na@nationalbanken.dk. 

Tabel 7.1 Indberetning af gæld og tilgodehavender 
Finansielt mellemværende Hvilket skema? Beskrivelse 

Lån Aktivskemaet under udlån, hvis 
det er et tilgodehavende. 
Passivskemaet under lån, hvis 
det er en forpligtelse, fx et bank-
lån. 

Lån er karakteriseret ved, at lån-
tager skal tilbagebetale de mod-
tagne midler i overensstemmelse 
med en lånekontrakt. Der er des-
uden tale om et ikke-omsætteligt 
aktiv/passiv. 

Koncernlån Aktivskemaet under udlån, hvis 
det er et tilgodehavende. 
Passivskemaet under lån, hvis 
det er en forpligtelse. Husk at 
angive den rigtige enhed under 
koncernrelation. 

Koncernlån er långivning inden 
for koncernforbundne enheder. 
Se bilag L6 om koncernrelatere-
de enheder. 

Handelskreditter Aktivskemaet under handelskre-
ditter, hvis det er et tilgodeha-
vende. 
Passivskemaet under handels-
kreditter, hvis det er en forplig-
telse. Husk at angive den rigtige 
enhed under koncernrelation. 
Hvis handelskreditten er forud-
betalt og fx starter som et aktiv 
og efterfølgende bliver et passiv, 
så skal aktivet først indberettes 
på LA og efterfølgende skal 
passivet indberettes på LP. Ak-
tivet på LA skal ved flytningen 
skrives i nul.    

Handelskreditter kan være i 
form af tilgodehavender fra salg 
af varer og tjenester, forudbeta-
linger for varer og tjenester og 
værdien af igangværende arbej-
der for fremmed regning. 

Indskud Aktivskemaet under indskud og 
valuta. 

Et indskud kan ses som et udlån 
til en bank.  

Valuta (kontanter) Aktivskemaet under indskud og 
valuta. Bemærk, at hvis der er 
tale om et valutaindestående i en 
udenlandsk bank, skal det be-
tragtes som et indskud (se Ind-
skud). 

Kontant-/kassebeholdning af 
udenlandsk valuta. 
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Finansielt mellemværende Hvilket skema? Beskrivelse 

Lån med sikkerhedsstillelse 
(repoforretninger) 

Aktivskemaet under udlån, hvis 
det er et tilgodehavende. 
Passivskemaet under lån, hvis 
det er en forpligtelse. 

Lånt eller afgivet likviditet, hvor 
der stilles sikkerhed i form af 
værdipapirer (repoforretninger 
og ægte købs- og tilbagesalgs-
forretninger).  

Syndikerede lån Passivskemaet under lån. Et syndikeret lån er et lån, der 
ydes af flere, typisk kreditinsti-
tutter. Lånet deles op i trancher 
og ydes typisk til store virksom-
heder.  

Cash pools Kassekredit og cash pool-ske-
maet under cash pools, dog skal 
værdien af topkontoen i en cash 
pool anføres under kassekredit-
ter, da topkontoen anses som et 
mellemværende med banken. 
Hvis cash poolen er af typen 
zero balancing, skal bruttoposi-
tionerne stadig indberettes. 

Koncerninterne konti eller joint 
ventures, hvor indeståendet kan 
skifte mellem at være positivt og 
negativt. Se eksempel 1 og 2 i 
bilag, afsnit 13. 

Kassekreditter Kassekredit og cash pool-
skemaet under kassekreditter. 

Et variabelt banklån, hvor renten 
ofte er variabel og der typisk er 
en tilknyttet maksimal træk-
ningsret. Desuden kan beløbet 
skifte mellem at være positivt og 
negativt, da en kassekredit ofte 
er knyttet til en almindelig ind-
lånskonto.  

Finansiel leasing Aktivskemaet under udlån, hvis 
det er et tilgodehavende. 
Passivskemaet under lån, hvis 
det er en forpligtelse. 

Ved en finansiel leasingkontrakt 
overdrages alle væsentlige risici 
og fordele ved et aktiv til lea-
singtager, uanset at den juridiske 
ejendomsret fortsat tilkommer 
leasinggiver.  

 
Skemaerne gennemgås i nedenstående rækkefølge: 

♦ Skema LA: Tilgodehavender – handelskreditter, koncernlån og andre 
lån 

♦ Skema LP: Gæld – handelskreditter, koncernlån og andre lån 
♦ Skema LKK: Kassekreditter og cash pools. 
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Skema LA: Tilgodehavender – handelskreditter, koncernlån og andre 
lån 

Skemaets kolonner 

Land 
Her skal du oplyse, i hvilket land enheden, som din virksomhed har et tilgo-
dehavende hos, er hjemmehørende. Bemærk, at handelskreditter ikke skal 
fordeles på land.  
 

LAND (L2)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle lande – se bilag L2/L3 for en oversigt over lande og tilhørende forkortelser, ISO 
3166-standard (alpha-2 kode) 

♦ Internationale organisationer, se bilag L2 (IO) 

 

Valuta 
Her skal du oplyse valutaen på det finansielle tilgodehavende. 
 

VALUTA (L3)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle valutaer – se bilag L2/L3 for en oversigt over valutaer og tilhørende forkortelser, 
ISO 4217-standard 

 

Sektor 
Her skal du med udgangspunkt i følgende liste oplyse, hvilken sektor enhe-
den, som din virksomhed har et tilgodehavende hos, tilhører. Fx skal du an-
give "private selskaber", hvis din virksomhed har ydet et lån til en privat 
virksomhed. Bemærk, at kun udlån skal fordeles på sektor.  
 

SEKTOR (L4)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle sektorer – se bilag L4 for en oversigt over sektorer og tilhørende sektorkoder  
 

 

Branche 
Her skal du med udgangspunkt i følgende liste oplyse, hvilken branche en-
heden, som din virksomhed har et tilgodehavende hos, tilhører. Bemærk, at 
kun udlån skal fordeles på branche. 
 

BRANCHE (L5)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Brancher, se bilag L5 
 

 

Løbetid 
Her skal du oplyse den oprindelige løbetid for tilgodehavendet. Bemærk, at 
der afviges fra den regnskabsmæssige definition på kort- og langfristet gæld, 
da opgørelsen skal foretages ud fra den oprindelige løbetid (og ikke restløbe-
tiden).  
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LØBETID (L8)  

Kode Udfaldsrum 

F 
K 

Op til og med 1 år 
Over 1 år  

 

Koncernrelation 
Her skal du angive, om din virksomhed har et tilhørsforhold til den enhed, 
som den har et tilgodehavende hos. Da der er tale om en modpartsoplysning, 
skal du fx angive kode D for dattervirksomhed, hvis tilgodehavendet er hos 
en dattervirksomhed. Bemærk, at definitionen på en dattervirksomhed er, at 
ejerandelen er større end 50 pct. For en associeret virksomhed vil ejerande-
len ligge mellem 20 pct. og 50 pct. Søstervirksomheder har samme direkte 
eller indirekte ejer (modervirksomhed) og kan have en ejerandel på op til 20 
pct. Ofte er der dog ikke ejerandele af betydning mellem søstervirksomhed. 
Det er selvfølgelig også muligt at angive, at din virksomhed har et tilgode-
havende hos en modervirksomhed eller slet ikke har et tilhørsforhold til 
modparten. Stemmerettighederne er det afgørende i forhold til at opgøre 
ejerandelens størrelse.  
 

KONCERNRELATION (L6)  

Kode Udfaldsrum 

M 
U 
D 
S 
A 
N 

Modervirksomhed 
Filial 
Dattervirksomhed 
Søstervirksomhed 
Associeret virksomhed 
Intet tilhørsforhold 

 

Generelt om transaktioner, valutakursreguleringer, kursreguleringer og 
beholdninger 
Du skal indberette periodens bevægelser, så der er sammenhæng i værdien 
primo til værdien ultimo: 

Beholdning primo perioden  
+ nettotransaktioner  
+ valutakursreguleringer + øvrige værdireguleringer  

 = beholdning ultimo perioden. 

Beholdning primo perioden 
Her skal du oplyse beholdningen primo perioden af din virksomheds finan-
sielle tilgodehavende. Beholdningen primo perioden skal være lig den fore-
gående periodes ultimobeholdning. 

Nettotransaktioner 
Her angiver du periodens nettotransaktioner, dvs. summen af nye handels-
kreditter, udlån, indskud og valuta, som din virksomhed har givet/ydet i lø-
bet af perioden fratrukket låntagers afdrag/betalinger på eksisterende han-
delskreditter, udlån mv. En transaktion, som får dens finansielle tilgodeha-
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vende til at falde, skal indberettes som et negativt beløb og vice versa for en 
transaktion, der for dens finansielle tilgodehavende til at stige. 

Koncernlån, der konverteres til kapitalandele, angives som en negativ netto-
transaktion her og som en positiv nettotransaktion i "Skema AK2b: Aktier 
og andre kapitalandele uden ISIN-kode – beholdninger" (tilhørende oplys-
ninger angives på "Skema AK2a: Aktier og andre kapitalandele i behold-
ning uden ISIN-kode – oplysninger"). 

Værdireguleringer 
Værdireguleringer opdeles i valutakursreguleringer og øvrige værdiregule-
ringer. Værdireguleringer, som skyldes ændringer i valutakurserne, angives 
i kolonnen "Valutakursreguleringer", mens øvrige værdireguleringer, som 
fx foretagne nedskrivninger, angives i kolonnen "Øvrige værdiregulerin-
ger". Et fald i et finansielt tilgodehavendes værdi indberettes som et negativt 
beløb og vice versa for en stigning. 

Beholdning ultimo perioden 
Her skal du oplyse beholdningen ultimo perioden af din virksomheds finan-
sielle tilgodehavende.  

Renter 
Her oplyser du de renter, som din virksomheds skyldner (debitor) har be-
talt/har pligt til at betale for den pågældende periode. 

Din virksomhed kan vælge, om den vil oplyse de modtagne/betalte renter 
eller de periodiserede renter. Nationalbanken foretrækker indberetning af 
periodiserede renter. Ønsker du at anvende en anden renteopgørelse, skal du 
kontakte vores FIONA Servicedesk på 3363 6814 og aftale nærmere. 

Modtagne renter fra din virksomheds låntager angives som et positivt beløb. 
Hvis der forekommer betalte renter på et tilgodehavende, angiver du dem 
som et negativt beløb. 

Fritekst 
Her kan du tage notater til eget brug, fx gøre opmærksom på specielle for-
hold i relation til den udfyldte række. Nationalbanken læser ikke nødven-
digvis disse kommentarer, så hvis du har spørgsmål til os, eller du har 
kommentarer til betydelige ændringer, skal du kontakte vores FIONA Ser-
vicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk. 
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Skema LP: Gæld – handelskreditter, koncernlån og andre lån 

Skemaets kolonner 

Land 
Her skal du oplyse, i hvilket land enheden, som din virksomhed skylder 
penge, er hjemmehørende. Bemærk, at kun lån skal fordeles på land.  
 

LAND (L2)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle lande – se bilag L2/L3 for en oversigt over lande og tilhørende forkortelser, ISO 
3166-standard (alpha-2 kode) 

♦ Internationale organisationer, se bilag L2 (IO) 

 

Valuta 
Her skal du oplyse valutaen på din virksomheds finansielle forpligtelse. 
 

VALUTA (L3)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle valutaer – Se bilag L2/L3 for en oversigt over valutaer og tilhørende forkortelser, 
ISO 4217-standard 

 

Sektor 
Her skal du med udgangspunkt i følgende liste oplyse, hvilken sektor enhe-
den, som din virksomhed har den finansielle forpligtelse hos, tilhører. Fx 
skal du anføre "pengeinstitutter", hvis der er tale om et banklån. Bemærk, at 
kun lån skal fordeles på sektor. 
 

SEKTOR (L4)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle sektorer – se bilag L4 for en oversigt over sektorer og tilhørende sektorkoder  
 

 

Branche 
Her skal du med udgangspunkt i følgende liste oplyse, hvilken branche en-
heden, som din virksomhed har den finansielle forpligtelse hos, tilhører. 
Bemærk, at kun lån skal fordeles på branche. 
 

BRANCHE (L5)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Brancher, se bilag L5 
 

 

Løbetid 
Her skal du indberette den oprindelige løbetid for lånet/forpligtelsen. Be-
mærk, at der afviges fra den regnskabsmæssige definition på kort- og lang-
fristet gæld, da opgørelsen skal foretages ud fra den oprindelige løbetid (og 
ikke restløbetiden).  
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LØBETID (L8)  

Kode Udfaldsrum 

F 
K 

Op til og med 1 år 
Over 1 år  

 

Koncernrelation 
Her skal du angive, om din virksomhed har et tilhørsforhold til den enhed, 
som den har en finansiel forpligtelse overfor. Da der er tale om en mod-
partsoplysning, skal du fx angive kode M for modervirksomhed, hvis din 
virksomhed har den finansielle forpligtelse til jeres modervirksomhed. Be-
mærk, at definitionen på en modervirksomhed er, at ejerandelen af din virk-
somhed er større end 50 pct. For en associeret virksomhed vil ejerandelen 
ligge mellem 20 pct. og 50 pct. Søstervirksomheder har samme direkte eller 
indirekte ejer (modervirksomhed) og kan have en ejerandel på op til 20 pct. 
Ofte er der dog ikke ejerandele af betydning mellem søstervirksomheder. 
Det er selvfølgelig også muligt at angive, at din virksomhed har en finansiel 
forpligtelse over for en dattervirksomhed eller slet ikke har et tilhørsforhold 
til modparten, fx hvis et lån er optaget i en bank. Stemmerettighederne er 
det afgørende i forhold til at opgøre ejerandelens størrelse.  
 

KONCERNRELATION (L6)  

Kode Udfaldsrum 

M 
U 
D 
S 
A 
N 

Modervirksomhed 
Filial 
Dattervirksomhed 
Søstervirksomhed 
Associeret virksomhed 
Intet tilhørsforhold 

 

Generelt om transaktioner, valutakursreguleringer, kursreguleringer og 
beholdninger 
Du skal indberette periodens bevægelser, så der er sammenhæng i værdien 
primo til værdien ultimo: 

Beholdning primo perioden  
+ nettotransaktioner 
+ valutakursreguleringer + øvrige værdireguleringer  

 = beholdning ultimo perioden. 

Beholdning primo perioden 
Her skal du oplyse beholdningen primo perioden af din virksomheds finan-
sielle forpligtelse. Beholdningen primo perioden skal være lig den foregå-
ende periodes ultimobeholdning. 

Nettotransaktioner 
Her oplyses periodens nettotransaktioner, dvs. summen af de nye lån og 
handelskreditter, som din virksomhed har modtaget i løbet af perioden (dvs. 
tilgange), fratrukket dens betalinger på eksisterende lån og handelskreditter. 
En transaktion, som får din virksomheds finansielle forpligtelse til at falde, 
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skal indberettes som et negativt beløb og vice versa for en transaktion, der 
får den finansielle forpligtelse til at stige. 

Koncernlån, der konverteres til kapitalandele, angives som en negativ netto-
transaktion her og som en positiv nettotransaktion i "Skema AKU3: Udsted-
te aktier og andre kapitalandele, der er ejet af udlændinge – beholdninger". 

Værdireguleringer 
Værdireguleringer opdeles i valutakursreguleringer og øvrige værdiregule-
ringer. Værdireguleringer, som skyldes ændringer i valutakurserne, angives 
i kolonnen "Valutakursreguleringer", mens øvrige værdireguleringer, som 
fx foretagne nedskrivninger, angives i kolonnen "Øvrige værdiregulerin-
ger". Et fald i en finansiel forpligtelses værdi indberettes som et negativt 
beløb og vice versa for en stigning. 

Beholdning ultimo perioden 
Her skal du oplyse beholdningen ultimo perioden af din virksomheds finan-
sielle forpligtelse.  

Renter 
Her angiver du de renter, som din virksomhed har betalt til/fået tilskrevet 
hos den pågældende långiver (kreditor) i denne periode.  

Din virksomhed kan vælge, om den vil oplyse de betalte renter eller de peri-
odiserede renter. Nationalbanken foretrækker indberetning af periodiserede 
renter. Ønsker du at anvende en anden renteopgørelse, skal du kontakte vo-
res FIONA Servicedesk på 3363 6814 og aftale nærmere. 

Betalte renter til din virksomheds långiver angives som et positivt beløb. 
Hvis der forekommer modtagne renter på en finansiel forpligtelse, angiver 
du dem som et negativt beløb. 

Fritekst 
Her kan du tage notater til eget brug, fx gøre opmærksom på specielle for-
hold i relation til den udfyldte række. Nationalbanken læser ikke nødven-
digvis disse kommentarer, så hvis du har spørgsmål til os, eller du har 
kommentarer til betydelige ændringer, skal du kontakte vores FIONA Ser-
vicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk. 
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Skema LKK: Kassekreditter og cash pools 

Skemaets kolonner 

Land 
Her skal du oplyse, i hvilket land banken, som din virksomhed har kassekre-
ditten i, er hjemmehørende. Er din virksomheds mellemværender for kon-
cernforbundne virksomheder håndteret via en cash pool, skal du ikke oplyse 
cash poolens hjemland, men hjemlandet, hvor den koncernforbundne virk-
somhed, som din virksomhed har mellemværendet med, er hjemmehørende.  
 

LAND (L2)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle lande – se bilag L2/L3 for en oversigt over lande og tilhørende forkortelser, ISO 
3166-standard (alpha-2 kode) 

♦ Internationale organisationer, se bilag L2 (IO) 

 

Valuta 
Her skal du oplyse valutaen for kassekreditten eller mellemværendet, som 
din virksomhed har via en cash pool. 
 

VALUTA (L3)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle valutaer – se bilag L2/L3 for en oversigt over valutaer og tilhørende forkortelser, 
ISO 4217-standard 

 

Sektor 
Er din virksomheds mellemværender med koncernforbundne virksomheder 
håndteret via en cash pool, skal du ikke oplyse cash poolens sektor, men 
derimod sektoren på den koncernforbundne virksomhed, som din virksom-
hed har mellemværendet med. Sektor skal ikke oplyses for kassekreditter. 
 

SEKTOR (L4)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle sektorer – se bilag L4 for en oversigt over sektorer og tilhørende sektorkoder  
 

 

Branche 
Er din virksomheds mellemværender for koncernforbundne virksomheder 
håndteret via en cash pool, skal du ikke oplyse cash poolens branche, men 
derimod branchen på den koncernforbundne virksomhed, som din virksom-
hed har mellemværendet med. Branche skal ikke oplyses for kassekreditter. 
 

BRANCHE (L5)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Brancher, se bilag L5 
 

 

Koncernrelation 
Er din virksomheds mellemværender for koncernforbundne virksomheder 
håndteret via en cash pool, skal du ikke oplyse koncernrelationen til enhe-
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den, der administrerer cash poolen (typisk en bank), men til den virksomhed 
i koncernen, som mellemværendet er med. Bemærk, at der er tale om en 
modpartoplysning. Eksempelvis skal en indberettende modervirksomhed, 
som har et tilgodehavende via en cash pool til en dattervirksomhed, angive 
D for dattervirksomhed. Koncernrelation skal ikke oplyses for kassekredit-
ter. Definitionen på en dattervirksomhed er, at ejerandelen er større end 50 
pct. For en associeret virksomhed vil ejerandelen ligge mellem 20 pct. og 50 
pct. Søstervirksomheder har samme direkte eller indirekte ejer (modervirk-
somhed) og kan have en ejerandel på op til 20 pct. Ofte er der dog ikke ejer-
andele af betydning mellem søstervirksomheder. Stemmerettighederne er 
det afgørende i forhold til at opgøre ejerandelens størrelse.  
 

KONCERNRELATION (L6)  

Kode Udfaldsrum 

M 
U 
D 
S 
A 

Modervirksomhed 
Filial 
Dattervirksomhed 
Søstervirksomhed 
Associeret virksomhed 

 

Generelt om transaktioner, valutakursreguleringer, kursreguleringer og 
beholdninger 
Du skal indberette periodens bevægelser, så der er sammenhæng i værdien 
primo til værdien ultimo: 

Beholdning primo perioden  
+ nettotransaktioner 
+ valutakursreguleringer + øvrige værdireguleringer  

 = beholdning ultimo perioden. 

Beholdning primo perioden 
Her skal du oplyse beholdningen primo perioden af din virksomheds finan-
sielle mellemværende. Det er vigtigt, at primobeholdningen svarer til den 
foregående periodes ultimobeholdning. Bemærk, at du på dette skema skal 
angive, om mellemværendet er et passiv eller et aktiv for din virksomhed: 
hvis kassekreditten/cash poolen er et passiv, angiver du det som et negativt 
beløb og vice versa for et aktiv. 

Nettotransaktioner 
Her angiver du periodens nettotransaktioner, dvs. det akkumulerede 
træk(+/-) på kassekreditten eller cash poolen. En transaktion, som får din 
virksomheds indestående til at falde, skal angives som et negativt beløb og 
vice versa for en transaktion, der for dens indestående til at stige. Se eksem-
pel 1 og 2 i bilag, afsnit 13. 

Værdireguleringer  
Værdireguleringer opdeles i valutakursreguleringer og øvrige værdiregule-
ringer. Værdireguleringer, som skyldes ændringer i valutakurserne, angives 
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i kolonnen "Valutakursreguleringer", mens øvrige værdireguleringer, som 
fx foretagne nedskrivninger, angives i kolonnen "Øvrige værdiregulerin-
ger". Et fald i indeståendets værdi indberettes som et negativt beløb og vice 
versa for en stigning. 

Beholdning ultimo perioden 
Her skal du oplyse beholdningen ultimo af din virksomheds finansielle mel-
lemværende. Bemærk, at du på dette skema skal angive, om mellemværen-
det er et passiv eller et aktiv for din virksomhed: hvis kassekreditten/cash 
poolen er et passiv, angiver du det som et negativt beløb og vice versa for et 
aktiv.  

Renter 
Her angiver du de renter, som din virksomhed har betalt til/fået tilskrevet 
kassekreditten/cash poolen. Din virksomhed kan vælge, om den vil oplyse 
de betalte renter eller de periodiserede renter. Nationalbanken foretrækker 
indberetning af periodiserede renter. Ønsker du at anvende en anden rente-
opgørelse, skal du kontakte vores FIONA Servicedesk på 3363 6814 og af-
tale nærmere.  

Modtagne renter anføres som et positivt beløb og betalte renter som et nega-
tivt. Bemærk, at det betyder, at hvis du har indberettet et tilgodehavende 
(positiv beholdning) både primo og ultimo, vil du typisk skulle indberette et 
positivt rentebeløb. Ligeledes vil du, hvis du har indberettet en forpligtelse 
både primo og ultimo (negativ beholdning), typisk skulle indberette et nega-
tivt rentebeløb. Fortegnet for renterne følger dermed skema LA, men ikke 
skema LP. 

Fritekst 
Her kan du tage notater til eget brug, fx gøre opmærksom på specielle for-
hold i relation til den udfyldte række. Nationalbanken læser ikke nødven-
digvis disse kommentarer, så hvis du har spørgsmål til os, eller du har 
kommentarer til betydelige ændringer, skal du kontakte vores FIONA Ser-
vicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk. 
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8. Derivater 

Generelt 
Et derivat er et finansielt produkt, hvis værdi er afledt af andre finansielle 
produkter, valutakurser, varer eller indikatorer. I indberetningen er det altid 
markedsværdien af et derivat, der skal indberettes. 

Du skal kun indberette udenlandske mellemværender. 

Grå felter skal ikke indberettes, da de udfyldes af Nationalbanken. I eksem-
plerne er værdien i de grå felter dog vist for overskuelighedens skyld. 

Aktiver og passiver på samme skema 
Alle derivater indberettes her, uanset om der er tale om et aktiv eller et pas-
siv for virksomheden. Et aktiv angives som en positiv markedsværdi og et 
passiv som en negativ markedsværdi. 

Opgørelsesprincip 
Opgørelsen af derivater skal være baseret på handelsdag eller dag for indgå-
else af kontrakten. 

Beholdninger skal opgøres til markedsværdi, og transaktioner skal indberet-
tes som de faktiske betalinger. 

Sikkerhedsstillelse 
Sikkerhedsstillelse i forbindelse med derivathandel skal ikke indberettes på 
derivatskemaet.  

Initial marginbetaling er en deponering af kontanter eller anden sikkerhed 
for at beskytte aftaleparten mod tab ved konkurs. Virksomheden opretholder 
ejerskab over deponeringen, og ved afvikling af kontrakten tilbagebetales 
deponeringen (eventuelt efter modregning af skyldig differenceafregning). 
Hvis den er i form af indskud, indberettes den under indskud på "Skema 
LA: Tilgodehavender – handelskreditter, koncernlån og andre lån". Virk-
somheden holder et aktiv på den enhed, hvor betalingen er deponeret.  

Ved initial marginbetaling i værdipapirer indberettes det på "Skema REPO: 
Repoforretninger og sikkerhedsstillelse". 

Typer af derivater 
Beholdninger og transaktioner skal opdeles på de forskellige derivattyper. 
Overordnet er der to hovedgrupper: optioner og forwardlignende kontrakter. 

Hovedgruppen optioner består af swaptioner, medarbejderoptioner, optioner 
og andre optioner. Det karakteristiske for en option er, at kontrakten giver 
en ret, men ikke en pligt for den ene part. Tabel 8.1 viser en række udvalgte 
optioner med angivelse af, hvilken type de hører under på skemaet. Eksem-
plerne nævnt i tabellen findes i afsnit 12. 

Hovedgruppen forwardlignende kontrakter består af terminskontrakter, fu-
tures, swaps og andre forwardlignende kontrakter. Det karakteristiske for 
forwardlignende kontrakter er, at kontrakten giver både en ret og en pligt for 
begge parter. Tabel 8.2 viser en række udvalgte forwardlignende kontrakter 
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med angivelse af, hvilken type de hører under på derivatskemaet. Eksem-
plerne nævnt i tabellen findes i afsnit 12.  

Hvis et derivat ikke er vist i nogen af de to tabeller, eller du er i tvivl om, 
hvor det skal placeres, er du velkommen til at kontakte vores FIONA Ser-
vicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk. 

Tabel 8.1 Optioner – udvalgte typer 
Derivat Type Beskrivelse 

Swaptioner Swaptioner Option på en renteswap. Køberen af en swaption har ret, 
men ikke pligt, til enten at betale (payer swaption) eller 
modtage (receiver swaption) en fast rente i en renteswap. 
Hvis optionen udnyttes, indgås der en renteswap, som hører 
under forwardlignende kontrakter. (Se eksempel 1). 

Medarbejder-
optioner 

Medarbejder-
optioner 

Kontrakt, der giver medarbejderen ret, men ikke pligt, til at 
købe eller sælge virksomhedens aktie til en aftalt pris på et 
aftalt fremtidigt tidspunkt. (Se eksempel 2). 

Europæiske 
optioner 

Optioner Kontrakt, der giver køberen ret, men ikke pligt, til at købe 
eller sælge en fordring til en aftalt pris. Optionen kan kun 
udnyttes på den aftalte udløbsdato. (Se eksempel 3). 

Amerikanske 
optioner 

Optioner Kontrakt, der giver køberen ret, men ikke pligt, til at købe 
eller sælge en fordring til en aftalt pris. Optionen kan udnyt-
tes i perioden indtil eller på den aftalte udløbsdato. 

Bermuda- 
optioner 

Optioner Kontrakt, der giver køberen ret, men ikke pligt, til at købe 
eller sælge en fordring til en aftalt pris. Optionen kan udnyt-
tes på aftalte tidspunkter i perioden indtil udløbsdato. 

Warrants Andre optioner Retten, men ikke pligten, til at købe eller sælge et underlig-
gende aktiv (typisk et værdipapir) til en bestemt kurs. For-
skellen i forhold til en option er, at det underliggende aktiv 
ikke er udstedt endnu, men udstedes af fx en virksomhed, i 
forbindelse med at optionen udnyttes. (Se eksempel 4). 

Interest rate 
floors 

Andre optioner Kan betragtes som en serie renteoptioner (floorlets). Hvis 
en markedsrente (normalt Libor) ligger under en aftalt refe-
rencerente (floor-renten) ved udløb af hver periode i kon-
trakten, modtager ejeren differencen mellem de to renter. 

Interest rate 
caps 

Andre optioner Som interest rate floors, men med et loft over renten (cap-
lets). Hvis en markedsrente ligger over en aftalt rentesats 
(cap-renten) ved udløb af hver periode i kontrakten, modta-
ger ejeren differencen mellem de to renter. (Se eksempel 5). 

CMS floors Andre optioner Samme struktur som en interest rate floor, men baseret på 
en swaprente med konstant løbetid i stedet for Libor, der 
fastsættes ved hver renteperiode. (Se eksempel 6). 

CMS caps Andre optioner Samme struktur som en interest rate cap, men baseret på en 
swaprente med konstant løbetid i stedet for Libor, der fast-
sættes ved hver renteperiode. 

Credit default 
swaps 

Andre optioner Kontrakt mellem to parter om at udveksle en betaling i til-
fælde af, at det underliggende aktiv ikke lever op til de af-
talte betalingsforpligtelser. Bruges fx til at forsikre sig imod 
en konkurs for en obligationsudsteder. I modsætning til an-
dre swaps kategoriseres den som en option og ikke som en 
forwardlignende kontrakt. (Se eksempel 7). 

Tabel 8.2 Forwardlignende kontrakter – udvalgte typer 
Derivat Type Beskrivelse 
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Derivat Type Beskrivelse 

Valutatermins-
kontrakter 

Termins-
kontrakter 

Kontrakt mellem to parter om køb eller salg af et beløb i én 
valuta mod betaling i en anden valuta med afvikling på et på 
forhånd aftalt fremtidigt tidspunkt til en på aftaledagen aftalt 
kurs. (Se eksempel 8). 

Fondstermins-
forretninger 

Termins-
kontrakter 

Kontrakt mellem to parter om køb eller salg af et finansielt 
produkt med afvikling på et på forhånd aftalt fremtidigt tids-
punkt til en på aftaledagen aftalt kurs. (Se eksempel 9). 

Råvare-
forward 

Termins-
kontrakter 

Kontrakt mellem to parter om retten og pligten til at købe 
eller sælge en råvare til en aftalt pris på et på forhånd aftalt 
fremtidigt tidspunkt. 

Aktiefutures Futures Standardiseret kontrakt mellem to parter om retten og plig-
ten til at købe eller sælge en fordring til en aftalt pris på et 
aftalt fremtidigt tidspunkt. Det underliggende aktiv er en 
aktie eller et aktieindeks. (Se eksempel 10). 

Råvarefutures Futures Standardiseret kontrakt mellem to parter om retten og plig-
ten til at købe eller sælge en fordring til en aftalt pris på et 
aftalt fremtidigt tidspunkt. Det underliggende aktiv er en 
råvare eller et råvareindeks. (Se eksempel 11). 

FRA (fremti-
dig renteaftale) 

Futures Kontrakt mellem to parter om forrentning af en fiktiv hoved-
stol i en på forhånd aftalt fremtidig periode med en på for-
hånd aftalt rentesats. 

Renteswaps Swaps Kontrakt mellem to parter om periodisk udveksling af ren-
tebetalinger på vilkår fastsat "i dag", hvor betalingerne er 
baseret på et aftalt nominelt beløb. Der er typisk tale om en 
fast rente i forhold til en variabel rente (normalt Libor). (Se 
eksempel 12). 

Inflation 
swaps 

Swaps Kontrakt mellem to parter om udveksling af en rentebeta-
ling og en variabel betaling, der afhænger af inflationsud-
viklingen. Der kan enten udveksles løbende betalinger eller 
kun være betalinger ved aftalens udløb. (Se eksempel 13). 

Total return 
swaps 

Swaps Kontrakt mellem to parter om udveksling af det fulde afkast 
fra et underliggende aktiv mod betaling af en variabel eller 
fast rente. Det fulde afkast fra det underliggende aktiv in-
kluderer både løbende betalinger og kursgevinster/-tab. I 
modsætning til fx en repoaftale udveksles der ikke ejerskab 
over det underliggende aktiv. (Se eksempel 14). 

Aktieswaps Swaps Kontrakt mellem to parter, hvor én eller begge betalinger 
afhænger af aktiekursudviklingen på en enkeltaktie eller et 
aktieindeks. 

Valutaswaps Swaps Kontrakt mellem to parter om periodisk udveksling af beta-
linger i to forskellige valutaer. (Se eksempel 12). 

Constant  
maturity 
swaps (CMS) 

Swaps En renteswap, hvor det ene ben fastsættes periodisk med 
reference til en swaprente med fast løbetid frem for Libor. 
Det andet ben kan være Libor, fast rente eller en anden 
swaprente. (Se eksempel 12). 

Andre for-
wardlignende 
kontrakter 

Andre forward-
lignende kon-
trakter 

Kontrakt mellem to parter om retten og pligten til at købe 
eller sælge en fordring til en aftalt pris på et aftalt fremtidigt 
tidspunkt. Til forskel fra en option indeholder aftalen både 
en ret og en pligt. Aftalen laves typisk efter de gældende 
markedspriser, så den har en værdi på 0 kr. ved indgåelsen.  
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Skemaets kolonner 

Land 
Her skal du oplyse, hvor aftaleparten er hjemmehørende. For børsnoterede 
derivater angives det land, hvor børsen er etableret. For OTC-derivater skal 
du oplyse det land, hvor aftaleparten til kontrakten er hjemmehørende, fx en 
bank. Hvis derivatet er indgået med en dansk bank, skal det ikke indberet-
tes. Vær dog opmærksom på, at fx Nordea har samlet deres derivathandel i 
Nordea Finland, så disse handler ofte skal indberettes med FI. 
 

LAND (L2)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle lande – se bilag L2/L3 for en oversigt over lande og tilhørende forkortelser, ISO 
3166-standard (alpha-2 kode) 

♦ Internationale organisationer 

 

Sektor 
Her skal du med udgangspunkt i nedenstående liste oplyse, hvilken sektor 
aftaleparten tilhører. 
 

SEKTOR (L4)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle sektorer – se bilag L4 for en oversigt over sektorer og tilhørende sektorkoder  
 

 

Underliggende aktiv 
Det underliggende aktiv angiver, hvilken type aktiv derivatet er indgået på 
baggrund af. Bevægelser i prisen på dét er i høj grad med til at fastsætte pri-
sen på derivatet. 
 

UNDERLIGGENDE AKTIV (L27)  

Kode Udfaldsrum 

A 
R 
V 

VAL 
K 

AA 

Aktie 
Rente 
Varer 
Valuta  
Kreditrisiko 
Andet aktiv 

 

Generelt om transaktioner, værdireguleringer og beholdninger 
Du skal indberette periodens bevægelser, så der er sammenhæng i værdien 
primo til værdien ultimo: 

Markedsværdi primo perioden  
+ nettotransaktioner  
+ prisreguleringer + valutakursreguleringer 

 = markedsværdi ultimo perioden. 
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Markedsværdi primo perioden 
Her skal du indberette værdien af beholdningen af derivatet primo perioden. 
Den skal svare til værdien ultimo foregående periode. Vær opmærksom på, 
at det er derivatets markedsværdi, der skal indberettes (ikke hovedstol). 

Nettotransaktioner 
Her indberettes periodens faktiske pengestrømme. Det kan være både køb 
og salg af derivater eller realisering af gevinster eller tab. Køb oplyses som 
positive beløb og øger beholdningen. Salg oplyses som negative beløb og 
nedbringer beholdningen (eller gør den mere negativ, hvis den er et passiv). 

Hvis en gevinst realiseres, modtager virksomheden en faktisk betaling, som 
nedbringer beholdningen. Derfor skal du indberette den som en negativ 
transaktion. Du skal tilsvarende oplyse realisering af et tab som en positiv 
transaktion, fordi der foretages en faktisk betaling, som gør beholdningen 
mindre negativ. 

Betaling af provision og gebyr mv. eller sikkerhedsstillelse skal ikke indbe-
rettes som transaktioner på skemaet.3 Sikkerhedsstillelse og marginindbeta-
linger skal typisk indberettes som indskud på "Skema LA: Aktiver – han-
delskreditter, koncernlån og andre lån". 

Værdireguleringer 
Den del af periodens bevægelser (fra primo- til ultimomarkedsværdi), der 
ikke forklares med nettotransaktioner, skyldes værdireguleringer, som ind-
deles i prisreguleringer og valutakursreguleringer. 

Prisreguleringer kan bl.a. skyldes valutakursreguleringer i det underliggende 
aktiv. Prisen på derivatet kan dog også ændre sig, fordi tiden til indfrielses-
tidspunktet er blevet kortere, eller fordi usikkerheden omkring det underlig-
gende aktiv er steget. 

En urealiseret kursgevinst skal indberettes som et positivt beløb, da den for-
øger beholdningen. Et urealiseret kurstab skal indberettes som et negativt 
beløb, da det nedbringer beholdningen (eller gør den mere negativ, hvis den 
er et passiv). 

For derivater udstedt i anden valuta end danske kroner skal du indberette 
værdireguleringer i den bogførte værdi, der skyldes valutakursreguleringer. 
Det opgøres som ændringen i valutakursen mellem primo (eller tidspunkt 
for køb) og ultimo (eller tidspunkt for salg). 

Markedsværdi ultimo perioden 
Her indberettes værdien af beholdningen af derivatet ultimo perioden. Vær-
dien skal være forklaret af primomarkedsværdien +/- periodens bevægelser. 

3 Provision og gebyrer mv. betragtes som betalinger for en serviceydelse og indsamles 
derfor af Danmarks Statistik som en del af betalingsbalancens løbende poster. 
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Fritekst 
Her kan du tage notater til eget brug, fx gøre opmærksom på specielle for-
hold i relation til den udfyldte række. Nationalbanken læser ikke nødven-
digvis disse kommentarer, så hvis du har spørgsmål til os, eller du har kom-
mentarer til betydelige ændringer, skal du kontakte vores FIONA Service-
desk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk.  
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9. Øvrige aktiver og passiver 

Generelt 
På "Skema OEA: Øvrige aktiver" og "Skema OEP: Øvrige passiver" skal du 
indberette de finansielle aktiver henholdsvis passiver, der ikke er indberettet 
på andre skemaer.  

Skemaerne har to rækketyper: En, hvor du specificerer uafviklede værdipa-
pir- og valutahandler, og en til alle andre øvrige aktiver henholdsvis passi-
ver. 

Uafviklede værdipapir- og valutahandler skal indberettes for de samme ty-
per finansielle mellemværender, som du indberetter i øvrigt. Dvs. alle finan-
sielle mellemværender med udlandet samt beholdninger af danske værdipa-
pirer med ISIN-kode og virksomhedens udstedte værdipapirer. For alle an-
dre øvrige aktiver og passiver skal du kun indberette udenlandske mellem-
værender. 

Uafviklede værdipapir- og valutahandler 
På værdipapirskemaer indberettes til handelsdag, jf. vejledningen til disse 
skemaer, jf. afsnit 5 og afsnit 6.  

Hvis handelsdag og afviklingsdag ikke er inden for samme periode, skal du 
indberette uafviklede værdipapirhandler på skemaet "Øvrige aktiver" hen-
holdsvis "Øvrige passiver". I samme rækketype skal du ligeledes indberette 
valutahandler, hvis handels- og afviklingsdag ikke er i samme periode. 

Hvis din virksomhed har solgt værdipapirer og/eller valuta, og handlen ikke 
er afviklet ved afslutningen af perioden, indberettes tilgodehavendet på 
skemaet "Øvrige aktiver" under Uafviklede værdipapir- og valutahandler. 

Hvis din virksomhed har købt værdipapirer og/eller valuta, og handlen ikke 
er afviklet ved afslutningen af perioden, indberettes det skyldige beløb på 
skemaet "Øvrige passiver" under Uafviklede værdipapir- og valutahandler.  

Øvrige aktiver henholdsvis passiver 
Her skal du indberette alle øvrige finansielle aktiver og passiver, som ikke 
er indberettet på andre skemaer, og som ikke er uafviklede værdipapir- og 
valutahandler. Forskellige aktiver henholdsvis passiver med samme kombi-
nation af land, valuta, sektor, branche, koncernrelation og løbetid kan sum-
meres og indberettes på én række. Der er altså ikke behov for at indberette 
hvert enkelt aktiv henholdsvis passiv. Eksempler på øvrige aktiver og passi-
ver fremgår af tabel 9.1. 
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Tabel 9.1: Eksempler på øvrige aktiver og passiver 
Finansielt mellemværende Skema 
Forudbetalte præmier til forsikringsselskaber Øvrige aktiver 
Krav på refusion af moms Øvrige aktiver 
Krav på refusion fra EU Øvrige aktiver 
Forudbetalt leje Øvrige aktiver 
Forudbetalte abonnementer Øvrige aktiver 
Ikke-indbetalt selskabskapital Øvrige aktiver 
Andre periodeafgræsningsposter Øvrige aktiver 
Skyldig kundebonus Øvrige passiver 
Personaleskatter Øvrige passiver 
Deklareret skyldigt udbytte  Øvrige passiver  
Andre periodeafgrænsningsposter Øvrige passiver 
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Skema OEA: Øvrige aktiver 

Land 
Her skal du oplyse, hvor enheden, som din virksomhed har et tilgodehaven-
de hos, er hjemmehørende.  
 

LAND (L2)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle lande – se bilag L2/L3 for en oversigt over lande og tilhørende forkortelser, ISO 
3166-standard (alpha-2 kode) 

♦ Internationale organisationer, se bilag L2 (IO) 

 

Valuta 
Her skal du oplyse valutaen på det finansielle tilgodehavende. 
 

VALUTA (L3)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle valutaer – se bilag L2/L3 for en oversigt over valutaer og tilhørende forkortelser, 
ISO 4217-standard 

 

Sektor 
Her skal du med udgangspunkt i følgende liste oplyse, hvilken sektor enhe-
den, som din virksomhed har et tilgodehavende hos, tilhører. Fx skal du an-
give "private selskaber", hvis den har et tilgodehavende hos en privat virk-
somhed. Bemærk, at uafviklede værdipapir- og valutahandler ikke skal for-
deles på sektor. 
 

SEKTOR (L4)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle sektorer – se bilag L4 for en oversigt over sektorer og tilhørende sektorkoder  
 

 

Branche 
Her skal du med udgangspunkt i følgende liste oplyse, hvilken branche en-
heden, som din virksomhed har et tilgodehavende hos, tilhører. Bemærk, at 
uafviklede værdipapir- og valutahandler ikke skal fordeles på branche. 
 

BRANCHE (L5)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Brancher, se bilag L5 
 

 

Koncernrelation 
Her skal du angive, om din virksomhed har et tilhørsforhold til den enhed, 
som den har et tilgodehavende hos. Da der er tale om en modpartsoplysning, 
skal du fx angive kode D for dattervirksomhed, hvis tilgodehavendet er hos 
en dattervirksomhed. Bemærk, at definitionen på en dattervirksomhed er, at 
ejerandelen er større end 50 pct. For en associeret virksomhed vil ejerande-
len ligge mellem 20 pct. og 50 pct. Søstervirksomheder har samme direkte 
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eller indirekte ejer (modervirksomhed) og kan have en ejerandel på op til 20 
pct. Ofte er der dog ikke ejerandele af betydning mellem søstervirksomhe-
der. Det er selvfølgelig også muligt at angive, at din virksomhed har et til-
godehavende hos en modervirksomhed eller slet ikke har et tilhørsforhold til 
modparten. Stemmerettighederne er det afgørende i forhold til at opgøre 
ejerandelens størrelse.  

For uafviklede værdipapir- og valutahandler skal der ikke angives koncern-
relation. 
 

KONCERNRELATION (L6)  

Kode Udfaldsrum 

M 
U 
D 
S 
A 
N 

Modervirksomhed 
Filial 
Dattervirksomhed 
Søstervirksomhed 
Associeret virksomhed 
Intet tilhørsforhold 

 

Løbetid 
Her skal du indberette den oprindelige løbetid for tilgodehavendet. Bemærk, 
at der afviges fra den regnskabsmæssige definition på kort- og langfristede 
tilgodehavender, da opgørelsen skal foretages ud fra den oprindelige løbetid 
(og ikke restløbetiden). Uafviklede værdipapir- og valutahandler skal ikke 
fordeles på løbetid. 
 

LØBETID (L8)  

Kode Udfaldsrum 

F 
K 

Op til og med 1 år 
Over 1 år  

 

Generelt om transaktioner, valutakursreguleringer, kursreguleringer og 
beholdninger 
Du skal indberette periodens bevægelser, så der er sammenhæng i værdien 
primo til værdien ultimo: 

Beholdning primo perioden  
+ nettotransaktioner 
+ valutakursreguleringer + øvrige værdireguleringer 

 = beholdning ultimo perioden. 

Beholdning primo perioden 
Her skal du oplyse beholdningen primo perioden af din virksomheds finan-
sielle tilgodehavende. Beholdning primo perioden skal være lig med den 
foregående periodes ultimobeholdning. 
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Nettotransaktioner 
Her angiver du periodens nettotransaktioner. En transaktion, som får din 
virksomheds finansielle tilgodehavende til at falde, skal indberettes som et 
negativt beløb og vice versa for en transaktion, der får det til at stige. 

Værdireguleringer  
Værdireguleringer, som skyldes ændringer i valutakurserne, angives i ko-
lonnen "Valutakursreguleringer", mens øvrige værdireguleringer, som fx 
foretagne nedskrivninger, angives i kolonnen "Øvrige værdireguleringer". 
Et fald i et finansielt tilgodehavendes værdi indberettes som et negativt be-
løb og vice versa for en stigning. 

Beholdning ultimo perioden 
Her skal du oplyse beholdningen ultimo perioden af din virksomheds finan-
sielle tilgodehavende.  

Renter 
Her indberettes de renter, som din virksomheds skyldner (debitor) har pligt 
til at betale for den pågældende periode. 

Din virksomhed kan vælge, om den vil oplyse de modtagne/betalte renter 
eller de periodiserede renter. Nationalbanken foretrækker indberetning af 
periodiserede renter. Ønsker du at anvende en anden renteopgørelse, skal du 
kontakte vores FIONA Servicedesk på 3363 6814 og aftale nærmere. 

Modtagne renter fra din virksomheds låntager angives som et positivt beløb. 
Hvis der forekommer betalte renter på et tilgodehavende, angiver du dem 
som et negativt beløb. 

Fritekst 
Her kan du tage notater til eget brug, fx gøre opmærksom på specielle for-
hold i relation til den udfyldte række. Nationalbanken læser ikke nødven-
digvis disse kommentarer, så hvis du har spørgsmål til os, eller du har 
kommentarer til betydelige ændringer, skal du kontakte vores FIONA Ser-
vicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk. 
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Skemaet OEP: Øvrige passiver 

Land 
Her skal du oplyse, hvor enheden, som din virksomhed har et udestående til, 
er hjemmehørende.  
 

LAND (L2)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle lande – se bilag L2/L3 for en oversigt over lande og tilhørende forkortelser, ISO 
3166-standard (alpha-2 kode) 

♦ Internationale organisationer, se bilag L2 (IO) 

 

Valuta 
Her skal du oplyse valutaen på det finansielle udestående. 
 

VALUTA (L3)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle valutaer – se bilag L2/L3 for en oversigt over valutaer og tilhørende forkortelser, 
ISO 4217-standard 

 

Sektor 
Her skal du med udgangspunkt i følgende liste oplyse, hvilken sektor enhe-
den, som din virksomhed har et udestående til, tilhører. Fx skal du oplyse 
"private selskaber", hvis din virksomhed har et udestående til en privat virk-
somhed. Bemærk, at uafviklede værdipapir- og valutahandler ikke skal for-
deles på sektor.  
 

SEKTOR (L4)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle sektorer – se bilag L4 for en oversigt over sektorer og tilhørende sektorkoder  
 

 

Branche 
Her skal du med udgangspunkt i følgende liste oplyse, hvilken branche en-
heden, som din virksomhed har den finansielle forpligtelse hos, tilhører. 
Bemærk, at uafviklede værdipapir- og valutahandler ikke skal fordeles på 
branche. 
 

BRANCHE (L5)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Brancher, se bilag L5 
 

 
Her skal du angive, om din virksomhed har et tilhørsforhold til den enhed, 
som den har en finansiel forpligtelse overfor. Da der er tale om en mod-
partsoplysning, skal du fx angive kode M for modervirksomhed, hvis din 
virksomhed har den finansielle forpligtelse over for jeres modervirksomhed. 
Bemærk, at definitionen på en modervirksomhed er, at ejerandelen af din 
virksomhed er større end 50 pct. For en associeret virksomhed vil ejerande-
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len ligge mellem 20 pct. og 50 pct. Søstervirksomheder har samme direkte 
eller indirekte ejer (modervirksomhed) og kan have en ejerandel på op til 20 
pct. Ofte er der dog ikke ejerandele af betydning mellem søstervirksomhe-
der. Det er selvfølgelig også muligt at angive, at din virksomhed har en fi-
nansiel forpligtelse over for en dattervirksomhed eller slet ikke har et til-
hørsforhold til modparten, fx hvis et lån er optaget i en bank. Stemmeret-
tighederne er det afgørende i forhold til at opgøre ejerandelens størrelse.  

For uafviklede værdipapir- og valutahandler skal du ikke angive koncernre-
lation. 
 

KONCERNRELATION (L6)  

Kode Udfaldsrum 

M 
U 
D 
S 
A 
N 

Modervirksomhed 
Filial 
Dattervirksomhed 
Søstervirksomhed 
Associeret virksomhed 
Intet tilhørsforhold 

 

Løbetid 
Her skal du indberette den oprindelige løbetid for udeståendet. Bemærk, at 
der afviges fra den regnskabsmæssige definition på kort- og langfristet gæld, 
da opgørelsen skal foretages ud fra den oprindelige løbetid (og ikke restløbe-
tiden). Uafviklede værdipapir- og valutahandler skal ikke fordeles på løbetid. 
 

LØBETID (L8)  

Kode Udfaldsrum 

F 
K 

Op til og med 1 år 
Over 1 år  

 

Generelt om transaktioner, valutakursreguleringer, kursreguleringer og 
beholdninger 
Du skal indberette periodens bevægelser, så der er sammenhæng i værdien 
primo til værdien ultimo: 

Beholdning primo perioden  
+ nettotransaktioner 
+ valutakursreguleringer + øvrige værdireguleringer  

 = beholdning ultimo perioden. 

Beholdningen primo perioden 
Her skal du oplyse beholdningen primo perioden af din virksomheds finan-
sielle udestående. Beholdning primo perioden skal være lig med den foregå-
ende periodes ultimobeholdning. 
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Nettotransaktioner 
Her angiver du periodens nettotransaktioner. En transaktion, som får din 
virksomheds finansielle udestående til at falde, skal indberettes som et nega-
tivt beløb og vice versa for en transaktion, der får det til at stige. 

Værdireguleringer 
Værdireguleringer opdeles i valutakursændringer og øvrige værdiregulerin-
ger. Værdireguleringer, som skyldes ændringer i valutakurserne, angives i 
kolonnen "Valutakursreguleringer", mens øvrige værdireguleringer, som fx 
foretagne nedskrivninger, angives i kolonnen "Øvrige værdireguleringer". 
Et fald i et finansielt udestående værdi indberettes som et negativt beløb og 
vice versa for en stigning. 

Beholdning ultimo perioden 
Her skal du oplyse beholdningen ultimo af din virksomheds finansielle ude-
stående.  

Renter 
Her indberetter du de renter, som din virksomhed har pligt til at betale kre-
ditor for den pågældende periode. 

Din virksomhed kan vælge, om den vil oplyse de betalte renter eller de peri-
odiserede renter. Nationalbanken foretrækker indberetning af periodiserede 
renter. Ønsker den at anvende en anden renteopgørelse, skal du kontakte vo-
res FIONA Servicedesk på 3363 6814 og aftale nærmere. 

Betalte renter til din virksomheds långiver angives som et positivt beløb. 
Hvis der forekommer modtagne renter på en finansiel forpligtelse, angiver 
du dem som et negativt beløb. 

Fritekst 
Her kan du tage notater til eget brug, fx gøre opmærksom på specielle for-
hold i relation til den udfyldte række. Nationalbanken læser ikke nødven-
digvis disse kommentarer, så hvis du har spørgsmål til os, eller du har 
kommentarer til betydelige ændringer, skal du kontakte vores FIONA Ser-
vicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk. 
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10. Store transaktioner 

Tidsmæssig placering af transaktioner > 1 mia. kr. 
Du skal for transaktioner, der overstiger 1 mia. kr., angive måneden, hvori 
transaktionen fandt sted. Det har stor betydning for Nationalbankens data-
kvalitet, at transaktioner af denne størrelsesorden bliver registreret på det 
rigtige tidspunkt. 
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Skemaets kolonner 

Måned i regnskabsåret 
Her skal du angive den måned i regnskabsåret, som transaktionen vedrører. 
Formatet er ååååmm. Vedrører transaktionen fx januar 2013, angiver du der-
for 201301. 

ISIN-kode 
Her skal du indberette værdipapirets ISIN-kode (fondskode). ISIN-koden er 
en forkortelse for det engelske "International Securities Identification Num-
ber" og er en unik, international, 12-cifret kode, der identificerer papiret. 
Har det ikke en ISIN-kode, skal kolonnen ikke udfyldes. 
 

ISIN-KODE 

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ ISIN-koder – ISO 6166-standard (12 karakterer) 
 

 

Intern kode 
Hvis værdipapiret ikke har en ISIN-kode, angiver du her den kode, din virk-
somhed anvender internt i dens bogføring til at identificere papiret. Koden 
skal være unik og anvendes konsekvent over tid. Anvender din virksomhed 
ikke en intern kode, skal du tildele papiret en. Ring evt. til vores FIONA 
Servicedesk på 3363 6814, hvis du har spørgsmål. 
 

INTERN KODE   

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Intern kode (maksimum 20 karakterer) 
 

 

Land 
Her skal du oplyse, hvor din virksomheds aftalepart er hjemmehørende. 
 

LAND (L2)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle lande – se bilag L2/L3 for oversigt over lande og tilhørende forkortelser, ISO 
3166-standard (alpha-2 kode) 

♦ Internationale organisationer, se bilag L2 (IO) 

 

Valuta 
Her skal du oplyse, hvilken valuta mellemværendet er udstedt i.  
 

VALUTA (L3)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle valutaer – Se bilag L2/L3 for en oversigt over valutaer og tilhørende forkortelser, 
ISO 4217-standard 

 

Sektor 
Her skal du med udgangspunkt i følgende liste oplyse, hvilken sektor din 
virksomheds aftalepart tilhører. 
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SEKTOR (L4)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Alle sektorer – se bilag L4 for en oversigt over sektorer og tilhørende sektorkoder 
 

 

Underliggende aktiv 
Det underliggende aktiv angiver, hvilken type aktiv derivatet er indgået på 
baggrund af. Bevægelser i prisen på dét er i høj grad med til at fastsætte pri-
sen på derivatet. 
 

UNDERLIGGENDE AKTIV (L27)  

Kode Udfaldsrum 

A 
R 
V 

VAL 
K 

AA 

Aktie 
Rente 
Varer 
Valuta  
Kreditrisiko 
Andet aktiv 

 

Løbetid 
Her skal du indberette den oprindelige løbetid for mellemværendet. Be-
mærk, at der afviges fra den regnskabsmæssige definition på kort- og lang-
fristede tilgodehavender og gæld, da opgørelsen skal foretages ud fra den 
oprindelige løbetid (og ikke restløbetiden).  
 

LØBETID (L8)  

Kode Udfaldsrum 

F 
K 

Op til og med 1 år 
Over 1 år  

 

Branche 
Her skal du med udgangspunkt i følgende liste oplyse, hvilken branche din 
virksomheds aftalepart tilhører. 
 

BRANCHE (L5)  

Mulige værdier 
for kolonnen 

♦ Brancher, se bilag L5 
 

 

Koncernrelation 
Her skal du oplyse, hvilket tilhørsforhold din virksomhed har til dens aftale-
part. Bemærk, at definitionen på en dattervirksomhed er, at ejerandelen er 
større end 50 pct. For en associeret virksomhed vil ejerandelen ligge mellem 
20 pct. og 50 pct. Søstervirksomheder har samme direkte eller indirekte ejer 
(modervirksomhed) og kan have en ejerandel på op til 20 pct. Ofte er der 
dog ikke ejerandele af betydning mellem søstervirksomhed. Stemmeret-
tighederne er det afgørende i forhold til at opgøre ejerandelens størrelse.  
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KONCERNRELATION (L6)  

Kode Udfaldsrum 

M 
U 
D 
S 
A 
E 
N 

Modervirksomhed 
Udenlandsk filial 
Dattervirksomhed 
Søstervirksomhed 
Associeret virksomhed 
Egen virksomhed 
Intet tilhørsforhold 

 

Specifikation af transaktioner > 1 mia. kr. 
Du skal indberette årets transaktioner, såfremt de overstiger 1 mia. kr. – på 
årsbasis – for den enkelte post.  

Transaktionen skal angives som et positivt beløb, hvis den får din virksom-
heds finansielle tilgodehavende eller gæld til at stige og som et negativt be-
løb, hvis den får din virksomheds finansielle tilgodehavende eller gæld til at 
falde. 

Hvis din virksomhed fx har foretaget to kapitalindskud i samme dattervirk-
somhed i løbet af samme regnskabsår – 400 mio. kr. i marts 2012 og 700 
mio. kr. i juni 2012, overstiger beløbet sammenlagt 1 mia. kr., som du skal 
specificere tidsmæssigt. Dattervirksomheden har en intern kode: 98765432. 
Se eksempel på det udfyldte skema på næste side. 

Fritekst 
Her kan du tage notater til eget brug, fx gøre opmærksom på specielle for-
hold i relation til den udfyldte række. Nationalbanken læser ikke nødven-
digvis disse kommentarer, så hvis du har spørgsmål til os, eller du har 
kommentarer til betydelige ændringer, skal du kontakte vores FIONA Ser-
vicedesk på 3363 6814 eller fiona@nationalbanken.dk.  

.  
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Eksempel (udsnit af skemaet) 
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11. Kodelister 

Bilag L2/L3: Lande- og valutakoder 
ISO-LANDEKODER (L2) OG -VALUTAKODER (L3)  

Land Landekode Møntkode 

Afghanistan AF AFN 
Albanien AL ALL 
Algeriet DZ DZD 
Andorra AD EUR 
Angola AO AOA 
Anguilla AI - 
Antarktis AQ - 
Antigua og Barbuda AG XCD 
Argentina AR ARS 
Armenien AM AMD 
Aruba AW AWG 
Aserbajdsjan AZ AZN 
Australien AU AUD 
Bahamas BS BSD 
Bahrain BH BHD 
Bangladesh BD BDT 
Barbados BB BBD 
Belgien BE EUR 
Belize BZ BZD 
Benin BJ XOF 
Bermuda BM BMD 
Bhutan BT BTN 
Bolivia BO BOB 
Bonaire BQ ANG 
Bosnien-Hercegovina BA BAM 
Botswana BW BWP 
Bouvetøerne BV - 
Brasilien BR BRL 
Brunei Darussalam BN BND 
Bulgarien BG BGN 
Burkina-Faso BF XOF 
Burundi BI BIF 
Cambodia KH KHR 
Cameroun CM XAF 
Canada CA CAD 
Caymanøerne KY KYD 
Centralafrikanske Republik, Den CF XOF 
Chile CL CLP 
Christmasøerne CX AUD 
Cocos Øerne, (Keeling) CC AUD 
Colombia CO COP 
Comorerne KM KMF 
Congo CG XOF 
Congo, Demokratiske Republik CD CDF 
Cookøerne CK - 
Costa Rica CR CRC 
Cuba CU CUP 
Curacao CW ANG 
Cypern CY CYP 
Danmark DK DKK 
Djibouti DJ DJF 
Dominica DM XCD 
Dominikanske Republik DO DOP 
Ecuador EC USD 
El Salvador SV SVC 
Elfenbenskysten CI XOF 
Eritrea ER ERN 
Estland EE EEK 
Ethiopien ET ETB 
Falklandsøerne (Malvinas) FK FKP 
Fiji FJ FJD 
Filippinerne PH PHP 
Finland FI EUR 
Forenede Arabiske Emirater AE AED 
Frankrig FR EUR 
Frankrig, Sydlige Territorier TF - 
Fransk Guyana GF - 
Fransk Polynesien PF XPF 
Færøerne FO DKK 
Gabon GA XOF 
Gambia GM GMD 
Georgien GE GEL 
Ghana GH GHS 
Gibraltar GI GIP 
Grenada GD XCD 
Grækenland GR EUR 
Grønland GL DKK 
Guadaloupe GP EUR 
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ISO-LANDEKODER (L2) OG -VALUTAKODER (L3)  

Land Landekode Møntkode 

Guam GU USD 
Guatemala GT GTQ 
Guernsey GG GBP 
Guinea, Republikken GN GNF 
Guinea-Bissau GW GWP 
Guyana GY GYD 
Haiti HT HTG 
Heard- og Mcdonald Øerne HM AUD 
Holland NL EUR 
Honduras HN HNL 
Hongkong HK HKD 
Hviderusland BY BYR 
Indien IN INR 
Indiske Ocean, Britisk Territorium IO GBP 
Indonesien ID IDR 
Irak IQ IQD 
Iran IR IRR 
Irland IE EUR 
Island IS ISK 
Isle of Man IM GBP 
Israel IL ILS 
Italien IT EUR 
Jamaica JM JMD 
Japan JP JPY 
Jersey JE GBP 
Jordan JO JOD 
Kap Verde CV CVE 
Kasakhstan KZ KZT 
Kenya KE KES 
Kina CN CNY 
Kirgisistan KG KGS 
Kiribati KI AUD 
Kosovo XK* EUR 
Kroatien HR HRK 
Kuwait KW KWD 
Laos LA LAK 
Lesotho LS LSL 
Letland LV LVL 
Libanon LB LBP 
Liberia LR LRD 
Libyen LY LYD 
Liechtenstein LI CHF 
Litauen LT LTL 
Luxembourg LU EUR 
Macao MO MOP 
Madagascar MG MGA 
Makedonien MK MKD 
Malawi MW MWK 
Malaysia MY MYR 
Maldiverne MV MVR 
Mali ML XOF 
Malta MT EUR 
Marianaøerne, Nordlige MP - 
Marokko MA MAD 
Marshalløerne MH USD 
Martinique MQ EUR 
Mauretanien MR MRO 
Mauritius MU MUR 
Mayotte YT - 
Mexico MX MXN 
Micronesien FM - 
Moldavien MD MDL 
Monaco MC EUR 
Mongoliet MN MNT 
Montenegro ME EUR 
Montserrat MS XCD 
Mozambique MZ MZN 
Myanmar MM MMK 
Namibia NA NAD 
Nauru NR AUD 
Nederlandske Antiller AN ANG 
Nepal NP NPR 
New Zealand NZ NZD 
Nicaragua NI NIO 
Niger NE XOF 
Nigeria NG NGN 
Niue NU NZD 
Nordkorea (Dem. Folkerepublik Korea) KP KPW 
Norfolkøerne NF AUD 
Norge NO NOK 
Ny Caledonien NC XPF 
Oman OM OMR 
Pakistan PK PKR 
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ISO-LANDEKODER (L2) OG -VALUTAKODER (L3)  

Land Landekode Møntkode 

Palau PW - 
Palæstina PS ILS 
Panama PA PAB 
Papua Ny-Guinea PG PGK 
Paraguay PY PYG 
Peru PE PEN 
Pitcairn PN NZD 
Polen PL PLN 
Portugal PT EUR 
Puerto Rico PR USD 
Qatar QA QAR 
Reunion RE EUR 
Rumænien RO RON 
Rusland RU RUB 
Rwanda RW RWF 
Saint Maarten SX SNG 
Salomonøerne SB SBD 
Samoa WS WST 
Samoa, Amerikansk AS USD 
San Marino SM EUR 
Sao Tome og Principe ST STD 
Saudi Arabien SA SAR 
Schweiz CH CHF 
Senegal SN XOF 
Serbien RS RSD 
Seychellerne SC SCR 
Sierre Leone SL SLL 
Singapore SG SGD 
Slovakiet SK SKK 
Slovenien SI EUR 
Somalia SO SOS 
Spanien ES EUR 
Sri Lanka LK LKR 
St. Bartholomeus BL EUR 
St. Helena SH SHP 
St. Kitts og Nevis KN XCD 
St. Lucia LC XCD 
St. Martin MF EUR 
St. Pierre og Miquelon PM EUR 
St. Vincent og Grenadinerne VC XCD 
Storbritannien GB GBP 
Sudan SD SDG 
Surinam SR SRD 
Svalbard og Jan Mayen SJ NOK 
Sverige SE SEK 
Swaziland SZ SZL 
Syd Georgia og Syd Sandwich Øerne GS - 
Sydafrika ZA ZAR 
Sydkorea (Republikken Korea) KR KRW 
Sydsudan SS SSP 
Syrien SY SYP 
Tadsjikistan TJ TJS 
Taiwan TW TWD 
Tanzania TZ TZS 
Tchad TD XOF 
Thailand TH THB 
Tjekkiet CZ CZK 
Togo TG XOF 
Tokelau TK - 
Tonga TO TOP 
Trinidad og Tobago TT TTD 
Tunesien TN TND 
Turkmenistan TM TMM 
Turks- og Caicosøerne TC USD 
Tuvalo TV AUD 
Tyrkiet TR TRY 
Tyskland DE EUR 
Uganda UG UGX 
Ukraine UA UAH 
Ungarn HU HUF 
Uruguay UY UYU 
USA US USD 
USA's Besiddelser i Stillehavet UM USD 
Usbekistan UZ UZS 
Vanuatu VU VUV 
Vatikanet (Holy See) VA EUR 
Venezuela VE VEB 
Vestindien, Amerikansk VI USD 
Vestindien, Britisk VG GBP 
Vestsahara EH - 
Vietnam VN VND 
Wallis og Futuna WF - 
Yemen YE YER 
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ISO-LANDEKODER (L2) OG -VALUTAKODER (L3)  

Land Landekode Møntkode 

Zambia ZM ZMK 
Zimbabwe ZW ZWR 
Ægypten EG EGP 
Ækvatorial Guinea GQ XOF 
Østrig AT EUR 
Østtimor (Timor L'este) TL USD 
Ålandsøerne AX EUR 

 

Bilag L2 (IO): Internationale organisationer 
INTERNATIONALE ORGANISATIONER (L2)  

Navn Forkortelse Kode 

United Nations Organisations   
International Monetary Fund IMF 1C 
World Trade Organisation WTO 1D 
International Bank for Reconstruction and Development IBRD 1E 
International Development Association IDA 1F 
   
Other UN organisations   
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation UNESCO 1H 
Food and Agriculture Organisation FAO 1J 
World Health Organisation WHO 1K 
International Fund for Agricultural Development IFAD 1L 
International Finance Corporation IFC 1M 
Multilateral Investment Guarantee Agency MIGA 1N 
United Nations Children's Fund UNICEF 1O 
United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR 1P 
United Nations Relief and Works Agency for Palestine UNRWA 1Q 
International Atomic Energy Agency IAEA 1R 
International Labour Organisation ILO 1S 
International Telecommunication Union ITU 1T 
Rest of UN Organisations  1Z 
   
European Union Institutions, Organs and Organisms (excluding ECB)   
European Monetary System EMS 4B 
European Investment Bank EIB 4C 
European Commission EC 4D 
European Development Fund EDF 4E 
European Investment Fund EIF 4G 
European Community of Steel and Coal ECSC 4H 
Neighbourhood Investment Facility  4I 
European Parliament  4K 
Council of the European Union  4L 
Court of Justice  4M 
Court of Auditors  4N 
European Council  4O 
Economic and Social Committee  4P 
Committee of Regions  4Q 
EU-Africa Infrastructure Trust Fund  4R 
Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership FEMIP 4V 
Other European Union Institutions, Organs and Organisms (excluding ECB)  4Z 
   
European Central Bank ECB 4F 
   
Other International Organisations (financial institutions)   
Bank for International Settlements BIS 5B 
Inter-American Development Bank IADB 5C 
African Development Bank AfDB 5D 
Asian Development Bank AsDB 5E 
European Bank for Reconstruction and Development EBRD 5F 
Inter-American Investment Corporation IIC 5G 
Nordic Investment Bank NIB 5H 
Eastern Caribbean Central Bank ECCB 5I 
International Bank for Economic Co-operation IBEC 5J 
International Investment Bank IIB 5K 
Caribbean Development Bank CDB 5L 
Arab Monetary Fund AMF 5M 
Banque arabe pour le développement économique Afrique BADEA 5N 
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO 5O 
Central African States' Development Bank CASDB 5P 
African Development Fund  5Q 
Asian Development Fund  5R 
Fonds spécial Unifié de développement  5S 
Central American Bank for Economic Integration CABEI 5T 
Andean Development Corporation ADC 5U 
Banque des États de l'Afrique centrale BEAC 5W 
Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale CEMAC 5X 
Eastern Caribbean Currency Union ECCU 5Y 
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INTERNATIONALE ORGANISATIONER (L2)  

Navn Forkortelse Kode 

Other International Organisations (financial institutions)  5Z 
West African Economic and Monetary Union WAEMU 6I 
Islamic Development Bank IDB 6R 
Eurasian Development Bank EDB 6S 
Paris Club Creditor Institutions  6T 
Council of Europe Development Bank CEB 6U 
International Union of Credit and Investment Insurers  8A 
   
Other International Organisations (non-financial institutions)   
Organisation for Economic Co-operation and Development OECD 5A 
North Atlantic Treaty Organisation NATO 6B 
Council of Europe  6C 
International Committee of the Red Cross ICRC 6D 
European Space Agency ESA 6E 
European Patent Office EPO 6F 
European Organisation for the Safety of Air Navigation EUROCONTROL 6G 
European Telecommunications Satellite Organisation EUTELSAT 6H 
International Telecommunications Satellite Organisation INTELSAT 6J 
European Broadcasting Union/Union europèenne de radio-télévision EBU/UER 6K 
European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites EUMETSAT 6L 
European Southern Observatory ESO 6M 
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts ECMWF 6N 
European Molecular Biology Laboratory EMBL 6O 
European Organisation for Nuclear Research CERN 6P 
International Organisation for Migration IOM 6Q 
Other International Organisations (non-financial institutions)  6Z 

 

Bilag L4: Sektorer 
SEKTORER (L4)  

Kode Udfaldsrum 

1110 
1120 
1210 
1221 
1222 
1223 
1224 
1230 
1240 
1251 
1252 
1259 
1260 
1270 
1280 
1290 
1311 
1312 
1313 
1314 
1410 
1430 
1500 

Offentlige selskaber (ikke finansielle) 
Private selskaber (ikke finansielle) 
Centralbanker 
Pengeinstitutter 
Realkreditinstitutter 
Andre kreditinstitutter 
Udstedere af elektroniske penge 
Pengemarkedsforeninger 
Investeringsforeninger 
FVC-selskaber 
Centrale modparter 
Andre finansielle formidlere i øvrigt 
Finansielle hjælpeenheder 
Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere 
Forsikringsselskaber 
Pensionskasser 
Staten 
Delstater 
Kommuner og regioner 
Sociale kasser og fonde 
Personligt ejede virksomheder 
Lønmodtagere, pensionister mv. 
Non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger 
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Bilag L5: Brancher 
BRANCHER (L5)  

Kode Branchegruppe 

 
AZZ 
 
 
BZ1 
BZ2 
 
 
CAZ 
CB1 
CB2 
CCZ 
CDZ 
CEZ 
CFZ 
CG1 
CG2 
CHZ 
CI1 
CI2 
CJZ 
CKZ 
CL1 
CL2 
CL3 
CMZ 
 
 
DZZ 
EZ1 
EZ2 
 
 
FZZ 
 
 
G1Z 
G2Z 
G3Z 
HZ1 
HZ2 
HZ3 
HZ4 
HZ5 
IZZ 
 
 
JA1 
JA2 
JBZ 
JCZ 
 
 
K01 
K02 
K03 
K04 
K05 
K06 
K07 
K08 
K09 
K10 
K11 
 
 
K12 
K13 
K14 
K15 
K16 
K17 
 
 
LZZ 
 
 
MA1 
MA2 
MA3 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 
Landbrug, skovbrug og fiskeri 
 
Råstofindvinding 
Indvinding af olie og gas samt service til råstofindvinding 
Øvrig råstofindvinding fx grus, sten, salt og kul 
 
Industri 
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 
Tekstil og beklædningsindustri 
Læder- og fodtøjsindustri 
Træ- og papirindustri, trykkerier 
Olieraffinaderier mv. 
Kemisk industri 
Medicinalindustri 
Plast- og gummiindustri 
Glas- og keramisk industri samt betonindustri og teglværker 
Metalindustri 
Elektronikindustri undtagen computere og ydre enheder 
Computere og ydre enheder 
Fremst. af elektrisk udstyr 
Maskinindustri (motorer, vindmøller, pumper) 
Fremstilling af motorkøretøjer og dele hertil 
Fremstilling af luft- og rumfartøjer 
Fremstilling af skibe og andre transportmidler 
Møbel og anden industri mv. 
 
Forsyningsvirksomhed 
Energiforsyning 
Vandforsyning 
Kloakvæsen, affaldshåndtering, genbrug og rensning af jord og grundvand 
 
Bygge og anlæg 
Bygge- og anlægsvirksomhed 
 
Handel og transport 
Bilhandel og bilværksteder 
Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler 
Detailhandel 
Landtransport 
Søtransport 
Lufttransport 
Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport 
Post - og kurertjeneste 
Hoteller og restauranter 
 
Information og kommunikation 
Forlag og udgivelse af computerspil og anden software 
Produktion af film, tv samt radio og tv-stationer 
Telekommunikation 
It - og informationstjenester 
 
Finansiering 
Nationalbanken og pengeinstitutter 
Finansielle holdingselskaber 
Ikke-finansielle holdingselskaber 
Gennemløbsholdingselskaber 
Investeringsforeninger 
Pengemarkedsforeninger 
Investeringsselskaber, ventureselskaber og kapitalfonde 
Finansiel leasing 
Realkreditinstitutter 
Andre kreditinstitutter 
Øvrige finansielle virksomheder 
 
Forsikring og finansiel service 
Livsforsikring 
Anden forsikring 
Genforsikring 
Pensionsforsikring 
Service ifm. pengeinstitutter og finansiel virksomhed 
Service ifm. forsikring og pension 
 
Ejendomshandel og udlejning 
Fast ejendom, ejendomshandel og udlejning 
 
Erhvervsservice 
Advokatvirksomhed 
Revision og bogføring 
Hovedsæders virksomhed 
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BRANCHER (L5)  

Kode Branchegruppe 

MA4 
MA5 
MBZ 
MC1 
MC2 
MC3 
NZ1 
NZ2 
 
 
OZZ 
PZZ 
QAZ 
QBZ 
 
 
RZ1 
RZ2 
RZ3 
SZ1 
SZ2 
TZZ 
UZZ 
 
 
YZZ 

Virksomhedsrådgivning 
Arkitekter og rådgivende ingeniørvirksomhed 
Forskning og udvikling 
Reklame 
Markedsanalyse 
Øvrig erhvervsservice 
Udlejning og leasing af biler og andet materiel 
Andre administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 
 
Offentlig administration, undervisning og sundhed 
Offentlig administration, forsvar og politi 
Undervisning 
Sundhedsvæsen 
Sociale institutioner 
 
Kultur, fritid og anden service 
Teater, musik og kunst 
Biblioteker, museer mv. 
Lotteri- og anden spillevirksomhed samt sport, forlystelser mv. 
Organisationer og foreninger 
Reparation af husholdningsudstyr, frisører, vaskerier mv. 
Varer og tjenester til eget brug samt private med ansat medhjælp 
Internationale organisationer og interesseorganisationer 
 
Lønmodtagere, pensionister mv. 
Lønmodtagere, pensionister mv. 

 

Bilag L6: Koncernrelation  
KONCERNRELATION (L6)  

Kode Udfaldsrum 

M 
U 
D 
S 
A 
E 
N 

Modervirksomhed 
Udenlandsk filial 
Dattervirksomhed 
Søstervirksomhed 
Associeret virksomhed 
Egen virksomhed 
Intet tilhørsforhold 

 

Bilag L8: Løbetid 
LØBETID (L8)  

Kode Udfaldsrum 

F 
K 

Op til og med 1 år 
Over 1 år  

 

Bilag L12: Ja/Nej-registrering 
JA/NEJ REGISTERING (L12)  

Kode Udfaldsrum 

J 
N 
99 

Ja 
Nej 
Ukendt  
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Bilag L21: Forretningstype 
FORRETNINGSTYPE (L21)  

Kode Udfaldsrum 

1 
2 
3 
4 
99 

Ægte salgs- og tilbagekøbsforretning/værdipapirudlån 
Ægte købs- og tilbagesalgsforretning/lån af værdipapir 
Afgivelse af værdipapir i øvrige forretninger 
Modtagelse af værdipapir i øvrige forretninger 
Ukendt 

 

Bilag L22: Konverteringstype 
KONVERTERINGSTYPE (L22)  

Kode Udfaldsrum 

K 
INK 
II 
ILI 
A 
99 

Konverterbar 
Inkonverterbar 
Indløsningsret for investor 
Indløsningsret for låntager og investor 
Andet 
Ukendt 

 

Bilag L23: Sikkerhedstype 
SIKKERHEDSTYPE (L23)  

Kode Udfaldsrum 

FE 
VP 
L 

AS 
IS 

Fast ejendom 
Værdipapirer 
Lån 
Anden sikkerhedsstillelse 
Ingen sikkerhedsstillelse 

 

Bilag L24: Udstedelseskategori 
UDSTEDELSESKATEGORI (L24)  

Kode Udfaldsrum 

E 
INVB 
INVK 
AKA 
GK 
GG 
GO 

SDRO 
SDO 
RO 
ABS 

P 
ALG 
CP 
I 

CD 
AKG 
STR 

AERH 
99 

Aktier 
Andele i bevisudstedende pengemarkedsforeninger, investeringsforeninger mv. 
Andele i kontoførende pengemarkedsforeninger, investeringsforeninger mv. 
Andre kapitalandele 
Skatkammerbeviser 
Statsgældsbeviser 
Statsobligationer 
SDRO 
SDO 
Realkreditobligationer (RO) 
Asset-backed Securities (ekskl. SDRO, SDO, RO) 
Pantebreve 
Andre lange gældsinstrumenter 
Commercial Paper (CP) 
Indskudsbeviser udstedt af Nationalbanken 
Indskudsbeviser udstedt af andre end Nationalbanken 
Andre korte gældsinstrumenter 
Strukturerede produkter 
Andre erhvervslån 
Ukendt 

 

Bilag L26: Værdiansættelsesprincip 
VÆRDIANSÆTTELSESPRINCIP (L26)  

Kode Udfaldsrum 

M 
A 

Markedsværdi 
Andet 
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Bilag L27: Underliggende aktiv 
UNDERLIGGENDE AKTIV (L27)  

Kode Udfaldsrum 

A 
R 
V 

VAL 
K 

AA 

Aktie 
Rente 
Varer 
Valuta  
Kreditrisiko 
Andet aktiv 

 

Bilag L28: Værdiansættelsesprincip for datter-/associeret virksomhed 
VÆRDIANSÆTTELSESPRINCIP FOR DATTER-/ASSOCIERET VIRKSOMHED (L28)  

Kode Udfaldsrum 

A 
B 
C 

Virksomheden har ingen datter-/associerede virksomheder i 2. led 
Virksomheden opgør egne datter-/associerede virksomheder til indre værdi  
Virksomheden opgør egne datter-/associerede virksomheder til kostpris 

 

Bilag L29: Virksomhedsform 
VIRKSOMHEDSFORM (L29)  

Kode Udfaldsrum 

V 
F 
A 

Virksomhed 
Filial 
Andelsselskab 

 

Bilag L30: Vedhængende rente 
VEDHÆNGENDE RENTE (L30)  

Kode Udfaldsrum 

J 
N 

Ja, inkl. vedhængende rente (dirty prices) 
Nej, ekskl. vedhængende rente (clean prices) 

 

Bilag L31: Ejerandel 
EJERANDEL (STEMMERETTIGHEDER) >= 20 PCT. (L31)  

Kode Udfaldsrum 

J 
N 

Ja, ejerandel (stemmerettigheder) >= 20 pct.  
Nej, ejerandel (stemmerettigheder) < 20 pct. 

 

Bilag L32: Indberetter til Nationalbanken 
INDBERETTER TIL NATIONALBANKEN (L32) 

Kode Udfaldsrum 

J 
JI 

JIFS 
N 
99 

Ja (ikke indregnet) 
Ja (indregnet) 
Ja, indberetter til investeringsforeningsstatistikken 
Nej  
Ved ikke 
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Bilag L33: Skemakolonner 
SKEMAKOLONNER (L32)   

Mulige navne 
for kolonnen 

♦ Anden totalindkomst 
♦ Beholdning primo perioden 
♦ Beholdning ultimo perioden 
♦ Bogført egenkapital i alt primo regnskabsåret 
♦ Bogført egenkapital i alt ultimo regnskabsåret 
♦ Branche 
♦ Børsnoteret 
♦ CFI-kode 
♦ CVR-nr. på direkte ejer af virksomhed i udlandet 
♦ CVR-nr. på virksomhed i koncernen ejet direkte fra udlandet 
♦ Dato for indeksværdi 
♦ Depotsted – indberetter 
♦ Ejerandel >= 20 pct. 
♦ Ejers virksomhedsnavn 
♦ Emissionsland 
♦ Enkeltstående indtægter og omkostninger uden for den almindelige drift 
♦ Fastforrentet 
♦ Forretningstype 
♦ Fritekst 
♦ Første kupondato 
♦ Garanteret indfrielseskurs 
♦ Indeksfaktor – hovedstol 
♦ Indeksfaktor – kupon 
♦ Indfrielsesdato 
♦ Intern kode 
♦ ISIN-kode 
♦ Kapitalforhøjelser 
♦ Kapitalnedsættelser 
♦ Kapitalændringer netto inkl. overkurs ved emission 
♦ Koncernrelation 
♦ Konverteringstype 
♦ Kuponfrekvens 
♦ Kursreguleringer 
♦ Køb og salg af kapitalandele samt kapitalforhøjelser og kapitalnedsættelser 
♦ Køb/salg 
♦ Land 
♦ Land – ultimativ investor 
♦ Løbetid 
♦ Markedsværdi primo perioden 
♦ Markedsværdi ultimo perioden 
♦ Modtaget udbytte 
♦ Måned i regnskabsåret 
♦ Nettoopskrivning efter indre værdis metode 
♦ Nettotransaktioner 
♦ Primobeholdning – antal styk 
♦ Primobeholdning – nominel værdi 
♦ Prisreguleringer 
♦ Procentvis ejerandel primo regnskabsåret 
♦ Procentvis ejerandel ultimo regnskabsåret 
♦ Præmieindbetalinger 
♦ Præmieudbetalinger 
♦ Reinvesteret indtjening i kæden af underliggende dattervirksomheder 
♦ Reklassifikationer 
♦ Renter 
♦ Rentesats – nominel værdi 
♦ Sektor 
♦ Sikkerhedstype 
♦ Specifikation af transaktioner over 1 mia. kr. 
♦ Spread 
♦ Startdato for påløben rente 
♦ Tilskrevne renter 
♦ Udbetalt udbytte 
♦ Udbytte 
♦ Udbytte udloddet til udenlandsk investor 
♦ Udenlandsk investors beholdning primo perioden 
♦ Udenlandsk investors beholdning ultimo perioden 
♦ Udenlandsk investors primobeholdning – antal styk 
♦ Udenlandsk investors ultimobeholdning – antal styk 
♦ Udstedelser primo perioden 
♦ Udstedelser ultimo perioden 
♦ Udstedelser primo – antal styk 
♦ Udstedelser ultimo – antal styk 
♦ Udstedelser primo – nominel værdi 
♦ Udstedelser ultimo – nominel værdi 
♦ Udstedelsesdato 
♦ Udstedelseskategori 
♦ Ultimobeholdning – antal styk 
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SKEMAKOLONNER (L32)   

♦ Ultimobeholdning – nominel værdi 
♦ Underliggende aktiv 
♦ Valuta 
♦ Valutakursreguleringer 
♦ Vedhængende rente 
♦ Virksomheds navn 
♦ Virksomhedsform 
♦ VP- eller VP-LUX-registrering 
♦ Værdiansættelsesprincip 
♦ Værdiansættelsesprincip (A), (B) eller (C) 
♦ Øvrige værdireguleringer 
♦ Øvrige ændringer i egenkapitalen 
♦ Årets resultat efter skat 
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12. Eksempler på indberetning af derivater 

Eksempel 1: Swaption 
Virksomheden køber i løbet af første indberetningsperiode en swaption af 
en bank i USA ("Land" = US) for 3 mio. kr. (dvs. betaler en præmie på 3 
mio. kr.). Det indberettes som en positiv nettotransaktion på 3 mio. kr., og 
swaptionen har på dette tidspunkt en markedsværdi på det samme beløb.  

Swaptionen giver mulighed for primo tredje indberetningsperiode at indgå i 
en renteswap på betingelser, der er aftalt på indgåelsestidspunktet. Allerede 
i løbet af første indberetningsperiode har markedsrenten ændret sig, så 
swaptionen får en værdi på 4 mio. kr. Det indberettes som en positiv prisre-
gulering på 1 mio. kr.  

Indberetning på derivatskemaet i første periode 

 
 
I anden indberetningsperiode fortsætter markedsrenten med at ændre sig, så 
swaptionen bliver mere værd, og den har ultimo perioden en værdi på 8 
mio. kr. Det indberettes derfor som positive prisreguleringer for 4 mio. kr.  

Indberetning på derivatskemaet i anden periode 

 
 
Primo tredje indberetningsperiode "kaldes" swaptionen, dvs. optionen ud-
nyttes. Swaptionens positive værdi på 8 mio. kr. modtages, og det indberet-
tes som en negativ nettotransaktion, der nedbringer markedsværdien til 0 kr.  

De 8 mio. kr., virksomheden har modtaget, bruges straks til at købe det un-
derliggende aktiv, som er en renteswap. Det indberettes derfor som en posi-
tiv nettotransaktion under swaps, hvor du skal angive, at det underliggende 
aktiv er en rente. 

Indberetning på derivatskemaet i tredje periode 

 
 
I fjerde indberetningsperiode begynder betalingerne som aftalt i renteswap-
pen.4 Virksomheden modtager 6 mio. kr. på aktivbenet og betaler 2 mio. kr. 
på passivbenet, dvs. at den netto modtager 4 mio. kr. Det skal indberettes 

4 Se desuden eksempel 11 for flere detaljer om renteswaps. 
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som en negativ nettotransaktion, der nedbringer værdien af renteswappen 
med 4 mio. kr. 

Indberetning på derivatskemaet i fjerde periode  

 
 
De resterende betalinger i renteswappens levetid indberettes på samme må-
de i de næste indberetningsperioder. 
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Eksempel 2: Medarbejderoptioner  
Virksomheden giver en gruppe medarbejdere, der er bosiddende i Sverige, 
medarbejderoptioner for 10 mio. kr. De har en løbetid på et år og giver mu-
lighed for at købe aktier i virksomheden til en på forhånd aftalt pris. 

I første indberetningsperiode indberettes det som en negativ nettotransaktion 
på 10 mio. kr., fordi virksomheden får et passiv på 10 mio. kr. 

Indberetning på derivatskemaet i første periode 

 
 
I anden indberetningsperiode stiger virksomhedens aktiekurs, og det får 
medarbejderoptionernes værdi til at stige med 5 mio. kr. Det skal indberet-
tes som en negativ prisregulering, da markedsværdien (set med virksomhe-
dens øjne) bliver mere negativ. 

Indberetning på derivatskemaet i anden periode 

 
 
I de følgende indberetningsperioder fortsætter aktiekursen med at stige, og i 
perioden, hvor medarbejderoptionerne udløber, har de en værdi på 40 mio. 
kr. De svenske medarbejdere vælger derfor at udnytte optionerne. Det bety-
der, at virksomheden må købe aktier til den eksisterende markedspris og le-
vere dem til medarbejderne til den på forhånd aftalte pris. Optionernes vær-
di på 40 mio. kr. afspejler netop den merpris, virksomheden må betale på 
markedet i forhold til, hvad medarbejderne betaler for aktierne. Du skal der-
for indberette en nettobetaling på 40 mio. kr. som en positiv nettotransakti-
on, der bringer markedsværdien op på 0 kr., så der ikke længere er nogen 
forpligtelse for virksomheden. 

Indberetning på derivatskemaet i perioden, hvor medarbejderoptionerne 
udløber 
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Eksempel 3: Europæisk option 
Virksomheden har ingen beholdning af optioner primo første indberetnings-
periode. I løbet af perioden køber den en option fra en amerikansk bank for 
2 mio. kr. Du skal derfor indberette en positiv nettotransaktion, der forøger 
beholdningen. Optionen giver virksomheden ret til på et bestemt fremtidigt 
tidspunkt at købe en aktie til en på forhånd aftalt pris. I løbet af perioden 
falder værdien af optionen med 1 mio. kr., fordi kursen på den underliggen-
de aktie ændrer sig. Det skal indberettes som en negativ prisregulering, der 
formindsker værdien af optionen. Der er ingen valutakursreguleringer. 

I samme periode sælger virksomheden en option på køb af en aktie til en 
tysk bank for 4 mio. kr. Virksomheden påtager sig dermed en forpligtelse til 
at levere aktien til en på forhånd aftalt pris på et bestemt fremtidigt tids-
punkt, hvis køberen ønsker at udnytte denne ret. Som betaling for forpligtel-
sen modtager virksomheden altså en præmie på 4 mio. kr., som du skal ind-
berette som en negativ nettotransaktion. Den negative værdi af beholdningen 
afspejler, at optionen udgør en forpligtelse for virksomheden. 

Efter udstedelsen falder optionens værdi i løbet af perioden med 1 mio. kr., 
fordi kursen på den underliggende aktie falder. Det skal indberettes som en 
positiv prisregulering, der formindsker forpligtelsen for virksomheden. Der 
er ingen valutakursreguleringer. 

Indberetning på derivatskemaet i første periode 

 
 
I anden indberetningsperiode er der en positiv værdiregulering på 6 mio. kr. 
på den købte option. Værdireguleringen er fordelt med 4 mio. kr., der skyl-
des prisreguleringer, og 2 mio. kr., der skyldes valutakursreguleringer. Disse 
urealiserede gevinster indberettes som positive værdireguleringer, der for-
øger aktivets værdi. 

På den solgte option er der en positiv værdiregulering på 9 mio. kr., som 
udelukkende skyldes prisreguleringer. Det urealiserede tab indberettes som 
en negativ prisregulering, da det gør beholdningen mere negativ, dvs. det 
forøger passivet. 

Indberetning på derivatskemaet i anden periode 

 
 
I tredje indberetningsperiode udløber begge optioner, uden at der er nogen 
værdireguleringer. Gevinsten på den købte option realiseres derfor og giver 

Kodeliste/udfaldsrum L2 L4 L27

Optioner

Optioner US 1221 aktie 0 2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000

Optioner DE 1221 aktie 0 -4.000.000 1.000.000 0 -3.000.000

FritekstPris-
reguleringer

Valutakurs-
reguleringer

Markeds-
værdi primo 

perioden

Netto-
trans-

aktioner

Værdireguleringer Markeds-
værdi ultimo 

perioden

Sektor Underlig-
gende aktivLand
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en faktisk betaling på 7 mio. kr., som du skal indberette som en negativ net-
totransaktion, der nedbringer markedsværdien til 0 kr. 

Tabet på den solgte option realiseres ved at betale 12 mio. kr. Det skal du 
indberette som en positiv nettotransaktion, der gør, at markedsværdien bli-
ver 0 kr. 

Indberetning på derivatskemaet i tredje periode 

 
 
Eventuel sikkerhedsstillelse i forbindelse med, at optionen indgås (initial 
marginbetaling), skal ikke oplyses på skemaet. Se evt. eksempel 10 om ak-
tiefutures, hvor behandlingen af sikkerhedsstillelse er uddybet. 

Eventuel betaling af provision og gebyr mv., når en kontrakt indgås eller i 
løbet af kontraktens løbetid, skal ikke oplyses som en transaktion på derivat-
skemaet. 
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Eksempel 4: Warrants5 
Virksomheden udsteder warrants til ansatte i en japansk dattervirksomhed. 
Optionen giver de ansatte ret til samlet set at købe 500.000 aktier til en 
stykpris a 100 kr. Primo første indberetningsperiode er markedskursen 80. 

Som andre optioner har warrant-kontrakten en værdi, da den kan blive pen-
ge værd. Men i modsætning til en almindelig option har virksomheden ikke 
modtaget en præmie for denne værdi, så du skal ikke indberette nogen 
transaktion. I stedet vil den "opståede" markedsværdi ultimo perioden give 
en værdiregulering. 

I perioden stiger markedskursen til 125. Optionen får dermed en værdi 
på -12,5 mio. kr. [(125-100)*500.000], dvs. et passiv for virksomheden. 
Det skal indberettes som en negativ prisregulering. 

Indberetning på derivatskemaet i første periode 

 
 
I anden indberetningsperiode stiger markedskursen til 175, dvs. et yderlige-
re tab for virksomheden på 25 mio. kr. Den samlede værdi af de udstedte 
warrants udgør nu 37,5 mio. kr. [(175-125)*500.000]. 

Indberetning på derivatskemaet i anden periode 

 
 
I tredje indberetningsperiode er markedskursen uændret 175, og de ansatte 
udnytter optionen og køber 500.000 aktier til en stykpris a 100. Virksomhe-
den udsteder nye aktier for en værdi af 87,5 mio. kr. [175*500.000] og mod-
tager 50 mio. kr. [100*500.000] fra medarbejderne. Forskellen på 37,5 mio. 
kr. skal indberettes som en positiv nettotransaktion. Dermed bliver behold-
ningen af warrants 0 kr. værd, og der er ikke længere tale om et passiv for 
virksomheden. 

Indberetning på derivatskemaet i tredje periode 

 
 
Du skal også indberette de nyudstedte aktier som et passiv for virksomhe-
den på "Skema AKU2: Udstedte aktier og andre kapitalandele (både VP- og 
ikke-VP-registrerede)" og "Skema AKU3: Udstedte aktier og andre kapital-
andele, der er ejet af udlændinge – beholdninger". 

5 Virksomheder med porteføljeinvesteringer har typisk også beholdninger af warrants, 
som følger med handlede papirer. 
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Eksempel 5: Interest rate caps 
Virksomheden køber primo første indberetningsperiode en 1-årig interest 
rate cap fra en amerikansk bank. Kontrakten har en teoretisk (notionel) ho-
vedstol på 750 mio. kr., 1-måneds Libor som markedsrente og et loft (cap) 
på 2 pct. 

Virksomheden modtager således månedligt en betaling, hvis 1-måneds Li-
bor overstiger 2 pct. Betalingen beregnes som differencen mellem de to ren-
tesatser i forhold til periodens længde (1 måned) og hovedstolens størrelse 
(750 mio. kr.). Virksomheden betaler en præmie på 10 mio. kr., der skal 
indberettes som en positiv nettotransaktion. I perioden er der desuden en 
positiv prisregulering på 1 mio. kr.  

I slutningen af perioden er Libor-renten 1,75 pct., så der er ingen betaling på 
kontrakten. 

Indberetning på derivatskemaet i første periode 

 
 
I anden indberetningsperiode er Libor-renten steget til 3 pct., og virksomhe-
den modtager en betaling på 625.000 kr. [(0,03-0,02)*(30/360)*750 mio. 
kr.]. Herudover er der en positiv prisregulering på 3 mio. kr. 

Indberetning på derivatskemaet i anden periode 

 
 
Kontrakten fortsætter i yderligere ti måneder, hvor betalingen opgøres hver 
måned. I sidste indberetningsperiode går kontraktens værdi i nul. 
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Eksempel 6: CMS floors 
Virksomheden køber i løbet af første indberetningsperiode en CMS floor 
med en hovedstol på 50 mio. kr. fra en bank i Storbritannien. Kontrakten 
dækker de følgende tre måneder, og renteperioden er en måned.  

Referencerenten er 3 pct., og markedsrenten er den 10-årige swaprente, der 
fastsættes primo hver renteperiode. Det betyder, at hvis den 10-årige swap-
rente er under 3 pct. ved en renteperiodes begyndelse, modtager virksomhe-
den renteforskellen i forhold periodens længde (1 måned) og hovedstolens 
størrelse (50 mio. kr.). Floor betyder således, at instrumentet lægger en bund 
under den rente, virksomheden er sikret at modtage de næste tre måneder. 

Virksomheden betaler en præmie på 2 mio. kr., når kontrakten bliver indgå-
et. Det skal indberettes som en positiv nettotransaktion, der forøger behold-
ningen. Derudover er der en positiv prisregulering på 3 mio. kr. allerede i 
denne periode. 

Indberetning på derivatskemaet i første periode 

 
 
Primo anden indberetningsperiode er swaprenten under referencerenten. 
Virksomheden modtager derfor en betaling svarende til renteforskellen i 
forhold til hovedstolen (antages at være 2 mio. kr.). Det skal indberettes 
som en negativ nettotransaktion, der nedbringer markedsværdien. Der er in-
gen værdireguleringer. 

Indberetning på derivatskemaet i anden periode 

 
 
Primo tredje indberetningsperiode er swaprenten over referencerenten, og 
der finder ingen betaling sted. Markedsværdien på den resterende rente-
option er faldet med 2 mio. kr., som du indberetter som en negativ prisregu-
lering. 

Indberetning på derivatskemaet i tredje periode 

 
 
Primo fjerde indberetningsperiode er swaprenten igen under referenceren-
ten, og virksomheden modtager differencen på 2 mio. kr. Kontrakten udlø-
ber i denne periode, og positive prisreguleringer på 1 mio. kr. sikrer derfor, 
at markedsværdien slutter på 0 kr. 
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Indberetning på derivatskemaet i fjerde periode 

  

Kodeliste/udfaldsrum L2 L4 L27

Optioner

Andre optioner GB 1221 rente 1.000.000 -2.000.000 1.000.000 0 0

Land Sektor Underlig-
gende aktiv FritekstPris-

reguleringer
Valutakurs-
reguleringer

Markeds-
værdi primo 

perioden

Netto-
trans-

aktioner

Værdireguleringer Markeds-
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Eksempel 7: Credit default swaps (CDS) 

Virksomheden har en beholdning på 200 mio. kr. af en statsobligation, der 
udløber om fem år. For at styre risikoen på denne beholdning køber virk-
somheden credit default swaps (CDS) med en samlet hovedstol på 200 mio. 
kr. Hvis statsobligationerne viser sig ikke at kunne levere de aftalte betalin-
ger, modtager virksomheden i stedet hovedstolen fra CDS-aftalen. 

Modydelsen for denne forsikring er, at virksomheden betaler en månedlig 
præmie på 0,5 mio. kr. Det indberettes som en positiv nettotransaktion i før-
ste indberetningsperiode. I løbet af perioden er der desuden en negativ pris-
regulering på 0,5 mio. kr. på aftalen. Det skyldes, at der er gået en måned, 
uden at der indtruffet en såkaldt "kreditbegivenhed", som udløser betaling 
fra aftalen. Markedsværdien af aftalen er derfor stadig 0 kr. ultimo perioden. 
 

Indberetning på derivatskemaet i første periode 

 
 
I anden indberetningsperiode betaler virksomheden igen den månedlige 
præmie på 0,5 mio. kr. Derudover stiger markedsværdien af CDS-aftalen 
med 5 mio. kr., fordi risikoen på de underliggende statsobligationer stiger. 

Indberetning på derivatskemaet i anden periode 

 
 
I tredje indberetningsperiode fortsætter risikoen for de underliggende stats-
obligationer med at stige, og markedsværdien på CDS-aftalen stiger derfor 
med 3 mio. kr. Virksomheden betaler den månedlige præmie på 0,5 mio. kr., 
men vælger inden periodens udløb at sælge både beholdningen af statsobli-
gationer og den tilhørende aftale for den gældende markedspris på 9 mio. kr. 

Dermed modtager virksomheden en nettobetaling for CDS-aftalen på 8,5 
mio. kr., der skal indberettes som en negativ nettotransaktion, fordi virk-
somheden modtager penge. Markedsværdien slutter dermed på 0 kr. 

Indberetning på derivatskemaet i tredje periode 

 
 

Side 176 af 190 



 

Eksempel 8: Valutaterminskontrakter 
Virksomheden indgår i første indberetningsperiode en valutaterminskontrakt 
om at sælge 100 mio. dollar om tre måneder til en amerikansk bank. Ter-
minskursen aftales til at være er 550 kr. pr. 100 dollar. 

Ifølge aftalen modtager virksomheden således 550 mio. kr. om tre måneder 
mod at betale 100 mio. dollar.  Aftalen har en markedsværdi på 0 kr. på ind-
gåelsestidspunktet, da den afspejler de aktuelle valutakurser. Du skal derfor 
ikke indberette noget på derivatskemaet i denne periode.  

I anden indberetningsperiode er kursen 540 kr. pr. 100 dollar, dvs. krone-
kursen er stærkere end den aftalte terminskurs. Dermed har kontrakten fået 
en positiv nettoværdi på 10 mio. kr. Du skal derfor indberette en positiv va-
lutakursregulering på 10 mio. kr.  

Indberetning på derivatskemaet i anden periode 

 
 
I tredje indberetningsperiode er dollarkursen faldet til 530 kr. pr. 100 dollar. 
Valutaterminskontrakten står altså til at sikre virksomheden 20 mio. kr. eks-
tra i forhold til de gældende markedsvilkår.  

Markedsværdien primo perioden var på 10 mio. kr., så der er yderligere va-
lutakursreguleringer på 10 mio. kr., der sikrer, at markedsværdien er korrekt 
ultimo perioden. 

Indberetning på derivatskemaet i tredje periode 

 
 
I fjerde indberetningsperiode afvikles valutaterminskontrakten, og virksom-
heden modtager derfor 550 mio. kr. og betaler 100 mio. dollar. Den aktuelle 
dollarkurs på afviklingstidspunktet er 535 kr. pr. 100 dollar. Værdien af 
kontrakten er derfor 15 mio. kr., som du skal indberette som en negativ net-
totransaktion, fordi gevinsten bliver realiseret og nedbringer markedsværdi-
en ultimo perioden. De 15 mio. kr. svarer til den nettobetaling, virksomhe-
den har fået ved at modtage 550 mio. kr. og betale 100 mio. dollar, når beta-
lingerne opgøres i kroner. 

For at periodens bevægelser skal stemme overens med primo- og ultimo-
markedsværdier skal du derfor indberette negative valutakursreguleringer på 
5 mio. kr., da værdien af kontrakten var 20 mio. kr. primo perioden.  

Indberetning på derivatskemaet i fjerde periode 
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Eksempel 9: Fondsterminsforretninger 
Virksomheden indgår i første indberetningsperiode en aftale om at købe en 
aktie over London Stock Exchange, men handlen afvikles først tre måneder 
senere. Den lange periode mellem handlens indgåelse og valørdag gør, at 
aftalen skal indberettes som et derivat. Værdien af derivatet er 0 ved indgå-
elsen, så der er ingen transaktioner i denne periode. 

I anden indberetningsperiode stiger derivatets værdi med 3 mio. kr., fordi 
kursen på aktien er steget. Det skal indberettes som en positiv prisregule-
ring, der forøger markedsværdien. Derivatets værdi er positiv, fordi virk-
somheden nu kan forvente at modtage aktien til en lavere pris end den gæl-
dende aktiekurs. 

Indberetning på derivatskemaet i anden periode 

 
 
I tredje indberetningsperiode fortsætter aktiekursen med at stige, så værdien 
af derivatet stiger med 4 mio. kr. Derudover er der positive valutakursregu-
leringer for 2 mio. kr. Begge dele forøger værdien af derivatet, fordi den af-
talte pris for aktiekøbet nu er 9 mio. kr. lavere end den gældende aktiekurs. 

Indberetning på derivatskemaet i tredje periode 

 
 
I fjerde indberetningsperiode afvikles aktiehandlen, og derfor udløber deri-
vatet. Der er ingen værdireguleringer i perioden. Markedsværdien af deriva-
tet bliver derfor nedbragt til nul ved at indberette en negativ transaktion på 9 
mio. kr. Dette beløb svarer til prisforskellen mellem den aftalte og den aktu-
elle aktiekurs. 

Indberetning på derivatskemaet i fjerde periode 

 
 
Du skal samtidig indberette købet af aktien med en positiv transaktion på 
"Skema AK1: Aktier og andre kapitalandele med ISIN-kode – beholdninger 
og oplysninger". Transaktionen skal opgøres ud fra den aktuelle aktiekurs 
for at sikre, at nettotransaktionerne på de to skemaer tilsammen afspejler 
den faktiske afregningspris. 
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Eksempel 10: Aktiefutures 
Virksomheden indgår en future om at købe en bestemt aktie til en på for-
hånd aftalt pris på et på forhånd aftalt tidspunkt. Aftalen er indgået med en 
amerikansk investeringsforening. Der er daglig mark-to-market-afregning 
(løbende/variable marginbetalinger), og virksomheden stiller 10 mio. kr. i 
kontanter til sikkerhed (initial marginbetaling). 

I løbet af første indberetningsperiode ændrer aktieprisen sig løbende, så der 
dagligt realiseres tab og gevinster. Virksomheden realiserer i alt tab for 7 
mio. kr. og gevinster for 2 mio. kr. Netto betaler den altså 5 mio. kr. i løbet 
af perioden. Det skal indberettes som positive nettotransaktioner på 5 mio. 
kr. og negative prisreguleringer på 5 mio. kr. Det skyldes, at den daglige af-
regning for futures altid vil sikre, at markedsværdien ultimo perioden er nul. 
I hver periode skal du derfor indberette modsatrettede værdireguleringer og 
faktiske betalinger. Når virksomheden modtager penge, skal du indberette 
nettotransaktioner som negative beløb, og når den betaler penge, som posi-
tive beløb. 

Indberetning på derivatskemaet i første periode 

 
 
Den initiale marginbetaling er en deponering af kontanter eller anden sik-
kerhed for at beskytte aftaleparten mod tab ved konkurs. Virksomheden ejer 
fortsat deponeringen, og ved afvikling af kontrakten tilbagebetales den 
(eventuelt efter modregning af skyldig differenceafregning). Den initiale 
marginbetaling skal derfor ikke oplyses på derivatskemaet. Hvis den er i 
form af indskud, indberettes den under "Indskud og valuta" på "Skema LA: 
Tilgodehavender – handelskreditter, koncernlån og andre lån". Virksomhe-
den holder et aktiv over for den enhed, hvor betalingen er deponeret. Ved 
initial marginbetaling i værdipapirer indberettes det på "Skema REPO: Re-
poforretninger og sikkerhedsstillelse". 
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Eksempel 11: Råvarefutures 
Virksomheden indgår en future om at købe olie til en på forhånd aftalt pris 
på et på forhånd aftalt tidspunkt. Aftalen er indgået med en finansiel hjæl-
peenhed i Storbritannien. Der er daglig mark-to-market-afregning (løben-
de/variable marginbetalinger), og virksomheden stiller 5 mio. kr. i kontanter 
som sikkerhed (initial marginbetaling). 

I løbet af første indberetningsperiode ændrer olieprisen sig løbende, så der 
dagligt realiseres tab og gevinster. Virksomheden realiserer i alt tab for 1 
mio. kr. og gevinster for 3 mio. kr. Netto modtager den altså 2 mio. kr. i lø-
bet af perioden. Det skal indberettes som negative nettotransaktioner på 2 
mio. kr. og positive prisreguleringer på 2 mio. kr. Det skyldes, at den dagli-
ge afregning for futures altid vil sikre, at markedsværdien ultimo perioden 
er nul. I hver periode skal du derfor indberette modsatrettede værdiregule-
ringer og faktiske betalinger. Når virksomheden modtager penge, skal trans-
aktioner indberettes som negative beløb, og når den betaler penge, som po-
sitive beløb. 

Indberetning på derivatskemaet i første periode 

 
 
Den initiale marginbetaling er en deponering af kontanter eller anden sik-
kerhed for at beskytte aftaleparten mod tab ved konkurs. Virksomheden ejer 
fortsat deponeringen, og ved afvikling af kontrakten tilbagebetales den 
(eventuelt efter modregning af skyldig differenceafregning). Den initiale 
marginbetaling skal derfor ikke oplyses på derivatskemaet. Hvis den er i 
form af indskud, indberettes den under "Indskud og valuta" på "Skema LA: 
Tilgodehavender – handelskreditter, koncernlån og andre lån". Virksomhe-
den holder et aktiv over for den enhed, hvor betalingen er deponeret. Ved 
initial marginbetaling i værdipapirer indberettes det på "Skema REPO: Re-
poforretninger og sikkerhedsstillelse. 
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Eksempel 12: Renteswaps, valutaswaps og constant maturity swaps 
I første indberetningsperiode indgår virksomheden en renteswap med en 
amerikansk bank. Kontrakten indgås på vilkår, der gør, at værdien af ren-
teswappen er 0 kr. ved indgåelsen. I løbet af perioden ændrer markedsren-
terne sig, så værdien af passivbenet i swappen overstiger værdien af aktiv-
benet med 3 mio. kr. Dvs. at virksomheden står til at tabe 3 mio. kr. på 
swappen. Der er ingen betalinger i perioden. Ændringen i markedsværdien 
skal indberettes som negative prisreguleringer på 3 mio. kr. Dermed bliver 
markedsværdien negativ, hvilket illustrerer, at der nu er tale om et passiv. 

Indberetning på derivatskemaet i første periode 

 
 
I anden indberetningsperiode begynder udvekslingen af rentebetalinger som 
aftalt i kontrakten. Virksomheden betaler 10 mio. kr. og modtager 9 mio. kr. 
Det skal indberettes som en positiv nettotransaktion på 1 mio. kr., som er 
med til at gøre renteswappens værdi mindre negativ. 

Dollarkursen ændrer sig i perioden, så den negative værdi af renteswappen 
forøges med 1 mio. kr. Det skal indberettes som negative valutakursregule-
ringer på 1 mio. kr., da det øger forpligtelsen. 

Indberetning på derivatskemaet i anden periode 

 
 
I tredje indberetningsperiode udløber renteswappen, og der er ingen værdi-
reguleringer. Virksomheden foretager en nettorentebetaling på 3 mio. kr., 
som gør, at værdien af renteswappen slutter på 0 kr. 

Indberetning på derivatskemaet i tredje periode 

 
 
En valutaswap skal behandles på samme måde. De faktiske betalinger skal 
indberettes som transaktioner, mens markedsværdien er nutidsværdien af 
fremtidige betalinger på aktivbenet fratrukket nutidsværdien af fremtidige 
betalinger på passivbenet. 

En constant maturity swap skal også behandles på samme måde. Blot er 
markedsrenten normalt en swaprente med fast løbetid, der fastsættes primo 
hver renteperiode. 
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Eksempel 13: Inflation swaps 
Virksomheden indgår en inflation swap med en amerikansk bank. Der ud-
veksles først betalinger ved aftalens udløb. Der er en hovedstol på 500 mio. 
kr. I kontraktens løbetid tilskrives passivbenet en fast månedlig rente på 0,2 
pct., mens aktivbenet tilskrives udviklingen i indekset US CPI. Renten er 
fastsat, så aftalen har en værdi på 0 kr. ved indgåelsen. Der er ingen betalin-
ger før i sidste indberetningsperiode, hvor swappen afvikles. 

I anden indberetningsperiode er US CPI-indekset steget med 0,4 pct. Der er 
ingen ændringer til den forventede inflation i de kommende perioder. Aktiv-
benets værdi stiger derfor til 502 mio. kr. [500 mio. kr.*1,004]. Passivbenets 
værdi stiger til 501 mio. kr. [500 mio. kr.*1,002], og der er derfor en værdi-
stigning på 1 mio. kr., som du skal indberette som en positiv prisregulering. 
Bemærk, at det er periodens ændring fra primo til ultimo i værdien af hele 
swappen, som skal indberettes.   

Indberetning på derivatskemaet i anden periode 

 
 
I de følgende indberetningsperioder udregnes tilsvarende værdireguleringer 
baseret på udviklingen i værdien af aktiv- og passivbenet. Der udveksles 
først betalinger i den periode, hvor aftalen udløber.  

Antag fx, at udviklingen i inflationsindekset har været højere end forventet, 
så aktivbenet ved udløb har en værdi på 530 mio. kr. I sidste periode stiger 
US CPI med de forventede 0,2 pct., så der er ingen værdiregulering. 

Passivbenets værdi på 512 mio. kr. [500 mio. kr.*(1,02^12)] har været 
kendt, siden kontrakten blev indgået, da den er baseret på en fast rente. In-
flation swappens værdi er derfor 18 mio. kr. [530 - 512 mio. kr.]. Ved udløb 
modtager virksomheden en betaling på denne værdi, som du skal indberette 
som en negativ nettotransaktion, der nedbringer værdien af swappen til 0 kr. 

Indberetning på derivatskemaet i perioden, hvor aftalen udløber 
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Eksempel 14: Total return swaps  
Virksomheden indgår en 3-måneders total return swap med en fransk bank 
for at opnå eksponering mod en beholdning på 1 mia. kr. i en obligation, 
virksomheden ikke selv ejer. Ifølge aftalen modtager virksomheden obliga-
tionens løbende rentebetalinger på 0,3 pct. i de kommende tre måneder. Ved 
aftalens udløb modtager eller betaler virksomheden desuden for obligatio-
nens kursreguleringer, alt efter om den er steget eller faldet i værdi. Som 
modydelse for disse betalinger betaler virksomheden den månedlige Libor-
rente + 0,1 pct. af en fiktiv hovedstol på 1 mia. kr. Aftalens vilkår gør, at 
swappen har en værdi på 0 kr. ved indgåelsen.  

Virksomheden betaler ved aftalens indgåelse en sikkerhedsstillelse på 5 
mio. kr. Den skal ikke oplyses på derivatskemaet. Se evt. eksempel 10 om 
aktiefutures, hvor behandlingen af sikkerhedsstillelse er uddybet. 

I første indberetningsperiode ændrer kursen på den underliggende obligation 
sig ikke. Virksomheden modtager 3 mio. kr., som er den løbende rentebeta-
ling på den underliggende obligationsbeholdning. Samtidig betaler virk-
somheden 4 mio. kr. til den franske bank. Virksomheden har altså en netto-
betaling på 1 mio. kr. i denne periode, som du indberetter som en positiv 
nettotransaktion. Værdien af swappen er i samme periode faldet med 1 mio. 
kr. Det skal indberettes som en negativ prisregulering på 1 mio. kr. Herved 
er swappens værdi ultimo perioden 0 kr. (1 mio. kr. - 1. mio. kr.). 

Indberetning på derivatskemaet i første periode 

 
 
I anden indberetningsperiode er der igen en nettobetaling på 1 mio. kr., som 
du indberetter som en positiv nettotransaktion. I denne periode er værdien af 
swappen øget med 9 mio. kr. Det skal indberettes som en positiv prisregule-
ring. Værdien af swappen ultimo perioden er derfor 10 mio. kr. (1 kr. + 9 
mio. kr.) 

Indberetning på derivatskemaet i anden periode 

 
 
I tredje indberetningsperiode udløber swapaftalen. Virksomheden betaler 
igen en løbende nettobetaling på 1 mio. kr. Værdien af den underliggende 
obligation er steget og giver en kursgevinst på 10 mio. kr., der ifølge aftalen 
udbetales. Samlet set giver det en negativ nettotransaktion på 9 mio. kr. Da 
værdien af swappen primo perioden var 10 mio. kr., skal du indberette nega-
tive prisændringer for 1 mio. kr., som sikrer, at swappens værdi er 0 kr. ul-
timo perioden. 
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Indberetning på derivatskemaet i tredje periode 
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13. Eksempler på indberetning af cash pools 

Eksempel 13.1: Indberetning af cash pools, hvor den indberettende virk-

somhed er en dattervirksomhed i koncernen 

 
INDBERETNING AF CASH POOLS (DATTERVIRKSOMHED) 

En organisation med nedenstående koncernstruktur har en cash pool-konto. Kontoen ad-

ministreres af en engelsk bank, og topkontoen er således hjemhørende i England. Virksom-

hed A, som er en dansk dattervirksomhed i koncernen, har indberetningspligt til National-

banken.  I dette eksempel er det ikke den indberettende virksomhed, der administrerer 

topkontoen. Derfor skal den ikke indberettes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Følgende bevægelser sker i løbet af måneden og skal  indberettes: 

• Den danske virksomhed A har allerede overført 100 mio. kr. til kontoen for den ameri-

kanske virksomhed B. I denne periode overføres yderligere 500 mio. kr.  

• Den amerikanske virksomhed D indsætter 350 mio. kr., heraf 20 mio. kr. på den danske 

konto. 

• Den danske virksomhed A låner 300 mio. kr. fra den tyske modervirksomhed Q. 
 

Vær opmærksom på, at i kolonnen "Koncernrelation" er det den relation, den 

indberettende virksomhed har til den virksomhed, som benytter cash poolen, der skal 

angives.  

Det udfyldte skema for eksemplet (bemærk, at der er flere kolonner i skemaet end vist 

her): 

 

 

Udenlandsk moder Q 

Branche CMZ: Møbelindustri 

Sektor: 1410. Land: DE 

Dattervirksomhed A 

Branche CMZ: Møbelindustri 

Sektor: 1410. Land: DK 

Dattervirksomhed B 

Branche MC1: Reklame 

Sektor: 1410. Land: US 

Dattervirksomhed C 

Branche CMZ: Møbelindustri 

Sektor: 1410. Land: GB 

Dattervirksomhed D 

Branche MC2: Analyse 

Sektor: 1410. Land: US 
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Eksempel 13.2: Indberetning af cash pools, hvor den indberettende virk-

somhed er en modervirksomhed i koncernen 
 
INDBERETNING AF CASH POOLS (MODERVIRKSOMHED) 

En dansk virksomhed Z med nedenstående koncernstruktur har en cash pool-konto. Konto-

en administreres af en engelsk bank, og topkontoen er således hjemmehørende i England. 

Virksomhed Z, som er modervirksomhed i koncernen, har indberetningspligt til National-

banken.  I dette tilfælde skal topkontoen indberettes, da det er et mellemværende med ud-

landet. Træk eller indskud på topkontoen skal indberettes som en kassekredit, da det er 

banken, der er modpart.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virksomhed Z  har primo måneden trukket 500 mio. kr.  på  topkontoen i den engelske 

bank. 

l løbet af månden sker der følgende bevægelser på cash pool-kontoen:  

• Den danske virksomhed Z overfører 200 mio. kr. til en konto i den amerikanske virksomhed 

A. 

• Den amerikanske virksomhed B indsætter 250 mio. kr. på virksomhed Z's konto. 

• Den tyske dattervirksomhed C indsætter 500 mio. kr. på den amerikanske virksomhed A's 

konto. 

• Den tyske virksomhed C indsætter 400 mio. kr. på den danske virksomhed Z's konto. 

 

Den danske koncerns samlede indlån og udlån gennem cash poolen skal altså indberettes 

på samme måde, som hvis der var tale om almindelige ind- og udlån virksomhederne 

imellem. Det er kun de udenlandske virksomheders mellemværender med den danske 

virksomhed, der skal indberettes. Derfor skal overførslen på de 500 mio. kr. mellem 

Tyskland og USA  ikke indberettes.  

Vær opmærksom på, at i kolonnen "Koncernrelation" er det den relation, den 

indberettende virksomhed har til den anden virksomhed, som benytter cash poolen, der 

skal angives.  

Det udfyldte skema for eksemplet (bemærk, at der er flere kolonner i skemaet end vist 

her): 
 

 
 

Modervirksomhed Z 

Branche CMZ: Møbelindustri 

Sektor: 1410. Land: DK 

Dattervirksomhed A 

Branche CMZ: Møbelindustri 

Sektor: 1410. Land: US 

Dattervirksomhed B 

Branche MC1: Reklame 

Sektor: 1410. Land: US 

Dattervirksomhed C 

Branche CMZ: Møbelindustri 

Sektor: 1410. Land: DE 
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14. Eksempler på indberetning af regnskabsoplysninger 

Eksempel 14.1: Indberetning af regnskabsoplysninger på skema EKAb, 

herunder ændring i dattervirksomheders egenkapital som følge af valuta-

kursændringer 
 
UDFYLDNING AF REGNSKABSOPLYSNINGER 

Den danske virksomhed BBB A/S ejer en norsk dattervirksomhed, CCC AS, og skal derfor indbe-

rette oplysninger om CCC på skema EKAb. CCC's regnskab i norske kroner er vist nedenfor. 
 

REGNSKAB 2012 – VIRKSOMHED CCC (UDENLANDSK DATTERVIRKSOMHED) 

Tusinde norske kroner1 
Aktie-
kapital 

Netto-
opskrivning 
efter indre 
værdis  
metode 

Overført 
resultat 

Foreslået 
udbytte I alt 

Egenkapital 1. januar 2012  ....................... 80.000 10.000 10.000 20.000 100.000  
Kapitalforhøjelse/-nedsættelse i årets løb -5.000    -5.000 (1) 
Udloddet udbytte  .....................................    -20.000 -20.000 (2) 
Årets resultat  ............................................  1.000 23.000  24.000 (3) 
Valutakursreguleringer, udenlandske 
dattervirksomheder  ..................................   1.000  1.000 (4) 
Værdireguleringer af sikringsinstrumenter    500  500 (5) 
Tilbageførsel af værdireguleringer af  
sikringsinstrumenter  .................................   -500  -500 (6) 
Foreslået udbytte  ......................................   -10.000 10.000 0 

Egenkapital 31. december 2012  ............... 75.000 11.000 25.000 10.000 100.000 (7) 

 
I løbet af regnskabsåret (2012) er valutakursen på norske kroner steget fra 0,90 til 0,95. I datter-

virksomhedens eget regnskab for 2011 og indberetningen til Nationalbanken (2011) har BBB der-

for brugt 0,90 til at konvertere værdien af CCC's egenkapital. I BBB's indberetning for 2011 var 

CCC's egenkapital ultimo året således 90 mio. kr. (0,9 x 100 mio. n.kr.). I regnskabet for 2012 har 

BBB derimod opgjort værdien af CCC's egenkapital primo til 95 mio. kr. (0,95 x 100 mio. n.kr.).  
 

Indberetning 2012 (udsnit af skema EKAb) 

Bogført 
egen- 

kapital i alt 
primo 

regnskabs- 
året 

Ændringer i egenkapitalen i løbet af regnskabsåret 
Bogført 
egen- 

kapital i alt 
ultimo 

regnskabs- 
året 

Transaktioner med ejer Totalindkomst 

Øvrige  
ændringer i 
egenkapitalen 

Kapital-
ændringer 
netto inkl. 

overkurs ved 
emission 

Udbetalt 
udbytte2 

Årets  
resultat 
efter skat 

Anden total-
indkomst 

90.000 - 4.750 19.000 22.800 950 5.000 95.000 

0,9x100.000 0,95x-5.000 0,95x-20.000 0,95x24.000 0,95x1.000 0,05x100.000 0,95x100.000 

* (1) - (22))  (3)  (4)+(5)+(6) ** (7) 

 
Da "Bogført egenkapital i alt primo regnskabsåret" tager udgangspunkt i den foregående 

indberetnings ultimo, skal virksomhed BBB her indberette 90 mio. kr. (*).. Ændringen på 5 mio. 

kr. (**) i opgørelsen af egenkapital, som følge af valutakursreguleringer, oplyses under "Øvri-

ge ændringer i egenkapital".  

Oplysninger om "Kapitalændringer netto inkl. overkurs ved emission", "Udbetalt udbytte", 

"Årets resultat efter skat" og "Bogført egenkapital i alt ultimo regnskabsåret" kan BBB tage di-

rekte fra regnskabet og konvertere til danske kroner. "Anden totalindkomst" findes som sum-

men af værdi- og valutakursreguleringer af egenkapitalen (-1.250 + 2.000 + 250 = 1.000) og 

konverteres herefter. Bemærk, at valutakursreguleringer af CCC's egne dattervirksomheder 

uden for Norge angives under "Anden totalindkomst" for CCC, mens valutakursreguleringer af 

CCC's egenkapital set fra BBB position angives under "Øvrige ændringer i egenkapitalen". 

1 Indberetningen skal udfyldes i hele danske kroner, ikke tusinder, som det for overskuelighedens skyld er gjort i eksemplet. 
2 Bemærk, at det udbetalte udbytte indberettes uden fortegn.  
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Eksempel 14.2: Indberetning af regnskabsoplysninger på skema EKPb 

 
UDFYLDNING AF REGNSKABSOPLYSNINGER  

Virksomhed A er udenlandsk ejet fra Luxembourg og skal derfor indberette regnskabsoplys-

ninger på skema EKPb.  

 

REGNSKAB 2012 – VIRKSOMHED A 

Tusinde danske kroner1 
Aktie-
kapital 

Netto-
opskrivning 
efter indre 
værdis  
metode 

Overført 
resultat 

Foreslået 
udbytte I alt 

Egenkapital 1. januar 2012  ......................  100.000 30.000 50.000 20.000 200.000  
Kapitalforhøjelse/-nedsættelse i årets løb 10.000    10.000 (1) 
Udloddet udbytte  .....................................     -20.000 -20.000 (2) 
Årets resultat  ............................................   2.000 22.000  24.000 (3) 
Valutakursreguleringer, udenlandske 
dattervirksomheder ..................................    -1.250  -1.250 (4) 
Værdireguleringer af sikringsinstrumenter    2.000  2.000 (5) 
Tilbageførsel af værdireguleringer af  
sikringsinstrumenter  ................................    250  250 (6) 
Foreslået udbytte  .....................................    -15.000 15.000 0 

Egenkapital 31. december 2012 ................  110.000 32.000 58.000 15.000 215.000 (7) 

 

Virksomheden har i løbet af regnskabsåret (2012) skiftet regnskabsprincip, hvilket har givet en 

ændring i opgørelsen af egenkapitalen på 20 mio. kr. (**). Efter de tidligere regnskabsprin-

cipper var egenkapitalen ultimo 2011 således 180 mio. kr. (*), mens egenkapitalen primo 2012 

efter de nye principper er på 200 mio. kr. A's indberetning for 2011 afspejler de gamle regn-

skabsprincipper med en indberettet egenkapital ultimo 2011 på 180 mio. kr. 

 

Indberetning 2012 (udsnit af skema EKPb) 

Bogført 
egen- 

kapital i alt 
primo 

regnskabs- 
året 

Ændringer i egenkapitalen i løbet af regnskabsåret 
Bogført 
egen- 

kapital i alt 
ultimo 

regnskabs- 
året 

Transaktioner med ejer Totalindkomst 

Øvrige  
ændringer i 
egenkapitalen 

Kapital-
ændringer 
netto inkl. 

overkurs ved 
emission 

Udbetalt 
udbytte2 

Årets  
resultat 
efter skat 

Anden total-
indkomst 

180.000 10.000 20.000 24.000 1.000 20.000 215.000 

* (1) - (22))  (3)  (4)+(5)+(6) ** (7) 

 

Da "Bogført egenkapital i alt primo regnskabsåret" skal tage udgangspunkt i den foregående 

indberetnings ultimo, skal virksomhed A her indberette 180 mio. kr. (*).. Ændringen på 20 mio. 

kr. (**) i opgørelsen af egenkapital, som følge af nye regnskabsprincipper, oplyses under "Øv-

rige ændringer i egenkapital".  

Oplysninger om "Kapitalændringer netto inkl. overkurs ved emission", "Udbetalt udbytte", 

"Årets resultat efter skat" og "Bogført egenkapital i alt ultimo regnskabsåret" kan A tage di-

rekte fra regnskabet, mens "Anden totalindkomst" er summen af værdi- og valutakursregule-

ringer af egenkapitalen (-1.250 + 2.000 + 250 = 1.000). 

1 Indberetningen skal udfyldes i hele danske kroner, ikke tusinder, som det for overskuelighedens skyld er gjort i eksemplet. 
2 Bemærk, at det udbetalte udbytte indberettes uden fortegn. 

 



 

15. Eksempel på indberetning af udenlandsk ejet egenkapital i andels-
selskaber 

 
INDBERETNING AF UDENLANDSK EJET EGENKAPITAL I ET ANDELSSELSKAB 

Andelsselskabet ABC har ud over danske andelshavere også en række udenlandske andels-

havere. Disses forholdsmæssige andel af ABC's egenkapital skal indberettes på "Skema 

AKU3: Udstedte aktier og andre kapitalandele, der er ejet af udlændinge – beholdninger". 

Da andelsselskaber normalt bygger på princippet ét medlem – én stemme, vil den enkelte 

andelshaver ikke have bestemmende indflydelse eller kontrol over ABC.  

 

ANDELSSELSKAB ABC 

 Antal Tusinde kroner 

Egenkapital ultimo regnskabsåret 2011  ............................   1.000.000 
Andelshavere i alt  ...............................................................  1.000  

Forholdsmæssig andel af egenkapital fordelt på lande:   
Andelshavere i Danmark (DK)  ............................................  700 700.000 
Andelshavere i Sverige (SE)  ...............................................  250 250.000 
Andelshavere i Norge (NO) .................................................  50 50.000 

 

ANDELSSELSKAB ABC 

 Antal Tusinde kroner 

Andelshavere og egenkapital ultimo regnskabsåret 2011   1.000 1.000.000 
Nettotilgang af nye andelshavere  .....................................  6 3.000 
Egenkapital ultimo januar 2012  .........................................   1.003.000 
Andelshavere i alt  ...............................................................  1.006  

Forholdsmæssig andel af egenkapital fordelt på lande:   
Andelshavere i Danmark (DK)  ............................................  705 702.898 
Andelshavere i Sverige (SE)  ...............................................  253 252.246 
Andelshavere i Norge (NO) .................................................  48 47.857 

  

Følgende bevægelser sker i løbet af perioden og skal indberettes: 
• Der er en nettotilgang på 6 nye andelshavere 

• Der er en tilgang på 5 danske og 3 svenske andelshavere samt en afgang på 2 norske 

andelshavere. 
 
Vær opmærksom på, at i kolonnen "Koncernrelation" er det den relation, den 

indberettende virksomhed har til den  enkelte andelshaver, der skal angives. 

Det udfyldte skema for eksemplet (bemærk, at der er flere kolonner i skemaet end vist 

her): 

 
Udsnit af skema AKU3 
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