
NOTAT 
 

Side 1 af 3 

REVISION AF DANMARKS AKTIVER OG PASSIVER 
OVER FOR UDLANDET VED 
OFFENTLIGGØRELSEN AF 2. KVARTAL 2014  
 

 

I forbindelse med offentliggørelsen af Danmarks aktiver og passiver over 

for udlandet for 2. kvartal 2014 er datagrundlaget blevet revideret tilba-

ge til og med 4. kvartal 2011 . Offentliggørelsen markerer også overgan-

gen til nyt metodegrundlag baseret på 6. version af IMF's betalingsbalan-

cemanual. Metodeændringen er ført tilbage til 1. kvartal 2005 og behand-

les i sidste afsnit. Der er oprettet nye tabeller i Statistikbanken, én med 

øget detaljeringsgrad for sektor-, instrument- og landefordeling (DNKAP) 

i overensstemmelse med den nye manuel, og en reduceret tabel med fo-

kus på hovedserierne (DNKAPK). De gamle tabeller vil ikke længere blive 

opdateret. 

 Revision af Danmarks aktiver og passiver Figur 1  

 

 

 

 

Anm.: Revisioner i forhold til tal offentliggjort 30 juni 2014. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 

 

 

                                                   
  For 4. kvartal 2009 er der ydermere foretaget en ekstraordinær revision i forbindelse med identificerede fejl.  
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I forhold til den hidtidige offentliggørelse er Danmarks nettoformue ju-

steret ned med 40 mia. kr. Af den samlede revision af nettoformuen skyl-

des de 28 mia. kr. revision af datagrundlaget og de 12 mia. kr. ændret 

opgørelsesmetode.  

REVISIONER SOM FØLGE AF REVIDERET DATAGRUNDLAG 

Hovedparten af revisionen kan henføres til direkte investeringer og akti-

er, hvor nettoaktiverne for 1. kvartal 2014 er ændret med henholdsvis 19, 

og -39 mia. kr. Revisionen på direkte investeringer skyldes, at vi har ind-

arbejdet nye oplysninger fra de indberettende virksomheder baseret på 

årsregnskaber for 2013. De tidligere tal var hovedsageligt baseret på 

fremskrivninger fra regnskabsåret 2012.   

 Revisioner af nettoformuen fordelt på post Tabel 1  

  Direkte 
investe-

ringer 

Aktier Obliga-
tioner 

Finan-
sielle 
deri-
vater 

Andre 
investe-

ringer 

Reserve-
aktiver 

I alt 

2011 12 0 0 0 -13 0 -1 

2012 -8 -2 8 13 -13 0 -2 

2013 4 -6 -5 -3 0 0 -10 

2014, 1. kvt. 19 -39 0 -5 -14 0 -40 
 

 

 Anm.: For 2011-13 er opgørelsen ultimo 4. kvartal. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 

 

For aktiernes vedkommende er der tre kilder til revision. Korrektioner til 

tidligere månedsindberetninger bidrager med 5 mia. kr., mens indberet-

ninger fra selskaber, der kun indberetter årligt, bidrager med yderligere 

5 mia. kr. Endelig er der sket omklassificering fra aktier (porteføljeinve-

steringer) til direkte investeringer (egenkapital) for 10 mia. kr.  De reste-

rende revisioner kan hovedsageligt tilskrives, at vi har indarbejdet nye 

oplysninger om MFI-sektorens obligationsbeholdning og revideret forsik-

rings- og pensionsselskabernes beholdning af finansielle derivater.  

REVISIONER SOM FØLGE AF NY METODE 

Overgangen til 6. udgave af IMF's betalingsbalancemanual medfører kun 

en enkelt ændring, der påvirker Danmarks nettoaktiver over for udlandet. 

Tildelte SDR (særlige trækningsrettigheder hos IMF) har tidligere kun op-

trådt på aktivsiden, idet ingen modsatrettede forpligtelser (lån) blev po-

steret. Dette er ændret, så SDR fortsat posteres på aktivsiden, mens det 

tilhørende lån fra IMF nu posteres som et passiv over for udlandet under 

andre investeringer. Manualændringen medfører, at nettoformuen i 1. 
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kvartal 2014 nedbringes med 12 mia. kr., og har som illustreret nedenfor 

begrænset effekt på de historiske tal før 2009. 

 Revision af historiske data Figur 2  

 

 

 

 

Anm.: Revisionen af 2009 kan ikke udelukkende henføres til metodeændring. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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