Reduktion i danske finansielle aktiver direkte
overfor Rusland og Ukraine i februar
Ultimo februar 2022

Danmarks finansielle aktiver direkte overfor udlandet

TOTAL*
Januar
10,9
8,6

RUSLAND

3,3
RUSLAND
14,1 MIA. KR.

(0,1 PCT.)

2,2 2,2

UKRAINE

4,6 MIA. KR.

Februar

2,4
UKRAINE
4,6 MIA. KR.

14,1 MIA. KR.

9,6

2,3

(0,0 PCT.)

4,1
1,9

9.975
0,3 0,3

MIA. KR.

18,6

MIA. KR.
(0,2 PCT.)
* 4. kvartal 2021

30. marts 2022

Anm. Alle tal er opgjort til markedsværdi, medmindre andet er angivet. Afrunding kan betyde mindre afvigelse i summer og totaler.
Værdier for januar 2022 kan afvige fra tidligere offentliggørelser grundet revisionspolitik. 1
Tallene inkluderer ikke indirekte eksponeringer, dvs. investeringer i Rusland og Ukraine foretaget via andre lande.

Reduktion i danske finansielle aktiver direkte
overfor Rusland i februar 2022

VÆRDI ULTIMO
JANUAR 2022

TRANSAKTIONER

10,9

-0,1

9,6

-2,6

VÆRDIÆNDRINGER

-2,3

VÆRDI ULTIMO
FEBRUAR 2022

8,6

-3,7

TOTAL

TOTAL

VÆRDI ULTIMO
JANUAR 2022

VÆRDI ULTIMO
FEBRUAR 2022

22,8

14,1

3,3

MIA. KR.
2,2

-0,0

-0,0

MIA. KR.

2,2

30. marts 2022

Anm. Alle tal er opgjort til markedsværdi, medmindre andet er angivet. Afrunding kan betyde mindre afvigelse i summer og totaler.
Værdier for januar 2022 kan afvige fra tidligere offentliggørelser grundet revisionspolitik. 2
Tallene inkluderer ikke indirekte eksponeringer, dvs. investeringer i Rusland og Ukraine foretaget via andre lande.

Reduktion i danske finansielle aktiver direkte
overfor Ukraine i februar 2022

VÆRDI ULTIMO
JANUAR 2022

2,4

4,1

TRANSAKTIONER

-0,0

-0,1

VÆRDIÆNDRINGER

-0,1

-2,1

VÆRDI ULTIMO
FEBRUAR 2022

TOTAL

TOTAL

VÆRDI ULTIMO
JANUAR 2022

VÆRDI ULTIMO
FEBRUAR 2022

6,9

4,6

2,3

1,9

MIA. KR.
0,3

-0,0

-0,0

MIA. KR.

0,3

30. marts 2022

Anm. Alle tal er opgjort til markedsværdi, medmindre andet er angivet. Afrunding kan betyde mindre afvigelse i summer og totaler.
Værdier for januar 2022 kan afvige fra tidligere offentliggørelser grundet revisionspolitik. 3
Tallene inkluderer ikke indirekte eksponeringer, dvs. investeringer i Rusland og Ukraine foretaget via andre lande.

Størstedelen af Danmarks direkte investeringer
overfor Rusland og Ukraine skete via andre lande
Ultimo februar 2022

STATISTISK METODE

DIREKTE FRA
DANMARK

VIA ANDRE
LANDE

76,2

RUSLAND

Januar
10,9 8,6

?

I overensstemmelse med internationale
statistikmanualer består opgørelsen af værdien af
investeringer i Rusland og Ukraine via andre lande
(første investeringslande) primært af den historiske
kostpris fra holdingselskaberne i første
investeringslands regnskaber, samt opsparet resultat
og indskudt kapital siden erhvervelsen. I det
omfang, at omsætning og overskud i virksomheder i
det ultimative investeringsland ændrer sig markant i
enten op- eller nedadgående retning afspejles det
ikke i den regnskabsmæssige (historiske) kostpris.

Februar

UKRAINE

2,4 2,3

4,6

?

Nationalbanken har ikke siden seneste opgørelse
modtaget nye oplysninger vedrørende de indirekte
investeringer. I lyset af det kraftige fald i værdien af
russiske rubler og de omfattende sanktioner som
følge af krigen opdateres opgørelsen fra januar
derfor ikke.

30. marts 2022

Anm. Alle tal er opgjort til markedsværdi, medmindre andet er angivet. Afrunding kan betyde mindre afvigelse i summer og totaler.
Værdier for januar 2022 kan afvige fra tidligere offentliggørelser grundet revisionspolitik. 4

