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Sammenhæng mellem 
beholdninger og 
transaktioner 

I tabel 1 er udviklingen i beholdningen af 

direkte investeringer fra primo til ultimo opgjort 

på resultatet i datterselskaberne, nye 

investeringer i udlandet og værdireguleringer 

mv. for perioden 2015-17. Primobeholdningen 

vil altid svare til ultimo året før. Langt 

hovedparten af egenkapitalinvesteringer består 

af helejede dattervirksomheder, hvor værdien 

opgøres som den bogførte egenkapital 

omregnet til danske kroner. For udenlandske 

datterselskaber, eksempelvis en 

produktionsenhed i udlandet, øges selskabets 

egenkapital med den del af resultatet i 

selskabet, som ikke udloddes som udbytte. I 

2017 var resultatet i de udenlandske 

datterselskaber 76,8 mia. kr., hvoraf 52,9 mia. 

kr. blev udloddet til de danske ejere. De 

resterende 24 mia. kr. forblev i de udenlandske 

selskaber og var med til at øge 

egenkapitalinvesteringerne. 

Egenkapitalinvesteringer brutto måler tilgangen 

af investeringer, enten kapitalforhøjelser, 

etablering af nye selskaber eller opkøb af 

selskaber. Tilbageførsler er salg eller reduktion 

af egenkapitalen. Trækker man tilbageførsler fra 

bruttoinvesteringerne, får man 

nettoinvesteringerne for et givent år. I 2017 

foretog danske virksomheder 

bruttoinvesteringer for 122,8 mia. kr., mens der 

blev tilbageført investeringer for 105,8 mia. kr.  

 

 

 

 

 Direkte investeringer – dekomponering 
af årets bevægelser 

Tabel 1  

 Beløb i mia. kr.  Danske egenkapital-
investeringer i udlandet 

Egenkapital   2015 2016 2017 

Egenkapital primo   871,2 995,9 1.060,7 

Resultat i datterselskab + 75,6 74,9 76,8 

Heraf udloddet resultat - 67,3 67,9 52,9 

Geninvesteret indtjen. = 8,3 7,0 24,0 

Egenkapitalinvest. brutto + 108,3 77,2 122,8 

Tilbageførsler - 42,8 28,5 105,8 

Egenkapitalinvest. netto = 65,5 48,7 16,9 

Valutakursreguleringer + 32,5 -8,4 -49,7 

Øvrige værdiændringer + 18,6 17,5 48,5 

Værdiændringer i alt = 51,0 9,1 -1,1 

Egenkapital ultimo   995,9 1.060,7 1.100,5 

  Danske koncernlån mv. 
i udlandet 

Koncernlån mv.   2015 2016 2017 

Koncernlån mv. primo   153,5 139,8 157,6 

Handelskreditter + 8,0 6,1 -0,1 

Andre mellemværender + 0,5 0,5 1,9 

Koncernlån + -20,9 4,3 15,1 

Koncernlån mv. i alt = -12,4 10,9 16,9 

Valutakursreguleringer + 5,4 -2,3 -5,0 

Øvrige værdiændringer + -6,8 9,3 -7,5 

Værdiændringer i alt = -1,4 7,0 -12,4 

Koncernlån mv. ultimo    139,8 157,6 162,1 
 

 

 Anm.: Opgjort efter et retningsprincip ekskl. 

gennemløbsholdingselskaber. Transaktioner publiceres i 

den kvartalsvise statistik for direkte investeringer. Tallene 

i tabellen ovenfor indeholder revisioner af direkte 

investeringer, som først publiceres i den kvartalsvise 

statistik til november. 

 

Egenkapitalinvesteringerne er derfor øget med 

16,9 mia. kr. netto, hvilket er med til samlet set 
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at øge værdien af danske investeringer i 

udlandet. 

Ud over resultat i dattervirksomheder og 

nettoinvesteringer påvirkes beholdningen af 

udviklingen i valutakursen. I 2017 blev den 

danske krone således styrket over for en række 

valutaer, hvilket reducerede kroneværdien af 

danske egenkapitalinvesteringer med 49,7 mia. 

kr. 

Øvrige værdireguleringer dækker over 

prisændringer ved køb/salg af kapitalandele 

(egenkapital), prisændringer ved op-

/nedskrivning af egenkapital mv.1 samt rettelse 

af fejlrapporterede værdier. Prisændringer ved 

køb/salg af en virksomhed afspejler den forskel, 

der er mellem den bogførte egenkapital i et 

selskab, som er den værdi, investeringen 

opgøres til løbende, og markedsværdien af 

selskabet, som købs- eller salgsprisen afspejler. 

 Prisregulering ved køb/salg af 
kapitalandel 

Figur 1  

 

 

 

 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
 

Markedsværdien af egenkapital er i de fleste 

tilfælde væsentligt højere end den bogførte 

værdi, og derfor vil et salg af et aktiv give en 

positiv prisændring og et køb en negativ 

prisændring, da købet efterfølgende opgøres i 

statistikken til bogført værdi.  
 

1
 Nationalbankens opgørelse af direkte investeringer er baseret på 

direkte rapportering fra de største danske virksomheder, som 

tilsammen står for langt hovedparten af indadgående og udadgående 

direkte investeringer. En stor del af de små og mellemstore 

virksomheder indberetter ikke direkte, men dækkes via en opregning 

baseret på regnskabsoplysninger fra Bureau van Dijk. 

 

 

 


