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I juni 2015 offentliggøres en række delkomponenter fra husholdningernes 

samlede balance på individniveau. Summeres der over de forskellige in-

strumenter i den nye offentliggørelse, vil det være nærliggende at sammen-

ligne tallene med, hvad der opgøres i bl.a. nationalregnskabets sektorop-

gørelse. Det er dog vigtigt at understrege, at der er væsentlige forskelle 

mellem disse størrelser, som vil blive gennemgået i det følgende. 

 Sammenligning af husholdningernes balance mellem 
nationalregnskab og individstatistik 

Figur 1  

 

 

 

 

 

 

Anm.:     Der er ikke  opgjort pensionsformuer for perioder før 2014 i individstatistikken, derfor bruges der 

for denne post også tal fra finansielle konti ultimo 2014. Tjenestemandspensionsformuen er ikke 

medtaget i grafen, da den ikke indgår i finansielle konti opgørelsen. 

Kilde: Danmarks Nationalbank - kvartalsvise finansielle konti; Danmarks Statistik - forskerservice 
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De overordnede forskelle ved sammenligning af husholdningernes finan-

sielle formuer fra nationalregnskabet og individstatistikken ses i figur 1. 

Der er således forskelle i afgrænsningen af indhold, i metoder og defini-

tioner af instrumenter samt i population.  

For nærmere at belyse de opgørelsesmæssige forskelle mellem national-

regnskabet og individstatistikken opsummeres der i tabel 1 hvilke del-

komponenter, der er omfattet af henholdsvis husholdningernes individ-

baserede formuestatistik samt de kvartalsvise og årlige finansielle konti.1 

Som det fremgår af tabellen, er det ikke muligt at konstruere husholdnin-

gernes fulde nationalregnskabsmæssige balance på individniveau, lige-

som individstatistikken fx også medtager formueværdien af tjeneste-

mandspensioner, som ikke indgår i nationalregnskabsopgørelsen. 

I tabel 1 er der endvidere kommenteret på sammenligneligheden mellem 

individopgørelsen og de nationalregnskabsmæssige opgørelser. I de føl-

gende to afsnit uddybes kommentarerne opdelt i henholdsvis: 

1) de afgrænsningsmæssige forskelle mellem husholdningernes balance i 

individstatistikken og finansielle konti.  

2) de metodemæssige og definitoriske forskelle.  

Nummereringen refererer til posterne i tabel 1. I sidste afsnit af notatet 

gennemgås de populationsmæssige forskelle. 

AFGRÆNSNING  

1. De væsentligste poster på den finansielle aktivside, der ikke indgår i 

individstatistikken, er husholdningernes kontantbeholdning, forsikrings-

tekniske reserver (skadesforsikring) samt unoterede aktier og andre ejer-

andelsbeviser. I nationalregnskabets finansielle konti beløber kontantbe-

holdningen for danske husholdninger sig til ca. 40 mia. kr. ultimo 2013. 

De forsikringstekniske reserver fra skadesforsikring beløber sig til mellem 

66 mia. kr. og 96 mia. kr.2 Og endeligt beløber de unoterede aktier og 

andre ejerandelsbeviser sig til mellem 690 mia. kr. og 948 mia. kr. Sidst-

nævnte post er den væsentligste kilde til forskellen mellem finansielle ak-

tiver i nationalregnskabet og individstatistikken.  

                                                   
1
 Der er metodemæssige forskelle i opgørelserne af kvartalsvise og årlige finansielle konti, hvorfor beholdninger-

ne ultimo 2013 ikke er identiske. Der arbejdes på, at de to systemer for finansielle konti ensrettes, så der på 

sigt kommer konsistens mellem kilder og metode, og diskrepanserne derved mindskes/forsvinder. 2
 Se fodnote 1. 
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 Differencer mellem individstatistik og nationalregnskabet, mia. kr. ultimo 2013 Tabel 1  

 

 

 

 Anm.: *) Pensionstal for ultimo 2014. **) Indgår i akkumulations- og statuskonti, ikke i finansielle konti.  

Kilde: Danmarks Nationalbank - kvartalsvise finansielle konti; Danmarks Statistik – årlige finansielle konti og forskerservice 
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2. Sammenlignes de reale aktiver i nationalregnskabets akkumulations- 

og statuskonti med individstatistikken, er den eneste sammenlignelige 

post boligformuen. Alle andre poster i akkumulations- og statuskonti re-

laterer sig ikke til husholdningerne som forbrugere, men til husholdnin-

gerne som erhvervsdrivende og kan ikke sammenlignes med tallene i in-

dividstatistikken (se neden for om forskelle i population). 

METODE 

3. Investeringsforeningsbeviser i nationalregnskabet er samlet under én 

post. I individstatistikken afhænger placeringen af de forskellige investe-

ringsforeningsbeviser af, hvad det underliggende aktiv er. Er det obliga-

tionsbaserede afdelinger, placeres beviserne under obligationer, ellers 

placeres de under aktier.  

4. Pensionsformuen i pengeinstitutter og hos LD indgår ikke som pensi-

onsaktiver i nationalregnskabet, men som indskudsaktiver. I individstati-

stikken indgår begge størrelser modsat som en del af husholdningernes 

pensionsformue. Pensionsformuen i pengeinstitutter og LD beløber sig til 

537 mia. kr. ultimo 2014. 

5. Individstatistikkens kildegrundlag omfatter ikke oplysninger om hus-

holdningernes øvrige aktiver og tilgodehavender. Dette drejer sig om 

mellem 33 mia. kr. og 92 mia. kr.3 

6. Forskellen i pensionsformuen i pensionsselskaber ekskl. pengeinstitut-

ter skyldes, at der i nationalregnskabet tages udgangspunkt i regnskabs-

poster, der er relateret til pensionsprodukter, men hvor der kan indgå 

risikodækning. Denne risikodækning indgår ikke i individstatistikken. 

Endvidere indeholder regnskabsposterne også pensionsformue for pen-

sionsselskabernes udenlandske kunder, som heller ikke indgår i individ-

statistikken.  

7. Markedsværdien for boliger i nationalregnskabet er defineret ved 

værdien af bygninger til genanskaffelsesprisen korrigeret for afskrivnin-

ger og indeholder ikke værdien af jord. I individstatistikken er markeds-

værdien for en ejendom opgjort som den pris, det forventes, at ejen-

dommen kan sælges for på det frie marked og er en samlet pris for både 

jord og bygning. Derved er individstatistikken ikke direkte sammenligne-

lige med nationalregnskabet. Opgørelsen i nationalregnskabet vil dog 

blive ændret i 2016, så den følger samme metode som benyttet i individ-

statistikken. 

                                                   
3
 Se fodnote 1. 
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8. I individstatistikken er realkreditgælden opgjort til 1.735 mia. kr., hvor 

den i finansielle konti er opgjort til 1.801 mia. kr. Forskellen her skydes en 

forskel i populationsafgrænsningen, der gennemgås nedenfor.  

Gæld i pengeinstitutter dækker til gengæld bredere i individstatistikken, 

da den her, udover at dække over gæld til pengeinstitutter, også dækker 

gæld til hypotekbanken, pensionskasser, forsikrings- og finansieringssel-

skaber, kontokortordninger og studiegæld i pengeinstitut.  

9. Individstatistikkens kildegrundlag omfatter ikke oplysninger om hus-

holdningernes øvrige passiver og udeståender. Dette drejer sig om mel-

lem 247 mia. kr. og 276 mia. kr. ultimo 2013.4  

FORSKELLE I POPULATION 

I nationalregnskabet er husholdninger defineret som 'enkeltpersoner el-

ler grupper af enkeltpersoner både i deres egenskab af forbrugere og i 

deres egenskab af erhvervsdrivende'. I individstatistikken er populatio-

nen defineret ved et individ, der har haft bopæl i Danmark ultimo året, og 

som indgår i befolkningen (har gyldigt cpr-nummer). Det betyder, at der 

kun medtages formue og gæld for personer, hvor skatteindberetningen 

indeholder et cpr-nummer og ikke et cvr-nummer, hvormed en del en-

keltmandsvirksomheder ikke er taget med i individstatistikken. 

                                                   
4
 Se fodnote 1. 


