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Siden 2010 har erhvervsvirksomhederne øget deres indtjeningsoverskud, mens de samtidig har været 
tilbageholdende med at investere i produktionsapparatet. Det har resulteret i en akkumuleret 
nettoopsparing på over 300 mia. kr., som de har anvendt til at nedbringe gæld og øge deres finansielle 
investeringer. 
 
Frem til midten af 2011 brugte virksomhederne især indtjeningsoverskuddet til at nedbringe gælden. 
Siden da er deres fokus i højere grad vendt mod at investere i aktier i primært udenlandske 
virksomheder samt i danske investeringsforeningsbeviser. Endvidere er virksomhederne i varierende 

omfang fortsat med at nedbringe deres passivside, særligt kortfristede lån, udstedte aktier og 
finansielle afledte instrumenter. 

Erhvervsvirksomhedernes reale investeringer, indtjeningsoverskud og finansielle 

transaktioner 

 

Anm.: Ekskl. transaktioner i sektorinterne lån og handelskreditter. 

 

 



Udvalgte finansielle og ikke-finansielle poster for husholdninger og 
erhvervsvirksomheder 

Løbende priser, Mia.kr. 4. kvt. 12 1. kvt. 13 2. kvt. 13 3. kvt. 13 

Husholdninger 

Ikke-finansielle poster 1 
    

- Disponibel bruttoindkomst 
(B.6g) 

227 236 240 219 

- Korr. for ændr. 

pensionskasseres. (D.8) 

13 7 9 8 

- Forbrugsudgift (P.3) 234 224 228 220 

- Bruttoopsparing (B.8g) 
[B.6g+D.8-P.3] 

5 19 21 6 

- Faste bruttoinv. mv. 
(P.51+P.53) 

20 18 20 19 

Nettofordringserhvervelse, 
(B.9/BF.9) 

-13 -3 0 -8 

Transaktioner 
    

- Finansielle aktiver, samlet 14 10 -4 -38 

-- Værdipapirer (F.3+F.5) -7 -19 -6 -15 

-- Forsikringstekniske reserver 
(F.6) 

9 14 -3 0 

- Finansielle passiver, samlet 27 13 -4 -30 

-- Korte lån (F.41) -2 -2 2 1 

-- Lange lån (F.42) 0 0 4 5 

--- heraf realkreditlån 7 2 8 8 

Omvurderinger 
    

- Finansielle aktiver, samlet 74 147 -92 114 

-- Værdipapirer (F.3+F.5) 41 114 -46 106 

-- Forsikringstekniske reserver 
(F.6) 

34 34 -46 7 

- Finansielle passiver, samlet 1 2 -7 -2 

-- Realkreditlån 0 1 -5 -8 

Beholdninger 
    

Finansielle aktiver, samlet 5.021 5.172 5.077 5.152 

Finansielle passiver, samlet 2.734 2.746 2.734 2.700 

Nettoformue (BF.90) 2.287 2.426 2.343 2.452 

Erhvervsvirksomheder 

Ikke-finansielle poster 
    

- Bruttoopsparing (B.8g) 78 53 77 86 

- Faste bruttoinv. mv. 
(P.51+P.53) 

47 44 48 47 

- Lagerforøgelse (P.52) -9 4 -1 8 

Nettofordringserhvervelse, 
(B.9/BF.9) 

42 6 31 33 

Finansielle transaktioner 
    

- Finansielle aktiver, samlet 48 2 25 29 



- Finansielle passiver, samlet 7 -4 -6 -4 

-- Egenkapital (F.5) 12 8 -4 -15 

-- Obligationer (F.31+F.32) 7 -5 1 0 

-- Lån (F.4) -40 34 0 34 

--- heraf sektorinterne lån -32 35 2 31 
1Kilde: Danmarks Statistik, Kvartalsvise sektorregnskaber. 
Anm.: Bemærk, at efterlønsudbetaling på omkring 20 mia. kr. i 2. kvt. 2012 og 6 mia. kr. i 3. kvt. 
2012 er klassificeret som en kapitaloverførsel (D.9), hvorfor beløbet ikke fremgår i disponibel 
bruttoindkomst (B.6g) og bruttoopsparing (B.8g) for husholdningerne. 

 

Yderligere information 

• Kilder og metoder. 

• Færdige tabeller (Udvalgte tidsserier for statistikken) og Statistikbanken (Nationalbankens samlede 

finansielle statistik). 

• Udgivelseskalender. 

• Henvendelse: Stinne Skriver Jørgensen , tlf. 33 63 68 34 eller Heidi Regina Schröder tlf. 33 63 68 
68. 

• Stat-ordbog, der præciserer udtryk og begreber i forbindelse med diverse økonomisk-statistiske 
manualer. 

• Kvartalsvise finansielle konti er revideret tilbage til 4. kvartal 1998, hvor opgørelsen af gæld mellem 
ikke-finansielle selskaber er revideret som følge af omklassificering af op imod 50.000 virksomheder i 
Danmarks Statistiks Erhvervsregister. For yderligere information se venligst Revisionsnote. Revisioner 
fra 2010 og frem kan primært henføres til reviderede tal fra de Kvartalsvise sektorregnskaber samt 
opdaterede tal fra de Kvartalsvise offentlige finanser. Se evt. også Revisionspolitik og Revisionscyklus. 

• Der sikres løbende konsistens med de kvartalsvise ikke-finansielle sektorkonti, som Danmarks 

Statistik offentliggør. De afstemningsbeløb, der er en direkte følge af denne sammenhæng, kan ses 
her. 

• Fra og med 1. kvartal 2013 inkluderer Kvartalsvise finansielle konti sektorinterne lån mellem ikke-
finansielle selskaber. For yderligere information se Indarbejdelse af gæld mellem ikke-finansielle 
selskaber og Opgørelse af ikke-finansielle selskabers sektorinterne lån. 
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