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FINANSIELLE KONTI,  2.  KVARTAL 2020 

Danskernes formue gen-
vandt meget af det tabte 

De danske husholdningers finansielle nettoformue 

voksede i 2. kvartal med 380 mia. kr. Dermed er 72 

pct. af det markante tab i 1. kvartal på 525 mia. kr. 

genvundet samlet set. Husholdningernes finansielle 

nettoformue er opgjort til 5.272 mia. kr. ved udgan-

gen af 2. kvartal. 

Pensionsformuen tilbage på før-corona-niveau  

Pension fylder meget i husholdningernes finansielle 

formuer. I 1. kvartal led danskernes pensionsformue 

et knæk på samlet 197 mia. kr. Det tabte er dog gen-

vundet godt og vel i løbet af 2. kvartal, hvor værdien 

af danskernes pensionsformue er vokset med 208 

mia. kr. 

Værdipapirer stadig nede med 181 mia. kr. 

Værdien af danskernes beholdning af værdipapirer i 

form af aktier, obligationer og investeringsfor-

eningsbeviser blev i 2. kvartal øget med 207 mia. kr. 

Det er noget mindre end reduktionen i 1. kvartal, 

som var på 388 mia. kr., og skyldes især et begræn-

set comeback i værdien af unoterede aktier
1
.  

Formue og gæld varierer på tværs af husholdninger 

Den gennemsnitlige finansielle nettoformue for en 

dansk husstand er 1,93 mio. kr. Dog vil den typiske 

danske husholdning - og dermed de fleste hushold-

ninger - have en lavere finansiel formue, mens en 

mindre del af husholdningerne vil have en større 

formue. Derudover vil de fleste husholdningers gæld 

til banker og realkreditinstitutter modsvares af vær-

dien af deres reale aktiver, især i form af fast ejen-

dom.  

Samarbejde om finansielle konti 

Med denne offentliggørelse opgøres finansielle konti 

i et samarbejde mellem Danmarks Nationalbank og 

Danmarks Statistik. Samarbejdet har til formål at sik-

re konsistens og kvalitet af opgørelsen af finansielle 

konti. Læs mere om, hvordan ændringerne påvirker 

tallene her (link). 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 

1
  Markedsværdien af unoterede aktier er ikke direkte observerbar, og 

bliver derfor opgjort på baggrund af en beregning af kurs/indre værdi 

baseret på markedsværdien af noterede aktier. Værdien af de virk-

somheder, som ligger til grund for beregningen af kurs/indre værdi, 

er i 2. kvartal 2020 steget mindre end de noterede aktier. Ydermere 

beregnes markedsværdien af de unoterede aktier med en likviditets-

faktor på 0,9, da disse aktier ikke handles så ofte som de noterede ak-

tier. 

 Delvist comeback til de danske husholdningers 

finansielle nettoformue 
  

 

 

 

 

Anm.: Finansiel nettoformue er opgjort som værdien af de finan-

sielle aktiver fratrukket gæld. Pensionsformuen er opgjort 

før skat. 
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Pension Værdipapirer Indskud
Andre fin. aktiver Gæld Nettoformue
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4. kvt. 2019 1. kvt. 2020 2. kvt. 2020

5.418
4.892
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Finansielle%20konti%20-%20kvartalsvise/Nyt%20samarbejde%20mellem%20Nationalbanken%20og%20Danmarks%20Statistik%20om%20det%20finansielle%20nationalregnskab.pdf
https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2020/Finansielle_konti_20200930.aspx

