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Der offentliggøres i september 2020 kvartalsvise finansielle konti opgjort 

på baggrund af et nyt fælles system for finansielle konti (FSFK), der er 

udarbejdet som et samarbejde mellem Danmarks Statistik og Danmarks 

Nationalbank.  Offentliggørelsen baseret på FSFK i september 2020 er lig 

tidligere offentliggørelser opgjort efter den gældende europæiske natio-

nalregnskabsmanual (ESA2010) tilbage til og med 1. kvartal 2017. 

Sammenlignet med tidligere offentliggørelser baserer det nye FSFK på 

nye afstemningsprincipper og metoder med datainput ført tilbage til 1. 

kvartal 2017. De nye afstemningsprincipper og metoder danner grundla-

get for en forbedring af de metoder der tidligere har været anvendt til 

opgørelsen af finansielle konti. Blandt de største metodemæssige æn-

dringer kan næves at det nye system anvender afstemte tal fra betalings-

balancestatistikken
1
 og prioriterer denne kilde på alle skæringer hvor der 

foreligger et bud. Dette gøres for at sikre konsistens til betalingsbalancen 

samt Danmarks aktiver og passiver overfor udlandet. Derudover bliver 

finansielle konti for offentlig forvaltning og service beriget med informa-

tion fra statistikken for monetære finansielle institutioner, værdipapirsta-

tistikken samt betalingsbalancestatistikken. Som for betalingsbalancesta-

tistikken prioriteres finansielle konti for offentlig forvaltning og service på 

alle skæringer hvor der foreligger et bud. Prioriteringen af denne kilde 

sikrer konsistens til Government Finance Statistics. Slutteligt har det nye 

FSFK ensrettet princippet for afstemning af Nettorfordringserhvervelsen 

således at afstemningen er ens på tværs af sektorer
2
. Lig tidligere offent-

liggørelser er data afstemt op mod den gældende opgørelse for Dan-

marks aktiver og passiver overfor udlandet samt Danmarks Statistiks of-

fentliggjorte data for de enkelte sektorers nettofordringserhvervelser.  

                                                   

 

1
 Der stemmes op mod Betalingsbalancens løbende poster 

2
 Størrelsen af NFE-afstemningen kan forespørges 
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De nævnte afstemningsprincipper og metodeændringer giver generelt 

ikke anledning til store forskelle mellem offentliggørelsen baseret på det 

nye FSFK-system og de tidligere kvartalsvise offentliggørelser. De største 

beholdningsmæssige ændringer opstår via regnskabsblokken, der bl.a. 

dækker ikke-finansielle virksomheder og på instrumentet; "andre ikke be-

talte mellemværende". Disse forskelle er beskrevet i flere detaljer neden-

for. Derudover beskrives fremadrettede tiltag, der vil kunne sikre en yder-

ligere forbedring af datakvaliteten i opgørelsen af finansielle konti.  

MERE DETALJEREDE REGNSKABSOPLYSNINGER 

I det nye FSFK er ikke-finansielle selskaber samt OFI-sektoren
3
 dækket af 

regnskabsoplysninger. Oplysningerne fra selskabernes individuelle regn-

skaber bliver beriget med bl.a. erhvervsregisteret for at forbedre infor-

mationen om modsektoren til regnskabets poster. Det er særligt denne 

berigelse, der adskiller offentliggørelsen af finansielle konti i det nye FSFK 

fra tidligere offentliggørelser.  

Berigelsen fra erhvervsregisteret betyder at regnskabsblokken i det nye 

FSFK har et bud på modsektoroplysninger hvorimod tidligere offentlig-

gørelser ikke indeholdt en lige så fyldestgørende information. Det nye 

FSFK har derfor bud på skæringer der ikke tidligere har været dækket af 

modsektoroplysninger. Berigelsen fra erhvervsregisteret betyder bl.a. at 

modsektorfordelingen for instrumentet "unoterede aktier" ændres i 

overgangen fra det gamle til det nye system som illustreret i Figur 1. Fi-

gur 1 illustrerer, hvordan det nye FSFK fordeler en større del af behold-

ningen af instrumentet "unoterede aktier" udstedt af ikke-finansielle sel-

skaber og OFI-sektoren til primært OFI-sektoren, udlandet samt hushold-

ninger og en mindre del til ikke-finansielle selskaber. Lignede forskelle 

mellem det nye FSFK og tidligere offentliggørelser opstår for virksomhe-

dernes gæld. Også her skyldes forskellene at det nye FSFK anvender 

regnskabsoplysninger samt oplysninger fra erhvervsregisteret til modsek-

torfordeling af lån.  

                                                   

 

3
 OFI-sektoren består af Andre finansielle formidlere, Finansielle hjælpeenheder og Koncerntilknyttede finansiel-

le institutioner og pengeudlånere. 
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 Modsektorfordeling af 
regnskabsblokken 

Figur 1  

 

 

 

 

Anm.: Figuren viser hvorledes den procentvise modsektorforde-

ling for unoterede aktier fordeles i det nye FSFK (blå) 

sammenlignet med tidligere offentliggørelser (lilla). Figu-

ren viser et udsnit af modsektorfordelingen for passivsiden 

af ikke finansielle selskaber samt OFI-sektoren. 

 

 

 

Det nye FSFK-system anvender oplysninger om virksomhedsformer fra 

virksomhedernes regnskaber, således at egenkapitalen for virksomheder 

der ikke er aktie- eller anpartsselskaber indgår på instrumentet "andre 

ejerandelsbeviser", hvorimod tidligere offentliggørelser lagde egenkapi-

talen på instrumentet "unoterede aktier". Af denne årsag ses generelt 

større beholdninger af andre ejerandelsbeviser og en lavere beholdning 

af unoterede aktier i det nye system sammenlignet med tidligere offent-

liggørelser som illustreret i figur 2. 
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 Udstedelser af unoterede aktier og andre ejerandelsbeviser for 
ikke-finansielle selskaber og OFI-sektoren 

Figur 2  

 

 

 

  

 

 

Anm.: Figurerne illustrerer udviklingen i beholdningen på hhv. instrument "unoterede aktier" og "andre 

ejerandelsbeviser" opgjort i det nye FSFK (blå) samt opgjort ved tidligere offentliggørelser (lilla). 

 

 

 

BEDRE INSTRUMENTFORDELING 

Det nye FSFK har i sammenligning med tidligere offentliggørelser en bed-

re instrumentfordeling. Dette kan bl.a. ses på beholdningen for instru-

mentet "andre ikkebetalte mellemværende". Figur 3 illustrer udviklingen i 

den samlede beholdning på dette instrument i det nye FSFK sammenlig-

net med tidligere offentliggørelser. Forskellen i beholdningen på instru-

mentet "andre ikkebetalte mellemværende" skyldes bl.a. at dette instru-

ment, i tidligere offentliggørelser, blev påvirket relativt meget af afstem-

ning, hvorimod det nye FSFK i højere grad prioriterer direkte kildebud på 

dette instrument. 
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 Udvikling i beholdningen af andre 
ikke betalte mellemværende 

Figur 3  

 

 

 

 

Anm.: Figuren viser udviklingen i beholdningen på instrumentet 

"andre ikkebetalte mellemværende" opgjort i det nye FSFK 

(blå) samt opgjort ved tidligere offentliggørelser (lilla). 

 

 

 

FREMADRETTEDE TILTAG 

I forbindelse med udviklingen og implementeringen af det nye FSFK har 

de metodemæssige ændringer givet anledning til at se nærmere på de 

primære kilder, der anvendes til produktion af finansielle konti. I den 

sammenhæng er der identificeret en række forbedringstiltag, hvoraf de 

væsentligste gennemgås nedenfor. 

Statistikken om monetære finansielle institutioner 

Uafviklede handler for penge- og realkreditinstitutter indberettes i dag 

på instrumentet "andre ikkebetalte mellemværender" (F.89) og uden op-

lysninger om modsektor. Fremadrettet vil det overvejes at indberette 

uafviklede handler med selvstændig instrumentkode og modsektor, for at 

sikrer at disse kan udskilles fra instrumentet "andre ikkebetalte mellem-

værender" i forbindelse med produktionen af finansielle konti. Dette vil 

forbedre modsektorfordelingen for sektoren for monetære finansielle in-

stitutioner (S.122) og dermed afstemningen på tværs af sektorer. 

Betalingsbalancestatistikken 

Betalingsbalancestatistikken har forbedret statistikkens kildegrundlag 

ved indarbejdelse af indberetninger fra en række større ikke-finansielle 

virksomheder, der fra primo 2020 ikke længere kun skal indeholde uden-

landske men også danske mellemværende. Håndteringen af disse fulde 

finansielle balancer i forbindelse med produktionen af finansielle konti vil 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1

2017 2018 2019 20

FSFK-system Tidligere offentliggørelser

Mia. kr.



 

 

Side 6 af 6 

blive genbesøgt for bl.a. at kunne indarbejde disse oplysninger i regn-

skabsblokken, og for at sikre at indarbejdelsen sker korrekt og konsistent 

på tværs af primærestatistikkerne og finansielle konti.  

Finansielle konti for offentlig forvaltning og service 

Arbejdet med det samlede datainput og prioriteringen af kilder, hvor der 

foreligger flere oplysninger om den samme post vil fortsætte ind i 2021. 

Især er det væsentligt at bemærke, at der udestår et stykke arbejde med 

korrekt indbyrdes periodisering af datakilderne. Det gælder på det of-

fentlige område især anvendelsen af oplysninger fra værdipapirstatistik-

ken og statistikken for monetære finansielle institutionen i forhold til 

statsregnskabet. Mens de vigtigste dimensioner er fastholdt, har det her 

på kort sigt været nødvendigt at indarbejde periodiseringsmæssige kor-

rektioner for at sikre den overordnede konsistens. 

 


