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� Ny mission og vision
� vi leverer viden, der underbygger beslutninger, debat og forskning

� vi er i 2020 en udadvendt data- og vidensgenerator, der styrker 
den generelle forståelse af samfundsforholdene 

� Udgangspunkt er et stærkt værdisæt
� uafhængighed, troværdighed, datasikkerhed og brugerorientering

� Behov for øget betoning af nye værdier:
� forandringsevne, helhedsorientering og åbenhed

� Godkendt i Styrelsen efter høring i brugerudvalgene

� Publiceres inden jul

Strategi 2020
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� Strategien har 5 hovedtemaer
� Ydelser
� Processer
� Datakilder
� Datasikkerhed
� Statistiksamarbejde

� Opdateres hvert 2. år
� Arbejdsplan viser hvorledes strategien implementeres  -

Statistikprogram er bilag 

� Skriftlig høring i brugerudvalgene
� Godkendes af Styrelsen 8. december 
� Publiceres i januar 2016

Strategi og arbejdsplan
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Formue- og Gælds 
statistik 

Et mikro og makro perspektiv

3. december 2015 

Katrine Søe



� ”Makro” opgørelsen

� Finansielle kontis opgørelse af husholdningernes finansielle 
formue, som indgår i Nationalregnskabet. Hertil ligges 
husholdningernes formue i fast ejendom hvormed 
Nettoformuen opnås. 

� ”Mikro” opgørelsen

� Individbaseret formuestatistik over husholdningernes formue 
i fast ejendom samt tilgængelige individbaserede finansielle 
formuekomponenter. 

Hvilke opgørelser har vi?
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1. Manual vs. retningslinjer

2. Formål

3. Afgrænsning: ”Husholdningerne”

4. Data

5. Analysemuligheder

Hvad adskiller de to opgørelser?
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”Det europæiske regnskabssystem er et 
internationalt kompatibelt regnskabssystem til 
systematisk og detaljeret beskrivelse af en 
samlet økonomi, dens bestanddele og 
sammenhæng med andre samlede 
økonomier”
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”Internationale retningslinjer til produktion af 
mikro statistikker om husholdningernes 
formue og gæld til måling af de forskellige 
dimensioner af menneskers økonomiske 
velbefindende.”

Hvad adskiller de to opgørelser?

1. Manual vs. retningslinjer
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2013 mio kr. Makroopgørelse Mikroopgørelse 

   

1+2-3 NETTOFORMUE 6 147 817 Ej tilstrækkelige opl. 
    

1. REAL FORMUE 3 626 070 3 723 332 

1.1 Ejerboliger 3 320 896 3 320 896 
1.2 Andelsboliger Indeholdt i andre ejerandele 209 602 

1.3 Biler 192 835 192 835 

1.4 Både og Fly 10 821 Ingen oplysninger 

1.5 Anden fast realkapital 84 751 Ingen oplysninger 

    
2. FINANSIEL FORMUE 5 145 114 4 117 484 

2.1 Indskud og gældsbeviser 909 410 651 728 

2.1.1 Sedler og mønt 37 970 Ingen oplysninger 

2.1.2 Indskud i pengeinstitutter 498 066 
651 728 

2.1.3 Gældsbeviser (obligationer) 78 689 
2.2 Ejerandele og andele i investeringsforeninger 1 537 319 416 599 

2.2.1 Noterede aktier 275 578 
364 735 

2.2.2 Andele i investeringsforeninger 351 638 

2.2.3 Unoterede aktier 519 271 Ingen oplysninger 

2.2.4 Andre ejerandele 390 833 Ingen oplysninger 

2.2.5 Udenlandske finansielle aktiver Indeholdt i øvrige poster 47 622 

2.3 Pensioner (ej beskattet, ekskl. tjenestemand)* 2 877 052 3 606 127 

2.3.1  
Pensionsopsparing ekskl. tjenestemand og 
pensioner i pengeinstitutter 2 877 052 2 681 122 

2.3.2 Tjenestemandpensioner** Udelades 556 970 

2.3.3 Pensioner i pengeinstitutter Indeholdt i indskud i pengeinst. 368 034 

2.4 Anden finansiel formue 34 157  

2.4.1 Finansielle derivater og medarbejderoptioner 18 474 Ingen oplysninger 

2.4.2 Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender 15 683 Ingen oplysninger 

    
3. GÆLD 2 623 367 2 452 755 

3.1 Gældsbeviser 8 803 Ingen oplysninger 

3.2 Lån 2 542 870 2 452 755 

  - Opdeling af lån på makroplan:   

3.2.1 Kortfristede 88 341 Indeholdt i øvrige poster 
3.2.2 Langfristede 2 454 529 Indeholdt i øvrige poster 
  - Opdeling af lån på mikroplan   

3.2.1 Lån i pengeinstitutter Indeholdt i øvrige poster 659 888 

3.2.2 Kreditforeningsgæld Indeholdt i øvrige poster 1 741 003 

3.2.3 Anden gæld (pantebrev og udland) Indeholdt i øvrige poster 51 864 
3.3 Andre forfaldne ikke-betalt mellemværender 71 694 Ingen oplysninger 
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5. Analysemuligheder
Makroopgørelsen
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5. Analysemuligheder
Mikroopgørelsen

14

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Millioner 75-95 pct. 50-75 pct. 25-50 pct. 5-25 pct. Median Udviklingen i kommunernes gennemsnitlige pris på enfamiliehuse og ejerlejligheder  

 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Boligejere fordelt efter værdien af fast ejendom fratrukket gæld  

  

2 pct.
7 pct.

6 pct.

7 pct.

35 pct.

34 pct.

9 pct.

2008 

3 pct.

15 pct.

9 pct.

9 pct.

33 pct.

25 pct.

6 pct.

2013 

Under minus 1 mio.
kr.

Under minus 200.000
kr. - minus 1 mio kr

minus 200.000-0 kr.

0-200.000 kr.

Over 200.000 kr - 1
mio kr.

Over 1 mio. kr.  - 3
mio. kr.

Over 3 mio kr.

Gennemsnitlig markedsværdi
under 1.000.000 kr.
1.000.000 - 1.250.000 kr.
1.250.000 - 1.500.000 kr.
1.500.000 - 2.000.000 kr.
2.000.000 - 3.000.000 kr.
over 3.000.000  kr.

Gennemsnitlig markedsværdi for enfamiliehuse. 2013  



1. Manual vs. retningslinjer

2. Formål

3. Afgrænsning: ”Husholdningerne”

4. Data

5. Analysemuligheder

Hvad adskiller de to opgørelser?

15

Hvor er de to opgørelser ens?

1. Definitionen af Nettoformuen

2. Markedsværdi af bruttobeholdning per. 31. dec.



Katrine Søe

� kso@dst.dk

� 3917 3352

Katja Møller Hjelvang

� kmo@dst.dk

� 3917 3472 

Ønsker du yderligere oplysninger?
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Kortlægning af større 
virksomheders udenrigsaktiviteter
– og det videre arbejde i DST med statistiske 
krydstjek af forretningskritiske virksomheder (FKV)

Brugerudvalg om økonomisk statistik 3. dec. 2015, 
Casper Winther, caw@dst.dk



Effekt på betalingsbalancens løbende 
poster af kortlægningen
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Offentliggørelse af resultaterne

� 9. okt. 2015 blev hovedresultaterne offentliggjort i et 
arbejdspapir – dst.dk/BB

� Betalingsbalancen, Udenrigshandel med varer og 
Udenrigshandel med tjenester revideres i okt. 2016 
og Nationalregnskabet revideres i november 2016 
– sammenhængende økonomisk statistik!

� Resultaterne for de andre involverede statistikker er 
løbende indarbejdet
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Kortlægning af større virksomheders 
udenrigsaktiviteter

� Baggrund

� Nye oplysninger på tjenesteskemaet – bl.a. salg i udlandet 
efter forarbejdning i udlandet og forarbejdningstjenester

� Enkeltstående sammenligninger med industriens salg af 
varer pegede på grundlag for en systematisk sammenligning

� Projekt etableret med fokus på betalingsbalancen:

- ”Det forventes bl.a. at have betydning for sondringen mellem 
merchanting og forarbejdningsaktiviteter. Endvidere forventes det at 
give anledning til en opjustering af værdien af salg i udlandet efter 
forarbejdning i udlandet.”

� Sammenligning af beslægtede oplysninger på tværs af 
statistikker ift. at sikre konsistens i de indberettede data
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Statistikker og variable i 
kortlægningen
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Udenrigshandel med varer (UHV)Udenrigshandel med varer (UHV)Udenrigshandel med varer (UHV)Udenrigshandel med varer (UHV)

•Import og eksport af varer før og efter 

forarbejdning

•Samlet import og eksport af varer

Udenrigshandel med tjenester/ Udenrigshandel med tjenester/ Udenrigshandel med tjenester/ Udenrigshandel med tjenester/ 

betalingsbalancen (UHT/BB)betalingsbalancen (UHT/BB)betalingsbalancen (UHT/BB)betalingsbalancen (UHT/BB)

•Forarbejdningstjenester

•Køb af materialer i udlandet med 

henblik på forarbejdning i udlandet

•Salg i udlandet efter forarbejdning i 

udlandet

•Merchanting (køb og salg)

•Samlet eksport af tjenester

Regnskabsstatistik (REGN)Regnskabsstatistik (REGN)Regnskabsstatistik (REGN)Regnskabsstatistik (REGN)

•Samlet omsætning

•Omsætning egne varer og tjenester

•Omsætning handelsvarer

•Omkostninger til køb af handelsvarer

•Andre driftsindtægter

Industiens salg af varer (ISV)Industiens salg af varer (ISV)Industiens salg af varer (ISV)Industiens salg af varer (ISV)

•Omsætning ved salg af egne varer 

•Omsætning fra salg af handelsvarer 

•Omsætning fra lønforarbejdning for 

andre

Industriens produktion og Industriens produktion og Industriens produktion og Industriens produktion og 

omsætning (IPO)omsætning (IPO)omsætning (IPO)omsætning (IPO)

•Omsætning på eksportmarkedet 

•Omsætning på hjemmemarkedet

Supplerende informationSupplerende informationSupplerende informationSupplerende information

•Firmaernes køb og salg (FIKS)

•Listeoplysninger (kilde SKAT)

•Koncernstatistikken

•Industriens køb af varer



Kortlægning af større virksomheders 
udenrigsaktiviteter

� Afgrænsning og problemstillinger

� Fokus merchanting og forarbejdningsaktiviteter, 
virksomhedernes samlede økonomi

� Sondringen mellem merchanting og forarbejdning i 
betalingsbalancen og tilsvarende mellem handelsvarer og 
egne varer ISV, IPO og REGN.

- Det centrale spørgsmål omhandler i hvilket omfang en vare kan 
bearbejdes, uden at skulle klassificeres som en fremstillingsvare 
(virksomhedens egen vare) fremfor en handelsvare.

� Beslægtede, men ikke identiske oplysninger: Forskellige 
omsætningsbegreber, geografiske dimensioner, enheder
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Merchanting/forarbejdning
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Ex 1. Konsistenstjek
- omsætning fra egne varer
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Ex 2. Konsistenstjek
- samlet omsætning
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Resultater

� Arbejdet med kortlægning af større virksomheders 
udenrigsaktiviteter har understreget styrken ved 
tværgående sammenligning af indberettede 
oplysninger. Det giver muligheden for at afsløre fejl i 
indberetninger, der ellers kan synes korrekte 
snævert inden for én statistik.
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Resultater 

� Lavt niveau i rapporteringen af varer, der ikke passerer 
den danske grænse. Det er fx salg af varer i udlandet 
efter forarbejdning i udlandet og ”merchanting”

� Generel tendens til, at multinationale virksomheder ikke 
får alle deres udenrigsaktiviteter med i indberetningerne. 
Bl.a. mangler koncernintern handel ofte opmærksomhed 
hos virksomhederne, ofte tilfældet med fx merchanting 

� Endvidere kan multinationale virksomheder have svært 
ved at skelne mellem egne varer og handelsvarer

� Stort udbytte af at læse årsrapporter
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Erfaringer

� Meget kompliceret – vanskeligt for os, men også for 
virksomhederne (men vores arbejde er blevet godt 
modtaget) 

� Meget tidskrævende proces - internt tidsforbrug fra 
nogle få dage til op mod en 
måned i effektivt tidsforbrug per sag
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Det videre arbejde i DST med 
statistiske krydstjek af FKV’ere

� FKV projekt

� Omlægning af produktionsprocesserne – tidlig sammenhæng 
mellem indberettede data (betydning for det årlige 
nationalregnskab)

� Afsæt i kortlægningen af større virksomheders udenrigsaktiviteter i 
foråret

� Flere statistikker og flere konsistenstjek – statistikker, variable og 
konsistenstjek skal udvælges i den kommende måneder

� Projekt ventes at være klar til drift i 2017

� Andet en datakonfrontation – mere proaktivt samarbejde med 
FKV’erne (key account funktion)

� Profilering af udvalgte FKV’er muliggør etablering af flere 
komplekse økonomiske enheder
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� Regnskabsstatistik for Byerhverv (REGN)
� Generel Firmastatistik (GF)
� Industriens salg af varer (ISV)
� Industriens produktion og omsætning (IPO)
� Virksomhedernes IT anvendelse
� Firmaernes køb og salg (FIKS)
� Beskæftigelsen (BESK)
� Lønstatistikken (LØN) 
� Udenrigshandel med varer (UHV)
� Udenrigshandel med tjenester (UHT)
� Betalingsbalancen (BB)
� Forskning, udvikling og innovation (FUI)
� Globaliseringsstatistikker (IFATS, OFATS)
� Koncernstatistikken

FKV projekt: Statistikker der indgår i 
projektet

30



Ekstraordinær revision 
af nationalregnskabet

Brugerudvalgets møde 3. december 2015



Baggrund

� Datarevision af betalingsbalancen skal indarbejdes i 
Nationalregnskabet

� Revisionen af betalingsbalancen vedrører 
udenrigshandel med varer og tjenester

� Navnlig varer, der ikke passerer den danske grænse 
(goods sent abroad for processing og merchanting)

� Ændringerne føres igennem i hele 
nationalregnskabssystemet (2005 og frem)

� Im- og eksport i nationalregnskabet revideres 
svarende til i betalingsbalancen (opjustering af 
nettoeksporten)
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Indarbejdelse i nationalregnskabet

� Der forventes en opjustering af BNP (løbende priser) i 
niveau, men ikke med fuld effekt

� BNP fra anvendelsessiden
- Opjustering af nettoeksporten
- Faste bruttoinvesteringer og lagerforøgelser 
påvirkes (forskelligt i årene)
- Privat forbrug ændres marginalt
- Offentlig forbrug uændret

� BNP fra produktionssiden
- Ændring af værditilvækst i primært industri og 
handel (forskelligt i årene)

� BNP vækst forventes kun lidt opjusteret
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Yderligere ændringer oktober 2016

� Indarbejdelse af revideret ATR 2008-2015: 
Beskæftigede og timer

� Mindre konsistensrettelser i Konto for udland tilbage 
til 2005

� Konto for udland før 2005 revideres først i 2017.
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Sammenhænge i Nationalregnskabet
Endelige NR (t-3) Fore- Kvar-

Regionale Produktsystem, løbende (pt. 2012) løbige tal-

regnskaber NR vise

 (t-1 NR

Miljø økonomisk Produktsystem, faste og (pt. 3. kvt.

regnskaber t-2) 2015)

Input - output (pt.2013

Løn og Beskæftigelse og 2014)

Administrative

anvendelser Institutionelle sektor

(Heru. Offentlig forvaltning

              og service)

Produktivitet Kapitalapparater

Finansielle konti NB


