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Kommuner og amters finansielle aktiver og
passiver
0 Administrative oplysninger om
statistikproduktet

Seneste opdatering

0.1 Navn
Kommuner og amters finansielle aktiver

Indholdsfortegnelse

og passiver
0.2 Emnegruppe
Offentlige finanser
0.3 Ansvarlig myndighed, kontor,
person m.v.
Offentlige Finanser
Helene Gjermansen, tlf. 39 17 34 65,
e-post: hgj@dst.dk
Vibeke Jensen, tlf. 39 17 30 53, e-post:
vje@dst.dk
0.4 Formål og historie
Formålet er at belyse udviklingen i
kommunernes finansielle aktiver og
passiver herunder specielt de likvide
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aktiver samt den langfristede gæld. Siden 1977, hvor det nuværende kommunale
budget- og regnskabssystem blev indført, har Danmarks Statistik elektronisk
modtaget og elektronisk lagret oplysninger om den kommunale finansielle status
ultimo året.
For yderligere at kunne belyse den kvartalsvise udvikling har Danmarks Statistik
siden slutningen af 1984 modtaget data om amternes og kommunernes
kvartalsvise finansielle forskydninger på bånd fra Kommunedata, for de amter og
kommuner som er tilsluttet Kommunedata, og fra spørgeskemaer for de amter og
kommuner som ikke er tilslutttet Kommunedata.
Indtil 2. kvt. 1994 var det et udpluk af de finansielle bevægelser som Danmarks
Statistik modtog oplysninger om på kvartalbasis herunder likviditeten og den
langfristede gæld. Men fra 2. kvt . 1994 har Danmarks Statistik modtaget
oplysninger om bevægelser vedrørende samtlige kommunale finansielle aktiver og
passiver. Disse supplerende oplysninger er udnyttet til at omlægge Nyt og
Efterretningsartiklen fra 1. kvt. 1998, således at samtlige kommunernes finansielle
aktiver og passiver bliver belyst mod tidligere kun de likvide aktiver og den
langfristede gæld.
Fra 3. kvt. 2002 er Nyt fra Danmarks Statistik ophørt med at udkomme.
0.5 Brugere og anvendelsesområder
Brugere:
Amter og kommuner, ministerier, organisationer, pressen, politikerne, banker og
privatpersoner.
Anvendelsesområder:
ØMU- gælds opgørelse, offentlige planlægningsformål, offentlig
konjunkturovervågning samt opstilling af finansielle konti i nationalregnskabet
vedrørende den offentlige forvaltning og service.
0.6 Kilder
Oplysninger vedr. finansiel status ultimo året stammer fra de kommunale
økonomisystemer og leveres på bånd, mens oplysningerne vedrørende de
kvartalsvise finansforskydninger stammer fra Kommunedatas økonomisystem for
de amter og kommuner, som kører hos Kommunedata. De amter og kommuner,
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som ikke er tilknyttet Kommunedatas økonomisystem, indsender oplysningerne på
et spørgeskema som Danmarks Statistik udsender til kommunerne.
0.7 Indsamlingshjemmel
Lov om Danmarks Statistik § 6 (jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 12. januar 1972
med de ændringer der følger af lov nr. 386 af 13. juni 1990, lov nr. 1025 af ca. 19.
december 1992 og lov nr. 295 af 2. maj 2000).
0.8 Indberetningsbyrde
Der anvendes ca. 0,1 årsværk ialt for de ca. 40 amter og kommuner, som
indsender et skema hvert kvartal.
0.9 EU-regulering
EU: Rf 2223/1996 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og
regionalregnskabssystem i Fællesskabet (ENS 95).
Til toppen
1 Indhold
1.1 Indholdsbeskrivelse
Statistikken belyser amternes, kommunernes og Hovedstadens Udviklingsråds
beholdning af finansielle aktiver og passiver fordelt på funktioner. En funktion
svarer til en konto i den kommunale kontoplan. De likvide beholdninger er opdelt i
6 konti, herunder kontante beholdninger, bankindskud og obligationsbeholdninger.
Den langfristede gæld er opdelt i 14 konti herunder bl.a. gæld til pengeinstitutter,
hypoteksbanklån, realkreditinstutter mv.
1.2 Statistiske begreber
Populationen består af amterne, kommunerne og Hovedstadens Udviklingsråd.
Kommunernes finansielle aktiver opgøres til kursværdien ved tilgang. Ved
regnskabsårets slutning (udarbejdelse af finansiel status ultimo året) omregnes
værdien til kursværdien pr. 31. december.
Kommunernes finansielle passiver registeres til den nominelle værdi.
Forskellen på 4. kvt. og året består i de før nævnte kursreguleringer samt
omposteringer i supplementsperioden. Supplementsperioden er typisk de par
måneder i det nye regnskabsår, hvor man stadig kan henføre økonomiske
transaktioner til det gamle regnskabsår.
Til toppen
2 Tid
2.1 Referencetid
Ultimo kvartalerne samt ultimo året.
2.2 Udgivelsestid
Statistikken opgøres kvartalsvis og årligt. Den kvartalsvise statistik offentliggøres
en måned efter udgangen af kvartalet, og finansiel status ultimo året offentliggøres
ultimo maj/primo juni.
2.3 Punktlighed
Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede
tidspunkt.
2.4 Hyppighed
Kvartårlig statistik for den kvartalsvise opgørelse og årlige statistik for den årlige
opgørelse.
Til toppen
3 Pålidelighed og usikkerhed
3.1 Samlet pålidelighed
Statistikken er pålidelig. Dette bliver uddybet i afsnit 3.2.
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3.2 Usikkerhedskilder
Dækningsgrad:
Både den kvartalsvise opgørelse samt den årlige opgørelse har en dækningsgrad
på 100 pct.
Indsamling:
Data indsamles som før nævnt dels via de kommunale økonomisystemer og dels
via spørgeskemaer vedrørende de kvartalsvise finansforskydninger for de amter
og kommuner, som ikke kører hos Kommunedata. Hvad angår spørgeskemaerne
kan et fåtal af disse - inden for områderne likviditet og langfristet gæld - være
fejlagtigt udfyldt pga. misforståelse i forhold til udfyldelsen af spørgeskemaet.
Bearbejdning:
Danmarks Statistik foretager en EDB-mæssig fejlsøgning og kontrol af
resultaterne før offentliggørelse.
3.3 Tal for usikkerhed
Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger.
Til toppen
4 Sammenlignelighed
4.1 Sammenlignelighed over tid
Når der sammenlignes over tid skal man være opmærksom på kommunale
kontoplansændringer.
4.2 Sammenlignelighed med anden statistik
Der findes ikke anden sammenlignelig statistik.
4.3 Forhold mellem foreløbige og endelige tal
På nær 1. kvartalstallene som i forbindelse med offentliggørelsen af 2.
kvartalstallene bliver korrigeret som følge af nye finansielle status tal (ny base),
bliver der kun udarbejdet en version af statistikken. Grunden til at man alligevel i
offentliggørelsen af statistikken støder på ordet "foreløbig" skyldes, at den
kvartalsvise opgørelse i sin natur er foreløbig, idet der først når årsregnskabet
gøres op kan tales om endelige tal. Forskellen mellem 4. kvt. og finansiel status
ultimo regnskabsåret forklares ved kursreguleringer samt økonomiske
transaktioner i supplementsperioden.
Til toppen
5 Tilgængelighed
5.1 Distributionskanaler
Løbende publicering: Statistiske Efterretninger og Konjunkturstatistik
Årbøger: Statistisk Årbog
www.statistikbanken.dk: REG4, REG64, REG74
Statistikken belyser amternes og kommunernes beholdning af finansielle aktiver
og passiver fordelt på funktion. Publicerings- og opdateringshyppigheden er
henholdsvis kvartalsvis for den kvartalsvise opgørelse og årlig for den finansielle
status ultimo regnskabsåret.
5.2 Grundmateriale: Lagring og anvendelsesmuligheder
Danmarks Statistik opbevarer de færdigbearbejdede datasæt på disk med
angivelse af kommunekode, funktionskode (aktiv og passiv type) samt en
dranstkode (indikation af, om det er et aktiv eller et passiv).
5.3 Dokumentation
I budget- og regnskabssystemet for kommuner og amter, som udarbejdes af
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, findes kontoplanen samt
konteringsvejledningen for de kommunale finansielle aktiver og passiver under
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afsnitterne 3.8, 3.9, 4.8 samt 4.9. Den kommunale kontoplan findes på Indenrigsog Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk/guleMappe.
5.4 Øvrige oplysninger
Der foreligger ingen øvrige oplysninger.
Til toppen
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