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1 Indledning (S.0)
Finansielle konti for Danmark blev for første gang offentliggjort i 2001 med data for perioden 19951999. Kvartalsvise finansielle konti offentliggøres af Danmarks Nationalbank. De to opgørelser
svarer i hovedtræk til hinanden, dog med enkelte forskelle i valg af kilder og metoder. Der
samarbejdes løbende med Danmarks Nationalbank om at mindske disse forskelle. Det tilsigtede mål
med samarbejdet er, at de enkelte (del)sektorer kun vil blive udarbejdet i en af institutionerne.

2 Indhold (S.3)
Finansielle konti belyser hvorledes økonomiens institutionelle sektorer placerer/finansierer deres
finansielle nettoopsparing, samt viser hvorledes den finansielle nettoformue er placeret i finansielle
instrumenter. Finansielle konti er en årlig opgørelse og består af den finansielle transaktionskonto,
kontoen for andre mængdemæssige ændringer, omvurderingskontoen samt hhv. primo- og
ultimobalancerne.

2.1 Indholdsbeskrivelse (S.3.1)
Finansielle konti belyser hvorledes økonomiens institutionelle sektorer placerer/finansierer deres
finansielle nettoopsparing, samt viser hvorledes den finansielle nettoformue er placeret i finansielle
instrumenter.
Finansielle konti består af den finansielle transaktionskonto, kontoen for andre mængdemæssige
ændringer, omvurderingskontoen samt hhv. primo- og ultimobalancerne. De tre første beskriver
overgangen fra primostatus til ultimostatus.
Den finansielle transaktionskonto, der viser køb og salg af finansielle instrumenter, angiver
hvorledes økonomiens sektorer disponerer over deres finansielle nettoopsparing.
Omvurderingskontoen viser værdiændringer og kontoen for andre mængdemæssige ændringer viser
bl.a. tab på debitorer og flytninger af enheder mellem sektorer.
Finansielle konti er opgjort ud fra principperne i det europæiske regnskabssystem - ENS 2010. Hver
konto er derfor opgjort for de finansielle instrumenter:
F.1 Monetært guld og særlige trækningsrettigheder (SDR). Instrumentet opdeles i:




F.11 Danmarks Nationalbanks guldbeholdning
F.12 SDR tildelt medlemslande af Den Internationale Valutafond (IMF)

F.2 Sedler og mønt samt indskud. Instrumentet opdeles i:





F.21 sedler og mønt udstedt af monetære myndigheder
F.22 transferable indskud der umiddelbart kan konverteres til kontanter eller overdrages ved
check, overførsel eller lignende
F.29 andre indskud

F.3 Gældsværdipapirer. Repræsenterer papirer, som normalt er omsættelige og handles på
sekundære markeder eller kan føres i modregning i markedet, og som ikke giver indehaveren nogen
form for ejendomsrettigheder over for den institutionelle enhed, der har udstedt dem. Papirerne
omfatter veksler, obligationer, statsgældsbeviser, indskudsbeviser, virksomhedscertifikater
("commercial papers") og lignende instrumenter, der normalt handles på de finansielle markeder.
Instrumentet opdeles i:



F.31 kortfristede gældsværdipapirer
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F.32 langfristede gældsværdipapirer

F.4 Lån. Består af de finansielle aktiver, som en kreditor direkte eller gennem en mægler låner en
debitor evt. på basis af et uomsætteligt dokument. Instrumentet opdeles i:




F.41 kortfristede lån
F.42 langfristede lån

F.5 Ejerandele og andele i investeringsforeningsbeviser. Repræsenterer en ejendomsret til
selskaber. Sådanne finansielle aktiver giver normalt indehaveren ret til en andel i udbyttet i
selskaberne og i disses nettoaktiver i tilfælde af likvidation. Instrumentet opdeles i:





F.51 ejerandele. Instrumentet opdeles i:
F.511 noterede aktier
F.512 unoterede aktier



F.519 andre ejerandelsbeviser



F.52 andele i investeringsforeninger. Instrumentet opdeles i:




F.521 andele i pengemarkedsforeninger
F.522 andele i investeringsforeningsbeviser undtagen pengemarkedsforeningsbeviser

F.6 Forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier. Består af
husholdningernes pensionsrettigheder i livsforsikrings- og pensionsreserver, som omfatter de
tekniske hensættelser, som forsikringsselskaber og pensionskasser foretager med henblik på at
udbetale ydelser. Derudover indeholder instrumentet pensionskassers krav på pensionsmanagere
samt rettigheder til ydelser undtagen pensionsydelser. Instrumentet omfatter også præmie- og
erstatningsreserver. Præmiereserver består af den del af forsikringsselskabers opkrævede præmier,
der henføres til den efterfølgende regnskabsperiode. Erstatningsreserver udgør
forsikringsselskabernes skøn over de samlede omkostninger til skadeserstatninger vedr. skader
indtruffet indtil slutningen af regnskabsperioden, uanset om de er anmeldt eller ej, minus det beløb,
der allerede er udbetalt vedr. disse forsikringsskader. Endelig indgår også standardiserede garantier
i instrumentet. Standardiserede garantier er garantier, som normalt dækker små beløb, er ensartede
og udstedt i store antal. Beløbet, der indgår, er estimatet for det tab udsteder vil lide som følge af
garantiudstedelsen. Instrumentet opdeles i:








F.61 forsikringstekniske reserver, skadesforsikring
F.62 livsforsikrings og livrettigheder
F.63 pensionsrettigheder
F.64 pensionskassers krav på pensionsmanagere
F.65 rettigheder til ydelser, undtagen pensionsydelser
F.66 hensættelser til forpligtelser i forbindelse med standardiserede garantier

F.7 Finansielle derivater og medarbejderoptioner. Består af finansielle derivater der er knyttet til et
bestemt finansielt instrument eller en bestemt indikator eller råvarer. Instrumentet opdeles i:




F.71 finansielle derivater
F.72 medarbejderoptioner

F.8 Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender. Udgør finansielle fordringer, der opstår som
modstykke til finansielle eller ikke-finansielle transaktioner, hvor der er en tidsforskel mellem
transaktionen og den modsvarende betaling. Handelskreditter og forudbetalinger er eksempler på
andre forfaldne ikke-betalte mellemværender. Instrumentet opdeles i:
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F.81 handelskreditter og forudbetaling
F.89 andre forfaldne ikke-betalte mellemværender, undtagen handelskreditter og
forudbetaling

Statistikken dækker samtlige institutionelle sektorer i økonomien, som det fremgår af nedenstående
oversigt:





















S.1 Den samlede økonomi
S.11 Ikke-finansielle selskaber
S.12 Finansielle selskaber
S.121 Centralbanken
S.122 Pengeinstitutter undtagen centralbanken
S.123 Pengemarkedsforeninger
S.124 Investeringsforeninger
S.125 Andre finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser
S.126 Finansielle hjælpeenheder
S.127 Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere
S.128 Forsikringsselskaber
S.129 Pensionskasser
S.13 Offentlig forvaltning og service
S.1311 Den statslige sektor
S.1313 Den kommunale og regionale/amtskommunale sektor
S.1314 De sociale kasser og fonde
S.14 Husholdninger
S.15 Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (NPISH)
S.2 Udlandet

For hver enkelt (del-)sektor opgøres de finansielle konti konsolideret og ukonsolideret. I
konsoliderede opgørelser elimineres finansielle mellemværender mellem institutionelle enheder
klassificeret i samme (del-)sektor - eksempelvis fratrækkes udlån fra et pengeinstitut (S.122) til et
livsforsikringsselskab (S.128) i den konsoliderede opgørelse af de finansielle selskaber (S.12).
Udlandets finansielle konti er pr. definition konsoliderede. Den samlede økonomis (S.1)
konsoliderede konti er pr. definition et spejlbillede af udlandets finansielle konti (på nær F.1).
Konsolideringen omfatter primært finansielle selskabers ind- og udlån, noterede obligationer,
noterede aktier og andre ejerandelsbeviser, forsikringstekniske reserver samt handelskreditter.
Konsolideringen skal ikke opfattes som udtømmende. Dette gør sig specielt gældende for ikkenoterede aktier og andre ejerandelsbeviser, hvor ejerstrukturen er mangelfuldt belyst.

2.2 Grupperinger og klassifikationer (S.3.2)
Brancherne i statistikken følger den danske branchenomenklatur DB07, der er en dansk udgave af
de internationale nomenklaturer EU's NACE, Rev. 2 og FN's ISIC. Rev. 4, indeholder en række
standardgrupperinger: 127-, 36-, 19,- og 10-grupperingen. Det endelige nationalregnskabs 117branchegruppering svarer - med få afvigelser - til 127-standardgrupperingen og nationalregnskabets
117 brancher kan aggregeres til de øvrige standardgrupperinger. Nationalregnskabstal kan således
sammenlignes og anvendes i forbindelse med andre statistikker der anvender DB07standardgrupperingerne. En fuldstændig beskrivelse af brancherne findes i Dansk Branchekode
2007.
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2.3 Sektordækning (S.3.3)
Alle brancher i henhold til Dansk Branchekode 2007 (DB07)

2.4 Begreber og definitioner (S.3.4)
Finansielle aktiver: Ved et finansielt aktiv forstås et af følgende aktiver:
a) kontantmidler
b) en kontraktlig ret til at modtage kontantmidler eller et andet finansielt aktiv fra en anden part
c) en kontraktlig ret til at udveksle finansielle instrumenter med en anden part på betingelser, der er
potentielt gunstige, eller
d) et ejerandelsinstrument hos en anden part.
Finansielle passiver: Et finansielt passiv er en kontraktlig forpligtelse
a) til at levere kontantmidler eller et andet finansielt aktiv til en anden part, eller
b) til at udveksle finansielle instrumenter med en anden part på betingelser, der er potentielt
ugunstige.

2.5 Enheder (S.3.5)
Enheden i nationalregnskabets brancher er principielt den lokale faglige enhed, arbejdsstedet, som
er den mindste enhed, der kan opstilles en produktionskonto for. Denne enhed kaldes den
funktionelle enhed og den adskiller sig fra den institutionelle enhed, der normalt udgøres af firmaet,
som er den økonomiske og beslutningsmæssige enhed. Mens funktionelle enheder klassificeres i
brancher, klassificeres institutionelle enheder i nationalregnskabet alene efter institutionel sektor.

2.6 Population (S.3.6)
Institutionelle enheder er økonomiske enheder, som er i stand til at eje varer og aktiver, stifte gæld
og udøve økonomiske aktiviteter og på egne vegne indgå transaktioner med andre enheder.

2.7 Geografisk dækning (S.3.7)
Danmark.

2.8 Tidsperiode (S.3.8)
Statistikken dækker tidsperioden fra 1995 og frem.

2.9 Basisperiode (S.3.9)
Ikke relevant for denne statistik.

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

5 / 14

2.10 Måleenhed (S.4)
Mio. kr.

2.11 Referencetid (S.5)
01-01-2016 - 31-12-2016

2.12 Hyppighed (S.9)
Finansielle konti udgives to gange om året - ultimo juni måned og primo november måned.

2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering (S.6.1)
Ingen indsamlingshjemmel, idet der ikke er tale om en primærstatistik.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske
national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union.

2.14 Indberetningsbyrde (S.16)
Respondentbyrden er nul, idet alle oplysninger indsamles via registre eller via anden offentliggjort
statistik.

2.15 Øvrige oplysninger (S.19)
En generel introduktion til nationalregnskab findes i lærebogsform i Bent Thage & Annette
Thomsen: "Nationalregnskabet", Serien Erhverv og Samfund, Handelshøjskolens Forlag, 2004.
En definitionsgennemgang af nationalregnskabssystemets finansielle konti findes i: "Det
Europæiske Nationalregnskabssystem ENS 2010".
Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.

3 Statistisk behandling (S.18)
Data indsamles løbende henover året fra mange forskellige kilder. Herefter bearbejdes data i forhold
til nationalregnskabets begrebsapparat, hvor det kan være nødvendigt at rette henvendelse til den
konkrete kilde med opklarende spørgsmål om visse karakteristika ved data. Det kan være
nødvendigt at beregne estimater for de data, som ikke er tilgængelige ved det pågældende
udgivelsestidspunkt. Når der er beregnet et fuldt sæt af finansielle konti for alle (del-)sektorer
foretages der en række afstemninger grundet den interne konsistens, som er grundlaget for
nationalregnskabet.
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3.1 Kilder (S.18.1)
Kilderne omfatter bl.a.:

















Balance og strømstatistik for MFI-sektoren fra Danmarks Nationalbank
Betalingsbalancens finansielle poster fra Danmarks Nationalbank
Betalingsstatistikken fra Danmarks Nationalbank
Danmarks udlandsgæld fra Danmarks Nationalbank
Direkte investeringer fra Danmarks Nationalbank
Forbrugerkredit fra Danmarks Statistik
Kvartalsvise finansielle konti fra Danmarks Nationalbank
Kvartalsvise nominelle og kursværdibestemte transaktioner og beholdningsoplysninger på
fondskodeniveau fra Værdipapircentralen.
Omsætningsvægtede gennemsnitskurser fra Københavns Fondsbørs
Regnskaber for stat, regioner og kommune.
Regnskaber fra en række enkeltselskaber og fonde
Regnskabsstatistik fra Danmarks Statistik
Skatter og afgifter fra Danmarks Statistik
Statistisk materiale fra Finanstilsynet
Større finansieringsselskaber fra Danmarks Statistik

3.2 Indsamlingshyppighed (S.18.2)
Årligt.

3.3 Indsamlingsmetode (S.18.3)
Ikke relevant for denne statistik.

3.4 Datavalidering (S.18.4)
En af grundtankerne i udarbejdelsen af nationalregnskabsstatistik er, at tallene skal være
sammenlignelige over tid. Derfor bearbejdes kilder altid i forhold til nationalregnskabets
begrebsapparat. Denne proces er første led kvalitetssikringen i af statistikken, hvor det kan være
nødvendigt at rette henvendelse til den konkrete kilde med opklarende spørgsmål om visse
karakteristika ved data, eller hvis de nye data er væsentligt anderledes end forventet. Da data
indsamles løbende henover året, kan det være nødvendigt at foretage imputeringer for de data, som
ikke er tilgængelige ved det pågældende udgivelsestidspunkt. Idet finansielle konti er et afstemt
system fungerer den interne konsistens i sig selv som kvalitetskontrol i den løbende produktion, da
forskellige kilder med den samme information kan sammenholdes.

3.5 Databehandling (S.18.5)
Da data indsamles løbende henover året, kan det være nødvendigt at foretage imputeringer for de
data, som ikke er tilgængelige ved den pågældende udgivelsestidspunkt. Efter den første
kvalitetssikring, hvor data valideres og bearbejdes i forhold til nationalregnskabets begrebsapparat,
beregnes et fuldt sæt finansielle konti for de enkelte delsektorer. For hver enkelt (del-)sektor
opgøres de finansielle konti som et konsistent kontosystem, hvor overgangen fra primo- til
ultimostatus belyses ved finansielle transaktioner, andre mængdemæssige ændringer og
omvurderinger. Overgangen illustreres ved følgende sammenhæng:
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Primo status + Finansielle transaktioner + Andre mængdemæssige ændringer + Omvurderinger =
Ultimo status
Mellem (del-)sektorer sikres konsistens således, at passiver for en delsektor er lig aktiver for samme
eller en anden sektor ±en binding der gælder for alle konti. Systemet er desuden konsistent over tid
således, at den enkelte (del-)sektors finansielle dispositioner og formuer kan følges over tid.
Generelt indeholder de anvendte kilder til de finansielle konti oplysninger om status, andre
mængdemæssige ændringer og omvurderinger, hvorfor de finansielle transaktioner beregnes
residualt. Dog er det i en række tilfælde transaktionerne, der kendes fra kilderne, hvilket betyder, at
omvurderingerne residualberegnes.
De enkelte finansielle konti er på såvel aktiv- som passivsiden opstillet med udgangspunkt i en
række finansielle instrumenter. Det ligger i de finansielle instrumenters natur, at hvis instrumentet
optræder som aktiv for én sektor, vil det samtidig være passiv for samme eller en anden sektor.
Betragtes eksempelvis husholdningernes indestående i bankerne, vil indeståendet optræde på
husholdningernes aktivside og ligeledes på bankernes passivside. For hver enkelt konto og
instrument betyder dette sektor/modsektor-forhold, at summen af alle sektorers aktivside
definitorisk er lig summen af passivsiden. Samtidig gælder det, at summen af alle sektorers
fordringserhvervelse, netto er lig nul, når mellemværender med udlandet medtages som en sektor.
Ovenstående har dog det forbehold, at instrumentet F.11 (monetært guld) pr. definition kun er et
aktiv uden modsvarende passiver.
Denne interne konsistens fungerer i sig selv som kvalitetskontrol i den løbende produktion, og kan
benyttes til at sammenholde forskellige kilder med den samme information.
Blandt andre bindinger i det danske nationalregnskab findes den binding, at fordringserhvervelsen,
netto er ens for de ikke-finansielle og de finansielle sektorkonti. Denne binding baseres på
tankegangen om, at enhver real transaktion vil være forbundet med en finansiel. Imidlertid er det i
praksis vanskeligt at bringe fordringserhvervelsen, netto overens i det ikke-finansielle og det
finansielle kontosystem, idet kilderne er forskellige. Endvidere er kilderne indimellem mangelfulde,
og der eksisterer tidsforskydninger i transaktionerne, der er vanskelige at kortlægge. Det betyder, at
der uvægerligt vil forekomme afvigelser, som der efterfølgende korrigeres for i en afstemningsproces
for at få fordringserhvervelserne, netto til at mødes. Den nævnte afvigelse mellem de to opgørelser
anvendes som en vigtig kvalitetskontrol af beregningerne. Det gælder især for sektorer, der rent
kildemæssigt er godt dækket på både den ikke-finansielle og finansielle side, og således bør hænge
sammen. Denne kontrolfunktion resulterer i revurdering af kilder eller beregninger, som dog ikke
afskaffer differencerne. Forskelle i fordringserhvervelsen, netto før afstemning (udtrykt som ikkefinansiel fordringserhvervelse, netto minus finansiel fordringserhvervelse, netto) skal derfor
elimineres i slut-afstemningen.
Afstemningen af fordringserhvervelsen, netto (der dannes som de samlede transaktioner i aktiver
minus samlede transaktioner i passiver) foretages sædvanligvis i de finansielle konti. Dette skyldes,
at transaktionerne i de finansielle konti ofte er forbundet med større usikkerhed end i de ikkefinansielle sektorkonti. De finansielle konti opgøres ofte med udgangspunkt i balancer, hvortil der
knyttes omvurderinger og transaktioner, der hentes fra andre kilder eller beror på beregninger og
skøn. Denne sammensætning af forskellige kilder kan give en skæv fordeling mellem omvurderinger
og transaktioner og dermed en upræcis fordringserhvervelse, netto i de finansielle konti. Det er valgt
ikke at lade afstemningerne i de finansielle konti influere på balancerne. For at sikre overgangen fra
primo til ultimo modregnes afstemningen af transaktionerne på kontoen for andre mængdemæssige
ændringer. Denne praksis er valgt, fordi balancerne i de finansielle konti statistisk set er bedst
afdækket.
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3.6 Korrektion (S.18.6)
Der laves ikke korrektioner ad data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og
databehandling.

4 Relevans (S.12)
Brugerne af statistikken er primært Danmarks Nationalbank, finansielle institutioner, Eurostat,
økonomiske ministerier, interesseorganisationer og finansielle analytikere generelt i analyse-,
prognose- og modeløjemed. Pressen er især interesseret i tallene for husholdningssektoren.

4.1 Brugerbehov (S.12.1)
Brugerne af statistikken er primært Danmarks Nationalbank, finansielle institutioner, Eurostat,
økonomiske ministerier, interesseorganisationer og finansielle analytikere generelt i analyse-,
prognose- og modeløjemed. Pressen er især interesseret i tallene for husholdningssektoren.

4.2 Brugertilfredshed (S.12.2)
Der indsamles ikke pt. viden om brugertilfredshed.

4.3 Fuldstændighed af data (S.12.3)
Finansielle konti lever op til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21.
maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union.

5 Præcision og pålidelighed (S.13)
Finansielle konti dækker hele økonomien. I de fleste tilfælde er dækningen fremkommet via en
række primærkilder, der kan være behæftet med en vis usikkerhed, som igen kan påvirke
usikkerheden i de finansielle konti. I andre tilfælde er dækningen opnået via opregning af
regnskabstal, hvilket giver anledning til en vis usikkerhed i opgørelsen af finansielle konti. Idet
finansielle konti er et afstemt system, vil eventuel inkonsistens i kilder eller opregninger fremgå af
systemet. En del af usikkerheden vil derfor være fjernet ved offentliggørelsen af statistikken.

5.1 Samlet præcision (S.13.1)
Den samlede præcision må anses for relativt høj, da opstillingen af kontosystemet indebærer en
række konsistenscheck, datakonfrontationer samt check ved sammenstilling med det ikkefinansielle nationalregnskab.
Data stammer fra så mange forskellige kilder, at det i praksis kan være vanskeligt at opgøre et tal for
usikkerheden. Forskellen mellem fordringserhvervelsen, netto opgjort fra den finansielle side af
nationalregnskabet og fordringserhvervelsen, netto opgjort fra den ikke-finansielle del af
nationalregnskabet, kan dog ses som et udtryk for den samlede usikkerhed i såvel den finansielle
som den ikke-finansielle del af nationalregnskabet. Kvantitative indikatorer for usikkerheden er
under udarbejdelse.
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5.2 Stikprøveusikkerhed (S.13.2)
Ikke udarbejdet for denne statistik.

5.3 Anden usikkerhed (S.13.3)
Ikke udarbejdet for denne statistik.

5.4 Kvalitetsstyring
Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i
Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende
implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks
for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central
kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

5.5 Kvalitetssikring
Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of
Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework
(QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale
tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder.
Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen
indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

5.6 Kvalitetsvurdering (S.11.2)
Finansielle konti dækker hele økonomien. I de fleste tilfælde er dækningen fremkommet via en
række primærkilder, der kan være behæftet med en vis usikkerhed, som igen kan påvirke
usikkerheden i de finansielle konti. I andre tilfælde er dækningen opnået via opregning af
regnskabstal, hvilket giver anledning til en vis usikkerhed i opgørelsen af finansielle konti. Idet
finansielle konti er et afstemt system, vil eventuel inkonsistens i kilder eller opregninger fremgå af
systemet. En del af usikkerheden vil derfor være fjernet ved offentliggørelsen af statistikken.
Den samlede præcision må anses for relativt høj, da opstillingen af kontosystemet indebærer en
række konsistenscheck, datakonfrontationer samt check ved sammenstilling med det ikkefinansielle nationalregnskab.
Data stammer fra så mange forskellige kilder, at det i praksis kan være vanskeligt at opgøre et tal for
usikkerheden. Forskellen mellem fordringserhvervelsen, netto opgjort fra den finansielle side af
nationalregnskabet og fordringserhvervelsen, netto opgjort fra den ikke-finansielle del af
nationalregnskabet, kan dog ses som et udtryk for den samlede usikkerhed i såvel den finansielle
som den ikke-finansielle del af nationalregnskabet. Kvantitative indikatorer for usikkerheden er
under udarbejdelse.

5.7 Revisionspolitik
Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks
Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle
statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.
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5.8 Praksis for revisioner (S.17.2)
De første foreløbige tal udgives ca. 6 måneder efter afslutningen af seneste referenceår ved
udgivelsen ultimo juni. Endelige tal udgives årligt ca. tre år efter referenceårets udløb ved primo
november udgivelsen. Ved udgivelsen ultimo juni er de tre nyeste år foreløbige. Ved udgivelsen
primo november er de to nyeste år foreløbige. På nuværende tidspunkt er 1995-2012 endelige. Der
vil kunne forekomme betydelige revisioner til det seneste år.

6 Aktualitet og punktlighed (S.14)
De første foreløbige tal udgives ca. 6 måneder efter afslutningen af seneste referenceår ved
udgivelsen ultimo juni. Endelige tal udgives årligt ca. tre år efter referenceårets udløb ved primo
november udgivelsen. Ved udgivelsen ultimo juni er de tre nyeste år foreløbige. Ved Udgivelsen
primo november er de to nyeste år foreløbige. På nuværende tidspunkt er 1995-2013 endelige. Der
vil kunne forekomme betydelige revisioner til det seneste år. Statistikken publiceres normalt uden
forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal (S.14.1)
De første foreløbige tal udgives ca. 6 måneder efter afslutningen af seneste referenceår ved
udgivelsen ultimo juni. Endelige tal udgives årligt ca. tre år efter referenceårets udløb ved primo
november udgivelsen. Ved udgivelsen ultimo juni er de tre nyeste år foreløbige. Ved udgivelsen
primo november er de to nyeste år foreløbige. På nuværende tidspunkt er 1995-2013 endelige. Der
vil kunne forekomme betydelige revisioner til det seneste år.

6.2 Publikationspunktlighed
Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

7 Sammenlignelighed (S.15)
Finansielle konti anvender den sektorgruppering, der er foreskrevet i ENS2010, hvilket giver en høj
grad af sammenlignelighed over tid med såvel danske som udenlandske nationalregnskaber.
Konkret kan de årlige finansielle balancer sammenlignes med Nationalbankens kvartalsvise
finansielle konti. De to statistikker stemmer dog ikke overens, hvilket primært kan tilskrives
forskellige kilder eller metodemæssige valg.

7.1 International sammenlignelighed (S.15.1)
Finansielle konti anvender den sektorgruppering, der er foreskrevet i ENS2010, hvilket
giver en høj grad af sammenlignelighed over tid med såvel danske som udenlandske
nationalregnskaber.
7.2 Sammenlignelighed over tid (S.15.2)
En af grundtankerne i udarbejdelsen af nationalregnskabsstatistik er, at tallene skal være
sammenlignelige over tid. Derfor bearbejdes kilder altid til nationalregnskabets begrebsapparat,
ligesom der foretages brudkorrektioner for databrud i primærstatistikkerne som følge af ændrede
afgrænsninger og klassifikationer mv.
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7.3 Sammenhæng med anden statistik (S.15.3)
Finansielle konti anvender den sektorgruppering, der er foreskrevet i ENS2010, hvilket giver en høj
grad af sammenlignelighed over tid med såvel danske som udenlandske nationalregnskaber.
Konkret kan de årlige finansielle balancer sammenlignes med Nationalbankens kvartalsvise
finansielle konti. De to statistikker stemmer dog ikke overens, hvilket primært kan tilskrives
forskellige kilder eller metodemæssige valg. Der arbejdes løbende på at eliminere denne
uoverensstemmelse.

7.4 Intern konsistens (S.15.4)
Der er pr. definition fuld intern konsistens i Nationalregnskabet.

8 Tilgængelighed (S.10)
De nyeste tal offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik, der kan findes på emnesiden for Årligt
Nationalregnskab. Tal for alle tilgængelige år kan findes i Statistikbanken i følgende tabel
Finansielle transaktioner og statuskonto.

8.1 Udgivelseskalender
Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

8.2 Udgivelseskalender - adgang
Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning
Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen
uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer
mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne
publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

8.4 NYT/Pressemeddelelse (S.10.1)
Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik her: Emneside for Årligt Nationalregnskab.

8.5 Publikationer (S.10.2)
Tallene indgår i publikationerne:





Statistiske Efterretninger
Statistisk Årbog
Statistisk Tiårsoversigt

8.6 Statistikbanken (S.10.3)
Tallene kan findes i følgende tabel Statistikbanken under Årligt nationalregnskab, sektorer.
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8.7 Adgang til mikrodata (S.10.4)
Ikke relevant for denne statistik.

8.8 Anden tilgængelighed (S.10.5)
Der leveres tal til Eurostat samt internt til ADAM.

8.9 Diskretioneringspolitik (S.7.1)
I udarbejdelsen af statistikken følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

8.10 Diskretionering og databehandling (S.7.2)
Grundet diskretioneringshensyn offentliggøres delsektor S.123 pengemarkedforeninger ikke
selvstændigt. Tilsvarende offentliggøres instrument F.52 Andele i investeringsforeninger kun samlet
og ikke for henholdsvis F.521 Andele i pengemarkedsforeninger og F.522 andele i
investeringsforeningsbeviser undtagen pengemarkedsforeningsbeviser. I udarbejdelsen af
statistikken følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

8.11 Reference til metodedokumenter (S.10.6)
En detaljeret kilde- og metodebeskrivelse offentliggøres i Statistiske Efterretninger under emnet
Nationalregnskab og offentlige finanser.

8.12 Dokumentation af kvalitetssikring
Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i
detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for
kvalitet.

9 Administrative oplysninger
Administrativt er statistikken placeret i kontoret Offentlige Finanser. Den statistikansvarlige er
Jesper Søgaard Dreesen, tlf. 3917 3054, e-mail: jsd@dst.dk

9.1 Organisation
Danmarks Statistik

9.2 Kontor, afdeling
Offentlige Finanser, Økonomisk Afdeling

9.3 Kontaktpersonens navn
Jesper Søgaard Dreesen
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9.4 Kontaktpersonens funktion
Statistikansvarlig

9.5 Adresse
Sejrøgade 11, 2100 København Ø

9.6 E-mailadresse
jsd@dst.dk

9.7 Telefonnummer
3917 3054

9.8 Faxnummer
39 17 39 99
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