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1 Indledning
Formålet med denne statistik er at belyse penge- og realkreditinstitutters aktivitet på et aggregeret
niveau, samt at fremsætte hovedtal for den finansielle sektor.

2 Indhold
Statistikken er en årlig opgørelse af penge- og realkreditinstitutternes samlede resultatopgørelse,
antal penge- og realkreditinstitutter, antal ansatte i pengeinstitutter samt hovedtal for hele den
finansielle sektor.

2.1 Indholdsbeskrivelse
Denne statistik er en årlig opgørelse af penge- og realkreditinstitutters aggregerede
resultatopgørelse, antal penge- og realkreditinstitutter, antal ansatte i pengeinstitutter, samt
pengeinstitutternes særlige indlånsformer. Resultatopgørelser og særlige indlånsformer opgøres i
mio. kr. Derudover indeholder statistikken hovedtal for den finansielle sektor i form af balance i
mia. kr., antal virksomheder og antal ansatte.

2.2 Grupperinger og klassifikationer
Statistikken følger Dansk Branchekode DB07. Penge- og realkreditinstitutter er i udgangspunktet
registreret i branche K - Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring.

2.3 Sektordækning
Den finansielle sektor.

2.4 Begreber og definitioner
Pengeinstitut: Fællesbetegnelse for banker, sparekasser og andelskasser. Den danske
pengeinstitutsektor er kendetegnet ved et stort antal mindre pengeinstitutter og få store, som der
står for hovedparten af markedet.
Realkreditinstitut: Finansiel institution, der yder lån mod registreret pant i fast ejendom på
grundlag af udstedelse af realkreditobligationer. Realkreditinstitutter er eneberettigede til at drive
realkreditinstitutvirksomhed i Danmark.

2.5 Enheder
Statistikken offentliggøres for juridiske enheder. I Danmarks Statistiks Erhvervsregister bestemmes
de juridiske enheder ved deres CVR-nummer.

2.6 Population
Penge- og realkreditinstitutters aktivitet.
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2.7 Geografisk dækning
Danmark.

2.8 Tidsperiode
Statistikken dækker perioden fra 2001 og frem. Pengeinstitutternes resultatopgørelse går dog helt
tilbage til 1991.

2.9 Basisperiode
Ikke relevant for denne statistik.

2.10 Måleenhed
Penge- og realkreditinstitutternes resultatopgørelse og særlige indlånsformer opgøres i mio. kr.,
samt antal ansatte og antal virksomheder. Den finansielle sektors hovedtal opgøres i mia. kr.

2.11 Referencetid
01-01-2015 - 31-12-2015

2.12 Hyppighed
Årlig.

2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering
Da alle oplysningerne indsamles og offentliggøres af andre myndigheder, er der intet behov for
hjemmel. Statistikken er ikke baseret på en EU-regulering.

2.14 Indberetningsbyrde
Statistikken er baseret på tal der allerede er offentliggjort af Finanstilsynet. Der er derfor ingen
direkte indberetningsbyrde, i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

2.15 Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.

3 Statistisk behandling
Kilden er Finanstilsynet. Der bliver samlet oplysninger ind årligt. De finansielle institutioner har
pligt til, at indberette deres regnskaber til Finanstilsynet.
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3.1 Kilder
Finanstilsynet.

3.2 Indsamlingshyppighed
Årlig.

3.3 Indsamlingsmetode
Data hentes fra Finanstilsynets hjemmeside, når det er tilgængeligt.

3.4 Datavalidering
Hvis de indsamlede tal er væsentlig anderledes i forhold til forrige perioder rettes en forespørgsel til
Finanstilsynet om korrektheden af dette tal.

3.5 Databehandling
Finanstilsynet bearbejder de, ved lovhjemmel, indberettede tal fra de enkelte finansielle selskaber.

3.6 Korrektion
Ikke relevant for denne statistik.

4 Relevans
Statistikken henvender sig til offentlige myndigheder, erhvervsliv, uddannelsessektoren og den
brede offentlighed.

4.1 Brugerbehov
Statistikken henvender sig til offentlige myndigheder, erhvervsliv, uddannelsessektoren og den
brede offentlighed.

4.2 Brugertilfredshed
Tallene dækker vigtige dele i dansk økonomi.

4.3 Fuldstændighed af data
Statistikken er ikke omfattet af krav fra EU.
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5 Præcision og pålidelighed
Generelt vurderes statistikkens præcision at være meget stor. Tallene stammer fra Finanstilsynet og
sektoren er generelt underlagt stor bevågenhed. Statistikkerne dækker hele målpopulationen.
Samtlige selskaber skal indberette deres regnskaber, og manglende regnskaber må derfor ikke
forekomme. Fejlklassifikation kan opstå på grund af utilstrækkelig information om en given kontos
indhold.

5.1 Samlet præcision
For disse årsdata er kvaliteten høj, da data her bygger på afsluttede regnskaber. Der foreligger ingen
usikkerhedsberegninger.

5.2 Stikprøveusikkerhed
Ikke relevant for denne statistik.

5.3 Anden usikkerhed
Ikke relevant 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
Datagrundlaget for denne statistik stammer fra Finanstilsynet og sektoren er generelt underlagt stor
bevågenhed.

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
Ikke relevant for denne statistik.

6 Aktualitet og punktlighed
Statistikken offentliggøres 11 måneder efter referenceårets udløb. Statistikken offentliggøres uden
forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal
Statistikken offentliggøres 11 måneder efter referenceårets udløb. Der offentliggøres kun endelige
tal.

6.2 Publikationspunktlighed
Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til det forud annoncerede udgivelsestidspunkt
i udgivelseskalenderen.

7 Sammenlignelighed
Statistikken kan sammenlignes med lignende statistikker i andre lande. Statistikken er udarbejdet
siden 2001 og er sammenlignelig i hele perioden. Pengeinstitutternes resultatopgørelse går dog helt
tilbage til 1991.

7.1 International sammenlignelighed
Statistikken kan sammenlignes med lignende statistikker i andre lande.

7.2 Sammenlignelighed over tid
Pengeinstitutternes resultatopgørelse er sammenlignelig siden 1991 mens særlige indlånsformer er
sammenlignelig siden 2001. Realkreditinstitutternes resultatopgørelse samt hovedtal for den
finansielle sektor er sammenlignelig siden 2001.

7.3 Sammenhæng med anden statistik
Statistikken er sammenlignelig med opgørelser fra Finanstilsynet.

7.4 Intern konsistens
Ikke relevant for denne statistik.
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8 Tilgængelighed
Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Penge- og realkreditinstitutter. Derudover indgår
tallene i Statistisk Årbog. Se mere på emnesiderne for henholdsvis Pengeinstitutter og
Realkreditinstitutter.

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
Der udgives ingen særskilt Nyt for denne statistik.

8.5 Publikationer
Tallene indgår i Statistisk Årbog.

8.6 Statistikbanken
Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne Pengeinstitutter og Realkreditinstitutter
i følgende tabeller:






MPK39: Pengeinstitutternes resultatopgørelse efter indtægt/udgift
MPK43: Pengeinstitutternes særlige indlånsformer efter type
MPK47: Realkreditinstitutternes resultatopgørelse efter indtægt/udgift
MPK55: Den finansielle sektor, hovedtal efter institution og type

8.7 Adgang til mikrodata
Statistikkens mikrodata administreres ikke af Danmarks Statistik.

8.8 Anden tilgængelighed
Ikke relevant for denne statistik.
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8.9 Diskretioneringspolitik
Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

8.10 Diskretionering og databehandling
Statistikken offentliggøres på et detaljeringsniveau, der ikke nødvendiggør diskretionering.

8.11 Reference til metodedokumenter
Der henvises til Finanstilsynet.

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. 39 17 30 54, e-mail: jds@dst.dk

9.1 Organisation
Danmarks Statistik

9.2 Kontor, afdeling
Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik

9.3 Kontaktpersonens navn
Jesper Søgaard Dreesen

9.4 Kontaktpersonens funktion
Statistikansvarlig

9.5 Adresse
Sejrøgade 11, 2100 København Ø

9.6 E-mailadresse
jds@dst.dk
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9.7 Telefonnummer
39 17 30 54

9.8 Faxnummer
39 17 39 99
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