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1 Indledning
Formålet med de finansielle konti for offentlige forvaltning og service er at belyse hvorledes
sektoren placerer/finansierer dens overskud/underskud på den offentlige saldo
(fordringserhvervelsen, netto) samt belyse hvor den finansielle nettoformue/nettogæld er placeret i
finansielle instrumenter. Statistikken anvendes i den generelle overvågning af den økonomiske
udvikling i Danmark samt i analyse-, prognose- og modeløjemed. Statistikken er udarbejdet på
årsbasis siden 2001 og kvartalsvis siden ultimo juni 2002. Tallene foreligger fra 1. kvartal 1995 og
frem.

2 Indhold
Finansielle konti for offentlig forvaltning og service er en kvartalsvis og årlig opgørelse af primo- og
ultimobeholdninger, finansielle transaktioner, omvurderinger og andre mængdemæssige ændringer
for sektorens finansielle aktiver og passiver fordelt på finansielle instrumenter.
Kvartalsopgørelserne offentliggøres for offentlig forvaltning og service som helhed hvorimod
årsopgørelserne også offentliggøres for de offentlige delsektorer. De økonomiske tiltag og
konsekvenser af COVID-19-pandemien påvirker de finansielle konti for offentlig forvaltning og
service, men datakvaliteten er ikke væsentligt forringet.

2.1 Indholdsbeskrivelse
Finansielle konti for offentlig forvaltning og service er en kvartalsvis og årlig opgørelse af primo- og
ultimobeholdninger, finansielle transaktioner, omvurderinger og andre mængdemæssige ændringer
for sektoren offentlig forvaltning og service fordelt på følgende finansielle instrumenter:

•
•
•
•
•
•
•
•

F.1: Monetært guld og særlige trækningsrettigheder (SDR)
F.2: Sedler og mønt samt indskud
F.3: Gældsværdipapirer
F.4: Lån
F.5: Ejerandele og andele i investeringsforeninger
F.6: Forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier
F.7: Finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner
F.8: Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender

Statistikken opgøres og offentliggøres både konsolideret og ukonsolideret og med
modsektoroplysninger for henholdsvis den indenlandske sektor og udlandet. Statistikken
offentliggøres kvartalsvist for offentlig forvaltning og service som helhed og årligt for delsektorerne
staten, kommuner og regioner samt sociale kasser og fonde.
Finansielle konti for offentlig forvaltning og service udgør et konsistent system, hvor offentlig
forvaltning og services finansielle dispositioner og formuer kan følges over tid. Offentlig forvaltning
og services finansielle transaktionskonto, der viser køb og salg af finansielle instrumenter, beskriver
en væsentlig del af overgangen fra primostatuskonto til ultimostatuskonto. Eftersom de finansielle
instrumenter værdiansættes til markedspris, vil en betydelig del af overgangen udgøres af
omvurderinger, som belyses i omvurderingskontoen.
Finansielle konti for offentlig forvaltning og service blev første gang offentliggjort i 2001 med årstal
tilbage til 1995. Ultimo juni 2002 blev de årlige finansielle konti for offentlig forvaltning og service
udbygget med kvartalsvise opgørelser. Kvartalstallene findes fra og med 1. kvartal 1995.
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2.2 Grupperinger og klassifikationer
Statistikken omhandler den del af nationalregnskabet, der vedrører de finansielle konti for sektoren
offentlig forvaltning og service. Statistikken opgøres i overensstemmelse med det europæiske
nationalregnskabssystem som er defineret i nationalregnskabsmanualen European System of
Accounts - ESA 2010.

2.3 Sektordækning
Statistikken dækker sektoren offentlig forvaltning og service og er baseret på den
sektorklassifikation, som er defineret i den europæiske nationalregnskabsmanual ESA 2010.
For kvartalsvise og årlige opgørelser offentliggøres statistikken for:

•

S.13: Offentlig forvaltning og service

For årlige opgørelser offentliggøres statistikken desuden også på de delsektorer, der udgør offentlig
forvaltning og service:

•
•
•

S.1311: Statslig forvaltning og service
S.1313: Kommunal forvaltning og service
S.1314: Sociale kasser og fonde

Læs mere om ESA 2010 sektornomenklaturen her.

2.4 Begreber og definitioner
ESA2010: Begreber anvendt i de finansielle konti for offentlig forvaltning og service er i fuld
overensstemmelse med definitionerne i det europæiske nationalregnskabssystem som er defineret i
nationalregnskabsmanualen European system of accounts, ESA2010.

2.5 Enheder
De statistiske enheder i nationalregnskabets finansielle konti er institutionelle enheder.
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.
Institutionelle enheder i nationalregnskabet klassificeres alene efter institutionel sektor.

2.6 Population
Offentlig forvaltning og service bestående af statslig forvaltning og service, kommunal og regional
forvaltning og service samt sociale kasser og fonde.

2.7 Geografisk dækning
Danmark.
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2.8 Tidsperiode
Tidsserien dækker perioden 1995 og frem.

2.9 Basisperiode
Ikke relevant for denne statistik.

2.10 Måleenhed
Mio. kr.

2.11 Referencetid
Referencetiden er kvartaler og kalenderår.

2.12 Hyppighed
Kvartalsvis og årlig.

2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering
Lov om Danmarks Statistik §6 samt §§ 8 - 12.
Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 549/2013 af 21.maj 2013 om det europæiske
national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (ESA2010) (EUT L 174 26.06.2013,
s. 1).

2.14 Indberetningsbyrde
Ingen direkte indberetningsbyrde.

2.15 Øvrige oplysninger
Finansielle konti for hele økonomien findes i: Serien Nationalregnskab og betalingsbalance
(Statistiske Efterretninger) se også: Finansielle offentlige finanser.
En gennemgang af nationalregnskabssystemets finansielle konti findes i: "Det Europæiske
Nationalregnskabssystem ESA 2010".
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3 Statistisk behandling
Hovedkilderne er regnskaber for stat, regioner og kommuner samt sociale kasser og fonde.
Herudover modtages blandt andet data fra Nationalbanken.
Data modtages overvejende kvartalsvist og valideres med andre kilder og hvis nødvendigt ved
forespørgsler til dataleverandørerne.
De finansielle konti for offentlig forvaltning og service er i forbindelse med opgørelsen for 2. kvartal
2020 revideret for perioden 2017-2020 som led i et større samarbejdsprojekt med Danmarks
Nationalbank om de samlede finansielle konti for Danmark.

3.1 Kilder
Hovedkilderne er regnskaber for stat, regioner og kommuner, samt sociale kasser og fonde.
Herudover er følgende kilder brugt:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indenlandsk og udenlandsk gæld - Danmarks Nationalbank.
Den Sociale Pensionsfond (DSP) - Danmarks Nationalbank.
Grønne obligationer - Udbetaling Danmark.
Statens beholdninger af og transaktioner i unoterede og noterede aktier - Finansministeriet,
Moderniseringsstyrelsen.
BNP for ikke afsluttede år - Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomisk Redegørelse.
Køb og salg af aktier - Nasdaq OMX.
Beregninger af statens aktieselskabsandele udfra regnskabsoplysninger og aktstykker.
KommuneKredits udlån til kommuner og amter - KommuneKredit.
Regnskaber for de såkaldte extra budgetary enheder, som er offentlige institutioner med
selvstændige regnskaber - fx folkekirken og universiteter.

3.2 Indsamlingshyppighed
Data indsamles fortrinsvist kvartalsvist.

3.3 Indsamlingsmetode
Data modtages fortrinsvist via e-mail, men noget data indhentes også via relevante hjemmesider.

3.4 Datavalidering
Den endelige datavalidering foretages ved hjælp af andre kilder og hvis nødvendigt ved
forespørgsler til dataleverandørerne.

3.5 Databehandling
Efter data er blevet modtaget af de forskellige dataleverandører og valideret/fejlsøgt, aggregeres
data på de relevante finansielle instrumenter. De aggregerede data valideres blandt andet ud fra
sammenligninger med tidligere perioder og med andre datakilder. Herefter udgives data i
statistikbanken og afsendes blandt andet til Nationalbanken, Eurostat og ECB.
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3.6 Korrektion
Korrektioner af de leverede data foretages, hvis der påvises fejl i valideringsprocessen.

4 Relevans
Statistikken er relevant for Danmarks Nationalbank, finansielle institutioner, økonomiske
ministerier, interesseorganisationer og finansielle analytikere, som grundlag for analyse-, prognoseog modeløjemed. Statistikkens grunddata og resultater anvendes også på andre statistikområder i
Danmarks Statistik, fx er den helt central for statistikkerne ”Danmarks ØMU-gæld og ØMU-saldo”
samt ”Offentligt underskud og gæld i EU”.

4.1 Brugerbehov
Finansielle kvartalsregnskaber indberettes til Eurostat, der anvender statistikken i den generelle
overvågning af landets økonomiske udvikling. Andre brugere er Danmarks Nationalbank, finansielle
institutioner, økonomiske ministerier, interesseorganisationer og finansielle analytikere generelt i
analyse-, prognose- og modeløjemed.

4.2 Brugertilfredshed
Danmarks Statistiks nedsat et brugerudvalg om økonomisk statistik, der bl.a. har til opgave at drøfte
kvalitet, dokumentation og formidling af den økonomiske statsistik.
Se Brugerudvalg for Økonomisk Statistik for at finde mere information om udvalget.

4.3 Fuldstændighed af data
Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service lever op til Europa-Parlamentes
og Rådets forordning (EU) Nr. 549/2013 af 21.maj 2013 om det europæiske national- og
regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (ESA 2010) (EUT L 174 26.06.2013, s. 1).

5 Præcision og pålidelighed
De finansielle konti for offentlig forvaltning og service bygger på en række primærkilder, der kan
være behæftet med en vis usikkerhed, som igen kan påvirke usikkerheden i de finansielle konti for
offentlig forvaltning og service. På kvartalsdata kan der i de tilfælde, hvor data bygger på foreløbige
kvartalsindberetninger være nogen usikkerhed. For årsdata er kvaliteten høj, da data her bygger på
afsluttede regnskaber. Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger.
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5.1 Samlet præcision
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. Årsdata har dog en større præcision end kvartaldata, da kvartalsdata
bygger på foreløbige regnskabsopgørelser der først bliver endelige når årsdata opgøres.
Data stammer fra en del forskellige kilder, og det kan derfor i praksis være vanskeligt at opgøre et
tal for usikkerheden. Forskellen mellem fordringserhvervelsen, netto opgjort fra den finansielle side
af de offentlige finanser og fordringserhvervelsen, netto opgjort fra den ikke-finansielle del af de
offentlige finanser, kan dog ses som et udtryk for den samlede usikkerhed i såvel den finansielle som
den ikke-finansielle del af de offentlige finanser.

5.2 Stikprøveusikkerhed
Ikke relevant for denne statistik.

5.3 Anden usikkerhed
Statistikken bygger hovedsageligt på regnskabsoplysninger, der dækker hele målpopulationen, som
derfor er behæftet med begrænset usikkerhed. Kvartalsdata bygger hovedsageligt på foreløbige
regnskaber og er derfor behæftet med større usikkerhed end årsdata.

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.
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5.6 Kvalitetsvurdering
De finansielle konti for offentlig forvaltning og service udarbejdes på grundlag af en række
forskellige primærstatistikker. I den første udgivelse er nogle af primærstatistikkerne manglende
eller af foreløbig karakter. Usikkerhed og fejl i de enkelte primærstatistikker kan påvirke kvaliteten,
men idet finansielle konti for offentlig forvaltning og service 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. Kvaliteten vurderes at være høj på alle finansielle
instrumenter, da der foretages en række konsistenscheck samt check ved sammenstilling med de
ikke-finansielle konti for offentlig forvaltning og service. Der er dog en individuel usikkerhed med
hensyn til instrumentet andre forfaldne ikke-betalte mellemværender (F.8), som blandt andet
indeholder tidsmæssige forskydninger og derfor er mere kompliceret at opgøre nøjagtigt.

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.

5.8 Praksis for revisioner
Kvartalsvise- og årlige finansielle konti for offentlig forvaltning og service udarbejdes i en række
foreløbige versioner. De kvartalsvise finansielle konti for offentlig forvaltning og service bliver
løbende bragt i overensstemmelse med den nyeste tilgængelige årsversion (for information om
revisionsmønster se statistikdokumentationen for Regnskaber for offentlig forvaltning og service).
Statistikken for de finansielle konti for offentlig forvaltning og service bliver erklæret endelig ca. tre
år efter tællingsåret.

6 Aktualitet og punktlighed
Statistikken offentliggøres ca. tre måneder efter referenceperiodens afslutning. Statistikken
offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal
Referencetiden er ca. tre måneder efter kvartalets udløb og foreløbige årstal ca. tre måneder efter
årets udløb.
Endelige data publiceres ca. tre år efter tællingsåret.

6.2 Publikationspunktlighed
Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.
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7 Sammenlignelighed
Statistikken er udarbejdet på årsbasis siden 2001 og kvartalsvis siden ultimo juni 2002 og er i sin
nuværende form korrigeret for brud og sammenlignelig fra 1. kvartal 1995 og frem. Statistikken
udarbejdes efter fælleseuropæiske guidelines og er derfor sammenlignelig med statistikker fra andre
lande, der offentliggøres af Eurostat og OECD.

7.1 International sammenlignelighed
Internationalt set findes en høj grad af sammenlignelighed i forhold til andre landes
nationalregnskaber, da det danske nationalregnskab er udarbejdet i henhold til ESA 2010retningslinierne.
7.2 Sammenlignelighed over tid
Statistikken er udarbejdet på årsbasis siden 2001og kvartalsvis siden ultimo juni 2002 og er i sin
nuværende form korrigeret for brud og dermed sammenlignelig fra 1. kvartal 1995 og frem.
Statistikken udarbejdes efter fælleseuropæiske guidelines og er derfor sammenlignelig med
statistikker fra andre lande, der offentliggøres af Eurostat og OECD. I forbindelse med
hovedrevisionen af nationalregnskabet i 2014, som omfattede en større data- og metoderevision,
blev dataserien reivideret tilbage til 1. kvartal 1995. Statistiske begreber og opgørelsesmetoder følger
ESA 2010.

7.3 Sammenhæng med anden statistik
Finansielle konti for offentlig forvaltning og service anvender den sektorgruppering, der er
foreskrevet i ESA 2010, hvilket giver en høj grad af sammenlignelighed over tid med såvel danske
som udenlandske nationalregnskaber. Statistikkens grunddata og resultater anvendes og er helt
central for statistikkerne ”Danmarks ØMU-gæld og ØMU-saldo” samt ”Offentligt underskud og
gæld i EU”. Finansielle konti for offentlig forvaltning og service adskiller sig fra disse opgørelser,
dels ved at være opgjort i markedsværdi, og dels ved at udtrykke et finansielt nettogældsbegreb,
hvor den offentlige finansielle formue er modregnet.

7.4 Intern konsistens
Der er fuld intern konsistens i datasættet.

8 Tilgængelighed
Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under
emnet Offentlig forvaltnings finansielle aktiver og passiver. Derudover indgår tallene i Statistisk
Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på emnesiden for Offentlige finanser.

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

8.4 NYT/Pressemeddelelse
Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik under emnet Offentligt kvartalsregnskab.

8.5 Publikationer
Tallene indgår i Statistisk årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

8.6 Statistikbanken
Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Offentlig forvaltnings finansielle aktiver
og passiver i følgende tabeller:

•
•

OFF13: Finansielle konti efter konto, finansielt instrument, aktiv/passiv, sektor,
konsolideret/ukonsolideret, modpartssektor og tid.
OFF22: Finansielle konti efter konto, finansielt instrument, aktiv/passiv,
konsolideret/ukonsolideret, modpartssektor og tid.

8.7 Adgang til mikrodata
Datamateriale modtages fra de forskellige dataleverandører og opbevares til videre brug.
Hovedparten af datamaterialet offentliggøres enten via Danmarks Statistik eller af
dataleverandørerne selv.

8.8 Anden tilgængelighed
Data offentliggøres også af Eurostat og OECD.

8.9 Diskretioneringspolitik
Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

8.10 Diskretionering og databehandling
Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.
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8.11 Reference til metodedokumenter
Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik. Der henvises til de internationale
nationalregnskabsmanualer European System of Accounts - ESA2010 og System of National
Accounts - SNA 2008.

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 for Offentlige Finanser. Den statistikansvarlige er
Stefan Koch Olsen, tlf. 51 23 92 17, e-mail: sto@dst.dk

9.1 Organisation
Danmarks Statistik

9.2 Kontor, afdeling
Offentlige Finanser, Økonomisk statistik

9.3 Kontaktpersonens navn
Stefan Koch Olsen

9.4 Kontaktpersonens funktion
Statistikansvarlig

9.5 Adresse
Sejrøgade 11, 2100 København Ø

9.6 E-mailadresse
sto@dst.dk

9.7 Telefonnummer
51 23 92 17
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9.8 Faxnummer
39 17 39 99
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