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Hovedrevision af finansielle konti

Introduktion

Revisionen medfører en øget opsplitning af de finansielle sektorer og et øget
instrumentniveau på de finansielle konti. Herudover er afgrænsningen mellem
sektorerne ændret, så der flyttes enheder fra den ikke-finansielle sektor til den
finansielle sektor. Dette medfører, sammen med en række mindre ændringer,
at volumen i den finansielle sektor øges.

Ændringer i sektoropdeling og finansielle instrumenter
Fra 5 til 9 finansielle
sektorer

ESA2010 introducerer en ny opsplitning af de finansielle sektorer, således at
antallet af finansielle delsektorer øges fra 5 til 9. I det danske nationalregnskab
er det på grund af diskretionshensyn valgt at lægge delsektoren pengemarkedsforeninger ind under pengeinstitutter, undtagen centralbanken.
Ændringen på delsektorniveau fremgår af Tabel 1:

Tabel 1

ESA 95 Finansielle sektor delsektorer

ESA 2010 Finansielle sektor
delsektorer

Centralbanken
Andre monetære finansielle institutioner

S.121
S.122

S.121
S.122

Finansielle hjælpeenheder

S.124

S.126
S.127

Forsikringsselskaber og Pensionskasser

S.125

S.128

Centralbanken
Pengeinstitutter, undtagen centralbanken
Pengemarkedsforeninger
Investeringsforeninger, undtagen
pengemarkedsforeninger
Andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser
Finansielle hjælpeenheder
Koncerntilknyttede finansielle
institutioner og pengeudlånere
Forsikringsselskaber

Andre finansielle formidlere

S.123

S.123
S.124

S.129

Pensionskasser

Ikke-finansielle selskabssektor

S.11

S.11

Ikke-finansielle selskaber

S.125

Anm.: TABEL 16.1 fra Manual on the changes, EUROSTAT.

Flytning fra ikke-finansiel
til finansiel sektor øger
sektorens volumen

Ikke-finansielle holdingselskaber, gennemløbsholdingselskaber og finansielle
hovedsæder flyttes fra den ikke-finansielle sektor til den finansielle sektor. Dette sker på baggrund af en ændring i manualen. Konsekvensen af denne flytning
på eksempelvis de finansielle selskabers samlede passiver kan ses i figur 1.
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Figur 1

Finansielle selskabers samlede passiver med afgrænsningen fra ENS95 hhv. ENS2010
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Anm.: År markeret med * er foreløbige

Selvstændig sektor udskilt
fra husholdninger

I det hovedreviderede nationalregnskab bliver nonprofit-institutioner rettet
mod husholdninger (NPISH), fx fagforeninger og idrætsforeninger, vist særskilt. Det betyder bl.a., at NPISH optræder som en selvstændig sektor i sektorregnskaberne. Hidtil er NPISH blevet vist sammen med husholdningerne. Der
flyttes, som en del af hovedrevisionen desuden en del enheder fra den offentlige
sektor til sektoren NPISH

Nye finansielle
instrumenter

De finansielle instrumenters detaljeringsgrad forøges. Visse instrumenter får
blot nye navne, hvorimod andre forøges i både indhold og detaljeringsgrad.
Overgangen fra ENS95 instrumenter til ENS2010 instrumenter ses i tabel 2.

Tabel 2

Finansielle instrumenter på detaljeret niveau hhv. ENS95 og ENS2010
ENS95
F.11 Monetært guld
F.12 Særlige trækningsrettigheder
F.21 Sedler og mønt
F.22 Transferable indskud
F.29 Andre indskud
F.331 Kortfristede værdipapirer, undtagen aktier, ekskl.
finansielle derivater
F.332 Langfristede værdipapirer, undtagen aktier,
ekskl. finansielle derivater
F.41 Kortfristede lån
F.42 Langfristede lån
F.511 Børsnoterede aktier, ekskl. andele i investeringsforeninger
F.512 Ikke-børsnoterede aktier, ekskl. andele i investeringsforeninger
F.513 Andre ejerandelsbeviser
F.52 Andele i investeringsforeningsbeviser
F.611 Husholdningernes nettoformue i livsforsikringsreserver
F.612 Husholdningernes nettoformue i pensionskassereserver
F.62 Præmie og erstatningsreserver
(Helt nyt instrument)
F.34 Finansielle derivater
F.71 Handelskreditter og forudbetalinger
F.79 Andre forfaldne ikke-betalte mellemværende
undtagen handelskreditter og forudbetalinger

ENS2010
F.11 Monetært guld
F.12 Særlige trækningsrettigheder
F.21 Sedler og mønt
F.22 Transferable indskud
F.29 Andre indskud
F.31 Kortfristede gældsværdipapirer
F.32 Langfristede gældsværdipapirer
F.41 Kortfristede lån
F.42 Langfristede lån
F.511 Noterede aktier
F.512 Unoterede aktier
F.519 Andre ejerandelsbeviser
F.52 Andele i investeringsforeningsbeviser
F.61 Forsikringstekniske reserver, skadesforsikring
F.62 Livsforsikring og livrenterettigheder
F.63-F.65 Pensionsrettigheder, pensionskasser krav på
pensionsmanagere og rettigheder til ydelser, undtagen
pensionsydelser.
F.66 Hensættelser til forpligtelser i forbindelser med
standardiserede garantier
F.7 Finansielle derivater
F.81 Handelskreditter og forudbetalinger
F.89 Andre forfaldne ikkebetalte mellemværender,
undtagen handelskreditter og forudbetalinger
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Husholdningernes finansielle nettoformue
Højere niveau i
husholdningernes
nettoformue

Figur 2

Figur 2 viser husholdningernes finansielle nettoformue før og efter hovedrevisionen. På papiret har husholdningerne samlet set fået en større nettoformue
efter revisionen. Ændringerne i husholdningssektorens hovedstørrelser skyldes
brug af bedre kilder samt ændringer af opgørelsesmetoder. Hovedårsagen til
det højere niveau er, at der er kommet nye oplysninger, som betyder, at vi kan
inkludere en værdi for andelsboligbeviser i de finansielle konti.
Husholdningernes finansielle formue
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