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BILAG A

KAPITEL 7: STATUSKONTI
7.01.
Definition:
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En statuskonto er en opgørelse, udarbejdet for et bestemt
tidspunkt, over værdien af en institutionel enheds eller gruppe af
enheders aktiver og passiver.

7.02

Saldoposten på en statuskonto kaldes nettoformue (B.90). Beholdningen af aktiver
og passiver, der er registreret på statuskontoen, er værdiansat til de relevante priser,
hvilket normalt er markedspriserne på statusdagen, men for nogle kategorier til deres
nominelle værdi. Der udarbejdes en statuskonto for residente institutionelle sektorer
og delsektorer, den samlede økonomi og udlandet.

7.03

Statuskontoen afslutter kontosystemet, idet den viser den endelige virkning af
posteringerne
på
produktionskontoen,
indkomstfordelingsog
indkomstanvendelseskontiene samt akkumuleringskontiene på en økonomis samlede
velstand.

7.04

For institutionelle sektorer er saldoposten på statuskontoen nettoformue.

7.05

For den samlede nationale økonomi betegnes saldoposten ofte som nationalformuen,
nemlig den samlede værdi af ikke-finansielle aktiver og finansielle aktiver, netto,
over for udlandet.

7.06

Statuskontoen over for udlandet udarbejdes på samme måde som statuskontiene for
de residente institutionelle sektorer og delsektorer. Den består udelukkende af ikkeresidenters positioner i finansielle aktiver og passiver over for residenter. I
betalingsbalancemanualen BPM6 kaldes den tilsvarende statuskonto fra residenters
synspunkt over for ikke-residenter kapitalbalancen over for udlandet (international
investment position (IIP)).

7.07

Egenkapitalen defineres som summen af nettoformue (B.90) plus værdien af
Ejerandele og andele i investeringsforeninger (AF.5) som passiver på statuskontoen.

7.08

For sektoren ikke-finansielle selskaber og sektoren finansielle selskaber (og disses
delsektorer) er egenkapitalen en lige så sigende analytisk indikator som
nettoformuen.

7.09

Selskabers nettoformue vil normalt være forskellig fra værdien af deres udstedte
aktier og andre ejerandelsbeviser. Kvasiselskabers nettoformue er lig med nul, fordi
værdien af deres ejers ejerandelsbeviser antages at svare til aktiver minus passiver,
der ikke er egenkapital. Nettoformuen for residente direkte investeringsforetagender,
som er filialer af ikke-residente foretagender, og som behandles som kvasiselskaber,
er derfor lig med nul.

7.10

Saldoposten for finansielle aktiver og passiver betegnes finansiel nettoformue
(BF.90).
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7.11

En statuskonto er en opgørelse over værdien af aktiver og passiver på et bestemt
tidspunkt. Statuskonti udarbejdes ved begyndelsen og slutningen af hver
regnskabsperiode; primostatuskontoen ved periodens begyndelse er den samme som
ultimostatuskontoen ved udgangen af den foregående periode.

7.12

Ved hjælp af en grundlæggende regnskabsregel sammenknyttes værdien af
beholdningen af en bestemt type aktiver på primostatuskontoen og
ultimostatuskontoen som følger:

værdien af beholdningen af en specifik type aktiver på primostatuskontoen
plus

transaktioner

den samlede værdi af sådanne aktiver erhvervet ved
transaktioner, der finder sted i regnskabsperioden

minus

den samlede værdi af sådanne aktiver afhændet ved
transaktioner, der finder sted i regnskabsperioden

minus

forbrug af fast realkapital (hvis relevant)

plus

andre
mængdeændringer i aktiver

andre negative mængdeændringer vedrørende de
pågældende aktiver

minus
plus

andre positive mængdeændringer vedrørende de
pågældende aktiver

omvurderinger

værdien af nominelle kapitalgevinster i løbet af
perioden, der skyldes ændringer i prisen for aktiverne
værdien af nominelle kapitaltab i løbet af perioden,
der skyldes ændringer i prisen for aktiverne

minus

er lig med værdien af beholdningen af aktiverne på ultimostatuskontoen.

Der kan også opstilles en tabel, som sammenknytter værdien af beholdningen af en bestemt
type passiver på primostatuskontoen og ultimostatuskontoen.
7.13

Den
regnskabsmæssige
forbindelse
mellem
primostatuskontoen
og
ultimostatuskontoen via transaktioner, andre mængdeændringer i aktiver og passiver
og kapitalgevinster og -tab er fremstillet skematisk i bilag 7.2.

TYPER AF AKTIVER OG PASSIVER
Definition på et aktiv
7.14

De aktiver, der registreres på statuskontoen, er økonomiske aktiver.

7.15 Definition: Et
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økonomisk aktiv er et værdiopbevaringsmiddel, der
repræsenterer det udbytte, som den økonomiske ejer har
ved at eje eller anvende aktivet i en periode. Det er et
middel til at fremføre værdi fra den ene regnskabsperiode
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til den næste.

7.16

Det økonomiske udbytte består af primære indkomster som f.eks. overskud af
produktionen, hvor den økonomiske ejer anvender aktivet, eller formueindkomst,
hvor den økonomiske ejer lader andre anvende det. Udbyttet opstår ved anvendelsen
af aktivet og den værdi, herunder kapitalgevinster og -tab, der realiseres ved at
afhænde eller afvikle det.

7.17

Den økonomiske ejer af et aktiv er ikke nødvendigvis den juridiske ejer. Den
økonomiske ejer er den institutionelle enhed, der er berettiget til at gøre krav på
udbyttet ved anvendelsen af aktivet ved at acceptere de dertil knyttede risici.

7.18

En oversigt over klassificeringen af de økonomiske aktiver, og hvad de omfatter,
findes i tabel 7.1. En mere detaljeret definition af hver enkelt kategori af aktiver
findes i bilag 7.1 til dette kapitel.

STØRRELSER, DER IKKE BETRAGTES SOM AKTIVER OG PASSIVER
7.19

Følgende medregnes ikke under aktiver og passiver:
a)

humankapital

b)

naturkapital, der ikke er økonomiske aktiver (f.eks. luft og flodvand)

c)

varige forbrugsgoder

d)

eventualaktiver og -forpligtelser, som ikke er finansielle aktiver og passiver (se
7.31).

KATEGORIER AF AKTIVER OG PASSIVER
7.20

Der skelnes mellem to kategorier af poster på statuskontiene: ikke-finansielle aktiver
(AN) og finansielle aktiver og passiver (AF)

7.21

Ikke-finansielle aktiver opdeles i producerede ikke-finansielle aktiver (AN.1) og
ikke-producerede ikke-finansielle aktiver (AN.2).

PRODUCEREDE IKKE-FINANSIELLE AKTIVER (AN.1)
7.22 Definition: Producerede ikke-finansielle aktiver (AN.1) er opstået som
resultat af produktionsprocesser.
7.23
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Klassifikationen af producerede aktiver er udformet således, at der skelnes mellem
aktiverne ud fra deres rolle i produktionen. De består af: faste aktiver, der anvendes
gentagne gange eller løbende i produktionen i mere end et år; lagerbeholdninger, der
anvendes i produktionen som forbrug i produktionen, sælges eller på anden måde
afhændes; og værdigenstande. Værdigenstande anvendes ikke primært til produktion
eller forbrug, men anskaffes og ejes i stedet primært som værdiopbevaringsmiddel.
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IKKE-PRODUCEREDE IKKE-FINANSIELLE AKTIVER (AN.2)
7.24.Definition: Ikke-producerede ikke-finansielle aktiver (AN.2) er økonomiske
aktiver, der er opstået på anden måde end som resultat af
produktionsprocesser. De består af naturkapital, kontrakter,
leasingkontrakter, licenser og tilladelser samt goodwill og
markedsføringsaktiver.
7.25

De ikke-producerede aktiver er klassificeret efter, hvordan de opstår. Nogle af disse
aktiver findes i naturen, mens andre, der kan siges at være samfundsskabte størrelser,
er blevet til ved juridiske eller regnskabsmæssige foranstaltninger.

7.26

Hvilken naturkapital der medregnes i statuskontoen, afgøres i overensstemmelse med
den generelle definition af et økonomisk aktiv ved, om aktiverne er underkastet
effektiv økonomisk ejendomsret og er i stand til at sikre ejerne et økonomisk udbytte
under hensyntagen til eksisterende teknologi og viden, de økonomiske muligheder,
de forhåndenværende ressourcer og de eksisterende relative priser. Naturkapital,
hvortil der ikke er etableret ejendomsret, som f. eks. det åbne hav eller den frie luft,
medregnes ikke.

7.27

Kontrakter, leasingkontrakter, licenser og tilladelser betragtes kun som ikkefinansielle aktiver, hvis der ved en kontrakt overdrages økonomisk udbytte til ejeren
ud over beløb, der skal betales i henhold til aftalen, og ejeren retligt og praktisk kan
realisere dette udbytte ved at overdrage det til andre.

FINANSIELLE AKTIVER OG PASSIVER (AF)
7.28 Definition: Finansielle aktiver (AF) er økonomiske aktiver omfattende alle
finansielle fordringer, aktier og andre ejerandelsbeviser samt den
andel af monetært guld, der udgøres af guldbarrer (5.03). Passiver
opstår, når debitorer er forpligtet til at foretage en eller flere
betalinger til kreditor (5.06).
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7.29

Finansielle aktiver er et værdiopbevaringsmiddel, der repræsenterer det økonomiske
(løbende) udbytte, som den økonomiske ejer har ved at eje eller bruge aktiverne i et
bestemt tidsrum. De er et middel til at fremføre værdi fra den ene regnskabsperiode
til den næste. Udbytte udveksles ved hjælp af betalinger (5.04).

7.30

Hvert finansielt aktiv har et modsvarende passiv, med undtagelse af den del af
monetært guld, der udgøres af guldbarrer, der klassificeres i kategorien monetært
guld og særlige trækningsrettigheder (AF.1).

7.31

Eventualaktiver og -passiver er aftaler, hvor den ene part er forpligtet til at foretage
en eller flere betalinger til en anden enhed, hvis en række særlige betingelser er
opfyldt (5.08). De er ikke finansielle aktiver og passiver.

7.32

Klassificeringen af finansielle aktiver og passiver svarer til klassificeringen af
finansielle transaktioner (5.14). Definitionerne for de forskellige kategorier, og
underkategorier af finansielle aktiver og passiver og de supplerende forklaringer
fremgår af kapitel 5 og gentages ikke her, men bilag 1 indeholder en oversigt over
alle aktiver og passiver, som er omfattet af ENS.
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Tabel 7.1 — Klassifikation af aktiver
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AN.

IKKE-FINANSIELLE AKTIVER (AN.1 + AN.2)

AN.1

Producerede ikke-finansielle aktiver

AN.11

Faste aktiver1

AN.111

Boliger

AN.112

Andre bygninger og anlæg

AN.1121

Bygninger, undtagen boliger

AN.1122

Andre anlæg

AN.1123

Jordforbedring

AN.113

Maskiner og udstyr

AN.1131

Transportmidler

AN.1132

Ikt-udstyr

AN.1139

Andre maskiner og udstyr

AN.114

Våbensystemer

AN.115

Avlede/dyrkede naturressourcer

AN.1151

Besætninger af avlsdyr, malkedyr, trækdyr mv.

AN.1152

Træ- og planteressourcer, som giver tilbagevendende produkter

AN.117

Produkter omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder

AN.1171

Forskning og udvikling

AN.1172

Efterforskning og evaluering af mineralske råstoffer

AN.1173

Computersoftware og databaser

AN.11731

Computersoftware

AN.11732

Databaser

AN.1174

Originalværker inden for underholdning, litteratur og kunst

AN.1179

Andre produkter omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder

(1)

Memorandumpost ANm: varige forbrugsgoder.
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AN.12

Lagerbeholdninger

AN.121

Materialer

AN.122

Produkter under fremstilling

AN.1221

Produkter under fremstilling (avlede/dyrkede aktiver)

AN.1222

Andre produkter under fremstilling

AN.123

Færdigvarer

AN.124

Militære lagre

AN.125

Handelsvarer

AN.13

Værdigenstande

AN.131

Ædelmetaller og –stene

AN.132

Antikviteter og andre kunstgenstande

AN.133

Andre værdigenstande

AN.2

Ikke-producerede ikke-finansielle aktiver

AN.21

Naturressourcer

AN.211

Jord

AN.2111

Jord under bygninger og anlæg

AN.2112

Jord under opdyrkning

AN.2113

Rekreative arealer og tilhørende overfladevand

AN.2119

Anden jord og tilhørende overfladevand

AN.212

Mineral- og energiforekomster

AN.213

Ikke-avlede/dyrkede naturressourcer

AN.214

Vandressourcer

AN.215

Andre naturressourcer

AN.2151

Radiofrekvenser

AN.2159

Andet

AN.22

Kontrakter, leasingkontrakter og licenser

AN.221

Omsættelige operationelle leasingkontrakter
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AN.222

Tilladelser til udnyttelse af naturressourcer

AN.223

Tilladelser til udøvelse af bestemte aktiviteter

AN.224

Eneret til fremtidige varer og tjenester

AN.23

Køb minus salg af goodwill og markedsføringsaktiver

AF.

FINANSIELLE AKTIVER2
(AF.1 + AF.2 + AF.3 + AF.4 + AF.5 + AF.6 + AF.7 + AF.8)

AF.1

Monetært guld og særlige trækningsrettigheder (SDR)

AF.11

Monetært guld

AF.12

Særlige trækningsrettigheder (SDR)

AF.2

Sedler og mønt samt indskud

AF.21

Sedler og mønt

AF.22

Transferable indskud

AF.29

Andre indskud

AF.3

Gældsværdipapirer

AF.31

Kortfristede

AF.32

Langfristede

AF.4

Lån

AF.41

Kortfristede

AF.42

Langfristede

AF.5

Ejerandele og andele i investeringsforeninger

AF.51

Ejerandele

AF.511

Noterede aktier

AF.512

Unoterede aktier

AF.519

Andre ejerandelsbeviser

AF.52

Andele i investeringsforeninger

AF.521

Andele i pengemarkedsforeninger

Memorandumpost AF.m1: Udenlandske direkte investeringer; AF.m2: Misligholdte lån.

8

DA

AF.529

Andre andele i investeringsforeninger

AF.6

Forsikrings-, pensions- og standardiserede garantiordninger

AF.61

Forsikringstekniske reserver, skadesforsikring

AF.62

Livsforsikrings- og livrenterettigheder

AF.63

Pensionsrettigheder

AF.64

Pensionskassers krav på pensionsmanagere

AF.65

Rettigheder til ydelser, undtagen pensionsydelser

AF.66

Hensættelser til forpligtelser i forbindelse med standardiserede
garantier

AF.7

Finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner

AF.71

Finansielle derivater

AF.72

Medarbejderaktieoptioner

AF.8

Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender

AF.81

Handelskreditter og forudbetalinger

AF.89

Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender, undtagen
handelskreditter og forudbetalinger

VÆRDIANSÆTTELSE AF POSTERINGER PÅ STATUSKONTOEN
GENERELLE PRINCIPPER FOR VÆRDIANSÆTTELSE
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7.33

Hver post på statuskontoen værdiansættes, som om den er anskaffet på statusdagen.
Aktiver og passiver værdiansættes til markedspriser på statusdagen.

7.34

De registrerede værdier skal afspejle de priser, der kan observeres på markedet på
statusdagen. Er der ingen markedspriser at observere, hvilket kan forekomme, hvis
der er et marked, men der ikke for nylig er blevet solgt nogen aktiver på det, må der
foretages en beregning af, hvad priserne på aktiverne ville være, hvis de blev
anskaffet på markedet på statusdagen.

7.35

Som regel foreligger der en markedspris for næsten alle finansielle aktiver og
passiver, for eksisterende ejendomme (bygninger og andre anlæg plus tilhørende
jord), eksisterende transportmidler, afgrøder og husdyrbestande samt for
nyproducerede faste aktiver og lagerbeholdninger.

7.36

Ikke-finansielle aktiver produceret for egen regning værdiansættes til basispriser
eller, hvis der ikke findes basispriser, til basispriser for tilsvarende varer eller, hvis
dette ikke er muligt, til produktionsomkostningerne.
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7.37

Værdien af ikke-finansielle aktiver kan ud over ved hjælp af observerede
markedspriser,
beregninger
baseret
på
observerede
priser
eller
produktionsomkostningerne beregnes ved:
a)

at omvurdere og akkumulere anskaffelser minus afhændelser i løbet af
aktivernes levetid

b)

at anvende nutidsværdien, dvs. den tilbagediskonterede værdi, af fremtidigt
økonomisk udbytte.

7.38

Værdiansættelse til markedspriser er hovedprincippet ved værdiansættelse af
positioner (og transaktioner) i finansielle instrumenter. Finansielle instrumenter er
identiske med finansielle fordringer. De er finansielle aktiver, til hvilke der findes
tilsvarende passiver. Markedsværdien er den, som finansielle aktiver anskaffes eller
afhændes til efter aftale mellem parterne, på grundlag af udelukkende kommercielle
betragtninger, eksklusive provisioner, gebyrer og skatter. Ved fastsættelse af
markedsværdien tager parterne også hensyn til påløbne renter.

7.39

Den nominelle værdi afspejler summen af de oprindelig betalte midler plus senere
betalinger minus tilbagebetalinger plus eventuelle påløbne renter. Den nominelle
værdi er ikke den samme som den pålydende værdi.
a)

Den nominelle værdi i national valuta af et finansielt instrument lydende på
udenlandsk valuta indbefatter kapitalgevinster og -tab som følge af ændringer i
valutakurserne.

Værdien af finansielle instrumenter lydende på udenlandsk valuta omregnes til den
nationale valuta til den markedskurs, der er gældende på statusdagen. Denne kurs bør
ligge midt imellem købs- og salgskontantkurserne ved valutatransaktioner.
b)

For finansielle instrumenter som f.eks. gældsværdipapirer, der er knyttet til et
snævert indeks, kan den nominelle værdi også indbefatte kapitalgevinster og
-tab, der skyldes ændringer i indekset.

c)

Markedsværdien af et finansielt instrument kan til enhver tid afvige fra dets
nominelle værdi som følge af omvurderinger, der skyldes ændringer i
markedsprisen. Ændringer i markedspriserne opstår som følge af de generelle
markedsvilkår, f.eks. ændringer i markedsrenten, særlige omstændigheder,
f.eks. ændringer i den kreditværdighed, som udstederen af et gældsværdipapir
nyder, og ændringer i den generelle markedslikviditet og i den, der er specifik
for gældsværdipapiret.

d)

Følgende grundligning kan således opstilles:

markedsværdi = nominel værdi + omvurderinger som følge af ændringer i
markedsprisen.
7.40
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For nogle ikke-finansielle aktivers vedkommende falder den omvurderede
oprindelige anskaffelsespris til nul over aktivets forventede levetid. Værdien af et
sådant aktiv på et givet tidspunkt findes ved at trække den akkumulerede værdi af
disse fald fra den løbende anskaffelsespris. De fleste faste aktiver kan registreres på
statuskontiene i løbende køberpriser nedskrevet med det akkumulerede forbrug af
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fast realkapital. Dette kaldes nedskrevet genanskaffelsespris. Summen af nedskrevne
værdier for alle faste aktiver, der stadig er i brug, betegnes nettokapitalapparatet.
Bruttokapitalapparatet omfatter værdierne af det akkumulerede forbrug af fast
realkapital.
IKKE-FINANSIELLE AKTIVER (AN)
PRODUCEREDE IKKE-FINANSIELLE AKTIVER (AN.1)
Faste aktiver (AN.11)
7.42

Faste aktiver registreres om muligt i markedspriser (eller basispriser ved produktion
af nye aktiver for egen regning). Hvis det ikke er muligt, registreres de i køberpriser
nedskrevet med det akkumulerede forbrug af fast realkapital. Købers omkostninger
ved overdragelse af ejendomsretten til faste aktiver med passende nedskrivning for
forbrug af fast realkapital i den periode, køberen forventer at beholde det
økonomiske aktiv, indgår i status(konto)værdien.
Produkter omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder (AN.117)
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7.43

Efterforskning og evaluering af mineralske råstoffer (AN.1172) skal enten
værdiansættes på grundlag af de akkumulerede beløb betalt til andre institutionelle
enheder, der foretager efterforskningen og evalueringen, eller på grundlag af de
omkostninger, der er forbundet med efterforskning for egen regning. Den del af
omkostningerne ved en afsluttet efterforskning, som endnu ikke er helt afskrevet,
skal omvurderes til de priser og omkostninger, der er gældende for den løbende
periode.

7.44

Originaler af produkter omfattet intellektuelle ejendomsrettigheder som f.eks.
computersoftware og originalværker inden for underholdning, litteratur og kunst
værdiansættes til anskaffelsesprisen, når de handles på markedet. Den oprindelige
værdi beregnes ved at sammenlægge produktionsomkostningerne og omvurdere dem
til den løbende periodes priser. Hvis det ikke er muligt at fastsætte værdien ved
denne metode, beregnes nutidsværdien af de forventede fremtidige indtægter, som
opstår ved brugen af aktivet.

7.45

Omkostninger ved overdragelse af ejendomsret til ikke-producerede aktiver bortset
fra jord registreres separat i kapitalkontoen og behandles som faste
bruttoinvesteringer, men på statuskontiene indgår disse omkostninger i værdien af
det aktiv, som de vedrører, også selv om der er tale om et ikke-produceret aktiv.
Omkostninger ved overdragelse af ejendomsret registreres således ikke separat i
statuskontiene. Omkostninger ved overdragelse af ejendomsret til finansielle aktiver
behandles som forbrug i produktionen, når aktiverne anskaffes af selskaber eller det
offentlige, som forbrug, hvis aktiverne anskaffes af husholdninger, og som eksport af
tjenester, hvis aktiverne anskaffes af ikke-residenter.

7.46

Lagerbeholdninger skal værdiansættes i de priser, der er gældende på statusdagen, og
ikke i de priser, som produkterne blev værdiansat til, da de kom på lager.

7.47

Lagerbeholdninger af materialer værdiansættes til køberpriser, og lagerbeholdningen
af færdigvarer og produkter under fremstilling værdiansættes i basispriser.
Lagerbeholdninger af varer til videresalg uden videreforarbejdning gennem
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grossister og detailhandlende værdiansættes i de priser, der er gældende på
statusdagen, eksklusive de transportomkostninger, som grossisten eller
detailhandleren har måttet betale. For lagerbeholdninger af produkter under
fremstilling beregnes værdien på ultimostatuskontoen ved at anvende den brøkdel af
de samlede produktionsomkostninger, som er afholdt indtil slutningen af perioden,
på basisprisen for en lignende færdigvare på statusdagen. Hvis basisprisen for
færdigvarerne ikke er tilgængelig, beregnes den i stedet ved hjælp af værdien af
produktionsomkostningerne med et tillæg for det forventede nettooverskud af
produktionen eller den beregnede blandede nettoindkomst.
7.48

Dyrkede afgrøder, der kun anvendes én gang (undtagen træ), og avl af slagtekvæg
kan værdiansættes på basis af priserne for sådanne produkter på markedet. Træer på
roden værdiansættes ved at tilbagediskontere de fremtidige indtægter ved salg af
træet til løbende priser efter fratrækning af udgifterne til træets modning, fældning
osv.

Værdigenstande (AN.13)
7.49

Værdigenstande som f.eks. kunstværker, antikviteter, smykker, ædelmetaller og
-stene, ikke-monetært guld og andre metaller værdiansættes i løbende priser. Hvis
der findes organiserede markeder for disse aktiver værdiansættes de til den faktiske
eller beregnede pris, som de ville kunne opnå, hvis de blev solgt på markedet på
statusdagen, eksklusive alle honorarer eller provisioner til mellemmænd. Ellers
værdiansættes de til anskaffelsespriser omvurderet til det aktuelle prisniveau.

IKKE-PRODUCEREDE IKKE-FINANSIELLE AKTIVER (AN.2)
Naturressourcer (AN.21)
Jord (AN.211)
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7.50

På statuskontoen værdiansættes jord til den aktuelle markedspris. Udgifter til
jordforbedring registreres som faste bruttoinvesteringer, og den værdistigning, den
indebærer, holdes adskilt fra jordens værdi, som den fremgår af statuskontoen, og
registreres i stedet under en særskilt aktivkategori for producerede ikke-finansielle
aktiver (AN.1123).

7.51

Jord værdiansættes til den beregnede pris, der ville kunne opnås, hvis den blev solgt
på markedet, inklusive omkostninger til overdragelse af ejendomsretten ved et
fremtidigt salg. Når der finder en overdragelse sted, registreres den pr. konvention
som faste bruttoinvesteringer, og omkostningerne holdes adskilt fra jordværdien
under AN.211 på statuskontoen og registreres i stedet som et aktiv under AN.1123.
Denne post reduceres til nul gennem forbrug af fast realkapital over den periode, i
hvilken den nye ejer forventer at bruge jorden.

7.52

Hvis jordens værdi ikke kan adskilles fra værdien af bygninger og andre anlæg opført
på den, klassificeres aktiverne samlet i den kategori, som aktivet med den største
værdi henhører under.
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Mineral- og energiforekomster (AN.212)
7.53

Mineralforekomster på jordens overflade eller i undergrunden, hvis udnyttelse er
rentabel i kraft af den eksisterende teknologi og de relative priser, værdiansættes
efter nutidsværdien af det forventede nettoudbytte ved den kommercielle udnyttelse
af aktiverne.

Andre naturressourcer (AN.213, AN.214 og AN.215)
7.54

Det er usandsynligt, at der findes observerede markedspriser for ikke-avlede/dyrkede
naturressourcer, vandressourcer og andre naturressourcer, så de værdiansættes
normalt efter nutidsværdien af det fremtidige forventede udbytte.

Kontrakter, leasingkontrakter og licenser (AN.22)
7.55

Kontrakter, leasingkontrakter og licenser registreres som aktiver,
når følgende betingelser er opfyldt:

Definition:
Der er i kontrakten, leasingkontrakten eller licensen fastsat en pris
for anvendelsen af et aktiv eller levering af en tjeneste, der afviger
fra den gældende markedspris.
En af kontraktens parter kan realisere prisforskellen.
Kontrakter, leasingkontrakter og licenser kan værdiansættes på grundlag af
markedsoplysninger om overdragelser af de instrumenter, hvorved rettighederne
overgår, eller beregnes som nutidsværdien af de forventede fremtidige afkast på
statusdagen i forhold til situationen ved kontraktperiodens begyndelse.
7.56

Kategorien omfatter aktiver, der kan opstå ved omsættelige operationelle
leasingkontrakter, licenser om anvendelse af naturressourcer, tilladelser til at foretage
bestemte aktiviteter og enerettigheder til fremtidige varer og tjenester.

7.57

Værdien af aktivet svarer til nettonutidsværdien af den aktuelle pris minus den, der er
fastsat i aftalen. Alt andet lige vil denne falde, efterhånden som aftaleperiodens udløb
nærmer sig. Ændringer i aktivets værdi som følge af ændringer i den aktuelle pris
registreres som nominelle kapitalgevinster og -tab.

7.58

Aktiver i form af omsættelige operationelle leasingkontrakter registreres kun som
aktiver, hvis leasingtageren gør brug af sin ret til at realisere prisforskellen.

Køb minus salg af goodwill og markedsføringsaktiver (AN.23)
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7.59

Statuskontoværdien af goodwill og markedsføringsaktiver er lig med den pris, der
betales, når en institutionel enhed sælges, minus den værdi, som dens egenkapital er
registreret til, omvurderet under hensyn til senere fald, efterhånden som den
oprindelige
værdi
nedskrives
som
andre
mængdeændringer
(K.2).
Nedskrivningssatsen følger de kommercielle regnskabsstandarder.

7.60

Markedsføringsaktiver kan f.eks. være mærkenavne, avishoveder, varemærker,
logoer og domænenavne.
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FINANSIELLE AKTIVER OG PASSIVER (AF)
7.61

Finansielle aktiver og passiver, der er omsættelige finansielle instrumenter, f.eks.
gældsværdipapirer, egenkapitalinstrumenter, andele i investeringsforeninger og
finansielle derivater, værdiansættes til markedsværdien. Finansielle instrumenter, der
ikke er omsættelige, værdiansættes til den nominelle værdi (se 7.38 og 7.39). De
modsvarende finansielle aktiver og passiver har samme værdi på statuskontoen. I
værdierne indregnes ikke provisioner, gebyrer og skatter. Provisioner, gebyrer og
skatter registreres som tjenester, der er ydet i forbindelse med gennemførelsen af
transaktionerne.

Monetært guld og særlige trækningsrettigheder (AF.1)
7.62

Monetært guld (AF.11) skal værdiansættes til den pris, der er fastsat på de
organiserede guldmarkeder.

7.63

Værdien af særlige trækningsrettigheder (SDR - AF.12) fastsættes dagligt af IMF.
Kurserne over for de nationale valutaer kan fås på valutamarkederne.

Sedler og mønt samt indskud (AF.2)
7.64

Sedler og mønt (AF.21) værdiansættes til den nominelle værdi.

7.65

De værdier, der i statuskontoen registreres for indskud (AF.22, AF.29), er de
nominelle værdier.

7.66

Sedler og mønt og indskud i udenlandsk valuta omregnes til national valuta til en
kurs midt imellem spotkurserne for køb og salg på statusdagen.

Gældsværdipapirer (AF.3)
7.67

Gældsværdipapirer registreres til markedsværdien.

7.68

Kortfristede gældsværdipapirer (AF.31) værdiansættes til markedsværdien. Hvis der
ikke findes nogen markedsværdi, kan markedsværdien, forudsat at der ikke er en høj
inflation eller høje nominelle rentesatser, estimeres på basis af den nominelle værdi
for så vidt angår:

7.69

a)

kortfristede gældsværdipapirer udstedt til pari

b)

kortfristede gældsværdipapirer til en kurs under pari.

Langfristede gældsværdipapirer (AF.32) værdiansættes til markedskursen, uanset om
der er tale om obligationer, af hvilke der jævnligt betales renter, eller værdipapirer
udstedt til langt under pari eller nulkuponobligationer, hvoraf der kun betales en lille
eller slet ingen rente.

Lån (AF.4)
7.70

DA

De værdier, der skal registreres både i kreditorernes og i debitorernes statuskonti, er
de nominelle værdier, uanset om lånene er misligholdte eller ej.
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Ejerandele og andele i investeringsforeninger (AF.5)
7.71

Noterede aktier (AF.511) værdiansættes til markedsværdien. Der anvendes samme
værdi for såvel aktiv- som passivsiden, selv om aktier og andre ejerandelsbeviser
juridisk set ikke udgør et udstederpassiv, men en ejendomsret til en andel af et
selskabs realisationsværdi, hvis størrelse ikke kendes på forhånd.

7.72

Noterede aktier (AF.511) værdiansættes til en repræsentativ middelkurs observeret
på børsen eller andre organiserede finansielle markeder.

7.73

Værdien af unoterede aktier (AF.512), som ikke handles på organiserede markeder,
beregnes på basis af enten:
a)

kursen på noterede aktier, hvis dette er muligt

b)

værdien af egenkapitalen

c)

nutidsværdien af fremtidigt udbytte under anvendelse af et passende
markedskurs/resultatforhold på den institutionelle enheds udjævnede
seneste indtjening.

Ved denne beregning skal der dog tages hensyn til forskellene mellem noterede og
unoterede aktier, navnlig deres likviditet, og der skal også tages hensyn til den i
selskabets levetid akkumulerede nettoformue samt til, hvilken branche selskabet
tilhører.
7.74

Hvilken beregningsmetode der anvendes afhænger af, hvilke statistiske
basisoplysninger der er til rådighed. Der kan ved beregningen f.eks. inddrages data
om fusionsaktiviteter, hvori der indgår unoterede aktier. Hvis værdien af unoterede
selskabers egenkapital gennemsnitligt og i forhold til deres nominelle kapital ændrer
sig på samme måde som værdien af lignende selskaber med noterede aktier, kan
statuskontoværdien beregnes under anvendelse af et forholdstal. Ved dette
forholdstal sammenlignes værdien af unoterede selskabers egenkapital med værdien
af noterede selskabers:
værdi af unoterede aktier = markedskurs for tilsvarende noterede aktier × (unoterede
selskabers egenkapital)/(lignende noterede selskabers egenkapital).

DA

7.75

Forholdet mellem aktiekursen og egenkapitalen kan variere alt efter branche. Det er
derfor at foretrække at beregne dagskursen for unoterede aktier branche for branche.
Der kan også være andre forskelle mellem noterede og unoterede selskaber, der har
indflydelse på beregningsmetoden.

7.76

Andre ejerandelsbeviser (AF.519) er ejerandelsbeviser, der ikke har form af
værdipapirer. De kan omfatte ejerandelsbeviser i kvasiselskaber (f.eks. filialer,
fonde, interessentskaber med begrænset ansvar og andre interessentskaber),
offentlige selskaber, fonde, der ikke er registreret som selskaber, og fiktive enheder
(herunder fiktive enheder, der er oprettet med henblik på at afspejle ikke-residenters
ejendomsret til fast ejendom og naturressourcer). Ejendomsret til internationale
organisationer, der ikke er i form af aktier, klassificeres som andre ejerandelsbeviser.
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7.77

Kvasiselskabers andre ejerandelsbeviser værdiansættes efter deres egenkapital,
eftersom deres nettoformue pr. konvention er lig med nul. For andre enheders
vedkommende vælges den mest egnede af de værdiansættelsesmetoder, der anvendes
for unoterede aktier.

7.78

Selskaber, der udsteder aktier eller andele, kan derudover have anden egenkapital.

7.79

Andele i investeringsforeninger (AF.52) værdiansættes til markedsværdien, hvis de
er noterede. Hvis de er unoterede, kan markedsværdien beregnes som beskrevet for
unoterede aktiers vedkommende. Hvis de tilbagekøbes af foreningen selv,
værdiansættes de til tilbagekøbsværdien.

Forsikrings-, pensions- og standardiserede garantiordninger (AF.6)
7.80

De beløb, der registreres for forsikringstekniske reserver, skadesforsikring (AF.61),
omfatter præmier, der er betalt men ikke optjent, plus de beløb, der er hensat som
erstatningsreserver. Sidstnævnte udgør nutidsværdien af beløb, der forventes udbetalt
til afvikling af erstatningskrav, herunder omtvistede erstatningskrav, samt beløb til
dækning af krav vedrørende forsikringsbegivenheder, der har fundet sted, men som
endnu ikke er blevet anmeldt.

7.81

De beløb, der registreres for livsforsikrings- og livrenterettigheder (AF.62) udgør de
reserver, der er nødvendige for at opfylde alle forventede fremtidige krav.

7.82

De beløb, der registreres for pensionsrettigheder (AF.63) afhænger af, hvilken type
pensionsordning der er tale om.

7.83

Ved en ydelsesdefineret ordning bestemmes størrelsen af pensionsydelserne til de
ansatte, der er med i ordningen, ved en formel, de er fastsat på forhånd.
Passivstørrelsen i en ydelsesdefineret pensionsordning svarer til nutidsværdien af de
lovede ydelser.

7.84

I en bidragsdefineret pensionsordning afhænger de betalte ydelser af afkastet af de
aktiver, som pensionsordningen har erhvervet. Passivstørrelsen i en bidragsdefineret
pensionsordning er den gældende markedskurs på pensionskassens aktiver.
Pensionskassens nettoformue er altid nul.

7.85

Den værdi, der registreres for hensættelser til forpligtelser i forbindelse med
standardiserede garantier (AF.66) er størrelsen af de forventede krav minus værdien
af de forventede fordringer.

Finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner (AF.7)
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7.86

Finansielle derivater (AF.71) medregnes på statuskontoen til den gældende
markedsværdi. Findes der ikke oplysninger om markedskursen (f.eks. i forbindelse
med OTC-optioner), værdiansættes de til enten det beløb, der kræves for at
tilbagekøbe eller modregne kontrakten, eller til beløbet for den betalte præmie.

7.87

For optioners vedkommende betragtes udstederen af optionen som havende påtaget
sig et passiv svarende til omkostningerne for udstederen til at købe sig fri af
optionsindehaverens rettigheder.
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7.88

Markedsværdien af optioner og terminskontrakter (forwards) kan svinge mellem
positive (aktiv-) og negative (passiv-) poster, afhængigt af prisudviklingen for de
underliggende produkter, og de kan dermed skifte mellem at være aktiver og passiver
for udstederne og indehaverne. I forbindelse med nogle optioner og
terminskontrakter arbejdes der med marginbetalinger, hvor gevinst og tab betales
dagligt. I disse tilfælde er statuskontoværdien nul.

7.89

Medarbejderaktieoptioner (AF.72) værdiansættes på grundlag af en fair værdi af de
aktier, der tildeles. Den fair værdi opgøres på tildelingstidspunktet under anvendelse
af markedsværdien af tilsvarende handlede optioner eller, hvis en sådan ikke er til
rådighed, ved hjælp af en model for prisfastsættelse af optioner.

Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender (AF.8)
7.90

Handelskreditter og forudbetalinger (AF.81) og andre ikke-betalte mellemværender
(AF.89), som opstår på grund af tidsmæssig forskydning mellem
fordelingstransaktioner, f.eks. skatter, bidrag til sociale ordninger, udbytter, leje, løn,
og finansielle transaktioner, værdiansættes for både kreditorer og debitorer til den
nominelle værdi. Ethvert beløb for skatter eller sociale bidrag, der skal betales under
AF.89, skal ikke indeholde beløb, der ikke forventes at blive inddrevet, da de udgør
en fordring, som sektoren offentlig forvaltning og service har, men som ikke har
nogen værdi.

FINANSIELLE STATUSKONTI
7.91

Den finansielle statuskonto viser i venstre side finansielle aktiver og i højre side
passiver. Saldoposten på den finansielle statuskonto er finansielle aktiver, netto
(BF.90).

7.92

Den finansielle statuskonto for en resident sektor eller en delsektor kan være
konsolideret eller ikke-konsolideret. Den ikke-konsoliderede finansielle statuskonto
viser alle de institutionelle enheders finansielle aktiver og passiver klassificeret i
sektoren eller delsektoren, herunder dem, hvor det tilsvarende aktiv eller passiv ejes i
den pågældende sektor eller delsektor. I den konsoliderede finansielle statuskonto
indgår ikke de finansielle aktiver og passiver, der har et modstykke i den samme
sektor eller delsektor. Udlandets finansielle statuskonto er pr. definition konsolideret.
Normalt konsolideres kontoposterne i ENS ikke. Derfor skal den finansielle
statuskonto for en resident sektor eller delsektor udarbejdes på ikke-konsolideret
basis.

7.93

Den finansielle fra-hvem-til-hvem-statuskonto (statuskontoen efter debitor/kreditor)
er en udbygning af den finansielle statuskonto. Den indeholder tillige en opdeling af
finansielle aktiver efter debitorsektor og af passiver efter kreditorsektor. Den giver
således oplysninger om debitor/kreditor-relationer og er i overensstemmelse med den
finansielle konto efter debitor/kreditor.

MEMORANDUMPOSTER
7.94

For at kunne angive poster af mere speciel analytisk interesse for specifikke sektorer
skal der medtages tre typer memorandumposter i statuskontiene:
a)

DA

varige forbrugsgoder (AN.m)
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b)

udenlandske direkte investeringer (AF.m1)

c)

misligholdte lån (AF.m2).

Varige forbrugsgoder (AN.m)
7.95.
Definition:

Varige forbrugsgoder er varige goder, som gentagne gange
anvendes af husholdninger til forbrug i løbet af mere end et år. De
er medtaget i statuskontiene som memorandumposter. De indgår
ikke i hovedstatuskontoen, fordi de registreres som anvendelse i
husholdningssektorens
indkomstanvendelseskonto,
nærmere
bestemt som forbrug i regnskabsperioden og ikke, som om de
gradvis opbruges.

7.96

Beholdningen af varige forbrugsgoder — transportmidler (AN.1131) og andre
maskiner og udstyr (AN.1139) — hos husholdninger i deres egenskab af forbrugere
værdiansættes i markedspriser under memorandumposten, eksklusive det tilsvarende
kumulerede forbrug af fast realkapital. Kapitel 23 indeholder en komplet liste over
undergrupper og varige forbrugsgoder.

7.97

Visse varige goder, f.eks. køretøjer, klassificeres som faste aktiver eller som varige
forbrugsgoder, alt efter ejerens sektorklassifikation, og hvad de bruges til. Et køretøj
kan f.eks. anvendes delvis af et kvasiselskab til produktion og delvis af en
husholdning som forbrug. De angivne værdier på statuskontoen for sektoren ikkefinansielle selskaber (S.11) skal afspejle den andel af anvendelsen, der kan tilskrives
kvasiselskabet. Et lignende eksempel gælder for delsektoren arbejdsgivere (herunder
selvstændige uden ansatte) (S.141+S.142). Den andel, der tilskrives
husholdningssektoren (S.14) som forbrug, registreres i memorandumposten,
eksklusive det tilsvarende kumulerede forbrug af fast realkapital.
Udenlandske direkte investeringer (AF.m1)

7.98

Finansielle aktiver og passiver, der udgør direkte investeringer, registreres efter arten
af investeringer i kategorien lån (AF.4), ejerandele og andele i investeringsforeninger
(AF.5) eller andre forfaldne ikke-betalte mellemværender (AF.8). Beløbet for de
direkte investeringer inden for hver enkelt af disse kategorier registreres som en
særskilt memorandumpost.
Misligholdte lån (AF.m2)

7.99

Lån registreres til nominel værdi i statuskontoen.

7.100

Nogle lån, som der i nogen tid ikke er blevet betalt renter og afdrag på, indgår som
en memorandumpost i kreditors statuskonto. Disse lån betegnes misligholdte lån.

7.101.

Et lån er misligholdt, hvis a) forfaldsdatoen for renter eller afdrag
er overskredet med 90 dage eller derover; b) renter for 90 dage
eller derover er blevet kapitaliseret, refinansieret eller forsinket
efter aftale, eller c) betalingsfristen er overskredet med mindre
end 90 dage, men der er andre gode grunde (f.eks. debitors
indgivelse af konkursbegæring) til at betvivle, at det fulde beløb

Definition:
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vil blive betalt.
7.102

Denne definition på et misligholdt lån skal fortolkes under hensyn til de nationale
konventioner for, hvornår et lån anses for at være misligholdt. Når et lån er
klassificeret som misligholdt, skal det (eller eventuelle lån til erstatning for det)
forblive klassificeret som misligholdt, indtil betaling er modtaget, eller til
hovedstolen på lånet eller efterfølgende lån, der erstatter det oprindelige, er
nedskrevet.

7.103

For misligholdte lån kræves der to memorandumposter:

7.104

a)

den nominelle værdi af disse lån som registreret i hovedstatuskontoen

b)

markedsværdien af disse lån.

Det, der kommer tættest på markedsværdien, er fair værdi, som er den værdi, der
tilnærmelsesvis svarer til den værdi, der ville være resultatet af en
markedstransaktion mellem to parter. Den fair værdi kan fastsættes på grundlag af
transaktioner med tilsvarende instrumenter eller under anvendelse af nutidsværdien
af pengestrømme. Disse kan udledes af kreditors statuskonto. Hvis der ikke findes
oplysninger om den fair værdi, må den næstbedste løsning anvendes og
memorandumposten vise den nominelle værdi minus forventede tab på udlån.

Registrering af misligholdte lån
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7.105

Misligholdte lån tilhørende sektorerne offentlig forvaltning og service og finansielle
selskaber registreres som memorandumposter parallelt med andre sektorer, der har
betydelige beløb i denne henseende. Hvis de er betydelige, registreres lån til eller fra
udlandet også som memorandumposter.

7.106

Nedenstående tabel beskriver de poster og strømme, der registreres for misligholdte
lån, og giver et mere fuldstændigt billede vedrørende beholdning, transaktioner,
omklassificeringer og nedskrivninger.

7.107

Eksemplet viser udestående lån til en nominel værdi af 1 000 på tidspunktet t-1,
hvoraf 500 ikke er misligholdt og 500 er misligholdt. Størstedelen af de misligholdte
lån, nærmere bestemt 400, er omfattet af hensættelser til tab på lån, mens 100 ikke er
det. Anden del af tabellen indeholder detaljerede supplerende oplysninger om
markedsværdien af de misligholdte lån. De fremkommer som forskellen mellem den
nominelle værdi og hensættelserne til tab på udlån. På t-1 antages den at være 375. I
perioden fra t-1 til t omklassificeres dele af lånene fra ikke misligholdte eller endnu
ikke omfattet af hensættelser til misligholdte eller omvendt eller nedskrevet.
Strømmene fremgår af de pågældende kolonner i tabellen. For hensættelserne til tab
på udlån angives også den nominelle værdi og markedsværdien.

7.108

Vurderingen af hensættelser til tab på udlån skal ske i henhold til
regnskabsstandarderne og enhedernes retlige status og de skatteregler, der gælder for
dem, hvilket kan føre til ret uensartede resultater for så vidt angår størrelsen og
varigheden af hensættelser til tab på udlån. Dette gør det vanskeligt at registrere
misligholdte lån i hovedstatuskontoen, og de registreres derfor som en
memorandumpost. Det må derfor foretrækkes at angive markedsværdier som
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memorandumposter ud over de nominelle værdier af lånene, både ikke misligholdte
og misligholdte.
Registrering af misligholdte lån
Poster
Lån
Ikk e-misligholdte lån
Misligholdte lån
Omfatte t af he nsættelser til tab på
udlån
Endnu ikke omfatte t af he nsættelser til
tab på udlån
M isligholdte lån
= Nom inel værdi
- Hensæ ttelse r til tab på udlån
på anden må de ikke om fattet
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Beholdning
t- 1

Transaktion
Nominel v ærdi
1000
500
500
400
100
M arkedsværdi
375
500
125
100
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O mklassificering NedskrivningB eholdning
perioden t-1 til t
t
200
200

0
-50
50

-90
-90

1110
650
460

70

-90

380

-20
24
50
26
-20

80
-51
-90
-39

348
460
112
80
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Kapitel 7 Bilag 7.1
Definition af de enkelte kategorier af aktiver
Klassifikation af
aktiver

Definitioner

IKKE-FINANSIELLE
AKTIVER (AN)

Ikke-finansielle aktiver, som institutionelle enheder, individuelt
eller kollektivt, udøver ejendomsret over, og som ejerne kan få
økonomisk udbytte af ved at indehave eller bruge dem eller lade
andre bruge dem i en periode. Omfatter faste aktiver, lagre,
værdigenstande, samfundsskabte størrelser og produkter omfattet af
intellektuelle ejendomsrettigheder.

Producerede ikkefinansielle aktiver
(AN.1)

Ikke-finansielle aktiver, der er opstået som resultat af
produktionsprocesser. Producerede ikke-finansielle aktiver omfatter
faste aktiver, lagerbeholdninger og værdigenstande, som defineret
nedenfor.

Faste aktiver (AN.11)

Producerede ikke-finansielle aktiver, der anvendes gentagne gange
eller kontinuerligt i produktionsprocesser over en periode på mere
end et år. Faste aktiver omfatter boliger; andre bygninger og anlæg;
maskiner og udstyr, våbensystemer, avlede/dyrkede naturressourcer
og produkter omfattet af intellektuelle ejendomsrettigheder, se
nedenfor.

Boliger (AN.111)

Bygninger, der udelukkende eller primært anvendes til beboelse,
herunder tilknyttede anlæg, såsom garager og alt fast inventar, der
sædvanligvis er installeret i beboelsesbygninger. Omfatter også
husbåde, pramme, beboelses- og campingvogne, der anvendes som
primær bopæl for husstande, samt offentlige monumenter (se
AN.1121), der primært anvendes som boliger. Omkostninger i
forbindelse med rydning og klargøring af byggearealer henregnes
ligeledes til denne kategori.
Eksempler herpå er bygninger til beboelse, såsom en- og
tofamiliehuse samt andre beboelsesbygninger til permanent
beboelse.
Ikke-fuldførte boliger henhører herunder, for så vidt den endelige
bruger anses for at have erhvervet ejendomsretten, enten fordi
opførelsen er foretaget for dennes regning, eller fordi der foreligger
dokumentation for ejendomsretten i form af en salgs- eller
købskontrakt. Omfatter også boliger erhvervet til militært personel,
fordi de ligesom boliger erhvervet af civile enheder anvendes til
produktion af boligtjenester.
Værdien af boliger opgøres eksklusive værdien af den jord, hvorpå
de er opført, idet denne indgår i jord (AN.211), hvis denne er
klassificeret separat

Andre bygninger og
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Andre bygninger og anlæg omfatter andre bygninger end boliger,
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anlæg (AN.112)

andre anlæg og jordforbedring, se nedenfor.
Ikke-fuldførte bygninger og anlæg henhører herunder, for så vidt
den endelige bruger anses for at for at have erhvervet
ejendomsretten, enten fordi bygningerne er bestemt til eget brug,
eller fordi der foreligger dokumentation for ejendomsretten i form
af en salgs- eller købskontrakt. Omfatter også bygninger og anlæg
erhvervet til militære formål.
Værdien af andre bygninger og anlæg opgøres eksklusive værdien
af den jord, hvorpå de er opført, idet denne indgår i jord (AN.211),
hvis denne er klassificeret separat.

Bygninger, undtagen
boliger (AN.1121)

Andre bygninger end boliger, herunder fast inventar, faciliteter og
udstyr, der indgår som integrerende dele af bygningerne, samt
omkostninger i forbindelse med rydning og klargøring af
byggepladser. Omfatter også offentlige monumenter (se AN.1122),
der primært anvendes til andre formål end som boliger.
Offentlige monumenter er kendetegnet ved, at de har særlig
historisk, national, regional, lokal, religiøs eller symbolsk
betydning. De betegnes som offentlige, fordi der er offentlig adgang
til dem, ikke fordi de ejes af det offentlige. Der skal ofte betales
entre for at få adgang til dem. Forbrug af fast realkapital vedrørende
nye monumenter eller mindre forbedringer af eksisterende
monumenter beregnes ud fra en forudsætning om passende lang
levetid.
Eksempler på bygninger, undtagen boliger, er lager- og
industribygninger, erhvervsbygninger, bygninger til forlystelser,
hoteller, restauranter, bygninger til undervisningsbrug, til
sundhedsvæsenet osv.

Andre anlæg
(AN.1122)

Andre anlæg end boliger, herunder omkostninger i forbindelse med
vejanlæg, kloakering samt rydning og klargøring af byggepladser.
Omfatter også offentlige monumenter, der ikke er klassificeret som
boliger eller som bygninger, undtagen boliger; skakter, tunneler og
andre anlæg i forbindelse med udvinding af mineral- og
energiforekomster; bygning af bølgebrydere, diger og
stormflodsdæmninger osv., der er beregnet til at forbedre
tilgrænsende jord, der ikke dog ikke indgår i dem.
Eksempler herpå er veje og gader, jernbaner og start- og
landingsbaner; broer, veje på pæledæk, tunneler og
undergrundsbaner; vandveje, havne, dæmninger og andre
vandbygningsanlæg; fjernrørledninger, kommunikations- og
elledninger; kabler inden for bydistrikter samt tilknyttede anlæg;
bygværker til minedrift og fremstillingsvirksomhed; anlæg til sport
og fritidsaktiviteter.
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Jordforbedring
(AN.1123)

Værdien af aktiviteter, der har medført væsentlige forbedringer af
mængden, kvaliteten eller produktiviteten af jord, eller som
forhindrer, at den forringes.
Eksempler er stigninger i aktivværdien som følge af rydning,
nivellering, anlæggelse af brønde og vandingshuller.
Omfatter også omkostninger ved overdragelse af ejendomsretten til
jord, der endnu ikke er afskrevet.

Maskiner og udstyr
(AN.113)

Transportmidler, ikt-udstyr samt andre maskiner og udstyr, som
defineret nedenfor, der ikke er erhvervet af husholdningerne med
henblik på forbrug.
Omfatter ikke forholdsvis billigt værktøj, der erhverves med
regelmæssige mellemrum, såsom håndværktøj. Til denne kategori
medregnes heller ikke maskiner og udstyr, der er integrerende dele
af bygninger; disse henhører under boliger og erhvervsbyggeri.
Omfatter ikke delvis færdige maskiner og udstyr, medmindre de er
bestemt til eget brug, idet den endelige bruger først anses for at
have erhvervet ejendomsretten til et aktiv, når dette er leveret.
Maskiner og udstyr, undtagen våbensystemer, erhvervet til militære
formål henregnes til denne kategori.
Maskiner og udstyr som f.eks. køretøjer, møbler, køkkenudstyr,
computere, kommunikationsudstyr osv., der anskaffes af
husholdninger til forbrug, behandles ikke som et aktiv. De er i
stedet omfattet af memorandumposten "varige forbrugsgoder" på
statuskontoen for husholdninger. Husbåde, pramme, samt
beboelses- og campingvogne, der anvendes som hovedopholdssted
for husstande, henhører under boliger.
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Transportmidler
(AN.1131)

Udstyr til befordring af mennesker og genstande. Eksempler herpå
er produkter (undtagen dele heraf) henhørende under hovedgruppe
29 i CPA 2008: motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne, og
hovedgruppe 30: andre transportmidler.

Ikt-udstyr (AN.1132)

Informations- og kommunikationsteknologiudstyr (ikt-udstyr):
udstyr, der har elektronisk styrede funktioner, samt de elektroniske
komponenter, der anvendes i udstyret. Som eksempler kan nævnes
produkter i gruppe 26.1 i CPA 2008: elektroniske komponenter og
elektronikkort, og 26.2: computere og ydre enheder.

Andre maskiner og
udstyr (AN.1139)

Maskiner og udstyr ikke andetsteds nævnt. Eksempler herpå er
produkter (undtagen dele heraf) samt installations-, reparations- og
vedligeholdelsestjenester henhørende under hovedgruppe 26 i CPA
2008: computere, elektronisk og optisk udstyr (undtagen gruppe
261 og 262), hovedgruppe 27: elektrisk udstyr, hovedgruppe 28:
maskiner og udstyr i.a.n., hovedgruppe 31: møbler, og hovedgruppe
32: andre færdigvarer.
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Våbensystemer
(AN.114)

Køretøjer og andet udstyr som f.eks. krigsskibe, ubåde, militærfly,
tanks, missilfremføringsmidler og -affyringsramper osv. De fleste
engangsvåben registreres som militære lagre (AN.124), men andre,
f.eks. ballistiske missiler med stor ødelæggelseskraft, der vurderes
at have en løbende afskrækkelsesvirkning på angribere,
klassificeres som faste aktiver.

Avlede/dyrkede
naturressourcer
(AN.115)

Stambesætninger af avlsdyr, malkedyr, trækdyr osv.; samt vingårde,
frugtplantager og andre træplantager, som giver tilbagevendende
produkter, og som er under direkte kontrol, ansvar og forvaltning af
institutionelle enheder, som defineret nedenfor.
Ikke færdigudviklede avlede/dyrkede aktiver henregnes ikke til
denne kategori, medmindre de produceres til eget brug.

Besætninger af avlsdyr, Dyr, hvis naturlige vækst og regeneration er under institutionelle
malkedyr, trækdyr mv. enheders direkte kontrol, ansvar og forvaltning. Omfatter avlsdyr
(AN.1151)
(herunder fisk, og fjerkræ), malkekvæg, trækdyr og får eller andre
dyr, der udnyttes til uldproduktion, samt dyr, der anvendes i
forbindelse med transport, væddeløb eller underholdning.
Træ- og
planteressourcer, som
giver tilbagevendende
produkter (AN.1152)

Træer (herunder vinstokke og buske), der dyrkes af hensyn til de
produkter, de frembringer år efter år, herunder træer, der dyrkes
med henblik på frugt og nødder, frugtsaft og harpiks samt bark- og
bladprodukter, og hvis naturlige vækst og regeneration er under
institutionelle enheders direkte kontrol, ansvar og forvaltning.

Produkter omfattet af
intellektuelle
ejendomsrettigheder
(AN.117)

Faste aktiver, der udgøres af resultaterne af forskning og udvikling,
efterforskning og evaluering af mineralske råstoffer,
computersoftware og databaser, originalværker inden for
underholdning, litteratur og kunst, og andre immaterielle faste
aktiver, som defineret nedenfor, hvis påtænkte anvendelse strækker
sig over mere end et år.

Forskning og udvikling
(AN.1171)

Udgøres af værdien af kreativt arbejde, der udføres på systematisk
basis for at forøge videngrundlaget, herunder viden om mennesket,
kulturen og samfundet, og anvendelsen af dette videngrundlag til
udtænkning af nye anvendelser.
Værdiansættelsen sker på grundlag af det forventede fremtidige
økonomiske udbytte. Hvis værdien ikke kan beregnes tilstrækkelig
pålideligt, fastsættes den pr. konvention til summen af udgifterne,
herunder udgifter til forskning og udvikling, der ikke har ført til
resultater. Forskning og udvikling, der ikke bringer ejeren et
udbytte, klassificeres ikke som et aktiv, men registreres som
forbrug i produktionen.

Efterforskning og
evaluering af
mineralske råstoffer
(AN.1172)
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Værdien af udgifter i forbindelse med efterforskning af olie og
naturgas samt ikke-olieholdige mineralforekomster og efterfølgende
evaluering af resultaterne af efterforskningen. Til disse udgifter
henregnes omkostninger til ansøgning om tilladelse til
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efterforskning og køb af koncessioner, forundersøgelser samt
prøveboringer og boringer. Omfatter også omkostninger til
luftfotografering og andre former for undersøgelser,
transportomkostninger osv. i forbindelse med forberedelsen af
prøveboringerne.
Computersoftware
(AN.11731)

Computersoftware, programbeskrivelser og støttemateriale til både
system- og applikationsprogrammer. Omfatter også
udviklingsomkostninger og efterfølgende udvidelser af softwaren
samt anskaffelse af kopier, der klassificeres som aktiver under
AN.11731.

Databaser (AN.11732)

Datafiler, der er organiseret, så adgangen til og anvendelsen af
dataene er ressourceeffektiv. Hvis databaserne udelukkende er
oprettet til eget brug, foretages værdiansættelsen på grundlag af
omkostningerne, hvori ikke indregnes omkostningerne til
databaseforvaltningssystemet og anskaffelse af dataene.

Originalværker inden
for underholdning,
litteratur og kunst
(AN.1174)

Originaludgaver af film, lydoptagelser, manuskripter, bånd,
modeller osv., der indeholder eller udgør opførelser af skuespil,
radio- og fjernsynsprogrammer, musikalske forestillinger,
sportsbegivenheder, litterære og kunstneriske produktioner osv.
Omfatter også værker produceret for egen regning. I visse tilfælde,
såsom filmoptagelser, kan der være tale om flere originaludgaver.

Andre produkter
omfattet af
intellektuelle
ejendomsrettigheder
(AN.1179)

Ny information, specialiseret viden osv. ikke andetsteds nævnt, hvis
anvendelse til produktion er forbeholdt enheder, der har erhvervet
ejendomsretten hertil, eller enheder, der er i besiddelse af en licens
udstedt af førstnævnte enheder.

Lagerbeholdninger
(AN.12)

Producerede aktiver, der omfatter varer og tjenester frembragt i den
løbende periode eller i en periode, der ligger forud for denne, og
som opbevares med henblik på salg, anvendelse i produktion eller
anden senere udnyttelse. Omfatter materialer, produkter under
fremstilling, færdigvarer og handelsvarer som defineret nedenfor.
Til denne kategori henregnes også alle offentligt forvaltede
lagerbeholdninger, herunder, men ikke udelukkende, lagre af
strategiske materialer, korn og andre varer af særlig betydning for
nationen.
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Materialer (AN.121)

Varer, der ikke er bestemt til videresalg, men som ejeren har til
hensigt at anvende i produktionsprocessen i forbindelse med egen
produktion.

Produkter under
fremstilling (AN.122)

Delvis færdige varer og tjenester, der ikke sædvanligvis videregives
til andre enheder uden yderligere forarbejdning, eller ikkefærdigudviklede varer og tjenester, hvis forarbejdning fortsættes af
samme producent i en senere periode. Omfatter ikke delvis fuldførte
bygværker, hvor den endelige bruger anses for at have erhvervet
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ejendomsretten, enten fordi de er bestemt til eget brug, eller fordi
der foreligger dokumentation for ejendomsretten i form af en salgseller købskontrakt.
Kategori AN.122 består af produkter under fremstilling i form af
avlede/dyrkede aktiver, eller andre produkter under fremstilling,
som defineret nedenfor.
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Produkter under
fremstilling
(avlede/dyrkede
aktiver) (AN.1221)

Husdyr, der avles i kommercielt øjemed med henblik på slagtning,
såsom fjerkræ og fisk; træer og anden vegetation, der kun kan
udnyttes én gang ved destruktion, samt umodne avlede og dyrkede
aktiver, som giver tilbagevendende produkter.

Andre produkter under
fremstilling (AN.1222)

Andre varer end avlede/dyrkede aktiver samt tjenester, der er delvis
behandlet, fremstillet eller samlet af producenten, men som ikke
sædvanligvis sælges, forsendes eller overdrages til andre enheder
uden yderligere forarbejdning.

Færdigvarer (AN.123)

Varer, der er klar til at blive solgt eller forsendt af producenten.

Militære lagre
(AN.124)

Ammunition, missiler, raketter, bomber og andre engangsvåben, der
leveres som en del af våben eller våbensystemer. Ballistiske
missiler med meget stor ødelæggelseskraft (se AN.114) er ikke
omfattet.

Handelsvarer (AN.125)

Varer erhvervet af virksomheder, såsom engros- og detailhandlere,
med henblik på videresalg uden yderligere forarbejdning (dvs. uden
anden behandling end den, der er nødvendig, for at varen kan
præsenteres for kunden på en tiltrækkende måde).

Værdigenstande
(AN.13)

Producerede aktiver, der ikke primært anvendes til produktion eller
forbrug, hvis realværdi kan forventes at stige eller i det mindste
ikke at falde, som under normale forhold ikke forringes i tidens løb,
og som primært erhverves og besiddes som
værdiopbevaringsmiddel. Værdigenstande omfatter ædelmetaller og
-stene, antikviteter og andre kunstgenstande samt andre
værdigenstande, som defineret nedenfor.

Ædelmetaller og -stene
(AN.131)

Ædelmetaller og -stene, der ikke ejes og bruges af virksomheder i
produktionsprocessen i forbindelse med egen produktion.

Antikviteter og andre
kunstgenstande
(AN.132)

Malerier, skulpturer osv., der betragtes som kunstværker og
antikviteter.

Andre værdigenstande
(AN.133)

Værdigenstande ikke andetsteds nævnt, såsom samlinger og
smykker af betydelig værdi bestående af ædelstene og ædelmetaller.

Ikke-producerede ikkefinansielle aktiver
(AN.2)

Ikke-finansielle aktiver opstået på anden måde end ved
produktionsprocesser. Ikke-producerede aktiver består af
naturressourcer, kontrakter, leasingkontrakter, licenser og tilladelser
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samt goodwill og markedsføringsaktiver.
Naturressourcer
(AN.21)

Ikke-producerede aktiver, der forekommer i naturen, og til hvilke
der kan erhverves og overdrages ejendomsret. Omfatter ikke
miljømæssige aktiver, til hvilke der ikke er erhvervet, eller ikke kan
erhverves ejendomsret, såsom det åbne hav og luften. Består af
jord, mineral- og energiforekomster, ikke-avlede/dyrkede
naturressourcer, vandressourcer og andre naturressourcer som
defineret nedenfor.

Jord (AN.211)

Jord, herunder dækjord og tilknyttet overfladevand, i forbindelse
med hvilken der er etableret ejendomsrettigheder. Omfatter ikke
bygninger og andre anlæg, der er opført på jorden, eller som går
gennem den; afgrøder; træer og dyr; underjordiske aktiver; ikkeavlede/dyrkede naturressourcer og vandressourcer under jorden.

Mineral- og
energiforekomster
(AN.212)

Kendte mineralforekomster på eller under jordoverfladen, der som
følge af den teknologiske udvikling og de relative priser kan
udnyttes rentabelt. Ejendomsretten til aktiver i undergrunden kan
sædvanligvis adskilles fra ejendomsretten til jorden. Kategori
AN.212 omfatter kendte forekomster af kul, olie, gas eller andre
brændstoffer, metalmalme og ikke-metalliske mineraler.

Ikke-avlede/dyrkede
biologiske ressourcer
(AN.213)

Ressourcer i form af dyr, træer, afgrøder og planter, som giver både
engangsprodukter og tilbagevendende produkter, i forbindelse med
hvilke der er erhvervet ejendomsret, men hvis vækst og/eller
regeneration ikke er under institutionelle enheders direkte kontrol,
ansvar og forvaltning. Eksempler herpå er vilde skove og
fiskepladser inde i landet. Kun ressourcer, der kan udnyttes på det
pågældende tidspunkt, eller som inden for en kort frist kan
forventes at kunne udnyttes, bør henregnes til denne kategori.

Vandressourcer
(AN.214)

Vandførende lag og andre grundvandsressourcer, for så vidt deres
knaphed fører til håndhævelse af ejendoms- og/eller brugsret, en
markedsværdi og en vis økonomisk kontrol.

Andre naturressourcer
(AN.215)

Omfatter radiofrekvenser (AN.2151) og andre naturressourcer
(AN.2159), i.a.n.

Radiofrekvenser
(AN.2151)

Radiofrekvenser. Leje af eller licenser til at anvende frekvenserne
klassificeres under AN.222, hvis de opfylder definitionen på et
aktiv.

Andet (AN.2159)

Andre naturressourcer, i.a.n.

Kontrakter,
leasingkontrakter og
licenser (AN.22)

Kontrakter, der vedrører udførelse af aktiviteter, og som giver
indehaveren økonomisk udbytte ud over de beløb, der skal betales i
henhold til kontrakten, forudsat at indehaveren i praksis og retligt
kan realisere dette udbytte.
Det aktiv, der registreres i AN.22, udgør den realiserbare potentielle
kapitalgevinst, hvis markedsprisen for brug af et aktiv eller ydelse
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af en tjeneste overstiger den i henhold til kontrakten,
leasingkontrakten eller licensen fastsatte pris eller en pris, der
kunne opnås, hvis der ikke fandtes en kontrakt, leasingkontrakt eller
licens. Kontrakter, leasingkontrakter eller licenser omfatter aktiver,
der kan opstå ved omsættelige operationelle leasingkontrakter,
tilladelser om anvendelse af naturressourcer, tilladelser til at
foretage bestemte aktiviteter og enerettigheder til fremtidige varer
og tjenester.
Omsættelige
operationelle
leasingkontrakter
(AN.221)

Tredjemands ejendomsrettigheder vedrørende ikke-finansielle
aktiver bortset fra naturressourcer, hvor leasingkontrakten giver
indehaveren økonomisk udbytte ud over de beløb, der skal betales i
henhold til kontrakten, forudsat at indehaveren i praksis og retligt
kan realisere dette udbytte, ved at overdrage dem.
Det aktiv, der registreres i AN.221, er værdien for indehaveren ved
at overdrage rettighederne til at anvende det underliggende aktiv,
dvs. den realiserbare overdragelsespris minus det beløb, der skal
betales til udstederen af tilladelsen.
Som eksempel kan nævnes en situation, hvor en lejer i en bygning
har en fast leje, men markedsværdien af lejemålet er højere. Hvis
lejeren kan realisere prisforskellen gennem fremleje, udgør retten til
at realisere værdien et omsætteligt operationelt leasingaktiv.

Tilladelser til
udnyttelse af
naturressourcer
(AN.222)

Licenser, tilladelser og leasingkontrakter vedrørende udnyttelse af
naturressourcer for en begrænset periode, hvor den økonomiske
værdi af aktivet ikke opbruges helt, hvor kontrakten giver
indehaveren økonomisk udbytte, som er større end de beløb, der
skal betales i henhold til kontrakten, og hvor indehaveren i praksis
og retligt kan realisere dette udbytte, f.eks. ved at overdrage dem.
Naturressourcerne registreres fortsat på ejerens statuskonto, og et
særskilt aktiv, der udgør værdien for indehaveren ved at overdrage
retten til udnyttelse af ressourcerne, betragtes som en tilladelse til
udnyttelse af naturressourcer. Det aktiv, der registreres, er værdien
for indehaveren ved at overdrage udnyttelsesrettighederne, dvs.
overdragelsesprisen minus det beløb, der skal betales til udstederen
af tilladelsen.
Som eksempel kan nævnes en situation, hvor en lejer af jord har en
fast leje, men markedsværdien af lejemålet er højere. Hvis lejeren
kan realisere prisforskellen gennem fremleje, udgør retten til at
realisere værdien et aktiv.

Tilladelser til udøvelse
af bestemte aktiviteter
(AN.223)

DA

Omsættelige tilladelser, bortset fra tilladelser til udnyttelse af
naturressourcer eller til anvendelse af et aktiv tilhørende udstederen
af tilladelsen, som begrænser antallet af enheder, der er involveret i
en aktivitet og giver indehaverne mulighed for udbytte næsten på
monopolvilkår.
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Det aktiv, der registreres, er værdien for indehaveren ved at
overdrage udnyttelsesrettighederne, dvs. overdragelsesprisen minus
det beløb, der skal betales til udstederen af tilladelsen. Indehaveren
af tilladelsen skal i praksis og retligt kunne overdrage de
rettigheder, som tilladelsen indebærer, til tredjemand.
Eneret til fremtidige
varer og tjenester
(AN.224)

Omsættelige kontraktmæssige enerettigheder til anvendelse af varer
eller tjenester.
Den ene part har en kontrakt om køb af varer eller tjenester til en
fast pris af en anden part og kan i praksis og retligt overdrage den
anden parts forpligtelse til en tredje part.
Eksempler herpå er en kontraktfodboldspillers transferværdi for en
fodboldklub og den omsættelige værdi af eneretten til
offentliggørelse af litterære værker eller til afholdelse af musikalske
forestillinger.
Det aktiv, der registreres under AN.224, er værdien for indehaveren
af at overdrage retten.

Køb minus salg af
goodwill og
markedsføringsaktiver
(AN.23)

Forskellen mellem en institutionel enheds købsværdi, når den
betragtes som en "going concern", og værdien af dens samlede
aktiver minus værdien af dens samlede passiver, hvor hver af disse
poster er opført og værdiansat særskilt. Til værdien af goodwill
medregnes derfor alt, der er af langvarig nytteværdi, og som ikke er
blevet opført særskilt som et aktiv, samt værdien af den
omstændighed, at aktiverne udgør en helhed og udnyttes som sådan
og ikke blot er en tilfældig samling af separate aktiver. Kategori
AN.23 omfatter også bestemte markedsføringsaktiver, f.eks.
mærkenavne, avishoveder, varemærker, logoer og domænenavne,
når de sælges individuelt og adskilt fra et helt selskab.

FINANSIELLE
AKTIVER OG
PASSIVER (AF)

Finansielle aktiver er økonomiske aktiver omfattende finansielle
fordringer og den andel af monetært guld, der udgøres af
guldbarrer. Finansielle aktiver er værdiopbevaringsmidler, der
repræsenterer det udbytte, som den økonomiske ejer har ved at eje
dem i en periode. De er et middel til at fremføre værdier fra den ene
regnskabsperiode til den næste. Udbytte, herunder udbytte over en
længere periode, udveksles ved hjælp af betaling.
Betalingsmidler omfatter monetært guld, særlige
trækningsrettigheder, sedler og mønt samt transferable indskud.
Finansielle fordringer, også kaldet finansielle instrumenter, er
finansielle aktiver, hvortil der svarer passiver.
Forpligtelser opstår, når debitorer er forpligtet til at betale kreditorer
en eller flere gange.

Monetært guld og
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Den finansielle aktiver i denne kategori har passivmodposteringer i
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særlige
trækningsrettigheder
(SDR) (AF.1)

systemet, undtagen den del af monetært guld, der udgøres af
guldbarrer.

Monetært guld (AF.11)

Guld, som monetære myndigheder eller andre, som er underlagt de
monetære myndigheders faktiske kontrol, har ejendomsret til, og
som opbevares som reserveaktiver. Det inkluderer guldbarrer
(herunder monetært guld på konti for allokeret guld) samt konti for
ikke-allokeret guld hos ikke-residenter, der giver ret til at kræve
levering af guld.

Særlige
trækningsrettigheder
(SDR) (AF.12)

Internationale reserveaktiver oprettet af Den Internationale
Valutafond (IMF) og tildelt dennes medlemmer som supplement til
de eksisterende reserveaktiver.

Sedler og mønt samt
indskud (AF.2)

Sedler og mønter i omløb samt indskud i national og udenlandsk
valuta.

Sedler og mønt
(AF.21)

Sedler og mønter i omløb, som normalt bruges som
betalingsmiddel.

Transferable indskud
(AF.22)

Indskud, der efter anmodning kan konverteres til sedler og mønt til
pari, og som kan bruges direkte til betalinger ved hjælp af check,
anvisning, overførsel, direkte debitering/kreditering eller lignende
uden nogen form for begrænsning eller strafgebyr.

Interbankpositioner
(AF.221)
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Andre transferable
indskud (AF.229)

Andre transferable indskud end interbankpositioner.

Andre indskud (AF.29)

Andre indskud end transferable indskud, der ikke på noget
tidspunkt kan bruges til at foretage betalinger, og som ikke kan
konverteres til sedler eller mønt eller transferable indskud uden en
eller anden form for begrænsning eller strafgebyr.

Gældsværdipapirer
(AF.3)

Omsættelige finansielle instrumenter, der tjener som gældsbeviser.
Omsætteligheden refererer til ejendomsretten, som let kan
overdrages fra den ene ejer til den anden ved overgivelse eller
endossement. For at være omsætteligt skal et gældsværdipapir være
beregnet til potentielt at blive handlet på et reguleret marked eller
på et OTC-marked, men der kræves ikke dokumentation for, at det
rent faktisk er blevet handlet.

Kortfristede
gældsværdipapirer
(AF.31)

Gældsværdipapirer, hvis løbetid ved udstedelsen er et år eller
derunder, og gældsværdipapirer, som skal indfries på kreditors
anfordring.

Langfristede
gældsværdipapirer

Gældsværdipapirer, hvis løbetid ved udstedelsen er over et år, eller
som ikke har nogen fastsat løbetid.
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Lån (AF.4)

Finansielle aktiver, som oprettes, når en kreditor — enten direkte
eller gennem en mægler — låner penge til en debitor på basis af et
uomsætteligt dokument eller uden noget tilgrundliggende
dokument.

Kortfristede lån
(AF.41)

Lån, hvis løbetid ved udstedelsen er et år eller derunder, og lån,
som skal indfries på kreditors anfordring.

Langfristede lån
(AF.42)

Lån, hvis løbetid ved udstedelsen er over et år, eller som ikke har
nogen fastsat løbetid.

Ejerandele og andele i
investeringsforeninger
(AF.5)

Finansielle aktiver, som repræsenterer ejendomsret til selskaber
eller kvasiselskaber. Disse finansielle aktiver giver normalt
indehaveren ret til en andel i udbyttet i disse selskaber og i disses
egenkapital i tilfælde af likvidation.

Ejerandele (AF.51)

Finansielle aktiver, hvorved der anerkendes fordringer på
restværdien af et selskab eller kvasiselskab, når alle kreditorers
fordringer er blevet indfriet.

Noterede aktier
(AF.511)

Ejerandelsinstrumenter, der er noteret på en børs. Der kan være tale
om en anerkendt børs eller om en anden form for sekundært
marked. Når aktier er noteret på en børs, vil markedskursen som
regel let kunne fastslås.

Unoterede aktier
(AF.512)

Ejerandelsinstrumenter med priser, der ikke er noteret på en
anerkendt børs eller en anden form for sekundært marked.

Andre
ejerandelsbeviser
(AF.519)

Alle former for ejerandelsbeviser, undtagen dem, der er omfattet af
delkategori AF.511 og AF.512.

Andele i
investeringsforeninger
(AF.52)

Der er tale om aktier, hvis investeringsforeningen har
selskabsstruktur, og andele, hvis investeringsforeningen ikke har
selskabsstruktur. De udstedes af investeringsforeninger, som er
kollektive investeringsforetagender, gennem hvilke investorerne
samler midler med henblik på investering i finansielle og/eller ikkefinansielle aktiver.

Andele i
pengemarkedsforeninger (AF.521)

Andele i pengemarkedsforeninger udstedes af
pengemarkedsforeninger, som er investeringsforeninger, der
investerer udelukkende elle primært i kortfristede
gældsværdipapirer som f.eks. skatkammerbeviser, indskudsbeviser
og virksomhedscertifikater (commercial papers) samt langfristede
gældsværdipapirer med kort restløbetid. Andele i
pengemarkedsforeninger kan være omsættelige og anses ofte for at
have indskudslignende karakter.

Andele i
investeringsforeninger,

Andele i investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger,
udgør fordringer på en del af værdien af investeringsforeninger,
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undtagen
pengemarkedsforeninger (AF.529)

som ikke er pengemarkedsforeninger. Andele i
investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger, udstedes
af investeringsforeninger, der investerer i en række aktiver,
herunder gældsværdipapirer, aktiver, råvarerelaterede investeringer,
fast ejendom, andele i andre investeringsforeninger og strukturerede
aktiver.

Forsikrings-, pensionsog standardiserede
garantiordninger
(AF.6)

Finansielle aktiver tilhørende forsikringstagere eller begunstigede
samt passiver tilhørende forsikringsselskaber, pensionskasser eller
udstedere af standardiserede garantier.

Forsikringstekniske
reserver,
skadesforsikring
(AF.61)

Finansielle aktiver, der repræsenterer forsikringstageres fordringer
på skadesforsikringsselskaber i form af betalte ikke-indtjente
præmier og erstatningsforpligtelser.

Livsforsikrings- og
livrenterettigheder
(AF.62)

Finansielle aktiver, der repræsenterer forsikringstageres og
livrenteindehaveres fordringer på livsforsikringsselskabers tekniske
reserver.

Pensionsrettigheder
(AF.63)

Finansielle aktiver, som både eksisterende og fremtidige
pensionister har over for enten deres pensionsmanager, dvs. deres
arbejdsgivere, en ordning, som arbejdsgiveren eller arbejdsgiverne
har valgt til at udbetale pension som led i en aflønningsaftale
mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren, eller et livs- eller
skadesforsikringsselskab.

Pensionskassers krav
på pensionsmanagere
(AF.64)

Finansielle aktiver, der repræsenterer pensionskassers fordringer på
deres pensionsmanager vedrørende eventuelle underskud, samt
finansielle aktiver, der repræsenterer pensionsmanagerens
fordringer på pensionskasserne vedrørende eventuelle overskud,
f.eks. hvis investeringsindkomsten overstiger væksten i
pensionsrettighederne, og forskellen tilfalder pensionsmanageren.

Rettigheder til ydelser,
undtagen
pensionsydelser
(AF.65)

Nettobidrag minus ydelser som en stigning i forsikringsordningens
forpligtelser over for de begunstigede.

Hensættelser til
forpligtelser i
forbindelse med
standardiserede
garantier (AF.66)

Finansielle aktiver, som indehavere af standardiserede garantier har
over for de selskaber, der har udstedt de standardiserede garantier.

Finansielle derivater
og medarbejderaktieoptioner (AF.7)

Finansielle aktiver, der er knyttet til et finansielt aktiv, et ikkefinansielt aktiv eller et indeks, og ved hjælp af hvilke bestemte
finansielle risici kan handles på finansielle markeder.
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Finansielle derivater
(AF.71)

Finansielle aktiver som f.eks. optioner, terminskontrakter og
kreditderivater.
Omsættelige optioner og OTC-optioner er kontrakter, som giver
deres ejer ret, men ikke pligt, til af optionsudstederen at købe (hvis
der er tale om en call-option) eller til denne at sælge (hvis der er
tale om en put-option) et finansielt eller ikke-finansielt aktiv (det
underliggende instrument) til en forud fastsat pris, strikeprisen,
inden for en given tidsfrist (amerikansk option) eller på en given
dato (europæisk option). På grundlag af disse grundlæggende
strategier er der blevet udviklet mange kombinerede strategier som
f.eks. "bear call/put spreads", "bull call/put spreads" og "butterfly
options spreads". Ud fra disse optionstyper er der blevet udviklet
eksotiske optioner med komplekse betalingsstrukturer.
Terminskontrakter (forwards) er ubetingede finansielle kontrakter, i
henhold til hvilke to parter aftaler at udveksle en bestemt mængde
af et underliggende aktiv (finansielt eller ikke-finansielt) til en aftalt
kontraktpris (strikepris) på en given dato.
Kreditderivater har form af terminskontrakter og optionskontrakter,
hvis primære formål er handel med kreditrisici. De er udformet
sådan, at der kan handles med risikoen for misligholdelse i
forbindelse med lån og sikkerhedsstillelse. I lighed med andre
finansielle derivater er de ofte baseret på standardrammekontrakter
og indeholder bestemmelser om sikkerhedsstillelse og
margenberegning, hvilket giver mulighed for at foretage en
markedsværdiansættelse. Overdragelsen af kreditrisici finder sted
mellem risikosælgeren (sikkerhedstageren) og risikokøberen
(sikkerhedssælgeren) baseret på en præmie. I tilfælde af
misligholdelse betaler risikokøberen kontant til risikosælgeren.
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Medarbejderaktieoptioner (AF.72)

Finansielle aktiver i form af aftaler indgået på et givet tidspunkt
(tildelingstidspunktet), i henhold til hvilke ansatte kan købe et
bestemt antal aktier i den virksomhed, de er ansat i, til en fastsat
pris
(strikeprisen)
enten
på
et
bestemt
tidspunkt
(retserhvervelsestidspunktet) eller inden for et tidsrum
(udnyttelsesperioden) umiddelbart efter retserhvervelsestidspunktet.

Andre forfaldne ikkebetalte
mellemværender
(AF.8)

Finansielle aktiver, der opstår som modstykke til en finansiel eller
ikke-finansiel transaktion, hvor der er en tidsforskel mellem
transaktionen og den modsvarende betaling.

Handelskreditter og
forudbetalinger
(AF.81)

Finansielle aktiver opstået som følge af leverandørers direkte ydelse
af kredit til købere af varer og tjenester og forudbetalinger for
produkter under fremstilling eller bestilt produktion og i form af
kunders forudbetaling af varer og tjenester, der endnu ikke er
leveret.

Andre forfaldne ikke-

Finansielle aktiver, som opstår på grund af tidsforskel mellem
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betalte
mellemværender
undtagen
handelskreditter og
forudbetalinger
(AF.89)

fordelingstransaktioner eller finansielle transaktioner på det
sekundære marked og de modsvarende betalinger.

Memorandumposter

Der er i ENS tre memorandumposter, der viser aktiver, som ikke
har nogen særskilt post i systemets hovedstruktur, og hvis
analytiske interesse er af mere speciel karakter.

Varige forbrugsgoder
(AN.m)

Varige goder erhvervet af husholdningerne til forbrug (dvs. varer,
der ikke anvendes af husholdningerne som
værdiopbevaringsmiddel, og som heller ikke bruges til
produktionsformål af husholdningerne i deres egenskab af at være
producenter.

Udenlandske direkte
investeringer (AF.m1)

Udenlandske direkte investeringer omfatter investeringer foretaget
af en resident institutionel enhed i en økonomi ("direkte investor")
med det formål at erhverve varige kapitalinteresser i en institutionel
enhed resident i en anden økonomi. Den direkte investors hensigt er
at udøve en betydelig grad af indflydelse på ledelsen af den enhed,
vedkommende har investeret i.

Misligholdte lån
(AF.m2)

Et lån er misligholdt, hvis forfaldsdatoen for renter eller afdrag er
overskredet med 90 dage eller derover, eller hvis renter for 90 dage
eller derover er blevet kapitaliseret, refinansieret eller forsinket
efter aftale, eller betalingsfristen er overskredet med mindre end 90
dage, men der er andre gode grunde (f.eks. debitors indgivelse af
konkursbegæring) til at betvivle, at det fulde beløb vil blive betalt.
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Kapitel 7 Bilag 7.2
Bilag 7.2 indeholder en oversigt fra primostatuskontoen til ultimostatuskontoen, der
for hver type aktiv viser, hvordan statuskontoværdien ændrer sig som følge af:
transaktioner, andre mængdeændringer i aktiver samt kapitalgevinster og -tab.
Klassifikation af
aktiver,
passiver og
nettoformue

IV.1
Primostatuskonto

III.1 og
III.2
Transaktioner

III.3.2

IV.3

Andre
mængdeændringer

Kapitalgevinster og -tab

Ultimostatuskonto

III.3.2.1

III.3.2.2

Neutrale
kapitalgevi
nster og
-tab

Reale
kapitalgevinster
og tab

Ikkefinansielle
aktiver

AN.

P.5, NP

K.1, K.2,
K.3, K.4,
K.5, K.61,
K.62.

K.71

K.72

AN.

Producerede
ikkefinansielle
aktiver

AN.1

P.5

K.1, K.3,
K.71
K.4, K.5,
K.61, K.62

K.72

AN.1

Faste aktiver3 AN.11

P.51g,
P.51c

K.1, K.3,
K.71
K.4, K.5,
K.61, K.62

K.72

AN.11

Boliger

AN.111

P.51g,
P.51c

K.1, K.3,
K.71
K.4, K.5,
K.61, K.62

K.72

AN.111

Andre
bygninger og
anlæg

AN.112

P.51g,
P.51c

K.1, K.3,
K.71
K.4, K.5,
K.61, K.62

K.72

AN.112

Maskiner og
udstyr

AN.113

P.51g,

K.3, K.4,
K.5, K.61,
K.62

K.71

K.72

AN.113

P.51c
Våbensystemer

AN.114

P.51g,
P.51c

K.3, K.4,
K.5, K.61,
K.62

K.71

K.72

AN.114

Avlede/dyrkede

AN.115

P.51g,

K.1, K.3,
K.4, K.5,

K.71

K.72

AN.115

3
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III.3.1

Memorandumpost: AN.m: Varige forbrugsgoder.
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P.51c

K.61, K.62

Produkter
omfattet af
intellektuelle
ejendomsrettigheder

AN.117

P.51g,
P.51c

K.3, K.4,
K.5, K.61,
K.62

K.71

K.72

AN.117

Lagerbeholdninger

AN.12

P.52

K.3, K.4,
K.5, K.61,
K.62

K.71

K.72

AN.12

Værdigenstande

AN.13

P.53

K.1, K.3,
K.71
K.4, K.5,
K.61, K.62

K.72

AN.13

Ikkeproducerede
ikkefinansielle
aktiver

AN.2

NP

K.1, K.21, K.71
K.22, K.3,
K.4, K.5,
K.61, K.62

K.72

AN.2

Naturressourcer

AN.21

NP1

K.1, K.21, K.71
K.22, K.3,
K.4, K.5,
K.61, K.62

K.72

AN.21

Jord

AN.211

NP1

K.1, K.22,
K.3, K.4,
K.5, K.61,
K.62

K.71

K.72

AN.211

Mineral- og
energiforekomster

AN.212

NP1

K.1, K.21, K.71
K.22, K.3,
K.4, K.5,
K.61, K.62

K.72

AN.212

Ikkeavlede/dyrkede naturressourcer

AN.213

NP1

K.1, K.21, K.71
K.22, K.3,
K.4, K.5,
K.61, K.62

K.72

AN.213

Vandressourcer

AN.214

NP1

K.1, K.21, K.71
K.22, K.3,
K.4, K.5,
K.61, K.62

K.72

AN.214

Andre naturressourcer

AN.215

NP1

K.1, K.22,
K.3, K.4,
K.5, K.61,

K.72

AN.215
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K.62
Radiofrekvenser

AN.2151

NP1

K.1, K.22,
K.3, K.4,
K.5, K.61,
K.62

K.71

K.72

AN.2151

Andet

AN.2159

NP1

K.1, K.21, K.71
K.22, K.3,
K.4, K.5,
K.61, K.62

K.72

AN.2159

Kontrakter,
leasingkontrakter og
licenser

AN.22

NP2

K.1, K.22,
K.3, K.4,
K.5, K.61,
K.62

K.71

K.72

AN.22

Goodwill og
markedsføringsaktiver

AN.23

NP3

K.1, K.22,
K.3, K.4,
K.5, K.61,
K.62

K.71

K.72

AN.23

Finansielle
aktiver/passiver4

AF.

F.

K.3, K.4,
K.5, K.61,
K.62

K.71

K.72

AF.

Monetært
guld og
særlige
trækningsrettigheder
(SDR) (kun
aktiver)

AF.1

F.1

K.3, K.4,
K.5, K.61,
K.62

K.71

K.72

AF.1

Sedler og
mønt samt
indskud

AF.2

F.2

K.3, K.4,
K.5, K.61,
K.62

K.71

K.72

AF.2

Gældsværdipapirer

AF.3

F.3

K.3, K.4,
K.5, K.61,
K.62

K.71

K.72

AF.3

Lån

AF.4

F.4

K.3, K.4,
K.5, K.61,
K.62

K.71

K.72

AF.4

Ejerandele og AF.5
andele i

F.5

K.3, K.4,
K.5, K.61,

K.71

K.72

AF.5

4
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Memorandumposter: AF.m1: Udenlandske direkte investeringer; AF.m2: Misligholdte lån.
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investeringsforeninger

K.62

Forsikrings-,
pensions- og
standardiserede
garantiordninger

AF.6

F.6

K.3, K.4,
K.5, K.61,
K.62

K.71

K.72

AF.6

Finansielle
derivater og
medarbejdera
ktieoptioner

AF.7

F.7

K.3, K.4,
K.5, K.61,
K.62

K.71

K.72

AF.7

Andre
forfaldne
ikke-betalte
mellemværender

AF.8

F.8

K.3, K.4,
K.5, K.61,
K.62

K.71

K.72

AF.8

Nettoformue

B.90

B.101

B.102

B.1031

B.1032

B.90

Saldoposter
B.10

Ændringer i nettoformue

B.101

Ændringer i nettoformue forårsaget af opsparing og
kapitaloverførsler

B.102

Ændringer i nettoformue forårsaget af andre mængdemæssige
ændringer i status

B.103

Ændringer i nettoformue forårsaget af nominelle
kapitalgevinster og -tab

B.1031

Ændringer i nettoformue forårsaget af neutrale kapitalgevinster
og -tab

B.1032

Ændringer i nettoformue forårsaget af reale kapitalgevinster og
-tab

B.90

Nettoformue
Transaktioner i finansielle aktiver og passiver

DA

F.

Transaktioner i finansielle aktiver og passiver

F.1

Monetært guld og SDR
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F.2

Sedler og mønt samt indskud

F.3

Gældsværdipapirer

F.4

Lån

F.5

Ejerandele og andele i investeringsforeninger

F.6

Forsikrings-, pensions- og standardiserede garantiordninger

F.7

Finansielle derivater og medarbejderaktieoptioner

F.8

Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender
Vare- og tjenestetransaktioner

P.5

Bruttoinvesteringer

P.51g

Faste bruttoinvesteringer

P.51c

Forbrug af fast realkapital (-)

P.511

Anskaffelser minus afhændelser af faste aktiver

P.5111

Anskaffelser af nye faste aktiver

P.5112

Anskaffelser af eksisterende faste aktiver

P.5113

Afhændelser af eksisterende faste aktiver

P.512

Omkostninger ved overdragelse af ejendomsretten til ikkeproducerede aktiver

P.52

Lagerændringer

P.53

Anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande
Andre akkumulationsposter

DA

NP

Anskaffelser minus afhændelser af ikke-producerede aktiver

NP.1

Anskaffelser minus afhændelser af naturressourcer

NP.2

Anskaffelser minus afhændelser af kontrakter, leasingkontrakter
og licenser

NP.3

Køb minus salg af goodwill og markedsføringsaktiver

K.1

Økonomisk opståen af aktiver

K.2

Økonomisk forsvinden af ikke-producerede aktiver
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K.21

Udtømmelse af naturressourcer

K.22

Anden økonomisk forsvinden af ikke-producerede aktiver

K.3

Tab ved katastrofer

K.4

Ikke-kompenseret beslaglæggelse

K.5

Andre mængdeændringer i.a.n.

K.6

Klassifikationsændringer

K.61

Ændringer i sektorklassifikation og struktur

K.62

Ændringer i klassifikation af aktiver og passiver

K.7

Nominelle kapitalgevinster og -tab

K.71

Neutrale kapitalgevinster og -tab

K.72

Reale kapitalgevinster og tab
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