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� Baggrund for at tale om revisioner

� Hvordan, hvornår og hvorfor reviderer vi NR-data?

� Hvordan kommunikerer vi om revisioner?

� Nogle spørgsmål til jer

Agenda
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Stor opmærksomhed om NR-revisioner i 1. halvår 2017

AxcelFuture seminar 10. april 2018:
� OECD-studie – landesammenligninger

� Et brugerperspektiv på revisioner i NR

� Paneldiskussion

Vi står overfor at ændre vores revisionsrytme og derfor 
også tidspunktet for primærkilders indarbejdelse i NR 

Vi vil gerne kommunikere så godt som muligt med jer!

Baggrund
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Dst. skal kommunikere bredere og 
tydeligere om kommende revisioner

”Jeg elsker NR, 
men elsker NR 

mig?”



Det overordnede princip er, at vigtig ny viden bliver 
indarbejdet i NR…

idet vi samtidig arbejder med:

� Konsistens imellem BoP, Offentlige finanser og 
Nationalregnskab

� Konsistens imellem de forskellige dele af NR
� Konsistens imellem års- og kvartalsdata
� Konsistens imellem data offentliggjort i Eurostats database og 

Statistikbanken
� Fast og offentliggjort revisionsrytme
� Hovedrevisioner ca. hvert 5. år fremover

Revisioner: Hvordan?
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Løbende revisioner:

� Hyppige revisioner af det nyeste afsluttede år             
- 3 gange det efterfølgende år

Revisioner: Hvornår? As-is
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Revisioner: Hvornår? As-is

Nyeste år: 2017 årsversionen, som eksempel:
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Feb. 
2018

Marts
2018

Juni
2018

November
2018

November 
2019

November
2020

� Feb. – Juni 2018:Kvartalsbaseret, årskilder 
tages ind, når tilgængelige

� Nov. 2018 – Nov. 2019: Årsbaseret med 
udskiftning af kvartalsdata med årsdata, når 
disse bliver tilgængelige

� Nov. 2020: Beregning i Tilgangs-
/Anvendelsessystemet (TA)

År: Primo / Kvartaler: UltimoÅr: Primo / Kvartaler: UltimoÅr: Primo / Kvartaler: UltimoÅr: Primo / Kvartaler: Ultimo



Løbende revisioner:

� Hyppige revisioner af det nyeste afsluttede år            
- 3 gange det efterfølgende år

� Kun én gang årligt for de ældre åbne år

Revisioner: Hvornår? As-is
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Revisioner: Hvornår? As-is

Ældre åbne år: 2016 årsversionen, som eksempel:
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November 
2018

November
2019

� Nov. 2017 – Nov. 2018: Årsbaseret med 
udskiftning af kvartalsdata og foreløbige 
årsdata med mere endelige årsdata, når 
disse bliver tilgængelige

� Nov. 2019: Beregning i Tilgangs-
/Anvendelsessystemet (TA)

År: Primo / Kvartaler: UltimoÅr: Primo / Kvartaler: UltimoÅr: Primo / Kvartaler: UltimoÅr: Primo / Kvartaler: Ultimo



Revisioner: Hvornår: To- be

2017 årsversionen, som eksempel:
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Feb. 
2018

Marts
2018

Juni
2018

Juni
2019

Juni
2020

Sept
2018

Sept
2019

Sept
2020

� Feb. – Mar. 2018: Kvartalsbaseret, 
årskilder tages ind, når tilgængelige

� Juni 2018 – Juni 2019: Årsbaseret med 
udskiftning af kvartalsdata med årsdata, 
når disse bliver tilgængelige

� Juni 2020: Beregning i Tilgangs-
/Anvendelsessystemet (TA)

År og kvartaler samtidigÅr og kvartaler samtidigÅr og kvartaler samtidigÅr og kvartaler samtidig



Ekstraordinære revisioner:

� Kun ved hovedrevisioner åbnes de ”lukkede” år og 
da så langt tilbage, som det giver mening / er muligt

Revisioner: Hvornår?
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NR revideres for at forblive så relevant som muligt.

� Løbende: Fordi nye kildeoplysninger er blevet klar

Revisioner: Hvorfor?
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Kvartalsvist NationalregnskabKvartalsvist NationalregnskabKvartalsvist NationalregnskabKvartalsvist Nationalregnskab Endeligt NationalregnskabEndeligt NationalregnskabEndeligt NationalregnskabEndeligt Nationalregnskab

13 brancher 117 brancher

11 forbrugsgrupper 72 forbrugsgrupper

Ingen produktdimension 2350 produkter

Fremskrivning af foregående 
periodes niveau med indikatorer

Opstilles og afstemmes i niveau

Afstemmes på aggregeret niveau Afstemmes på detaljeret produkt-
niveau

Udarbejdes på kort tid Mere tid til detaljen

Kvartalsvist NR  >< Endeligt NR
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Forsyningsbalancen

13

Produktion Produkt-
skatter

Forbrug i 
produktion

+ -

Privat 
forbrug

Offentligt 
forbrug Investeringer Lagerinv. Netto-

eksport
++++

BNP
=

=



Nationalregnskabets kilder:
Tilgangssiden
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Produktion Produkt-
skatter

Forbrug i 
produktion

+ -

Endeligt NREndeligt NREndeligt NREndeligt NR
(T+34½ mdr.)

Kvartalsvist NRKvartalsvist NRKvartalsvist NRKvartalsvist NR
(t+60 dg.)

• Regnskabsstatistik
• Offentlige regnskaber
• Finansielle regnskaber

• Industriens produktion 
og omsætning

• Lagerværdistat.
• Momsstatistikken
• Foreløbige offentlige 
regnskaber

• Foreløbige finansielle 
regnskaber

• Detaljeret 
skattestatistik 
på produkter

• Regnskabsstatistik
• Offentlige regnskaber
• Finansielle regnskaber

• Fast input-procent –
bortset fra offentligt 
og finansielt

• Samme 
skatteprocent 
som sidste 
kvartal – på 
anvendelses-
kategorier



Nationalregnskabets kilder: 
Anvendelsessiden
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Privat 
forbrug

Offentligt 
forbrug Investeringer Lagerinv. Netto-

eksport
++++

Endeligt NREndeligt NREndeligt NREndeligt NR
(T+34½ mdr.)

Kvartalsvist NRKvartalsvist NRKvartalsvist NRKvartalsvist NR
(t+60 dg)

Forbrugs-
unders.

Detailoms.

Detailoms.

Momsstat.

Mængdeopl.

Produktions
opl.

Offentlige 
regnskaber

Foreløbige 
offentlige 
regnskaber

Regnskabsstatistik

Offentlige regnskaber

B&A-beregninger

Produktionsopl.

Forel. B&A-beregn.

Produktbalancering 
(fx skibe, fly, mask.)

Regnskabs-
statistik

Industri lagre

Landbrugs-
lagre

Energilagre

Endelig UH

Endelig BB

Foreløbig UH

Foreløbig BB



NR revideres for at forblive så relevant som muligt.

� Løbende: Fordi nye kildeoplysninger er blevet klar

� Hovedrevisioner: Fordi noget større, der går ud over de åbne år, 
er blevet datamæssigt afdækket eller konceptmæssigt besluttet

Revisioner: Hvorfor?
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NR revideres for at forblive så relevant som muligt.

� Løbende: Fordi nye kildeoplysninger er blevet klar

� Hovedrevisioner: Fordi noget større, der går ud over de åbne år, 
er blevet datamæssigt afdækket eller konceptmæssigt besluttet

� For at opretholde konsistens - brugerhensyn

� For at rette op på eventuelle fejl, misfortolkninger af 
data og udeladelser

Revisioner: Hvorfor?
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NR revideres for at forblive så relevant som muligt.

NB! At lave et NR er på hvert tidspunkt det muliges kunst!

� Løbende: Fordi nye kildeoplysninger er blevet klar

� Hovedrevisioner: Fordi noget større, der går ud over de åbne år, er 
blevet datamæssigt afdækket eller konceptmæssigt besluttet

� For at opretholde konsistens

� For at rette op på eventuelle fejl, misfortolkninger af data og 
udeladelser

Revisioner: Hvorfor?
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� Revisionskalender

Kommunikation om revisioner
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Revisionskalender
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https://www.dst.dk/nationalregnskab



� Revisionskalender

� Revisionsanalyse

Kommunikation om revisioner
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� https://www.dst.dk/ext/national/KNR-rev--pdf

Revisionsanalyse
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� Revisionskalender

� Revisionsanalyse

� Informerer på emnesider og i publikationer

Kommunikation om revisioner
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Emnesider og publikationer
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30. September 30. September 30. September 30. September 2016 2016 2016 2016 ( Nyt ( Nyt ( Nyt ( Nyt om 2.kvartal om 2.kvartal om 2.kvartal om 2.kvartal 2016 )2016 )2016 )2016 )



� Revisionskalender

� Revisionsanalyse

� Informerer på emnesider og i publikationer

� Informerer på Brugerudvalgsmøder

Kommunikation om revisioner
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Info til Brugerudvalget

26

� Brugerudvalg 2.juni 2016



� Revisionskalender

� Revisionsanalyse

� Informerer på emnesider og i publikationer

� Informerer på Brugerudvalgsmøder

Når stort revisionsomfang, som berører professionelle 
brugere:

� Betaversion / målrettet forud annoncering

Kommunikation om revisioner
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Betaversion
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� Revisionskalender
� Revisionsanalyse
� Informerer på emnesider og i publikationer
� Informerer på Brugerudvalgsmøder

Når stort revisionsomfang, som berører professionelle 
brugere:
� Betaversion / målrettet forudannoncering

Når store revisioner af nøgletal, som berører mange 
forskellige brugertyper:
� Informerer fx undervisere og journalister 

Kommunikation om revisioner
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MØDE MED BRUGERE VED DATAREVISION 2014

Journalister
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� Hvilken form for kommunikation om revisioner er 
vigtigst for jer?

� Hvem deler I den information, som I får, med?

� Har I eksempler, hvor vi kunne have informeret 
bedre, som vi kan lære af?

� Hvad forvente I at have brug for at vide på forhånd, 
når vi går over til en ny revisionsrytme? Og lidt 
senere?

Nogle spørgsmål til jer!
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TAK!
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