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Den ”gamle” revisionsrytme 

 Offentliggørelse af nationalregnskabets årlige tal er 

historisk sket i februar, marts, juni og november 

 De første tre versioner har været offentliggørelser for 

det seneste år (t-1) baseret på det kvartalsvise NR 

med løbende indarbejdelse af årlige kilder 

 Den sidste version indeholder de tre seneste år (den 

såkaldte ”dybe revision”), hvor året t-3 gøres endeligt 
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Februar t-1 Marts t-1 Juni t-1 November t-3, t-2, t-1 



Den nye revisionsrytme 

 Fremrykning af den dybe revision fra november til 

juni i 2020 (2017-2019) 

 

 

 En opdatering i september med nye tal for 

formueindkomst fra Nationalbanken og med 

opdaterede tal for skatter, som ikke påvirker BNP  

 Udfordringer med RS har forsinket arbejdet, så 

derfor offentliggøres den dybe revision først i 

september i 2020 
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Februar t-1 Marts t-1 Juni t-3, t-2, t-1 November t-3, t-2, t-1 (September t-2, t-1) 



Hvorfor ny revisionsrytme? 

 Europæisk ønske om en harmoniseret europæisk 

revisionspraksis (HERP) for økonomisk statistik 

 Harmonisering inden for de enkelte lande og på tværs af lande 

 Revisioner koncentreres til 1. og 3. kvartal 

 Benchmark revisioner hvert 5. år (2024, 2029…) 

 Administrativ brug af økonomiske makro-statistikker 

(opgørelser i forhold til BNP, EUs egne ressourcer og 

EDP) 

 

 EU-grants siden 2017 har bidraget til finansiering af 

arbejdet 
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Hvordan har vi arbejdet med 
implementeringen af ny revisionsrytme 

1. Leverancer og processer 

 Identificering af udfordrede arbejdsprocesser mhp. sikring af 

konsistens mellem opgørelser 

2. Kilder 

 Vurdering af kildernes kvalitet 

3. Testkørsler 

 Aftestning af processerne i nyt set up 
 

 Tiltag  

 Ændrede processer, leveranceplaner og kildeanvendelse 
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Specifikke tiltag 

 Data for offentlige undervisningsinstitutioner, som 

modtager tilskud (EBUer) 

 Indkomst- og selskabsskatter 

 Investeringer i store offentlige selskaber 

 Årsafslutning i udenrigshandlen 

 Finansielle brancher 

 NPIsH 

 Kommunikation – Nye NYTer 
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Andre udfordringer 

 Forretningskritiske virksomheder 

 Mængdeindikatorer for offentligt individuelt forbrug 

 Kildetilgængelighed – generelt 

 Metoder 

 Investeringer 
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Konklusion 

 Den nye revisionsrytme implementeres fordi den 

tilgodeser efterspørgslen (HERP) 

 I 2020 fremrykkes offentliggørelsen af den dybe 

revision dog kun til september 

 Den nye revisionsrytme vil ikke i sig selv føre til 

større revisioner fra første til sidste bud på centrale 

nationalregnskabsstørrelser 
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 TAK for jeres opmærksomhed 
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