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28. maj 2020 

CJB 

 

Meddelelser 

Til 19. møde i Brugerudvalget for Økonomisk Statistik 

 

1. EU-forbehold for Danmarks EDP-indberetning, april 2020 

 

Eurostat har taget forbehold for kvaliteten af Danmarks EDP-indberetning af 

ØMU-saldo og ØMU-gæld for 2019. Det blev offentliggjort 22. april 2020 via en 

pressemeddelelse. Forbeholdet har primært baggrund i den manglende offent-

liggørelse af statsregnskabet for 2019 pga. COVID-19-krisen, hvilket umulig-

gjorde en komplet indberetning til Eurostat. Forbeholdets fulde ordlyd er: 

 

Eurostat is expressing a reservation on the quality of the data reported by 

Denmark for the year 2019. This is due to the fact that the Danish Statistical 

Authorities provided significantly incomplete data for that year, which only 

allowed Eurostat to carry out very limited verification checks. In addition, a 

considerable statistical discrepancy for 2019 was observed.  

 

Danmarks Statistik benyttede ved beregningen det ikke offentliggjorte stats-

regnskab for 2019, men kun tallene for sektoren Offentlig forvaltning og ser-

vice set over ét blev indberettet. De separate opgørelser for delsektorerne Stat, 

Regioner, Kommuner samt Sociale kasser og fonde blev af diskretionerings-

mæssige årsager derimod ikke indberettet.  

 

I forbeholdet indgår også en høj diskrepans mellem de finansielle og de ikke-

finansielle poster for 2019, hvilket ikke er usædvanligt ifm. april-

indberetningen af EDP-tal. Denne diskrepans er normalt mere end halveret 

ifm. oktober-indberetningen, og den vil normalt ikke føre til ændringer af det 

offentlige overskud. 

 

Statsregnskabet for 2019 forventes offentliggjort 26. maj 2020, når Folketinget 

formelt har vedtaget Tillægsbevillingsloven for 2019. Denne mangler kun en 3. 

behandling, som desværre blev udskudt da COVID-19-krisen brød ud. Forbe-

holdet vil efter alt at dømme blive ophævet, når der til oktober foretages en 

komplet indberetning af ØMU-gæld og ØMU-saldo til Eurostat. 

 

 

2. Tidligere offentliggjorte versioner af Udenrigshandels- og beta-

lingsbalancedata i Statistikbanken 

 

I forlængelse af at Nationalregnskabet tidligere i år lancerede en ”versionsdata-

base” har Udenrigsøkonomi ligeledes lavet en versionsdatabase for en række 

tabeller. Det drejer sig om tabeller med data på et overordnet niveau for uden-

rigshandel med varer (VUHV4), udenrigshandel med tjenester (VUHTX) og 

betalingsbalancen (VBB2). Endvidere er overgangstabellen mellem betalings-

balancen varebegreb og udenrigshandel med varer versioneret (VBBUHV). 

Databasen indeholder alle versioner fra og med 9. oktober 2018. 
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3. Samarbejdsprojekt med Danmarks Nationalbank om finansielle 

konti – konsekvenser for juni-offentliggørelsen 

 

Brugerudvalget for Økonomisk Statistik blev i december 2019 orienteret om, at 

Danmarks Nationalbank (DN) og Danmarks Statistik (DST) i 2019 etablerede 

et samarbejdsprojekt om et fælles it-system til udarbejdelsen af nationalregn-

skabets finansielle konti. Projektets formål er at skabe fuldstændig konsistens 

mellem nationalregnskabets kvartalsvise og årlige finansielle konti.  

 

Målsætningen er, at projektet er implementeret i 2020 og at første offentliggø-

relse baseret på det nye fælles it-system sker i september samtidig med natio-

nalregnskabets overgang til at følge den harmoniserede europæiske revisions-

politik. 

 

På den baggrund er det besluttet, at DST’s juni-offentliggørelse af national-

regnskabets finansielle konti, der ville være baseret på det eksisterende it-

system, udskydes til september. Juni-offentliggørelsen ville under normale 

omstændigheder have indeholdt information om perioden til og med 2019. 

 

Beslutningen skal ses i lyset af, at brugerne af nationalregnskabets finansielle 

konti, vil kunne finde information om perioden frem til og med 1. kvartal 2020 

i DN’s offentliggørelse, der offentliggøres d. 30. juni. Ligeledes offentliggør DST 

d. 26. juni finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service for 

perioden til og med 1. kvartal 2020. 

 

Næste gang DST offentliggør finansielle konti er således planlagt til d. 30. sep-

tember, hvor DN og DST for første gang i samarbejde offentliggør national-

regnskabets finansielle konti for perioden 1. kvartal 2017 til og med 2. kvartal 

2020. 

 

 

 


