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1. Baggrund for revisionen

2. Revisionens karakter

3. Hvad ændrer vi?

4. Hvor store er revisionerne på overordnet niveau?

Agenda
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Nye manualer: ESA 2010 / BPM 6

- Ny afgrænsning i f.h.t. udland, der bedre passer med regnskaber og globalisering

� Processing

� Merchanting

Ifm. Hovedrevisionen i september 2014 blev der konstateret et 
behov for en yderligere belysning af globaliseringens effekter 

Projekt: Kortlægning af større virksomheders udenrigsaktivitet:
� et statistisk krydstjek omfattende statistikkerne om udenrigshandel med varer, 

udenrigshandel med tjenester, betalingsbalancen, industriens salg af varer, 
industriens produktions og omsætning og regnskabsstatistikken. 

� viste en betydelig underrapportering af især ‘processing’, ‘merchanting’ og 
handel med intellektuelle rettigheder

Baggrund for revisionen
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Koordineret revision:

Betalingsbalancen 10. oktober 2016 
Nationalregnskabet 15. november 2016

…og fremadrettet

Projekt: Forretnings kritiske virksomheder:

For at forbedre kvaliteten og konsistensen på tværs af en 
række statistikker er Danmarks Statistik i færd med at ændre 
produktionsprocesserne, så oplysninger afgivet til forskellige 
statistikker af større virksomheder sammenlignes systematisk i 
den første fase i den statistiske bearbejdning. 

Baggrund for revisionen
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Effekt på betalingsbalancens løbende 
poster 
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� Reviderede tal for beskæftigede og timer fra ATR 
2008-2015

� Øvrige mindre revisioner af BB og UH

� Nogle udvalgte ”skuffesager” i NR, som har givet 
særlige problemer for brugere og som vi har fundet 
tid til at indarbejde i denne forbindelse

Øvrige revisioner
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� Ingen ændringer i opgørelsesprincipper
� Ingen nye opgørelsesfænomener
� Ingen ændringer i Statistikbanktabellernes:

� navne
� dimensioner
� underopdelinger, der ændrer sum-sammenhænge
� eksisterende variable

Revisionens karakter
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TraditionelTraditionelTraditionelTraditionel NovemberNovemberNovemberNovember----versionversionversionversion: De seneste tre år revideres

DatarevisionDatarevisionDatarevisionDatarevision 2016201620162016 NovemberNovemberNovemberNovember----versionversionversionversion:::: En længere årrække
revideres



Er klar pr. 15. november (samme indhold som en alm. Novemberversion):

� SUT i løbende priser 2005 – 2013
� SUT i foregående års priser 2008 - 2013
� I/O-tabeller i løbende priser 2002 – 2013
� I/O-tabeller i foregående års priser 2002 - 2013
� foreløbige NR-beregninger for 2014 og 2015 i løbende og foregående års priser
� investeringsmatricer 2008 - 2013
� kapitalapparatet 1966 - 2015
� sektorregnskaberne 1995 - 2015
� kvartalsregnskaberne 2002 – 2015 (sæsonkorr. og kædede værdier 1990- )
� timer og antal beskæftigede (1966?)/ 2008 - 2015
� ADAM-bank

Og så bliver de reviderede data indarbejdet i:

� regionale regnskaber
� produktivitetsopgørelser
� energiregnskabet – grønt NR

i normal kadence

Hvad ændres?
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� Finansielle konti 

(dog tilpasning til netto fordringserhvervelsen (NFE) fra 
nordsiden for alle år)

� Offentlige finanser 

(dog en enkelt rettelse af en dobbeltregning i 2010, som 
påvirker NFE i NPISH og husholdningerne)

..og her er revisionsomfanget, som 
ved en vanlig November-version

9



Revision af BNP og BNP-væksten
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Vi har på nuværende tidspunkt et ret solidt skøn på effekterne på BNP 
og BNP-væksten fra 2002 - 2012:



Revision af BNP og BNP-væksten
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Revisionerne af de foreløbige år 2013 og 2014 
indeholder også løbende revisioner

Effekterne kan være i en anden størrelsesorden. 

Revision af BNP og BNP-væksten 
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1. Er der globaliseringsfænomener, som er underbelyst i 
statistikkerne?

2. Mangler I som brugere viden om, hvordan de forskellige 
globaliseringsfænomener behandles i statistikkerne?

3. Giver det jer problemer at anvende nogle af Dst.’s produkter, 
fordi belysningen af globaliseringsfænomener er uklar?

4. Har I kendskab til kilder, som Dst kunne have gavn af ifm
belysningen af globaliseringen?

5. Har I specifikke emner, som I gerne vil have belyst?

Spørgsmål til diskussion i grupperne
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