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§ 37. Renter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 16.648,3 22.312,8 5.664,5
Indtægtsbudget ....................................................................... -6.271,6 16.562,5 10.290,9

Renter af statsgæld .................................................................................. 20.618,9 5.664,5
37.11. Indenlandsk statsgæld ..................................................................... 17.836,1 2.394,3
37.12. Udenlandsk statsgæld ..................................................................... 2.782,8 3.270,2

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv. .............. 153,9 3.025,4
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank .............................. 121,3 800,0
37.23. Fællesstatslige mellemværender ..................................................... 32,6 2.225,4

Fonde ......................................................................................................... 15.231,4 2.710,4
37.51. Den sociale pensionsfond ............................................................... 14.467,4 2.127,4
37.52. Danmarks Innovationsfond ............................................................. 714,0 552,5
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse ..................................... 50,0 30,5

Renter til genudlån mv. ........................................................................... 1.177,2 3.606,2
37.61. Renter af genudlån mv. .................................................................. 1.177,2 3.256,3
37.62. Provision af lån med statsgaranti ................................................... - 144,4
37.63. Renter af særlige mellemværender ................................................. - 205,5

Regulering af hensættelser ...................................................................... 1.693,9 948,9
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger ....................... 1.693,9 948,9

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 613,0 -
Interne statslige overførsler ....................................................................... 13.745,7 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... 13,8 804,0
Finansielle poster ....................................................................................... 24.502,8 15.151,4
Kapitalposter ............................................................................................... - -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 38.875,3 15.955,4
Bevilling i alt ............................................................................................. 38.875,3 15.955,4
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

Renter af statsgæld

37.11. Indenlandsk statsgæld
01. Renter ...................................................................................... 19.215,9 2.394,3
03. Øvrige driftsudgifter ............................................................... 16,1 -
04. Renter og fordelte opkøbskurstab af egne værdipapirer og

derivater ................................................................................... 315,1 -
11. Fordelte emissionskurstab ....................................................... -2.184,9 -
12. Indeksopskrivning ................................................................... 473,9 -

37.12. Udenlandsk statsgæld
01. Renter ...................................................................................... 578,6 877,9
03. Øvrige driftsudgifter ............................................................... 10,0 -
04. Renter, fordelte opkøbskurstab og realiserede valutakursre-

guleringer af egne værdipapirer og derivater ........................ - -
11. Fordelte emissionskurstab ....................................................... 0,5 -
13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske stats-

gæld ......................................................................................... 2.193,7 2.392,3

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv.

37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank
01. Renter af statens mellemværende med Danmarks National-

bank ......................................................................................... 107,5 -
02. Overskud fra Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100) ........ 13,8 800,0

37.23. Fællesstatslige mellemværender
01. Fællesstatslige mellemværender ............................................. - -
02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Moderniserings-

styrelsen ................................................................................... 0,6 0,4
03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet .......... 32,0 2.225,0

 Fonde

37.51. Den sociale pensionsfond
01. Driftsbudget ............................................................................. 14.467,4 2.127,4

37.52. Danmarks Innovationsfond
01. Driftsbudget ............................................................................. 714,0 552,5

37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
01. Driftsbudget ............................................................................. 50,0 30,5
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Renter til genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.
01. Renter af indenlandske genudlån ........................................... 1.137,2 2.837,5
02. Renter af udenlandske genudlån ............................................ 40,0 418,8

37.62. Provision af lån med statsgaranti
01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti ........................... - 144,4

37.63. Renter af særlige mellemværender
01. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration . - 76,2
03. Renter af særlige mellemværender, Eksport Kredit Fonden . - -
04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke ..................... - 75,0
05. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune ......... - 54,3

Regulering af hensættelser

37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger
01. Diskontering af tilsagnsordninger .......................................... 1.693,9 948,9

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 37.21.02.
Danmarks Nationalbank bemyndiges til at udbetale en forholdsmæssig andel af dens overskud

til Grønland. Grønlands andel af overskuddet fastsættes som en procentdel af det beløb, som til-
falder staten i henhold til lov om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4 svarende til forholdet
mellem folketallet i Grønland og det samlede folketal i hele riget ved slutningen af National-
bankens regnskabsår.
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§ 37. Renter omfatter renter af statsgæld, mellemværender med Danmarks Nationalbank mv.,
statens fastrenteaftaler samt renter vedrørende ordningen for selvstændig likviditet, som vedrører
renter i forbindelse med omkostningsbudgettering. § 37. Renter omfatter også driftsbudgetter for
Den Sociale Pensionsfond, Danmarks Innovationsfond, Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
samt renter af genudlån mv. og regulering af hensættelser vedrørende afgivne tilsagnsordninger.

Flerårsbudget:
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 20.888,8 23.042,8 18.305,1 16.648,3 - - -
Udgift ......................................................... 29.462,8 30.470,5 24.056,7 22.312,8 - - -
Indtægt ....................................................... 8.574,0 7.427,7 5.751,6 5.664,5 - - -

Specifikation af nettotal:

Renter af statsgæld .................................. 18.230,6 21.377,5 16.001,5 14.954,4 - - -
37.11. Indenlandsk statsgæld ................... 19.206,8 21.577,2 16.386,1 15.441,8 - - -
37.12. Udenlandsk statsgæld .................... -976,3 -199,7 -384,6 -487,4 - - -

Regulering af hensættelser ..................... 2.658,2 1.665,3 2.303,6 1.693,9 - - -
37.71. Regulering af hensættelser

vedr. tilsagnsordninger .................. 2.658,2 1.665,3 2.303,6 1.693,9 - - -

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... -1.923,9 -3.243,2 -5.404,2 -6.271,6 - - -
Udgift ......................................................... 17.438,5 17.097,9 16.920,2 16.562,5 - - -
Indtægt ....................................................... 15.514,6 13.854,7 11.516,0 10.290,9 - - -

Specifikation af nettotal:

Mellemværende med Nationalbanken,
Hypotekbanken mv. ................................. 3.471,0 3.227,8 2.962,8 2.871,5 - - -
37.21. Mellemværende med Dan-

marks Nationalbank ...................... 1.400,6 1.095,6 784,3 678,7 - - -
37.23. Fællesstatslige mellemværen-

der .................................................. 2.070,4 2.132,2 2.178,5 2.192,8 - - -

Fonde ......................................................... -10.433,0 -10.282,5 -11.989,4 -12.521,0 - - -
37.51. Den sociale pensionsfond ............. -10.127,2 -10.019,6 -11.870,2 -12.340,0 - - -
37.52. Danmarks Innovationsfond ........... -37,4 -17,0 -67,3 -161,5 - - -
37.54. Fonden for Forebyggelse og

Fastholdelse ................................... -268,4 -245,9 -51,9 -19,5 - - -

Renter til genudlån mv. .......................... 3.984,4 2.851,7 2.621,4 2.429,0 - - -
37.61. Renter af genudlån mv. ................ 2.500,9 2.547,6 2.369,4 2.079,1 - - -
37.62. Provision af lån med statsga-

ranti ................................................ 128,9 123,7 145,4 144,4 - - -
37.63. Renter af særlige mellemvæ-

render ............................................. 1.354,7 180,5 106,6 205,5 - - -

Regulering af hensættelser ..................... 1.053,6 959,7 1.001,0 948,9 - - -
37.71. Regulering af hensættelser

vedr. tilsagnsordninger .................. 1.053,6 959,7 1.001,0 948,9 - - -



10 § 37.

Artsoversigt:
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Bevilling i alt ............................................. 22.812,7 26.286,0 23.709,3 22.919,9 - - -

Aktivitet i alt .............................................. 22.812,7 26.286,0 23.709,3 22.919,9 - - -
Udgift ..................................................... 46.901,3 47.568,4 40.976,9 38.875,3 - - -
Indtægt ................................................... 24.088,5 21.282,4 17.267,6 15.955,4 - - -

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 31,1 538,5 365,4 613,0 - - -
Indtægt ................................................... 25,6 16,1 - - - - -

Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 13.227,1 12.980,6 13.243,2 13.745,7 - - -

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 22,5 30,6 15,7 13,8 - - -
Indtægt ................................................... 1.428,6 1.773,3 905,0 804,0 - - -

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 33.620,7 34.018,8 27.352,6 24.502,8 - - -
Indtægt ................................................... 22.634,4 19.492,9 16.362,6 15.151,4 - - -

Kapitalposter:
Indtægt ................................................... - 0,1 - - - - -
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Renter af statsgæld
Renteudgifterne periodiseres efter et optjeningsprincip. Efter de tidligere gældende principper

var bogføringstidspunktet sammenfaldende med betalings-/terminstidspunkterne. Optjeningsprin-
cippet skaber et mere retvisende billede af de reelle omkostninger af statsgælden i et givet år og
indebærer en tættere sammenhæng mellem omkostninger og udviklingen i statsgælden.

Realiserede valutakursreguleringer indgår direkte på drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet
(DAU).

37.11. Indenlandsk statsgæld

37.11.01. Renter
§ 37.11.01.10. Betalte renter og § 37.11.01.20. Periodiserede renter giver tilsammen rente-

udgifterne opgjort efter optjeningsprincippet. Indtægter i form af vedhængende renter i forbindelse
med lånoptagelse modsvares af udgifter i form af tilgang af periodiserede renter. På samme måde
modsvares udgifter af den del af renteterminsbetalingen, som vedrører låntagning i det forudgå-
ende år, af indtægter i form af nedbringelse af periodiserede renter.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 26.129,4 24.022,0 22.652,4 19.215,9 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 4.434,7 3.476,1 3.024,1 2.394,3 - - -

10. Betalte renter
Udgift ................................................... 23.637,7 21.824,9 20.460,0 17.130,3 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 23.637,7 21.824,9 20.460,0 17.130,3 - - -
Indtægt ................................................ 2.149,2 954,9 1.013,4 325,2 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 2.149,2 954,9 1.013,4 325,2 - - -

15. Præmier vedr. præmieobligatio-
 ner

Indtægt ................................................ - 14,2 - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. - 14,2 - - - - -

20. Periodiserede renter
Udgift ................................................... 2.490,1 2.196,8 2.192,4 2.085,6 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 2.490,1 2.196,8 2.192,4 2.085,6 - - -
Indtægt ................................................ 2.285,0 2.490,1 2.010,7 2.069,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 2.285,0 2.490,1 2.010,7 2.069,1 - - -

25. Renter af sikkerhedsstillelse re-
lateret til derivater
Udgift ................................................... 1,6 0,3 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1,6 0,3 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,5 17,0 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,5 17,0 - - - - -

10. Betalte renter
På denne konto afholdes udgifter i form af kuponbetalinger og indtægter i form af vedhæn-

gende renter. Staten modtager på udstedelsestidspunktet renter fra køberen for perioden siden
sidste termin mod til gengæld at betale en hel rentetermin ved den følgende termin.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, nettofinansieringsbehov mv.
| ændret.
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15. Præmier vedr. præmieobligationer
Finansministeren besluttede den 12. januar 1998, at statens 11 udestående præmieobliga-

tionslån ikke vil blive forlænget ved udløb. Det sidste præmieobligationslån udløb i 2010.

ad 28. Ekstraordinære indtægter. Indtægten vedrører udløbne præmieobligationer. Indehaverne
af præmieobligationer har 10 år til at indløse obligationerne efter udløb.

20. Periodiserede renter
På denne konto afholdes udgifter i form af periodiserede renter, opgjort som renter fra sidste

termin i året til ultimo året. Tilsvarende indtægtsføres nedbringelsen af periodiserede renter, op-
gjort som renter fra sidste termin det forudgående år til ultimo det forudgående år.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, nettofinansieringsbehov mv.
| ændret.

25. Renter af sikkerhedsstillelse relateret til derivater
På denne konto bogføres renter, der vedrører forrentningen af stillet og modtaget sikkerhed

i forbindelse med statens swaps.

37.11.03. Øvrige driftsudgifter

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 15,4 14,8 16,7 16,1 - - -

10. Øvrige driftsudgifter
Udgift ................................................... 15,4 14,8 16,7 16,1 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 14,6 14,2 15,4 14,8 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,8 0,6 1,3 1,3 - - -

10. Øvrige driftsudgifter

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. På denne konto afholdes udgifter til notering mv. på
Nasdaq OMX, udgifter til registrering i Værdipapircentralen mv.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Af kontoen afholdes refusion af udgiften til den gratis
depotindskrivning af statspapirer hos Statens Administration samt alle administrative udgifter
vedr. præmieobligationer. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.14.01.10.
Almindelig virksomhed.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, nettofinansieringsbehov mv.
| ændret.
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37.11.04. Renter og fordelte opkøbskurstab af egne værdipapirer og derivater
På denne konto oppebæres indtægter fra statens beholdning af egne papirer, herunder bl.a.

derivater, og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb og terminering til statens
beholdning.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 329,3 864,1 - 315,1 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 27,0 - - - - -

10. Modtagne renter
Udgift ................................................... 157,5 856,7 - 315,1 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 157,5 856,7 - 315,1 - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -

30. Fordelte opkøbskurstab
Udgift ................................................... 171,8 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 171,8 - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -

40. Fordelte opkøbskurstab relateret
 til derivater

Udgift ................................................... - 7,4 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 7,4 - - - - -
Indtægt ................................................ - 27,0 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 27,0 - - - - -

10. Modtagne renter
Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter og § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, nettofinansieringsbehov mv.
| ændret.

30. Fordelte opkøbskurstab
På denne konto afholdes udgifter (indtægter), når staten opkøber egne papirer til kurs over

(under) pari. Forskellen mellem anskaffelsesværdien og den nominelle værdi fordeles efter et li-
neært princip over lånets restløbetid. Praksis i forbindelse med opkøb er, at de opkøbte papirer
straks annulleres. Kurstab i forbindelse med opkøb bliver dermed normalt udgiftsført fuldt ud i
opkøbsåret. Fra finansåret 2015 konteres de som en del af § 37.11.11.20.26.

40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater
På denne konto afholdes udgifter (indtægter) relateret til statens terminering af derivater,

herunder valutaswaps til en anden kurs end anskaffelseskursen. Derivater annulleres straks ved
terminering. Kurstab/-gevinst i forbindelse med terminering bliver udgifts-/indtægtsført fuldt ud
i termineringsåret.

37.11.11. Fordelte emissionskurstab
Når der udstedes statslån, sker det som regel til kurser forskellige fra pari (kurs 100). For-

skellen mellem udstedelseskurs og pari kaldes emissionskurstab, hvis udstedelseskursen er under
100, og emissionskursgevinst, hvis udstedelseskursen er over 100.

Emissionskurstab er en låneomkostning på linje med renteudgifter. Staten modtager ved lån-
optagelsen et provenu svarende til kursværdien, som indtægtsføres på kapitalposterne og ud-
giftsføres på kapitalposterne til nominel værdi på afdragstidspunktet. Forskellen mellem kurs-
værdi og nominel værdi er emissionskurstabet, som udgiftsføres på driftsregnskabet (§ 37. Renter)
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under betegnelsen fordelte emissionskurstab. En negativ udgift under emissionskurstab er således
udtryk for en emissionskursgevinst. Emissionskurstab fordeles over lånets restløbetid efter et li-
neært princip.

Derudover kan der opstå et kurstab/gevinst i forbindelse med statens opkøb af egne obliga-
tioner. Et evt. kurstab/gevinst bliver fordelt efter et lineært princip over statsobligationen restlø-
betid, hvis denne placeres på statens egenbeholdningen. Hvis de opkøbte obligationer derimod
annulleres bliver kurstabet/gevinst udgiftsført fuldt ud i opkøbsåret.

Emissionskurstab optages som kapitaludgift ved lånoptagelse, jf. § 42.11.01.50. Emissions-
kurstab. I takt med fordelingen af emissionskurstab på § 37. Renter nedskrives beholdningen af
emissionskurstab som kapitalindtægt på § 41.11.01. Fordelte emissionskurstab.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... -3.001,9 42,8 -3.650,0 -2.184,9 - - -

20. Fordelte emissionskurstab, lang-
 fristet gæld

Udgift ................................................... -2.983,9 98,0 -3.382,3 -1.855,9 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. -2.983,9 98,0 -3.382,3 -1.855,9 - - -

30. Fordelte emissionskurstab, skat-
 kammerbeviser

Udgift ................................................... -17,9 -55,2 -267,7 -329,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. -17,9 -55,2 -267,7 -329,0 - - -

20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld
Fordelte emissionskurstab vedr. langfristet gæld.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, nettofinansieringsbehov mv.
| ændret.

30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser
Fordelte emissionskurstab vedr. skatkammerbeviser.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, nettofinansieringsbehov mv.
| ændret.

37.11.12. Indeksopskrivning
Når der udstedes indeksobligationer sker det til indekseret værdi. Henover lånets løbetid in-

deksopskrives hovedstolen løbende med forbrugerprisindekset. Værdien af den løbende indeks-
opskrivning af hovedstolen er en låneomkostning på linje med renteudgifter.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 169,4 136,6 391,1 473,9 - - -

10. Indeksopskrivning
Udgift ................................................... 169,4 136,6 391,1 473,9 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 169,4 136,6 391,1 473,9 - - -
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10. Indeksopskrivning
På denne konto bogføres den løbende indeksopskrivning af indeksobligationer.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for inflationsforventningen og omfanget af
| låntagningen ændret.
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37.12. Udenlandsk statsgæld

37.12.01. Renter

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 1.925,1 1.205,4 711,9 578,6 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2.052,2 1.235,6 896,2 877,9 - - -

10. Betalte renter
Udgift ................................................... 1.925,1 1.155,1 662,6 401,7 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1.925,1 1.155,1 662,6 401,7 - - -
Indtægt ................................................ 1.685,3 1.311,7 667,6 578,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1.685,3 1.311,7 667,6 578,4 - - -

20. Periodiserede renter
Udgift ................................................... - 50,3 49,3 176,9 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 50,3 49,3 176,9 - - -
Indtægt ................................................ 366,9 -76,1 228,6 299,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 366,9 -76,1 228,6 299,5 - - -

10. Betalte renter
Opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner, jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, nettofinansieringsbehov mv.
| ændret.

20. Periodiserede renter
Opgøres til årets ultimo valutakurser omregnet til kroner, jf. § 37.11.01.20. Periodiserede

renter.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, nettofinansieringsbehov mv.
| ændret.

37.12.03. Øvrige driftsudgifter

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 11,5 7,4 11,5 10,0 - - -

10. Øvrige driftsudgifter
Udgift ................................................... 11,5 7,4 11,5 10,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 11,5 7,4 11,5 10,0 - - -

10. Øvrige driftsudgifter
På denne konto afholdes udgifter til lånearrangører, kommissioner ved renteudbetaling, regi-

streringsafgifter og udgifter til ratingbureauer.
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37.12.04. Renter, fordelte opkøbskurstab og realiserede valutakursreguleringer af
egne værdipapirer og derivater

På denne konto oppebæres indtægter fra statens beholdning af egne papirer, herunder blandt
andet derivater, og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb til og terminering
af statens beholdning. Da det ikke er muligt at forudsige omfanget af opkøb og terminering af
kontrakter mv., budgetteres der ikke på kontoen.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 933,4 388,9 - - - - -

40. Fordelte opkøbskurstab relateret
 til derivater

Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 933,4 388,9 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 933,4 388,9 - - - - -

40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater
På denne konto afholdes udgifter (indtægter) relateret til statens terminering af derivater,

herunder valutaswaps til en anden kurs end anskaffelseskursen. Derivater annulleres straks ved
terminering. Kurstab/-gevinst i forbindelse med terminering bliver udgifts-/indtægtsført fuldt ud
i termineringsåret.

37.12.11. Fordelte emissionskurstab
Heri er også inkluderet up-front betalinger ved indgåelse af valutaswaps til afdækning af

valutakursrisiko, da sådanne up-front betalinger er at sidestille med emissionskurstab/-gevinster.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 21,4 5,3 5,0 0,5 - - -

10. Fordelte emissionskurstab
Udgift ................................................... 21,4 5,3 5,0 0,5 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 21,4 5,3 5,0 0,5 - - -

10. Fordelte emissionskurstab
Jf. § 37.11.11. Fordelte emissionskurstab.
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37.12.13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 1.205,0 2.506,8 1.614,5 2.193,7 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1.153,6 2.300,1 1.831,3 2.392,3 - - -

10. Realiserede valutakursregulerin-
 ger

Udgift ................................................... 1.205,0 2.506,8 1.614,5 2.193,7 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1.205,0 2.506,8 1.614,5 2.193,7 - - -
Indtægt ................................................ 1.153,6 2.300,1 1.831,3 2.392,3 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1.153,6 2.300,1 1.831,3 2.392,3 - - -

10. Realiserede valutakursreguleringer
På denne konto føres udgifter og indtægter i form af valutakursregulering efter realisations-

princippet. På afregningstidspunktet bogføres forskellen mellem lånets nominelle værdi opgjort
til valutakursen på optagelsestidspunktet henholdsvis afdragstidspunktet omregnet til kroner.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for valutakurs, nettofinansieringsbehov mv.
| ændret.
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Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv.

37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank

37.21.01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - 645,3 100,0 107,5 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -

10. Renter af statens mellemværen-
de med Danmarks Nationalbank
Udgift ................................................... - 645,3 100,0 107,5 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 645,3 100,0 107,5 - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -

10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank
Statens nettotilgodehavende forrentes pr. 1. januar 2011 med foliorenten. Ifølge Traktaten om

den Europæiske Union, Artikel 104 og rådsforordningen af 13. december 1993 er det forbudt for
medlemsstaternes centralbanker at give staten mulighed for at foretage overtræk.

Med virkning fra 9. februar 2015 forrentes statens indestående i Nationalbanken i perioder
med negativ indskudsbevisrente med foliorenten på indlån op til 100 mia. kr. og med indskuds-
bevisrenten på indlån over 100 mia. kr.

EU-Kommisionens konto i Nationalbanken forrentes sammen med statens konto i national-
banken. EU-kommisionens forrentes ved den gældende indskudsbevisrente, dog højst 0 pct. Dette
følger af Rådets forordning nr. 609/2014 samt ændringer hertil ved forordning nr. 2016/804 art.
9, stk. 1, der fastlægger, at EU-Kommisionens konto skal fritages for gebyrer og renter eller,
såfremt der pålægges negative renter, krediteres ved tilsvarende beløb fra det berørte medlems-
land.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for statens mellemværende med National-
| banken ændret.

37.21.02. Overskud fra Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 22,5 27,8 15,7 13,8 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1.423,1 1.768,7 900,0 800,0 - - -

10. Overskud fra Danmarks Natio-
 nalbank

Indtægt ................................................ 1.423,1 1.768,7 900,0 800,0 - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 1.423,1 1.768,7 900,0 800,0 - - -

20. Grønlands del af overskuddet
Udgift ................................................... 14,0 17,2 9,7 8,3 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 14,0 17,2 9,7 8,3 - - -

30. Færøernes del af overskuddet
Udgift ................................................... 8,5 10,6 6,0 5,5 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 8,5 10,6 6,0 5,5 - - -
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10. Overskud fra Danmarks Nationalbank
Danmarks Nationalbanks regnskab opgøres ifølge § 17 i lov nr. 116 af 7. april 1936 om

Danmarks Nationalbank, således som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger og under
hensyntagen til foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Ifølge § 19 i loven til-
falder bankens overskud staten, medmindre repræsentantskabet med Den kgl. Bankkommissærs
godkendelse beslutter at henlægge en del af beløbet til sikring af banken.

Der vil år for år blive truffet beslutning om overskudsdisponeringen under hensyntagen til
bankens behov for kapital. Overførslen i 2016 vedrører resultatet for 2015.

20. Grønlands del af overskuddet
I henhold til tekstanmærkning nr. 100 modtager Grønland en forholdsmæssig andel af Dan-

marks Nationalbanks overskud. Grønlands andel fastsættes som en procentandel af det beløb, som
tilfalder staten i henhold til lov nr. 116 af 1936 om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4
svarende til forholdet mellem folketallet i Grønland og det samlede folketal i hele riget ved
slutningen af Danmarks Nationalbanks regnskabsår. Grønlands del af overskuddet svarer til ca.
1,0 pct.

30. Færøernes del af overskuddet
I henhold til lov nr. 248 af 12. april 1949 om pengesedler mv. på Færøerne skal den færøske

andel af Danmarks Nationalbanks overskud beregnes som en til forholdet mellem det færøske
seddelomløb og det samlede seddelomløb i hele riget ved slutningen af Nationalbankens regn-
skabsår svarende til en procentdel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov nr. 116 af
7. april 1936 om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4. Færøernes del af overskuddet svarer
til ca. 0,6 pct.
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37.23. Fællesstatslige mellemværender

37.23.01. Fællesstatslige mellemværender

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 0,7 1,2 0,5 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 - - - - - -

10. Renteindtægt af statslige penge-
 institutkonti

Udgift ................................................... 0,0 1,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 1,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 - - - - - -

30. Mellemværender med Kammer-
 advokaten

Udgift ................................................... 0,7 - 0,5 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,7 - 0,5 - - - -

10. Renteindtægt af statslige pengeinstitutkonti
På kontoen er indbudgetteret renteindtægter vedrørende indeståender i pengeinstitutter for

SKAT. Renteindtægterne vedrører konti til fællesstatslige formål.

30. Mellemværender med Kammeradvokaten
Udgiften vedrører renteudgifter og gebyrer til Kammeradvokaten som kompensation for ud-

læg for staten.

37.23.02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Moderniseringsstyrelsen
Statens Administration kunne i henhold til lov nr. 354 af 6. juni 1995 om imødegåelse af

indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån mv. og lov nr. 456 af 22. maj 2006 om æn-
dring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån mv. indtil
31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imø-
degå indlåsningseffekter. Ordningen er under afvikling.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklings-
profiler vil der ikke i det enkelte finansår være fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter,
og ved akt. 386 af 21. juni 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevillings- og konterings-
mæssige konsekvenser.

Under ordningens samlede resultat pr. ultimo år opgøres kursværdierne for ordningens be-
holdning og gæld pr. 31. december. Årets resultat kan udvise en vis volatilitet, da kursværdierne
er et udtryk for markedskursen på opgørelsesdagen.

Ordningens samlede, akkumulerede resultat pr. ultimo år.

Mio. kr. R
2008

R
2009

R
2010

R
2011

R
2012

R
2013

R
2014

R
2015

Overskud på § 37 ................................. -106,4 -110,8 -117,2 -118,3 -123,3 -128,9 -134,1 -138,5
Overskud på § 40 ................................. 146,4 151,5 101,4 163,7 185,4 176,8 163,0 135,6

Akkumuleret overskud ......................... 40,0 40,7 -15,8 45,4 62,1 47,9 28,9 -2,9
Kursværdi af obligationsbeholdning .... 544,5 471,2 180,6 117,1 87,9 61,4 40,2 37,6
Kursværdi af overtagen gæld ............... 580,2 514,6 167,3 164,4 153,6 113,0 72,1 38,4

Akkumuleret resultat ............................ 4,3 -2,7 -2,5 -1,9 -3,6 -3,7 -3,0 -3,7
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Indtægter og udgifter ved køb og afhændelse af obligationer samt overtagelse og nedbringelse
af inkonverterbare lån er opført under § 40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån
mv., Moderniseringsstyrrelsen.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 10,1 7,0 7,7 0,6 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 4,3 2,6 2,8 0,4 - - -

10. Renteudgifter vedr. overtagen
 gæld

Udgift ................................................... 9,5 6,3 7,2 0,6 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 9,5 6,3 7,2 0,6 - - -

20. Renteindtægter vedr. obligatio-
 ner

Udgift ................................................... 0,6 0,7 0,5 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,6 0,7 0,5 - - - -
Indtægt ................................................ 4,3 2,6 2,8 0,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 4,3 2,6 2,8 0,4 - - -

10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld
Det er forudsat, at overtagelserne er jævnt fordelt over året. Heraf forudsættes løbende indfriet

en del af den overtagne gæld ved opkøb af de bagvedliggende inkonverterbare realkreditobliga-
tioner, såfremt det er muligt, at opkøbe de bagvedliggende obligationer ellers placeres provenuet
i statspapirer. Der overtages ikke længere gæld, da ordningen er under afvikling.

20. Renteindtægter vedr. obligationer

ad 25. Finansielle indtægter. Det er forudsat, at modtagne kontantbeløb løbende anvendes til køb
af inkonverterbare obligationer hhv. statsobligationer, og hvor det er økonomisk fordelagtigt
til køb af inkonverterbare realkreditobligationer i de respektive fondskoder, hvor der er en
nettogæld jf. § 37.23.02.10. Renteindtægter vedr. overtagen gæld. Når det er fordelagtigt
omlægges desuden tidligere opkøbte statsobligationer til relevante inkonverterbare realkredi-
tobligationer. For at minimere ordningens renterisiko, afstemmes varigheden af obligations-
beholdningen løbende, så den matcher varigheden af den overtagne gæld. Der opkøbes ikke
længere obligationer, da ordningen er under afvikling.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På denne konto afholdes refusion af administra-
tionsbidrag vedrørende inkonverterbare realkreditlån, Moderniseringsstyrrelsen.
Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed.

37.23.03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet
Kontoen indeholder Finansministeriets renteindtægter og -udgifter ved institutionernes for-

rentning af ind- og udlån på disses konti i Statens KoncernBetalinger (SKB)/Offentligt Beta-
lingsSystem (OBS) samt Finansministeriets øvrige udgifter i forbindelse med ordningen om
selvstændig likviditet.

Fra 2007 er ordningen om selvstændig likviditet udvidet til at omfatte de fleste statslige in-
stitutioner. Samtidig er der oprettet en intern statslig langfristet gæld for institutionerne, der
modsvarer deres anlægsaktiver. Denne langfristede gæld forrentes i SKB-systemet.
Kontoen indeholder tillige Finansministeriets renteudgifter til selvejende institutioner, der er
kontoførende i SKB. Endvidere omfatter kontoen Finansministeriets renteindtægter og -udgifter
vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 35,3 24,9 41,1 32,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2.112,3 2.162,6 2.225,0 2.225,0 - - -

10. Finansministeriets renter vedrø-
rende gammel ordning om selv-

 stændig likviditet
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -

15. Finansministeriets renter vedrø-
rende ny ordning om selvstæn-

 dig likviditet
Udgift ................................................... 26,7 19,1 30,0 25,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 26,7 19,1 30,0 25,0 - - -
Indtægt ................................................ 703,0 721,3 725,0 725,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 703,0 721,3 725,0 725,0 - - -

20. Finansministeriets renter vedrø-
rende institutioner med selveje
Udgift ................................................... -0,1 -0,1 1,0 -0,1 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. -0,1 -0,1 1,0 -0,1 - - -

25. Finansministeriets gebyrer og
renter vedr. Udbetaling Dan-
marks anvendelse af SKB
Udgift ................................................... 3,7 -0,3 2,5 0,5 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,7 -0,3 2,5 0,5 - - -

30. Finansministeriets renter vedrø-
rende driften af statslig ejen-

 domsvirksomhed
Indtægt ................................................ 1.406,8 1.439,7 1.500,0 1.500,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1.406,8 1.439,7 1.500,0 1.500,0 - - -

50. Administration af ordningen
med selvstændig likviditet i

 statsinstitutioner
Udgift ................................................... 1,8 2,4 1,8 1,8 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,8 2,4 1,8 1,8 - - -

55. Administration af SKB/OBS
Udgift ................................................... 4,3 3,7 4,3 4,3 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 4,3 3,7 4,3 4,3 - - -
Indtægt ................................................ 2,6 1,6 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 2,6 1,6 - - - - -

60. Forrentning af indeståender i
 OBS

Udgift ................................................... -1,4 0,0 1,0 - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. -1,4 0,0 1,0 - - - -

70. Gebyrer vedr. indeståender i
 OBS

Udgift ................................................... 0,2 0,2 0,5 0,5 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 0,2 0,5 0,5 - - -
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10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet
Kontoen omfatter de institutioner, der er omfattet af den gamle ordning om selvstændig li-

kviditet. Fra finansåret 2007 er kun Værnsfælles Forsvarskommando omfattet af ordningen.

15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet
Hovedelementet i ordningen om selvstændig likviditet er, at der for den enkelte institution

både oprettes en kortfristet og en langfristet intern statslig gæld i SKB-systemet. Den langfristede
gæld vil som udgangspunkt modsvare institutionens anlægsaktiver. Indtægterne der følger af
ordningen om selvstændig likviditet vedrører derfor også overvejende renterne på den langfristede
gæld i SKB-systemet. Institutionernes nettoinvesteringer vedrørende den nye ordning om selv-
stændig likviditet fremgår på § 40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer.

20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje
Statslige tilskudsgivere kan anvise tilskud til selvejende institutioner via konti i SKB.
For at tilskynde selvejende institutioner til, at lade midlerne henstå længst muligt i SKB-sy-

stemet, hvorved staten vil opnå en likviditetsgevinst, kan kontiene forrentes med en af Finans-
ministeriet nærmere fastsat indlånsrente.

Kontoen omfatter Finansministeriets forrentning af indestående på konti for institutioner med
selveje. De selvejende institutioners renter af indeståender i SKB-systemet tilskrives kvartalsvis
bagud.

Institutionerne kan frit disponere over indeståender på konti i SKB-systemet, men aldrig
overtrække disse.

25. Finansministeriets gebyrer og renter vedr. Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB
Kontoen omhandler Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB. Udgiften vedrørende dels de

gebyrer, Finansministeriet betaler til det formidlende pengeinstitut på vegne af Udbetaling Dan-
mark for anvendelse af SKB, dels de renter, Finansministeriet betaler til Udbetaling Danmarks
administrationskonto i SKB for indeståender på denne, idet kontoen forrentes af Finansministeriet
med indskudsbevisrenten.

30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed
Kontoen vedrører renterne fra statens ejendomsvirksomhed i relation til den statslige husle-

jeordning.
Vedrørende huslejeordningens langfristede gæld betaler ejendomsvirksomhederne en rente

på 5 pct. p.a. af den aktuelle restgæld. Fra 2007 er huslejeordningens finansieringsmodel ændret
således, at ejendomsvirksomhedernes belåningsgrad i ejendomsporteføljen nedsættes. Belånings-
graden skal over tid udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi.

50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner
Kontoen vedrører den udgift, der overføres som indtægt for Moderniseringsstyrelsen for va-

retagelse af etablering og administration af ordningen om selvstændig likviditet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til §
07.14.01.10. Almindelig virksomhed.

55. Administration af SKB/OBS

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgiften vedrører dækning af Moderniseringsstyrel-
sens administrationsudgifter i forbindelse med de fælles statslige ordninger for betalingsfor-
midling. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.14.01.10. Almindelig virk-
somhed.
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60. Forrentning af indeståender i OBS
Kontoen vedrører statens renteudgifter til de oprettede bankkonti for kommunerne og regio-

nerne mv. i OBS. Staten forrenter indeståender på disse konti med indskudsbevisrenten.

70. Gebyrer vedr. indeståender i OBS
Udgiften vedrører gebyrer mv. til formidlende pengeinstitut i forbindelse med betalingsaf-

vikling via OBS.
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Fonde

37.51. Den sociale pensionsfond
Den Sociale Pensionsfonds grundkapital hidrører fra den formue, der henstod, da det særlige

folkepensionsbidrag på 2 pct. bortfaldt pr. 1. januar 1982. Efter § 1 i lov nr. 521 af 28. oktober
1981 om den sociale pensionsfond skal renterne og grundkapitalen af fondens obligationsbe-
holdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pen-
sionsforbedringer til personer, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital,
der ikke anvendes til pensionsforbedringer henlægges til fonden.

Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente)
af fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig til at
dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.

Principperne for de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat ved
tekstanmærkning, så der fra og med 1996 sikredes fuld dækning af pensionsforbedringslovenes
reelle udgifter, idet det dog skal bemærkes, at overførslen samtidig vil betyde en overførsel af
midler fra fondens grundkapital.

Ved lov nr. 1041 af 23. december 1998 om ændring af lov om den sociale pensionsfond
(Anvendelse af den sociale pensionsfonds grundkapital) er lov nr. 521 af 28. oktober 1981 om
den sociale pensionsfond ændret, så princippet om fuld dækning nu følger direkte af loven.

Pensionsforbedringer og overførsler vedrørende 2017 kan opgøres således:

Forbedringer finansieret af Den Sociale Pensionsfond:

Forbedringerne er opgjort på denne måde:

- Med hensyn til boligydelse er udgangspunktet en forbedring på 340 mio. kr. i 1979. Reguleret
med stigningen i de faktiske udgifter til boligydelse siden 1979 er dette beløb beregnet til at
udgøre 4.291 mio. kr. i 2017, hvor den samlede offentlige udgift til boligydelse skønnes at
udgøre 10.015 mio. kr. Forslaget går udelukkende ud på at finansiere de anførte 4.291 mio.
kr. og ikke de samlede statslige udgifter.
- Hvad angår forbedringer af social pension er udgangspunktet en udgift på 884 mio. kr. i 1979.
De anførte forbedringer på 6.486 mio. kr. i 2017 udgøres af de nævnte 884 mio. kr. tillagt
stigningstakten i de samlede udgifter til social pension fra år til år.
- Varmetillæg udgør den faktiske statslige udgift fra år til år.
- Udgifter til førtidspension i 1984 er et faktisk afsat beløb på 297 mio. kr. I 1985 blev beløbet
opreguleret til 550 mio. kr., mens stigninger til og med 2017 indgår i stigningstakten i udgif-
terne til sociale pensioner fra år til år.
- Delpension er den faktiske statslige udgift fra år til år.

Mio. kr. 2017

Boligydelse ........................................................................................................................... 4.291,0
Forbedringer af social pension ............................................................................................ 6.486,0
Varmetillæg .......................................................................................................................... 190,6
Førtidspensionsreform .......................................................................................................... 2.313,0
Delpension ............................................................................................................................ 9,0

I alt....................................................................................................................................... 13.289,6

Efterregulering for overførslen 2015................................................................................... 23,6
Overførsel for 2017, inklusiv efterregulering for overførslen i 2015................................ 13.313,2

Overførsel for 2017, afrundes til......................................................................................... 13.310,0
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I opgørelsen af forbedringerne er der korrigeret for Ældrepakkens betydning samt satspuljeaf-
talerne om lempelse af ægtefælleafhængigheden og ophævelse af reglen om tillæg for fiktiv
indtægt.

Der foretages en efterregulering af overførslerne, når de endelige pensionsforbedringer er op-
gjort for et givet år. Overførslen i 2015 udgjorde således 12.761,8 mio. kr. ekskl. efterregule-
ring for 2013, og de samlede forbedringer kan nu opgøres endeligt til 12.738,2 mio. kr. Som
følge heraf indsættes en efterregulering på 23,6 mio. kr. i forbindelse med overførslen for 2017.

Beregning af efterregulering for 2015 (mio. kr.)

Når de endelige udgifter til ovenstående forbedringer for 2017 er gjort op i løbet af 2018, vil
der eventuelt ske en efterregulering af det beløb, som er overført for 2017 - dvs. overførslen
for 2017 ekskl. efterregulering for overførslen for 2015. Denne regulering vil kunne indbud-
getteres på finanslovsforslaget for 2018.

37.51.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 14.813,4 13.823,5 14.688,4 14.467,4 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 4.686,2 3.803,9 2.818,2 2.127,4 - - -

10. Fremmede tjenesteydelser
Udgift ................................................... 0,2 0,2 0,2 0,2 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 0,2 0,2 0,2 - - -

20. Overførsel til § 17.64 Sociale
 pensioner

Udgift ................................................... 12.510,0 12.290,0 12.750,0 13.310,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 12.510,0 12.290,0 12.750,0 13.310,0 - - -

30. Pensionsafkastbeskatning
Udgift ................................................... - 516,8 334,8 587,0 - - -
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... - - 334,8 587,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 516,8 - - - - -

40. Modtagne renter
Udgift ................................................... 42,6 63,0 20,4 - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 42,6 63,0 20,4 - - - -
Indtægt ................................................ 3.448,2 3.154,7 2.457,6 1.817,2 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 3.448,2 3.154,7 2.457,6 1.817,2 - - -

50. Periodiserede renter
Udgift ................................................... 1.271,9 1.051,4 607,5 370,2 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1.271,9 1.051,4 607,5 370,2 - - -
Indtægt ................................................ 1.051,4 630,7 360,6 310,2 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1.051,4 630,7 360,6 310,2 - - -

Endelig opgørelse
2015 ekskl. efter-

regulering for 2013

Overførsel 2015
ekskl. efterregule-

ring for 2013

Bidrag til
efterregulering for

2015

Boligydelse ................................... 4.068,0 3.994,0 74,0
Forbedringer af social pension .... 6.261,0 6.260,0 1,0
Varmetillæg .................................. 187,2 235,8 -48,6
Førtidspensionsreform .................. 2.233,0 2.234,0 -1,0
Delpension .................................... 12,6 14,4 -1,8
I alt .............................................. 12.761,8 12.738,2 23,6
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60. Fordelte opkøbskurstab
Udgift ................................................... 988,7 -97,9 975,5 200,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 988,7 -97,9 975,5 200,0 - - -
Indtægt ................................................ 186,6 18,6 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 186,6 18,6 - - - - -

10. Fremmede tjenesteydelser
Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem hos Bankernes EDB Central, Ros-

kilde.

20. Overførsel til § 17.64 Sociale pensioner

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til §
17.64.04.10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond.

30. Pensionsafkastbeskatning
Fra 2000 blev realrenteafgiften afløst af en fast skattesats på pensionsafkast. Den Sociale

Pensionsfond (DSP) betaler pensionsafkastskat (PAL skat). PAL skatten blev tidligere opgjort a
conto medio december i indkomståret, og DSP har derfor tidligere indregnet skatten samt esti-
matet på restskatten i indkomstårets regnskab. Med virkning fra 2010 opgøres og indbetales PAL
skatten senest ultimo maj måned året efter indkomstårets udløb. DSP har derfor ændret regn-
skabspraksis, således at det fremover er det foregående indkomstårs skat, der udgiftsføres i
regnskabet. Dette betyder, at årets skat ikke længere afsættes i regnskabet.

40. Modtagne renter
Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, samt køb og salg af værdipapirer
| mv. ændret.

50. Periodiserede renter

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, samt køb og salg af værdipapirer
| mv. ændret.

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

60. Fordelte opkøbskurstab
Jf. § 37.11.04.30. Fordelte opkøbskurstab.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, samt køb og salg af værdipapirer
| mv. ændret.

37.52. Danmarks Innovationsfond
Kontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af Danmarks Innovationsfond, jf. §

19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger og § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds se-
kretariat. Fondens formål er at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højtek-
nologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæf-
tigelse i Danmark, jf. lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond.

Fonden kan til realisering af sit formål anvende den del af afkastet af kapitalen, der optages
på de årlige finanslove. Fonden kan desuden med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel an-
vende dele af kapitalen hertil. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale
med finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.
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37.52.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 660,6 651,7 620,7 714,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 623,2 634,7 553,4 552,5 - - -

10. Fremmede tjenesteydelser
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -

20. Overførsel til Danmarks Innova-
 tionsfond

Udgift ................................................... 387,4 387,4 387,4 387,4 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 387,4 387,4 387,4 387,4 - - -

25. Overførsel til Danmarks Innova-
 tionsfonds sekretariat

Udgift ................................................... 12,6 12,6 12,6 12,6 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 12,6 12,6 12,6 12,6 - - -

40. Modtagne renter
Udgift ................................................... 19,2 31,2 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 19,2 31,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 550,8 569,8 490,5 495,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 550,8 569,8 490,5 495,4 - - -

50. Periodiserede renter
Udgift ................................................... 63,1 72,4 63,4 64,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 63,1 72,4 63,4 64,0 - - -
Indtægt ................................................ 72,4 64,9 62,9 57,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 72,4 64,9 62,9 57,1 - - -

60. Fordelte opkøbskurstab
Udgift ................................................... 178,4 148,0 157,3 250,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 178,4 148,0 157,3 250,0 - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -

10. Fremmede tjenesteydelser
Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til Danmarks Innovationsfond
Der henvises til anmærkninger til § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.44.01.20. Teknologiud-
vikling og innovation til dækning af fondens uddelinger.

25. Overførsel til Danmarks Innovationsfonds sekretariat
Der henvises til anmærkninger til § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.44.02.10 Danmarks Inno-
vationsfonds sekretariat til dækning af sekretariatets udgifter.
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40. Modtagne renter
Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, samt køb og salg af værdipapirer
| mv. ændret.

50. Periodiserede renter
Jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, samt køb og salg af værdipapirer
| mv. ændret.

60. Fordelte opkøbskurstab
Jf. § 37.11.04.30. Fordelte opkøbskurstab.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, samt køb og salg af værdipapirer
| mv. ændret.

37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er oprettet med en startkapital på 3 mia. kr. som

et led i udmøntningen af aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i frem-
tiden af juni 2006.

Fondens formål er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse
af fondens midler. Der henvises til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

37.54.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 314,0 283,0 85,2 50,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 45,6 37,1 33,3 30,5 - - -

10. Fremmede tjenesteydelser
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -

20. Overførsel til § 17.51.03. Fon-
den for Forebyggelse og Fast-

 holdelse
Udgift ................................................... 290,0 265,0 77,0 22,5 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 290,0 265,0 77,0 22,5 - - -

25. Overførsel til § 17.51.03. Fon-
den for Forebyggelse og Fast-

 holdelse
Udgift ................................................... 9,0 8,0 -3,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 9,0 8,0 -3,0 - - - -

40. Modtagne renter
Udgift ................................................... 1,9 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1,9 - - - - - -
Indtægt ................................................ 40,5 37,1 29,5 27,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 40,5 37,1 29,5 27,1 - - -
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50. Periodiserede renter
Udgift ................................................... 4,6 5,1 4,0 3,5 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 4,6 5,1 4,0 3,5 - - -
Indtægt ................................................ 5,1 - 3,8 3,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 5,1 - 3,8 3,4 - - -

60. Fordelte opkøbskurstab
Udgift ................................................... 8,5 4,9 7,2 24,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 8,5 4,9 7,2 24,0 - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -

10. Fremmede tjenesteydelser
Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Der henvises til anmærkninger til § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.51.03.10. Fonden for Fo-
rebyggelse og Fastholdelse til dækning af fondens uddelinger.

25. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Der henvises til anmærkninger til § 17.51.03.20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og

Fastholdelse.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.51.03.20. Sekretariat for
Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til dækning af udgifterne til fondens sekretariat.
Administrationen af fonden vil fra 2016 og frem varetages af Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering, idet den hidtidige sekretariatsfunktion nedlægges.

40. Modtagne renter
Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, samt køb og salg af værdipapirer
| mv. ændret.

50. Periodiserede renter
Jf. § 37.11.01.20. Periodiserende renter.

60. Fordelte opkøbskurstab
Jf. § 37.11.04.30. Fordelte opkøbskurstab.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter, samt køb og salg af værdipapirer
| mv. ændret.
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Renter til genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.

37.61.01. Renter af indenlandske genudlån

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 1.350,6 1.462,9 1.215,9 1.137,2 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 3.485,7 3.497,2 3.119,9 2.837,5 - - -

05. Genudlån til Finansiel Stabilitet
Udgift ................................................... 402,7 288,4 115,0 - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 402,7 288,4 115,0 - - - -
Indtægt ................................................ 286,7 119,0 62,3 - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 286,7 119,0 62,3 - - - -

06. Genudlån til Finansiel Stabilitet,
 periodiserede renter

Udgift ................................................... 45,9 20,7 7,9 - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 45,9 20,7 7,9 - - - -
Indtægt ................................................ 20,7 2,6 10,3 - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 20,7 2,6 10,3 - - - -

07. Genudlån til Finansiel Stabilitet,
gevinst ved førtidige indfrielser
Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -
Indtægt ................................................ 237,3 304,7 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 237,3 304,7 - - - - -

10. Genudlån til Styrelsen for Vide-
 regående Uddannelser

Udgift ................................................... 5,8 6,0 5,8 5,8 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 5,8 6,0 5,8 5,8 - - -
Indtægt ................................................ 228,9 103,4 182,7 117,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 228,9 103,4 182,7 117,5 - - -

13. Genudlån til Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering
Indtægt ................................................ - - 0,2 0,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - 0,2 0,1 - - -

25. Genudlån til Energinet.dk
Udgift ................................................... 130,8 152,4 152,0 206,8 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 130,8 152,4 152,0 206,8 - - -
Indtægt ................................................ 449,0 493,7 494,2 543,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 449,0 493,7 494,2 543,5 - - -

26. Genudlån til Energinet.dk, perio-
 diserede renter

Udgift ................................................... 56,3 62,2 61,5 69,3 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 56,3 62,2 61,5 69,3 - - -
Indtægt ................................................ 62,2 64,4 66,6 64,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 62,2 64,4 66,6 64,0 - - -

27. Genudlån til Energinet.dk, in-
 deksopskrivning

Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -
Indtægt ................................................ 12,5 12,0 34,3 40,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 12,5 12,0 34,3 40,7 - - -
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35. Genudlån til Landsbyggefonden,
Udlændinge-, Integrations- og

 Boligministeriet
Indtægt ................................................ -1,0 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... -1,0 - - - - - -

36. Statslån til Landsbyggefonden,
Udlændinge-, Integrations- og

 Boligministeriet
Indtægt ................................................ 4,4 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 4,4 - - - - - -

37. Genudlån til Fjordforbindelsen
 Frederiksund

Udgift ................................................... - - - 9,4 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - 9,4 - - -
Indtægt ................................................ - - - 13,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - 13,4 - - -

38. Genudlån til Fjordforbindelsen
Frederiksund, periodiserede ren-

 ter
Udgift ................................................... - - - 1,7 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - 1,7 - - -
Indtægt ................................................ - - - 1,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - 1,7 - - -

39. Genudlån til Fjordforbindelsen
Frederiksund, kursgevinst ved

 førtidig indfrielse
Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -

40. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S
Udgift ................................................... - 1,6 - 3,7 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 1,6 - 3,7 - - -
Indtægt ................................................ - 1,0 - 4,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 1,0 - 4,1 - - -

41. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S,
 periodiserede renter

Udgift ................................................... - - - 0,5 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - 0,5 - - -
Indtægt ................................................ - 0,5 - 0,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 0,5 - 0,1 - - -

42. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S,
kursgevinst ved førtidig indfriel-

 ser
Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -

44. Genudlån til By og Havn, kurs-
gevinst ved førtidige indfrielser
Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -
Indtægt ................................................ 0,3 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,3 - - - - - -

45. Genudlån til udviklingsselskabet
By og Havn
Udgift ................................................... 125,7 213,0 202,0 158,1 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 125,7 213,0 202,0 158,1 - - -
Indtægt ................................................ 317,0 400,4 400,0 345,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 317,0 400,4 400,0 345,4 - - -
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46. Genudlån udviklingsselskabet
By og Havn, periodiserede ren-

 ter
Udgift ................................................... 39,5 41,8 50,4 43,6 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 39,5 41,8 50,4 43,6 - - -
Indtægt ................................................ 41,8 50,6 47,4 31,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 41,8 50,6 47,4 31,7 - - -

47. Genudlån til Metroselskabet I/S
Udgift ................................................... 113,2 176,0 157,5 178,4 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 113,2 176,0 157,5 178,4 - - -
Indtægt ................................................ 199,2 262,4 286,5 272,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 199,2 262,4 286,5 272,1 - - -

48. Genudlån til Metroselskabet I/S,
 periodiserede renter

Udgift ................................................... 22,9 28,0 34,2 33,4 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 22,9 28,0 34,2 33,4 - - -
Indtægt ................................................ 28,0 35,2 34,7 32,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 28,0 35,2 34,7 32,6 - - -

51. Genudlån til Statens Serums In-
 stitut

Udgift ................................................... 3,5 3,5 3,5 3,5 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 3,5 3,5 3,5 3,5 - - -
Indtægt ................................................ 14,6 14,6 14,6 14,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 14,6 14,6 14,6 14,6 - - -

52. Genudlån til Statens Serums In-
stitut, periodiserede renter
Udgift ................................................... 1,8 1,8 1,8 1,8 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1,8 1,8 1,8 1,8 - - -
Indtægt ................................................ 1,8 1,9 1,8 1,8 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1,8 1,9 1,8 1,8 - - -

62. Genudlån via Eksport Kredit
 Fonden

Udgift ................................................... 20,6 38,5 39,0 37,9 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 20,6 38,5 39,0 37,9 - - -
Indtægt ................................................ 313,9 325,6 302,5 271,8 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 313,9 325,6 302,5 271,8 - - -

63. Genudlån via Eksport Kredit
Fonden, periodiserede renter
Udgift ................................................... 70,0 71,5 69,8 63,3 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 70,0 71,5 69,8 63,3 - - -
Indtægt ................................................ 71,5 67,0 64,9 56,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 71,5 67,0 64,9 56,6 - - -

65. Genudlån til Nordsøfonden
Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -

70. Genudlån til A/S Storebælt
Udgift ................................................... 44,8 44,9 45,0 48,8 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 44,8 44,9 45,0 48,8 - - -
Indtægt ................................................ 504,5 511,4 453,5 429,8 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 504,5 511,4 453,5 429,8 - - -

71. Genudlån til A/S Storebælt, pe-
 riodiserede renter

Udgift ................................................... 61,5 63,5 56,5 54,1 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 61,5 63,5 56,5 54,1 - - -
Indtægt ................................................ 63,5 56,8 55,7 28,2 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 63,5 56,8 55,7 28,2 - - -

72. Genudlån til A/S Storebælt, In-
 deksopskrivning

Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -
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Indtægt ................................................ 1,6 5,9 17,0 20,2 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1,6 5,9 17,0 20,2 - - -

75. Genudlån til Danmarks Radio
Udgift ................................................... -0,2 -0,2 -0,2 0,2 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. -0,2 -0,2 -0,2 0,2 - - -
Indtægt ................................................ 73,9 65,1 62,9 63,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 73,9 65,1 62,9 63,4 - - -

76. Genudlån til Danmarks Radio,
 periodiserede renter

Udgift ................................................... 9,5 8,3 8,1 8,1 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 9,5 8,3 8,1 8,1 - - -
Indtægt ................................................ 8,3 8,0 8,1 6,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 8,3 8,0 8,1 6,7 - - -

78. Genudlån til Sund og Bælt Hol-
 ding A/S

Udgift ................................................... 11,8 15,0 11,8 12,6 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 11,8 15,0 11,8 12,6 - - -
Indtægt ................................................ 10,9 16,0 12,2 12,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 10,9 16,0 12,2 12,6 - - -

79. Genudlån til Sund og Bælt Hol-
ding A/S, periodiserede renter
Udgift ................................................... 1,4 2,0 1,5 1,5 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1,4 2,0 1,5 1,5 - - -
Indtægt ................................................ 2,0 1,6 1,5 1,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 2,0 1,6 1,5 1,5 - - -

80. Genudlån til A/S Øresundsfor-
 bindelsen

Udgift ................................................... 74,8 93,6 87,5 97,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 74,8 93,6 87,5 97,0 - - -
Indtægt ................................................ 399,8 426,5 380,1 361,3 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 399,8 426,5 380,1 361,3 - - -

81. Genudlån til A/S Øresundsfor-
bindelsen, periodiserede renter
Udgift ................................................... 51,7 54,4 49,8 47,4 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 51,7 54,4 49,8 47,4 - - -
Indtægt ................................................ 54,4 52,3 48,2 38,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 54,4 52,3 48,2 38,1 - - -

85. Femern Bælt A/S
Udgift ................................................... 29,8 41,8 29,6 8,3 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 29,8 41,8 29,6 8,3 - - -
Indtægt ................................................ 28,1 43,4 36,5 9,2 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 28,1 43,4 36,5 9,2 - - -

86. Femern Bælt A/S, periodiserede
 renter

Udgift ................................................... 3,5 5,5 4,2 1,2 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 3,5 5,5 4,2 1,2 - - -
Indtægt ................................................ 5,5 4,2 3,0 1,3 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 5,5 4,2 3,0 1,3 - - -

92. A/S Femern Landanlæg
Udgift ................................................... 14,2 20,0 13,9 31,6 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 14,2 20,0 13,9 31,6 - - -
Indtægt ................................................ 14,0 20,2 14,3 31,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 14,0 20,2 14,3 31,4 - - -

93. A/S Femern Landanlæg, periodi-
 serede renter

Udgift ................................................... 1,8 2,1 1,7 3,9 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1,8 2,1 1,7 3,9 - - -
Indtægt ................................................ 2,1 1,8 1,7 3,2 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 2,1 1,8 1,7 3,2 - - -



36 § 37.61.01.

95. Genudlån til Danmarks Skib-
 skredit A/S

Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -
Indtægt ................................................ 21,8 19,4 16,9 14,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 21,8 19,4 16,9 14,4 - - -

96. Genudlån til Danmarks Skib-
skredit A/S, periodiserede renter
Udgift ................................................... 7,2 6,4 6,1 5,3 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 7,2 6,4 6,1 5,3 - - -
Indtægt ................................................ 6,4 5,7 5,3 4,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 6,4 5,7 5,3 4,5 - - -

05. Genudlån til Finansiel Stabilitet
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Finansiel Stabilitet, jf. §

40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken.

06. Genudlån til Finansiel Stabilitet, periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Finansiel Stabilitet, jf.

§ 40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken.

07. Genudlån til Finansiel Stabilitet, gevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører eventuelle gevinster ved førtidige indfrielser af genudlån til Finansiel Sta-

bilitet.

10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser

ad 25. Finansielle indtægter. Der henvises til § 19.81.12.20. Forrentning af genudlån.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen dækker udgifter hos Statens Administration
til administration af studiegæld (STL og FM-lån). Beløbet overføres ved intern statslig
overførsel til § 07.13.01.10. Almindelige virksomhed.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter og omfanget af genudlån ændret.

13. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

ad 25. Finansielle indtægter. Der henvises til § 17.32.04.30. Forrentning af genudlån.

25. Genudlån til Energinet.dk
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Energinet.dk, jf. § 40.21.54.

Genudlån til Energinet.dk.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter og omfanget af genudlån ændret.

26. Genudlån til Energinet.dk, periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Energinet.dk, jf. §

40.21.54. Genudlån til Energinet.dk.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for periodiserede renter og omfanget af
| genudlån ændret.
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27. Genudlån til Energinet.dk, indeksopskrivning
Kontoen vedrører den løbende indeksopskrivning af genudlån i indeksobligationer til Ener-

ginet.dk, jf. § 40.21.54. Genudlån til Energinet.dk.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for inflationsforventninger, renter og om-
| fanget af genudlån ændret.

35. Genudlån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Landsbyggefonden, jf. §

14.51.06.20. Renter af udlån, Statens Administration.

36. Statslån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Landsbyggefonden, jf. §

14.51.07.20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark.

37. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederiksund
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Fjordforbindelsen Frederiks-

sund SOV, jf. § 40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund SOV.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter og omfanget af genudlån ændret.

38. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederiksund, periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Fjordforbindelsen Fre-

derikssund SOV, jf. § 40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund SOV.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for periodiserede renter og omfanget af
| genudlån ændret.

39. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederiksund, kursgevinst ved førtidig indfrielse
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til Genudlån til

Fjordforbindelsen Frederikssund SOV, jf. § 40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederiks-
sund SOV.

40. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Ring 3 Letbane I/S, jf. §

40.21.42. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter og omfanget af genudlån ændret.

41. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S, periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Ring 3 Letbane I/S, jf.

§ 40.21.42. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for periodiserede renter og omfanget af
| genudlån ændret.
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42. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S, kursgevinst ved førtidig indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til Ring 3 Letbane

I/S, jf. § 40.21.42. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S.

44. Genudlån til By og Havn, kursgevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til By og Havn, jf.

§ 40.21.51.

45. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn
Jf. § 40.21.51. Genudlån til By og Havn. Ørestadsselskabet blev opløst 26. oktober 2007 i

forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S og udviklingsselskabet By og Havn (tidligere
Arealudviklingsselskabet I/S). Metroaktiviteterne er overtaget af Metroselskabet I/S, og arealud-
viklingsaktiviteterne er overtaget af udviklingsselskabet By og Havn, jf. lov nr. 551 af 6. juni
2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S.

46. Genudlån udviklingsselskabet By og Havn, periodiserede renter
Jf. § 40.21.51. Genudlån til By og Havn. Ørestadsselskabet blev opløst 26. oktober 2007 i

forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S og udviklingsselskabet By og Havn (tidligere
Arealudviklingsselskabet I/S). Metroaktiviteterne er overtaget af Metroselskabet I/S, og arealud-
viklingsaktiviteterne er overtaget af udviklingsselskabet By og Havn, jf. lov nr. 551 af 6. juni
2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for periodiserede renter og omfanget af
| genudlån ændret.

47. Genudlån til Metroselskabet I/S
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Metroselskabet I/S, jf. §

40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter og omfanget af genudlån ændret.

48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Metroselskabet I/S, jf.

§ 40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for periodiserede renter og omfanget af
| genudlån ændret.

51. Genudlån til Statens Serums Institut
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Statens Serums Institut, jf. §

40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut.

52. Genudlån til Statens Serums Institut, periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Statens Serums Institut,

jf. § 40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut.
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62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Eksport Kredit Fonden, jf. §

40.21.62. Genudlån til Eksport Kredit Fonden.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter og omfanget af genudlån ændret.

63. Genudlån via Eksport Kredit Fonden, periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Eksport Kredit Fonden,

jf. § 40.21.62. Genudlån til Eksport Kredit Fonden.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for periodiserede renter og omfanget af
| genudlån ændret.

65. Genudlån til Nordsøfonden
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Nordsøfonden, jf. § 40.21.56.

Genudlån til Nordsøfonden.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter og omfanget af genudlån ændret.

66. Genudlån til Nordsøfonden, periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Nordsøfonden, jf. §

40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for periodiserede renter og omfanget af
| genudlån ændret.

70. Genudlån til A/S Storebælt
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til A/S Storebælt, jf. § 40.21.52.

Genudlån til A/S Storebælt.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter og omfanget af genudlån ændret.

71. Genudlån til A/S Storebælt, periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til A/S Storebælt, jf. §

40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt.
| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for periodiserede renter og omfanget af
| genudlån ændret.

72. Genudlån til A/S Storebælt, Indeksopskrivning
På denne konto bogføres den løbende indeksopskrivning af indeksobligationer.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for inflationsforventninger, renter og om-
| fanget af genudlån ændret.

75. Genudlån til Danmarks Radio
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Danmarks Radio, jf. §

40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.
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76. Genudlån til Danmarks Radio, periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Danmarks Radio, jf. §

40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.

78. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S,

jf. § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter og omfanget af genudlån ændret.

79. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding

A/S, jf. § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S.

80. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til A/S Øresundsforbindelsen,

jf. § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter og omfanget af genudlån ændret.

81. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til A/S Øresundsforbin-

delsen, jf. § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for periodiserede renter og omfanget af
| genudlån ændret.

85. Femern Bælt A/S
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Femern Bælt A/S, jf. §

40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter og omfanget af genudlån ændret.

86. Femern Bælt A/S, periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Femern Bælt A/S, jf.

§ 40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S.

92. A/S Femern Landanlæg
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til A/S Femern Landanlæg, jf.

§ 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for renter og omfanget af genudlån ændret.

93. A/S Femern Landanlæg, periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til A/S Femern Landanlæg,

jf. § 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for periodiserede renter og omfanget af
| genudlån ændret.
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95. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S
Kuponrenter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60. Indenlandske gen-

udlån til Danmarks Skibskredit A/S.

96. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter
Periodiserede renter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60. Inden-

landske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

37.61.02. Renter af udenlandske genudlån

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 114,6 72,0 59,5 40,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 480,4 585,3 524,9 418,8 - - -

10. Genudlån til Danmarks Skib-
skredit A/S, kuponrenter
Indtægt ................................................ 270,0 250,9 191,5 139,3 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 270,0 250,9 191,5 139,3 - - -

11. Genudlån til Danmarks Skib-
skredit A/S, periodiserede renter
Udgift ................................................... 73,7 68,8 59,5 40,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 73,7 68,8 59,5 40,0 - - -
Indtægt ................................................ 68,8 61,1 49,3 25,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 68,8 61,1 49,3 25,0 - - -

13. Genudlån til Danmarks Skib-
skredit A/S, realiserede valuta-

 kursreguleringer
Udgift ................................................... 37,2 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 37,2 - - - - - -
Indtægt ................................................ 49,2 239,7 236,3 232,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 49,2 239,7 236,3 232,5 - - -

15. Genudlån til Island, indtægt
Indtægt ................................................ 25,6 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 25,6 - - - - - -

16. Genudlån til Island, realiserede
 valutakursreguleringer

Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -
Indtægt ................................................ 3,6 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 3,6 - - - - - -

17. Genudlån til Island, periodisere-
 de renter

Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,1 - - - - - -

25. Genudlån til Irland, renter
Indtægt ................................................ 37,9 30,9 47,8 22,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 37,9 30,9 47,8 22,0 - - -

27. Genudlån til Irland, periodisere-
 de renter

Udgift ................................................... 3,6 3,1 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 3,6 3,1 - - - - -
Indtægt ................................................ 3,1 2,7 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 3,1 2,7 - - - - -
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28. Genudlån til Irland, realiserede
 valutakursreguleringer

Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -

30. Gebyrer ifm. kreditfacilitet til
 SAS

Indtægt ................................................ 22,1 - - - - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 22,1 - - - - - -

10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, kuponrenter
Kuponrenter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61. Udenlandske gen-

udlån til Danmarks Skibskredit A/S.

11. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter
Periodiserede renter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61. Uden-

landske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

13. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, realiserede valutakursreguleringer
Realiserede valutakursreguleringer vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for valutakurs, renter og omfanget af gen-
| udlån ændret.

15. Genudlån til Island, indtægt
Beløbet stammer fra rentebetalinger vedr. genudlån til Island. Der henvises til § 40.21.03.

Genudlån til Island.

16. Genudlån til Island, realiserede valutakursreguleringer
Beløbet stammer fra realiserede valutakursreguleringer vedr. genudlån til Island. Der henvises

til § 40.21.03. Genudlån til Island.

17. Genudlån til Island, periodiserede renter
Beløbet stammer fra periodiserede rentebetalinger vedr. genudlån til Island. Der henvises til

§ 40.21.03. Genudlån til Island.

25. Genudlån til Irland, renter
Beløbet stammer fra rentebetalinger vedr. genudlån til Irland. Der henvises til § 40.21.04.

Genudlån til Irland.

27. Genudlån til Irland, periodiserede renter
Beløbet stammer fra periodiserede rentebetalinger vedr. genudlån til Irland. Der henvises til

§ 40.21.04. Genudlån til Irland, Moderniseringsstyrelsen.

28. Genudlån til Irland, realiserede valutakursreguleringer
Realiserede valutakursreguleringer vedr. genudlån til Irland.
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30. Gebyrer ifm. kreditfacilitet til SAS
På denne konto bogføres de løbende gebyrbetalinger fra kreditfacilitet til SAS, jf. akt. 27 af

23. november 2012. SAS har i 2014 opsagt kreditfaciliteten.

37.62. Provision af lån med statsgaranti

37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Indtægtsbevilling ......................................... 128,9 123,7 145,4 144,4 - - -

10. Garantiprovision af udlån med
statsgaranti, Statens Administra-

 tion
Indtægt ................................................ 29,0 23,5 38,0 38,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 29,0 23,5 38,0 38,0 - - -

20. Garantiprovision fra genudlån af
 statslån

Indtægt ................................................ 99,9 100,1 107,4 106,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 99,9 100,1 107,4 106,4 - - -

10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Statens Administration
I henhold til LB nr. 246 af 10. marts 2014 om provision af visse lån optaget med statsgaranti

skal helt eller delvist statsejede aktieselskaber og offentlige erhvervsdrivende fonde, der optager
lån med statsgaranti, betale en provision på 0,15 pct. Bidrag er budgetteret ud fra den statsga-
ranterede restgæld, jf. statsregnskabet for 2014.

20. Garantiprovision fra genudlån af statslån
Selskaber med mulighed for at benytte statslån skal betale en provision på 0,15 pct. af låne-

omfanget, jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt, § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsfor-
bindelsen, § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, § 40.21.41. Genudlån til Femern
Bælt A/S, § 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg, § 40.21.44. Genudlån til Fjordfor-
bindelsen Frederikssund SOV og § 40.21.54. Genudlån til Energinet.dk. Bidrag er budgetteret
på basis af indberetninger fra selskaberne.

| I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for genudlån ændret.
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37.63. Renter af særlige mellemværender

37.63.01. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 4,8 7,0 5,5 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 83,8 74,4 61,0 76,2 - - -

30. Renteindtægter mv., Statens Ad-
 ministration

Udgift ................................................... 4,8 7,0 5,5 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 4,8 4,2 5,5 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 2,8 - - - - -
Indtægt ................................................ 89,6 79,4 66,1 72,1 - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 0,9 0,3 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 83,2 74,3 61,1 68,1 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 5,5 4,7 5,0 4,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 0,1 - - - - -

40. Refinansieringsordningen for
landbruget, Statens Administra-

 tion
Indtægt ................................................ -5,8 -5,0 -5,1 4,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... -5,8 -5,0 -5,1 4,1 - - -

30. Renteindtægter mv., Statens Administration
På kontoen budgetteres renteindtægter mv. i forbindelse med Statens Administrations vare-

tagelse af udlån for øvrige ministerier. Udlånene er foretaget inden for områderne bolig, erhverv,
skole og miljø. Renteindtægterne registreres som hovedregel samlet på denne konto.

ad 25. Finansielle indtægter. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose.

ad 30. Skatter og afgifter. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen dækker udgifter hos Statens Administration
til administration af udlån. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10.
Almindelig virksomhed.

40. Refinansieringsordningen for landbruget, Statens Administration
Renteindtægten vedrørende refinansieringen er beregnet af den særlige mellemregning mel-

lem Miljø- og Fødevareministeriet og Finansministeriet til eliminering af den løbende ubalance i
afviklingen af de under refinansieringsordningen overtagne obligations- og gældsforpligtelser. Fra
1. januar 2001 er renten forudsat til 6,1 pct. p.a. beregnet månedsvis ud fra mellemregningskon-
toens saldo primo måneden. Der henvises i øvrigt til § 24.24.44. Refinansieringsordningen for
landbruget.
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37.63.03. Renter af særlige mellemværender, Eksport Kredit Fonden

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 111,8 91,8 80,0 - - - -

35. Mellemværende med Eksport
 Kredit Fonden

Udgift ................................................... 110,0 85,8 80,0 - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 110,0 85,8 80,0 - - - -

40. Mellemværende med eksportlå-
 neordningen

Udgift ................................................... 1,8 6,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1,8 6,0 - - - - -

35. Mellemværende med Eksport Kredit Fonden
Forrentning af statens mellemværende med Eksport Kredit Fonden, jf. § 41.21.01.34. Kort-

fristet gæld. Renten beregnes som gennemsnittet af de seneste 3 kalenderårs effektive rente på
statspapirer med en restløbetid på 5 år. Som følge af sammenlægningen af Eksport Kredit Fonden
og Eksportlåneordningen budgetteres fra og med 2016 et samlet beløb for mellemværende med
Eksport Kredit Fonden inklusiv Eksportlåneordningen.

40. Mellemværende med eksportlåneordningen
Beløbet stammer fra rentegodtgørelse mellem staten og Eksportlåneordningen. Som følge af

sammenlægningen af Eksport Kredit Fonden og Eksportlåneordningen udgår kontoen fra og med
finansåret 2016, jf. § 37.63.03.35. Mellemværende med Eksport Kredit Fonden.

37.63.04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Indtægtsbevilling ......................................... 1.327,9 147,0 75,0 75,0 - - -

10. Renter af særlige mellemværen-
 de, kreditpakke

Indtægt ................................................ 1.327,9 147,0 75,0 75,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1.327,9 147,0 75,0 75,0 - - -

10. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke
Kontoen indeholder renteindtægter fra statslige kapitalindskud i kreditinstitutter, jf. §

40.21.08. Genudlån via Kreditpakken.
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37.63.05. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Indtægtsbevilling ......................................... 59,6 57,8 56,1 54,3 - - -

10. Renter af særlige mellemværen-
der, Furesø Kommune
Indtægt ................................................ 59,6 57,8 56,1 54,3 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 59,6 57,8 56,1 54,3 - - -

10. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune
Kontoen indeholder renteindtægter på det statslige lån til Furesø Kommune, jf. § 15.91.16.

Statslån til Furesø Kommune.
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Regulering af hensættelser

37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger

37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 2.658,2 1.665,3 2.303,6 1.693,9 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1.053,6 959,7 1.001,0 948,9 - - -

10. Diskonteringsudgift vedr. til-
 sagnsordninger

Udgift ................................................... 2.658,2 1.665,3 2.303,6 1.693,9 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 2.658,2 1.665,3 2.303,6 1.693,9 - - -
Indtægt ................................................ 1.053,6 959,7 1.001,0 948,9 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1.053,6 959,7 1.001,0 948,9 - - -

10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger
I forbindelse med omlægningen af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet er en række

ordninger opgjort efter et nutidsværdiprincip, jf. akt. 212 af 12. april 2000, bilag 2.
Det gælder ordninger på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet område, hvor der

ydes et løbende tilskud over en årrække til aktiviteter finansieret af tilskudsmodtager. Ordningerne
er kendetegnet ved, at der ydes tilskud i en årrække efter, at den tilskudsberettigede aktivitet er
gennemført. Der er tale om meget lange udbetalingsforløb (op til 30 år), hvor den tidsmæssige
placering af betalingerne har væsentlig betydning for tilsagnets reelle økonomiske værdi.

For at sikre, at den bevillingsmæssige styring bliver neutral i forhold til valget mellem inve-
steringstilskud (hvor staten betaler et kapitaltilskud fra start) og ydelsestilskud (hvor tilskuds-
modtager selv finansierer hele investeringen og staten efterfølgende giver tilskud til den årlige
ydelse), hensættes der svarende til nutidsværdien af de fremtidige betalinger, der følger af til-
sagnet.

Nutidsværdiprincippet indebærer, at der årligt skal ske en forøgelse af hensættelserne for de
pågældende ordninger med "diskonteringsudgiften". En årlig forøgelse svarende til diskonteringen
er en forudsætning for, at hensættelsen kan finansiere de nominelle udbetalinger i det enkelte år.

Den budgetterede nettoudgift modsvarer en forøgelse af hensættelserne optaget på §
41.21.01.30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+=forøgelse) under § 14. Udlændinge-, Integra-
tions- og Boligministeriet.
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på finansloven for 2016 og fremstår uændret hertil.
Grønland og Færøerne er en del af det danske rigsfællesskab. Den danske krone benyttes

således i Grønland, og Danmarks Nationalbank fremstiller særlige færøske pengesedler, hvorfor
Danmarks Nationalbank spiller en vigtig rolle for hele kongeriget Danmark. På den baggrund er
der praksis for, at Danmarks Nationalbank udbetaler en forholdsmæssig andel af sit overskud til
henholdsvis Grønland og Færørene.
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