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§ 37. Renter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 15.694,7 16.055,0 360,3
Indtægtsbudget ....................................................................... 8.246,6 2.940,3 11.186,9

Renter af statsgæld .................................................................................. 15.096,5 360,3
37.11. Indenlandsk statsgæld ..................................................................... 15.048,0 297,1
37.12. Udenlandsk statsgæld ..................................................................... 48,5 63,2

Offentlige mellemværender ..................................................................... 26,0 3.801,1
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank .............................. - 1.119,6
37.23. Fællesstatslige mellemværender ..................................................... 26,0 2.681,5

Fonde ......................................................................................................... 2.084,5 1.973,9
37.51. Den Sociale Pensionsfond .............................................................. - -
37.52. Danmarks Innovationsfond ............................................................. 583,3 204,9
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse ..................................... 11,2 11,3
37.55. Almene boligobligationer ............................................................... 1.490,0 1.757,7

Renter af genudlån mv. ........................................................................... 829,8 4.475,1
37.61. Renter af genudlån mv. .................................................................. 824,6 2.792,1
37.62. Provision af lån med statsgaranti mv. ............................................ - 322,8
37.63. Renter af særlige mellemværender ................................................. 5,2 15,8
37.64. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier mv. ...................... - 1.344,4

Regulering af hensættelser ...................................................................... 958,5 936,8
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger ....................... 958,5 936,8

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 50,2 0,1
Interne statslige overførsler ....................................................................... 403,8 886,6
Øvrige overførsler ...................................................................................... - 0,6
Finansielle poster ....................................................................................... 18.541,3 10.659,9
Kapitalposter ............................................................................................... - -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 18.995,3 11.547,2
Bevilling i alt ............................................................................................. 18.995,3 11.547,2
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

Renter af statsgæld

37.11. Indenlandsk statsgæld
01. Renter ...................................................................................... 6.797,9 297,1
03. Øvrige driftsudgifter ............................................................... 32,0 -
04. Renter af egne værdipapirer og derivater .............................. 369,9 -
11. Fordelte emissionskurstab ....................................................... 6.115,9 -
12. Indeksopskrivning ................................................................... 1.732,3 -

37.12. Udenlandsk statsgæld
01. Renter ...................................................................................... 37,5 63,2
03. Øvrige driftsudgifter ............................................................... 11,0 -
04. Renter og realiserede valutakursreguleringer af egne værdi-

papirer og derivater ................................................................. - -
11. Fordelte emissionskurstab ....................................................... - -
13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske stats-

gæld ......................................................................................... - -

 Offentlige mellemværender

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

bank ......................................................................................... - 1.119,6
02. Overskud fra Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100) ........ - -

37.23. Fællesstatslige mellemværender
01. Fællesstatslige mellemværender ............................................. 0,2 -
02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Økonomistyrel-

sen ........................................................................................... - -
03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet .......... 25,8 2.681,5

 Fonde

37.51. Den Sociale Pensionsfond
01. Driftsbudget ............................................................................. - -

37.52. Danmarks Innovationsfond
01. Driftsbudget ............................................................................. 583,3 204,9

37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
01. Driftsbudget ............................................................................. 11,2 11,3

37.55. Almene boligobligationer
01. Renter vedr. almene boligobligationer ................................... 1.490,0 1.757,7
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Renter af genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.
01. Genudlån til Finansiel Stabilitet ............................................. - -
02. Genudlån til Verdensmålsfonden ........................................... 2,0 3,9
03. Genudlån til Udbetaling Danmark ......................................... - 4,2
05. Genudlån til Danmarks Radio ................................................ 6,8 31,6
06. Genudlån til Danmarks Grønne Fremtidsfond ....................... 1,2 5,1
07. Genudlån til Kalaallit International A/S ................................ 2,9 4,7
09. Genudlån til LD Fonde ........................................................... - 746,0
10. Genudlån til Evida .................................................................. 24,3 12,5
11. Genudlån til Vækstfonden ...................................................... 54,4 -
12. Genudlån til Danmarks Grønne Investeringsfond ................. 24,9 -
13. Genudlån til Naviair ............................................................... -0,1 -
14. Genudlån til SAS .................................................................... 4,0 -
20. Genudlån til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ............... - -
22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering . - 0,1
26. Statslån til Landsbyggefonden, Indenrigs- og Boligministeri-

et .............................................................................................. - 44,1
40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S ............................... 1,1 3,2
41. Genudlån til Femern Bælt A/S ............................................... 7,0 18,0
42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg .................................... -248,1 93,2
43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S ............................................ 21,0 34,1
44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund ....................... 16,5 -2,7
50. Genudlån til Metroselskabet I/S ............................................. 259,1 324,4
51. Genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S ............... 128,5 183,5
52. Genudlån til A/S Storebælt .................................................... 107,6 263,8
53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen ................................. 118,1 281,4
54. Genudlån til Energinet ............................................................ 257,0 624,5
56. Genudlån til Nordsøfonden .................................................... 3,9 -0,3
57. Genudlån til Statens Serums Institut ...................................... - -
60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S .......... - 0,5
61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S .......... - -
62. Genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit ........................... 32,5 116,3

37.62. Provision af lån med statsgaranti mv.
01. Provision af lån med statsgaranti mv. (tekstanm. 101) ......... - 322,8

37.63. Renter af særlige mellemværender
01. Renter af særlige mellemværender ......................................... 5,2 15,8
04. Renter af særlige mellemværender, Kreditpakken ................ - -

37.64. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier mv.
01. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier ..................... - 1.344,4

Regulering af hensættelser

37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger
01. Diskontering af tilsagnsordninger .......................................... 958,5 936,8
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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.

Nr. 101. ad 37.62.01.
Boligministeren bemyndiges til at opkræve en garantiprovision på 0,12 pct. p.a. af hoved-

stolen på lån med statsgaranti på 100 pct., som finansierer alment byggeri med statslig støtte og
renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden. For lån, der tidligere har været konverteret, op-
kræves garantiprovisionen af den hovedstol, som bidraget beregnes af. Garantiprovisionen op-
kræves hos de låneudstedende kreditinstitutter. Boligministeren bemyndiges til at fastsætte de
nærmere regler for opkrævning af garantiprovisionen. Udbetaling Danmark varetager admini-
strationen af ordningen.
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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. 2020 2021 2022 F 2024 2025 2026
Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 17.347,0 15.363,3 14.920,8 15.694,7 - - -
Udgift ......................................................... 25.467,9 20.920,6 15.592,7 16.055,0 - - -
Indtægt ....................................................... 8.120,9 5.557,3 671,9 360,3 - - -

Specifikation af nettotal:

Renter af statsgæld .................................. 16.477,7 14.669,6 14.137,5 14.736,2 - - -
37.11. Indenlandsk statsgæld ................... 17.127,5 15.090,5 14.130,6 14.750,9 - - -
37.12. Udenlandsk statsgæld .................... -649,8 -421,0 6,9 -14,7 - - -

Regulering af hensættelser ..................... 869,3 693,7 783,3 958,5 - - -
37.71. Regulering af hensættelser

vedr. tilsagnsordninger .................. 869,3 693,7 783,3 958,5 - - -

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... -7.262,5 -6.341,8 6.118,1 8.246,6 -404,9 -402,7 -402,6
Udgift ......................................................... 17.276,2 17.556,0 4.660,5 2.940,3 404,9 402,7 402,6
Indtægt ....................................................... 10.013,7 11.214,2 10.778,6 11.186,9 - - -

Specifikation af nettotal:

Offentlige mellemværender .................... 2.017,9 2.120,9 1.951,4 3.775,1 -4,9 -2,7 -2,6
37.21. Mellemværende med Dan-

marks Nationalbank ...................... -605,1 -545,3 -644,4 1.119,6 - - -
37.23. Fællesstatslige mellemværen-

der .................................................. 2.623,0 2.666,3 2.595,8 2.655,5 -4,9 -2,7 -2,6

Fonde ......................................................... -13.159,2 -13.782,5 -732,9 -110,6 -400,0 -400,0 -400,0
37.51. Den Sociale Pensionsfond ............ -12.729,2 -13.282,9 - - - - -
37.52. Danmarks Innovationsfond ........... -340,7 -343,3 -469,3 -378,4 -400,0 -400,0 -400,0
37.54. Fonden for Forebyggelse og

Fastholdelse ................................... -5,0 -4,7 -2,9 0,1 - - -
37.55. Almene boligobligationer ............. -84,2 -151,6 -260,7 267,7 - - -

Renter af genudlån mv. .......................... 2.965,1 4.431,2 4.011,8 3.645,3 - - -
37.61. Renter af genudlån mv. ................ 1.151,3 2.023,3 1.322,5 1.967,5 - - -
37.62. Provision af lån med statsga-

ranti mv. ........................................ 216,2 250,8 291,8 322,8 - - -
37.63. Renter af særlige mellemvæ-

render ............................................. 30,5 15,9 20,8 10,6 - - -
37.64. Kreditrisici i forbindelse med

lån og garantier mv. ...................... 1.567,1 2.141,2 2.376,7 1.344,4 - - -

Regulering af hensættelser ..................... 913,6 888,6 887,8 936,8 - - -
37.71. Regulering af hensættelser

vedr. tilsagnsordninger .................. 913,6 888,6 887,8 936,8 - - -
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Artsoversigt:
Mio. kr. 2020 2021 2022 F 2024 2025 2026
Bevilling i alt ............................................. 24.609,5 21.705,1 8.802,7 7.448,1 404,9 402,7 402,6
Aktivitet i alt .............................................. 24.609,5 21.705,1 8.802,7 7.448,1 404,9 402,7 402,6

Udgift ..................................................... 42.744,2 38.476,6 20.253,2 18.995,3 404,9 402,7 402,6
Indtægt ................................................... 18.134,6 16.771,5 11.450,5 11.547,2 - - -

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 61,3 38,7 29,7 50,2 - - -
Indtægt ................................................... 23,6 0,0 0,1 0,1 - - -

Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 13.923,2 13.955,7 425,6 403,8 404,9 402,7 402,6
Indtægt ................................................... 1.483,6 1.954,1 2.058,3 886,6 - - -

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... - - - - - - -
Indtægt ................................................... 1,3 1,0 0,7 0,6 - - -

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 28.759,8 24.482,1 19.797,9 18.541,3 - - -
Indtægt ................................................... 16.626,1 14.816,4 9.391,4 10.659,9 - - -

Kapitalposter:
Indtægt ................................................... 0,0 - - - - - -
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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 givent 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. Ligeledes
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: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 11.033,1 9.071,8 7.178,2 6.797,9 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 351,3 63,2 16,4 297,1 - - -
10. Betalte renter

Udgift ................................................... 11.096,7 9.431,7 7.275,2 6.950,9 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 11.096,7 9.431,7 7.275,2 6.950,9 - - -
Indtægt ................................................ 332,8 63,4 14,4 304,3 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 332,8 63,4 14,4 304,3 - - -

15. Præmier vedr. præmieobligatio-
 ner

Indtægt ................................................ 23,6 - - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. 23,6 - - - - - -

20. Periodiserede renter
Udgift ................................................... -64,3 -360,5 -97,5 -153,5 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. -64,3 -360,5 -97,5 -153,5 - - -
Indtægt ................................................ -6,0 -1,0 0,5 -8,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... -6,0 -1,0 0,5 -8,7 - - -

25. Renter af sikkerhedsstillelse re-
lateret til derivater
Udgift ................................................... 0,6 0,6 0,5 0,5 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,6 0,6 0,5 0,5 - - -
Indtægt ................................................ 1,0 0,8 1,5 1,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1,0 0,8 1,5 1,5 - - -

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.
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15. Præmier vedr. præmieobligationer
Indtægten vedrører udløbne præmieobligationer. Finansministeren besluttede den 12. januar

1998, at statens 11 udestående præmieobligationslån ikke vil blive forlænget ved udløb. Det sidste
præmieobligationslån udløb i 2010, men indehaverne har op til 10 år til at indløse præmieobli-
gationerne herefter. Fra 2021 budgetteres der ikke længere på kontoen.

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.

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: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 28,3 28,1 32,1 32,0 - - -
10. Øvrige driftsudgifter

Udgift ................................................... 28,3 28,1 32,1 32,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 28,2 28,1 32,0 32,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,0 0,1 - - - -

10. Øvrige driftsudgifter
På kontoen afholdes løbende driftsomkostninger relateret til det indenlandske statspapirmar-

ked.

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

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

37.11.04. Renter af egne værdipapirer og derivater
På denne konto oppebæres renter fra statens beholdning af egne papirer, herunder udgifter

til vedhængende renter i forbindelse med tilbagekøb.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 572,4 823,1 308,2 369,9 - - -
10. Modtagne renter

Udgift ................................................... 572,4 823,1 308,2 369,9 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 572,4 823,1 308,2 369,9 - - -

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

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

opnår en emissionskursgevinst, hvis udstedelseskursen er over 100, og et emissionskurstab, hvis
udstedelseskursen er under 100.

Emissionskurstab er en låneomkostning på linje med renteudgifter. På kapitalposterne ind-
tægtsføres lånprovenu til kursværdi ved lånoptagelsen og udgiftsføres til nominel værdi på af-
dragstidspunktet. Emissionskurstabet udgør forskellen mellem kursværdi og nominel værdi og
udgiftsføres på driftsregnskabet (§ 37. Renter) under betegnelsen fordelte emissionskurstab. Ud-
giften fordeles over lånets restløbetid efter et lineært princip. En negativ udgift under emissions-
kurstab er udtryk for en emissionskursgevinst. Når staten tilbagekøber en statsobligation, bliver
beholdningen af emissionskurstab/-gevinster fremrykket og udgiftsført i tilbagekøbsåret. Udgiften
bliver afholdt på kontoen for de øvrige fordelte emissionskurstab.

Derudover kan der opstå en kursregulering, hvis obligationens kurs er forskellig fra emis-
sionskursen nedskrevet med de afholdte fordelte emissionskurstab. Hvis obligationens tilbage-
købskurs er højere end den nedskrevne emissionskurs, udgør det et tilbagekøbskurstab. Hvis til-
bagekøbskursen omvendt er lavere end den nedskrevne emissionskurs, er det udtryk for en til-
bagekøbskursgevinst, og bliver bogført som en negativ udgift. Emissionskurstab optages som
kapitaludgift ved lånoptagelse, jf. § 42.11.01.50. Emissionskurstab. Beholdningen af emissions-
kurstab nedskrives løbende som kapitalindtægt på § 41.11.01. Fordelte emissionskurstab, mens
emissionskurstabet udgiftsføres på § 37. Renter det pågældende år.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 5.668,9 3.865,8 5.570,8 6.115,9 - - -
20. Fordelte emissionskurstab, lang-
 fristet gæld

Udgift ................................................... 5.942,0 -3.562,2 -3.099,4 -2.201,1 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 5.942,0 -3.562,2 -3.099,4 -2.201,1 - - -

30. Fordelte emissionskurstab, skat-
 kammerbeviser

Udgift ................................................... -273,1 -344,0 -199,4 263,8 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. -273,1 -344,0 -199,4 263,8 - - -

40. Tilbagekøbskurstab og -gevinster
Udgift ................................................... - 7.771,9 8.869,6 8.053,2 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 7.771,9 8.869,6 8.053,2 - - -
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20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld
På kontoen budgetteres fordelte emissionskurstab og -gevinster vedr. langfristet gæld.

30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser
På kontoen budgetteres fordelte emissionskurstab og -gevinster vedr. skatkammerbeviser.

40. Tilbagekøbskurstab og -gevinster
På kontoen budgetteres tilbagekøbskurstab og -gevinster ift. den nedskrevede emissionskurs.

37.11.12. Indeksopskrivning
Indeksobligationer udstedes til indekseret værdi. Hovedstolen indeksopskrives løbende med

forbrugerprisindekset. Værdien af den løbende indeksopskrivning af hovedstolen er en låneom-
kostning på linje med renteudgifter.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 176,1 1.364,9 1.057,7 1.732,3 - - -
10. Indeksopskrivning

Udgift ................................................... 176,1 1.364,9 1.057,7 1.732,3 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 176,1 1.364,9 1.057,7 1.732,3 - - -

10. Indeksopskrivning
På denne konto bogføres den løbende indeksopskrivning af indeksobligationer.
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37.12. Udenlandsk statsgæld

37.12.01. Renter

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 156,3 69,3 30,8 37,5 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 308,7 154,9 27,8 63,2 - - -
10. Betalte renter

Udgift ................................................... 187,1 118,4 47,3 96,3 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 187,1 118,4 47,3 96,3 - - -
Indtægt ................................................ 385,7 275,7 108,3 60,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 385,7 275,7 108,3 60,7 - - -

20. Periodiserede renter
Udgift ................................................... -30,7 -49,0 -16,5 -58,8 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. -30,7 -49,0 -16,5 -58,8 - - -
Indtægt ................................................ -77,0 -120,7 -80,5 2,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... -77,0 -120,7 -80,5 2,5 - - -

10. Betalte renter
Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter. Beløbet opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til

kroner.

20. Periodiserede renter
Jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter. Beløbet opgøres til afregningsvalutakursen omregnet

til kroner.

37.12.03. Øvrige driftsudgifter

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 11,1 2,9 11,0 11,0 - - -
10. Øvrige driftsudgifter

Udgift ................................................... 11,1 2,9 11,0 11,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 11,1 2,9 11,0 11,0 - - -

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

streringsafgifter og udgifter til ratingbureauer.

37.12.04. Renter 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.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Modtagne renter

Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -

10. Modtagne renter
Jf. § 37.11.01.10 Modtagne renter og § 37.11.01.20 Periodiserede renter. Beløbet opgøres til

afregningsvalutakursen omregnet til kroner.

37.12.11. Fordelte emissionskurstab
På kontoen budgetteres fordelte emissionskurstab af udenlandske obligationer. Heri er også

inkluderet forudbetalinger ved indgåelse af valutaswaps til afdækning af valutakursrisiko, da så-
danne forudbetalinger er at sidestille med emissionskurstab/-gevinster. Beløbet opgøres til afreg-
ningsvalutakursen omregnet til kroner.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... -383,2 -261,7 - - - - -
10. Fordelte emissionskurstab

Udgift ................................................... -383,2 -261,7 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. -383,2 -261,7 - - - - -

10. Fordelte emissionskurstab
Jf. § 37.11.11. Fordelte emissionskurstab. Beløbet opgøres til afregningsvalutakursen om-

regnet til kroner.

37.12.13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 7.335,5 5.262,6 620,6 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 7.460,9 5.339,1 627,7 - - - -
10. Realiserede valutakursregulerin-
 ger

Udgift ................................................... 7.335,5 5.262,6 620,6 - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 7.335,5 5.262,6 620,6 - - - -
Indtægt ................................................ 7.460,9 5.339,1 627,7 - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 7.460,9 5.339,1 627,7 - - - -
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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.
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Offentlige mellemværender

37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank

37.21.01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 605,1 545,3 644,4 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 1.119,6 - - -
10. Renter af statens mellemværen-

de med Danmarks Nationalbank
Udgift ................................................... 605,1 545,3 644,4 - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 605,1 545,3 644,4 - - - -
Indtægt ................................................ - - - 1.119,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - 1.119,6 - - -

10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank
På kontoen budgetteres forrentningen af indeståendet på statens konto hos Danmarks Natio-

nalbank. 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. Statens indestående forrentes med Denmark Short Term-renten (DESTR).

EU-Kommissionens konto i Nationalbanken forrentes sammen med statens konto i national-
banken. Rådets forordning nr. 609/2014 samt ændringer hertil ved forordning nr. 2016/804 art.
9, stk. 1, fastlægger, at EU-Kommissionens konto skal fritages for gebyrer og renter eller, såfremt
der pålægges negative renter, krediteres et tilsvarende beløb fra det berørte medlemsland. Det
medfører, at under normale omstændigheder forrentes EU-kommissionens konto ikke, mens Na-
tionalbanken i perioder med negativ indskudsbevisrente tilskriver en rente, der dog udlignes af
en overførsel fra staten til EU.

37.21.02. Overskud fra Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Overskud fra Danmarks Natio-
 nalbank

Indtægt ................................................ - - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - - - - -

20. Grønlands del af overskuddet
Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -

30. Færøernes del af overskuddet
Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -
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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 vedrører forrige års resultat.

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.

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 forholdet mellem det færøske seddel-
omløb og det samlede seddelomløb i hele riget ved slutningen af Nationalbankens regnskabsår,
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.

37.23. Fællesstatslige mellemværender

37.23.01. Fællesstatslige mellemværender

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 0,2 0,1 0,2 0,2 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Renteindtægt af statslige penge-
 institutkonti

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

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

SKAT. Renteindtægterne vedrører konti til fællesstatslige formål.
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37.23.02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Økonomistyrelsen
Staten 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 ændring af lov om
imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån mv. indtil 31. december 2015
overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlåsningsef-
fekter, dvs. tilfælde hvor en realkreditserie er så illikvid, at lån kun kan indfries til kurs 100.
Ordningen blev afviklet i 2018.

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., Økonomistyrelsen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Renteudgifter vedr. overtagen
 gæld

Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -

20. Renteindtægter vedr. obligatio-
 ner

Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -

10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld
Der overtages ikke længere gæld, da ordningen er afviklet.

20. Renteindtægter vedr. obligationer
Der opkøbes ikke længere obligationer, da ordningen er afviklet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På denne konto afholdes refusion af administra-
tionsbidrag vedrørende inkonverterbare realkreditlån, Økonomistyrelsen.
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 statslige institutioners

forrentning 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: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 20,4 14,9 25,5 25,8 4,9 2,7 2,6
Indtægtsbevilling ......................................... 2.643,6 2.681,3 2.621,5 2.681,5 - - -
10. Finansministeriets renter vedrø-

rende gammel ordning om selv-
 stændig likviditet

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

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

 dig likviditet
Udgift ................................................... 15,1 10,6 22,0 22,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,9 2,9 2,0 2,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 14,2 6,3 20,0 20,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 1,3 - - - - -
Indtægt ................................................ 872,1 899,9 850,0 900,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 872,1 899,9 850,0 900,0 - - -

20. Finansministeriets renter vedrø-
rende institutioner med selveje
Indtægt ................................................ 0,1 0,0 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,1 0,0 - - - - -

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

26. Finansministeriets renter vedr.
ATP's anvendelse af SKB
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 - - - - - -

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

 domsvirksomhed
Indtægt ................................................ 1.771,5 1.781,5 1.771,5 1.781,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1.771,5 1.781,5 1.771,5 1.781,5 - - -

50. Administration af ordningen
med selvstændig likviditet i

 statsinstitutioner
Udgift ................................................... 0,9 1,3 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,9 1,3 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7

55. Administration af SKB/OBS
Udgift ................................................... 2,2 3,1 2,5 3,1 4,2 2,0 1,9
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 2,2 3,1 2,5 3,1 4,2 2,0 1,9

60. Forrentning af indeståender i
 OBS

Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -
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70. Gebyrer vedr. indeståender i
 OBS

Udgift ................................................... 3,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,0 - - - - - -

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 langfri-
stede gæld i SKB-systemet. Institutionernes nettoinvesteringer vedrørende den nye ordning om
selvstændig likviditet fremgår på § 40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinveste-
ringer.

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-systemet,
hvorved staten vil opnå en likviditetsgevinst, kan kontiene forrentes med en af Finansministeriet
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 ikke
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, og dels de renter, Finansministeriet betaler til Udbetaling Danmarks
administrationskonto i SKB for indeståender på denne, idet kontoen forrentes af Finansministeriet
med indskudsbevisrenten.

26. Finansministeriets renter vedr. ATP's anvendelse af SKB
Kontoen vedrører udgifter og indtægter fra renter mv. vedr. ATP's anvendelse af SKB.

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 dækningen af Økonomistyrelsens udgifter til varetagelse 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.
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55. Administration af SKB/OBS
Udgiften vedrører dækning af Økonomistyrelsens administrationsudgifter i forbindelse med

de fælles statslige ordninger for betalingsformidling.

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

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 blev sikret fuld dækning af pensionsforbedringslovenes
reelle udgifter, selvom 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.

Fonden havde fra udgangen af 2021 ikke mere grundkapital og forventes lukket ved lov med
effekt fra 2023.

37.51.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 13.136,5 13.408,6 0,2 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 407,3 125,7 0,2 - - - -
10. Fremmede tjenesteydelser

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

20. Overførsel til § 17.64. Sociale
 Pensioner

Udgift ................................................... 13.520,0 13.537,9 22,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 13.520,0 13.537,9 22,0 - - - -

30. Pensionsafkastbeskatning
Udgift ................................................... 14,0 - -22,0 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 14,0 - -22,0 - - - -

40. Modtagne renter
Udgift ................................................... 4,5 1,3 0,2 - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 4,5 1,3 0,2 - - - -
Indtægt ................................................ 459,7 159,6 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 459,7 159,6 - - - - -

50. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ -52,4 -34,0 0,2 - - - -
25. Finansielle indtægter .................... -52,4 -34,0 0,2 - - - -

60. Fordelte opkøbskurstab
Udgift ................................................... -402,1 73,2 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. -402,1 73,2 - - - - -
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70. Tab og gevinster ved salg
Udgift ................................................... - -203,9 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - -203,9 - - - - -

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

kilde.

20. Overførsel til § 17.64. Sociale Pensioner
Der henvises 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
regnskabspraksis, 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.

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

60. Fordelte opkøbskurstab
Jf. § 37.11.11.20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld.

70. Tab og gevinster ved salg
Jf. § 37.11.11.40. Tilbagekøbskurstab og -gevinster.

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: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 629,5 599,5 676,6 583,3 400,0 400,0 400,0
Indtægtsbevilling ......................................... 288,8 256,1 207,3 204,9 - - -
10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift ................................................... 0,0 0,0 0,1 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 0,1 - - - -

20. Overførsel til Danmarks Innova-
 tionsfond

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

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

25. Overførsel til Danmarks Innova-
 tionsfonds sekretariat

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

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

40. Modtagne renter
Udgift ................................................... 0,3 16,5 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,3 16,5 - - - - -
Indtægt ................................................ 289,6 266,1 207,8 204,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 289,6 266,1 207,8 204,7 - - -

50. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ -0,8 -10,0 -0,5 0,2 - - -
25. Finansielle indtægter .................... -0,8 -10,0 -0,5 0,2 - - -

60. Fordelte opkøbskurstab
Udgift ................................................... 229,2 207,7 276,5 183,3 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 229,2 207,7 276,5 183,3 - - -

80. Tab og gevinster ved salg
Udgift ................................................... - -24,8 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - -24,8 - - - - -

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

20. Overførsel til Danmarks Innovationsfond
Der henvises 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 § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.44.02.10. Danmarks In-
novationsfonds sekretariat til dækning af sekretariatets udgifter.



§ 37.52.01.40. 27

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

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

60. Fordelte opkøbskurstab
Jf. § 37.11.11.20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld.

80. Tab og gevinster ved salg
Jf. § 37.11.11.40. Tilbagekøbskurstab og -gevinster.

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: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 24,5 21,7 5,7 11,2 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 19,5 17,0 2,8 11,3 - - -
10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift ................................................... 0,0 0,0 0,1 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 0,1 - - - -

40. Modtagne renter
Udgift ................................................... 0,0 0,5 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,5 - - - - -
Indtægt ................................................ 19,5 19,5 1,7 10,2 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 19,5 19,5 1,7 10,2 - - -

50. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ 0,0 -2,5 1,1 1,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 -2,5 1,1 1,1 - - -

60. Fordelte opkøbskurstab
Udgift ................................................... 24,5 21,3 5,6 11,2 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 24,5 21,3 5,6 11,2 - - -

70. Tab og gevinster ved salg
Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -
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10. Fremmede tjenesteydelser
Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

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.

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

60. Fordelte opkøbskurstab
Jf. § 37.11.11.20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld.

70. Tab og gevinster ved salg
Jf. § 37.11.11.40. Tilbagekøbskurstab og -gevinster.
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37.55. Almene boligobligationer
Almene boligobligationer er statsgaranterede obligationer udstedt af særlige kapitalcentre el-

ler grupper af fælles hæftende serier med fælles seriereservefond, der har til formål at finansiere
lån til den almene boligsektor. Obligationerne udstedes af penge- og realkreditinstitutterne og
opkøbes af staten. Institutterne betaler en garantiprovision til staten for garantistillelsen, jf. §
37.62.01.30. Garantiprovision af almene boligobligationer.

37.55.01. Renter vedr. almene boligobligationer

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 1.173,8 1.434,4 1.749,5 1.490,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1.089,6 1.282,9 1.488,8 1.757,7 - - -
10. Modtagne renter

Udgift ................................................... 91,9 96,7 133,4 126,3 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 91,9 96,7 133,4 126,3 - - -
Indtægt ................................................ 906,8 1.135,4 1.377,2 1.607,2 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 906,8 1.135,4 1.377,2 1.607,2 - - -

20. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ 182,8 147,5 111,6 150,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 182,8 147,5 111,6 150,5 - - -

30. Fordelte opkøbskurstab
Udgift ................................................... 1.081,9 1.338,0 1.616,1 1.363,7 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1.081,9 1.338,0 1.616,1 1.363,7 - - -

40. Tab og gevinster ved salg
Udgift ................................................... - -0,3 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - -0,3 - - - - -

10. Modtagne renter
Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

20. Periodiserede renter
Jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

30. Fordelte opkøbskurstab
Jf. § 37.11.11.20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld.

40. Tab og gevinster ved salg
Jf. § 37.11.11.40. Tilbagekøbskurstab og -gevinster.
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Renter af genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.

37.61.01. Genudlån til Finansiel Stabilitet

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Modtagne renter

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

20. Periodiserede renter
Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -

30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
 elser

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

10. Modtagne renter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Finansiel Stabilitet, jf. §

40.21.01. Genudlån til Finansiel Stabilitet.

20. Periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Finansiel Stabilitet, jf.

§ 40.21.01. Genudlån til Finansiel Stabilitet.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til Finansiel Stabi-

litet, jf. § 40.21.01. Genudlån til Finansiel Stabilitet.
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37.61.02. Genudlån til Verdensmålsfonden

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 0,8 1,2 3,1 2,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,7 0,9 1,4 3,9 - - -
10. Modtagne renter

Udgift ................................................... 0,8 1,2 3,1 2,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,8 1,2 3,1 2,0 - - -
Indtægt ................................................ 0,7 0,9 1,3 3,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,7 0,9 1,3 3,6 - - -

20. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ 0,0 - 0,1 0,3 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 - 0,1 0,3 - - -

30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
 elser

Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -

10. Modtagne renter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Verdensmålsfonden, jf. §

40.21.02. Genudlån til Verdensmålsfonden.

20. Periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Verdensmålsfonden, jf.

§ 40.21.02. Genudlån til Verdensmålsfonden.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til Verdensmåls-

fonden, jf. § 40.21.02. Genudlån til Verdensmålsfonden.

37.61.03. Genudlån til Udbetaling Danmark

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 2,0 4,6 4,2 4,2 - - -
10. Modtagne renter

Indtægt ................................................ 2,0 4,6 4,2 4,2 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 2,0 4,6 4,2 4,2 - - -

10. Modtagne renter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Udbetaling Danmark, jf. §

40.21.03 Genudlån til Udbetaling Danmark.
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37.61.05. Genudlån til Danmarks Radio

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 5,8 5,7 11,2 6,8 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 40,5 39,2 32,8 31,6 - - -
10. Modtagne renter

Udgift ................................................... 5,8 5,7 11,2 6,8 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 5,8 5,7 11,2 6,8 - - -
Indtægt ................................................ 40,5 40,7 33,9 31,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 40,5 40,7 33,9 31,4 - - -

20. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ 0,0 -1,5 -1,1 0,2 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 -1,5 -1,1 0,2 - - -

30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
 elser

Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -

10. Modtagne renter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Danmarks Radio, jf. §

40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.

20. Periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Danmarks Radio, jf. §

40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til Danmarks Radio,

jf. § 40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.
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37.61.06. Genudlån til Danmarks Grønne Fremtidsfond

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,0 3,2 1,2 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - 1,6 5,1 - - -
10. Modtagne renter

Udgift ................................................... - 0,0 3,2 1,2 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 3,2 1,2 - - -
Indtægt ................................................ - - 1,5 4,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - 1,5 4,7 - - -

20. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ - - 0,1 0,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - 0,1 0,4 - - -

10. Modtagne renter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Danmarks Grønne Fremtids-

fond, jf. § 40.21.06. Genudlån til Danmarks Grønne Fremtidsfond.

20. Periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Danmarks Grønne

Fremtidsfond, jf. § 40.21.06. Genudlån til Danmarks Grønne Fremtidsfond.

37.61.07. Genudlån til Kalaallit International A/S

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,0 4,2 2,9 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - 1,2 4,7 - - -
10. Modtagne renter

Udgift ................................................... - 0,0 4,2 2,9 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 4,2 2,9 - - -
Indtægt ................................................ - - 1,1 4,3 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - 1,1 4,3 - - -

20. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ - - 0,1 0,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - 0,1 0,4 - - -

10. Modtagne renter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Kalaallit International, jf. §

40.21.07. Genudlån til Kalallit International.

20. Periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Kalaallit International,

jf. § 40.21.07. Genudlån til Kalallit International.
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37.61.09. Genudlån til LD Fonde

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... - 1.015,9 1.134,8 746,0 - - -
40. Indeksopskrivning

Indtægt ................................................ - 1.015,9 1.134,8 746,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 1.015,9 1.134,8 746,0 - - -

40. Indeksopskrivning
Kontoen vedrører den løbende indeksopskrivning af genudlån i indeksobligationer til LD

Fonde, jf. § 40.21.09. Genudlån til LD Fonde.

37.61.10. Genudlån til Evida

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - 23,9 21,5 24,3 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 12,3 15,3 12,5 - - -
10. Modtagne renter

Udgift ................................................... - 23,9 21,5 24,3 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 23,9 21,5 24,3 - - -
Indtægt ................................................ - 10,6 13,6 12,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 10,6 13,6 12,5 - - -

20. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ - 1,6 1,7 - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 1,6 1,7 - - - -

10. Modtagne renter
Kontoen vedrører modtagne renter i forbindelse med genudlån til Evida Holding A/S, jf. §

40.21.10. Genudlån til Evida Holding A/S.

20. Periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Evida Holding A/S, jf.

§ 40.21.10. Genudlån til Evida Holding A/S.

37.61.11. Genudlån til Vækstfonden

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - 28,9 18,4 54,4 - - -
10. Modtagne renter

Udgift ................................................... - 28,9 18,4 54,4 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 28,9 18,4 54,4 - - -
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10. Modtagne renter
Kontoen vedrører modtagne renter i forbindelse med genudlån til Vækstfonden, jf. §

40.21.11. Genudlån til Vækstfonden.

37.61.12. Genudlån til Danmarks Grønne Investeringsfond

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - 3,5 8,5 24,9 - - -
10. Modtagne renter

Udgift ................................................... - 3,5 8,5 24,9 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 3,5 8,5 24,9 - - -

10. Modtagne renter
Kontoen vedrører modtagne renter i forbindelse med genudlån til Danmarks Grønne Inve-

steringsfond, jf. § 40.21.12. Genudlån til Danmarks Grønne Investeringsfond.

37.61.13. Genudlån til Naviair

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,0 5,5 -0,1 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - 1,7 - - - -
10. Modtagne renter

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

20. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ - - 0,2 - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - 0,2 - - - -

10. Modtagne renter
Kontoen vedrører modtagne renter i forbindelse med genudlån til Naviair, jf. § 40.21.13.

Genudlån til Naviair.

20. Periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Naviair, jf. § 40.21.13.

Genudlån til Naviair.
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37.61.14. Genudlån til SAS

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 4,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Modtagne renter

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

20. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -

30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
 elser

Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -

10. Modtagne renter
Kontoen vedrører modtagne renter i forbindelse med genudlån til SAS, jf. § 40.21.14. Gen-

udlån til SAS.

20. Periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til SAS, jf. § 40.21.14.

Genudlån til SAS.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinst ved førtidige indfrielser i forbindelse med genudlån til SAS,

jf. § 40.21.14. Genudlån til SAS.

37.61.20. Genudlån til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 123,6 93,3 - - - - -
10. Modtagne renter

Udgift ................................................... 123,6 93,3 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 123,6 81,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 12,1 - - - - -

10. Modtagne renter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til finansiering af SU-lån, jf. §

19.82.06.20. Forrentning af genudlån. Der budgetteres ikke længere på kontoen.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen dækker udgifter hos Udbetaling Danmark
til administration af studiegæld (STL og FM-lån). Beløbet overføres ved intern statslig
overførsel til § 19.11.06.10. Almindelig virksomhed.
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37.61.22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - 0,1 0,1 - - -
10. Modtagne renter

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

10. Modtagne renter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked

og Rekruttering, jf. § 17.32.04.30. Forrentning af genudlån.

37.61.26. Statslån til Landsbyggefonden, Indenrigs- og Boligministeriet

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 44,1 - - -
10. Modtagne renter

Indtægt ................................................ - - - 44,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - 44,1 - - -

10. Modtagne renter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Landsbyggefonden, jf. §

13.81.07.20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark.

37.61.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 7,7 7,7 11,4 1,1 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1,6 1,6 1,6 3,2 - - -
10. Modtagne renter

Udgift ................................................... 7,7 7,7 11,4 1,1 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 7,7 7,7 11,4 1,1 - - -
Indtægt ................................................ 1,6 1,6 1,6 3,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1,6 1,6 1,6 3,0 - - -

20. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ 0,0 - - 0,2 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 - - 0,2 - - -

30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
 elser

Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -
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10. Modtagne renter
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.

20. 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.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til Sund og Bælt

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

37.61.41. Genudlån til Femern Bælt A/S

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 365,5 107,5 37,2 7,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 651,4 378,6 14,4 18,0 - - -
10. Modtagne renter

Udgift ................................................... 365,5 107,5 37,2 7,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 365,5 107,5 37,2 7,0 - - -
Indtægt ................................................ 67,3 33,9 18,0 18,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 67,3 33,9 18,0 18,0 - - -

20. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ -4,1 -3,5 -3,6 - - - -
25. Finansielle indtægter .................... -4,1 -3,5 -3,6 - - - -

30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
 elser

Indtægt ................................................ 588,2 348,2 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 588,2 348,2 - - - - -

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

40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S.

20. 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.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til Femern Bælt

A/S, jf. § 40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S.
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37.61.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 53,9 53,2 156,2 -248,1 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 34,1 39,1 54,4 93,2 - - -
10. Modtagne renter

Udgift ................................................... 53,9 53,2 156,2 -248,1 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 53,9 53,2 156,2 -248,1 - - -
Indtægt ................................................ 29,2 32,1 54,0 90,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 29,2 32,1 54,0 90,4 - - -

20. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ 0,9 0,5 0,4 2,8 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,9 0,5 0,4 2,8 - - -

30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
 elser

Indtægt ................................................ 4,0 6,5 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 4,0 6,5 - - - - -

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

§ 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg.

20. 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.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til A/S Femern

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

37.61.43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 17,4 19,4 35,6 21,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 15,0 15,6 21,8 34,1 - - -
10. Modtagne renter

Udgift ................................................... 17,4 19,4 35,6 21,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 17,4 19,4 35,6 21,0 - - -
Indtægt ................................................ 14,9 15,6 21,4 32,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 14,9 15,6 21,4 32,5 - - -

20. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ 0,1 - 0,4 1,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,1 - 0,4 1,6 - - -

30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
 elser

Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -
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10. Modtagne renter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Ring 3 Letbane I/S, jf. §

40.21.43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S.

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

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

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til Ring 3 Letbane

I/S, jf. § 40.21.43. Genudlån til Ring 3 Letbane I/S.

37.61.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 24,8 16,4 16,5 16,5 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 34,0 21,0 20,9 -2,7 - - -
10. Modtagne renter

Udgift ................................................... 24,8 16,4 16,5 16,5 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 24,8 16,4 16,5 16,5 - - -
Indtægt ................................................ 21,9 21,0 21,0 - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 21,9 21,0 21,0 - - - -

20. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ -0,2 - -0,1 -2,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... -0,2 - -0,1 -2,7 - - -

30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
 elser

Indtægt ................................................ 12,2 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 12,2 - - - - - -

10. Modtagne renter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Fjordforbindelsen Frederiks-

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

20. Periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Fjordforbindelsen Fre-

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

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af statslån til Fjordforbindelsen

Frederikssund, jf. § 40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederikssund.
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37.61.50. Genudlån til Metroselskabet I/S

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 360,4 396,5 371,2 259,1 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 403,2 439,3 306,3 324,4 - - -
10. Modtagne renter

Udgift ................................................... 360,4 396,5 371,2 259,1 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 360,4 396,5 371,2 259,1 - - -
Indtægt ................................................ 389,4 370,0 322,3 325,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 389,4 370,0 322,3 325,0 - - -

20. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ 7,3 -16,0 -16,0 -0,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 7,3 -16,0 -16,0 -0,6 - - -

30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
 elser

Indtægt ................................................ 6,4 85,4 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 6,4 85,4 - - - - -

10. Modtagne renter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Metroselskabet I/S, jf. §

40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S.

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

§ 40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til Metroselskabet

I/S, jf. § 40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S.

37.61.51. Genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 175,2 170,5 168,9 128,5 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 235,7 226,3 172,5 183,5 - - -
10. Modtagne renter

Udgift ................................................... 175,2 170,5 168,9 128,5 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 175,2 170,5 168,9 128,5 - - -
Indtægt ................................................ 229,9 208,4 180,1 183,2 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 229,9 208,4 180,1 183,2 - - -

20. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ 0,0 -7,5 -7,6 0,3 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 -7,5 -7,6 0,3 - - -

30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
 elser

Indtægt ................................................ 5,8 25,5 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 5,8 25,5 - - - - -
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10. Modtagne renter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Udviklingsselskabet By og

Havn I/S, jf. § 40.21.51. Genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

20. Periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Udviklingsselskabet

By og Havn I/S, jf. § 40.21.51. Genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til Udviklingssel-

skabet By og Havn I/S, jf. § 40.21.51. Genudlån til Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

37.61.52. Genudlån til A/S Storebælt

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 132,3 131,9 133,4 107,6 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 185,3 275,9 187,4 263,8 - - -
10. Modtagne renter

Udgift ................................................... 132,3 131,9 133,4 107,6 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 132,3 131,9 133,4 107,6 - - -
Indtægt ................................................ 169,9 148,1 113,8 126,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 169,9 148,1 113,8 126,1 - - -

20. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ 0,5 -7,8 -8,1 0,9 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,5 -7,8 -8,1 0,9 - - -

30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
 elser

Indtægt ................................................ 0,6 27,5 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,6 27,5 - - - - -

40. Indeksopskrivning
Indtægt ................................................ 14,3 108,1 81,7 136,8 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 14,3 108,1 81,7 136,8 - - -

10. Modtagne renter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til A/S Storebælt, jf. § 40.21.52.

Genudlån til A/S Storebælt.

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

40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til A/S Storebælt,

jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt.
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40. Indeksopskrivning
Kontoen vedrører den løbende indeksopskrivning af genudlån i indeksobligationer til A/S

Storebælt, jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt.

37.61.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 133,5 131,1 137,2 118,1 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 295,1 290,3 269,8 281,4 - - -
10. Modtagne renter

Udgift ................................................... 133,5 131,1 137,2 118,1 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 133,5 131,1 137,2 118,1 - - -
Indtægt ................................................ 290,8 289,0 273,1 281,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 290,8 289,0 273,1 281,1 - - -

20. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ 0,3 -2,5 -3,3 0,3 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,3 -2,5 -3,3 0,3 - - -

30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
 elser

Indtægt ................................................ 3,9 3,8 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 3,9 3,8 - - - - -

10. Modtagne renter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til A/S Øresundsforbindelsen,

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

20. Periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til A/S Øresundsforbin-

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

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til A/S Øresunds-

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

37.61.54. Genudlån til Energinet

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 241,8 274,2 324,4 257,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 525,7 660,9 538,8 624,5 - - -
10. Modtagne renter

Udgift ................................................... 241,8 274,2 324,4 257,0 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 241,8 274,2 324,4 257,0 - - -
Indtægt ................................................ 511,1 486,9 506,4 560,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 511,1 486,9 506,4 560,6 - - -

20. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ 1,6 -4,5 -3,8 4,9 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1,6 -4,5 -3,8 4,9 - - -
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30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
 elser

Indtægt ................................................ 0,4 130,8 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,4 130,8 - - - - -

40. Indeksopskrivning
Indtægt ................................................ 12,7 47,7 36,2 59,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 12,7 47,7 36,2 59,0 - - -

10. Modtagne renter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Energinet, jf. § 40.21.54.

Genudlån til Energinet.

20. Periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Energinet, jf. §

40.21.54. Genudlån til Energinet.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til Energinet, jf. §

40.21.54. Genudlån til Energinet.

40. Indeksopskrivning
Kontoen vedrører den løbende indeksopskrivning af genudlån i indeksobligationer til Ener-

ginet, jf. § 40.21.54. Genudlån til Energinet.

37.61.56. Genudlån til Nordsøfonden

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 1,6 4,1 8,3 3,9 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 0,9 2,5 2,5 -0,3 - - -
10. Modtagne renter

Udgift ................................................... 1,6 4,1 8,3 3,9 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 1,6 4,1 8,3 3,9 - - -
Indtægt ................................................ 0,6 2,5 2,5 - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,6 2,5 2,5 - - - -

20. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ 0,3 - - -0,3 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,3 - - -0,3 - - -

30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
 elser

Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -

40. Indeksopskrivning
Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -
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10. Modtagne renter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Nordsøfonden, jf. § 40.21.56.

Genudlån til Nordsøfonden.

20. Periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Nordsøfonden, jf. §

40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til Nordsøfonden,

jf. § 40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden.

40. Indeksopskrivning
Kontoen vedrører den løbende indeksopskrivning af genudlån i indeksobligationer til Nord-

søfonden, jf. § 40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden.

37.61.57. Genudlån til Statens Serums Institut

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Modtagne renter

Udgift ................................................... - - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - - - - - - -

10. Modtagne renter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Statens Serums Institut, jf. §

40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut.

37.61.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 6,3 3,8 1,0 0,5 - - -
10. Modtagne renter

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

20. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ -0,8 -0,8 -1,3 -0,3 - - -
25. Finansielle indtægter .................... -0,8 -0,8 -1,3 -0,3 - - -

30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
 elser

Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -



46 § 37.61.60.10.

10. Modtagne renter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med indenlandske genudlån til Danmarks

Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

20. Periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med indenlandske genudlån til Danmarks

Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af indenlandske genudlån til

Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

37.61.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 93,6 5,1 - - - - -
10. Modtagne renter

Indtægt ................................................ 13,1 1,1 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 13,1 1,1 - - - - -

20. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ -5,3 -0,8 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... -5,3 -0,8 - - - - -

30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
 elser

Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -

50. Realiserede valutakursregulerin-
 ger

Indtægt ................................................ 85,8 4,7 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 85,8 4,7 - - - - -

10. Modtagne renter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med udenlandske genudlån til Danmarks

Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

20. Periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med udenlandske genudlån til Danmarks

Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af udenlandske genudlån til

Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.
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50. Realiserede valutakursreguleringer
Kontoen vedrører realiserede valutakursreguleringer i forbindelse med udenlandske genudlån

til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit
A/S.

37.61.62. Genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 37,2 57,5 76,0 32,5 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 307,4 117,0 89,9 116,3 - - -
10. Modtagne renter

Udgift ................................................... 37,2 57,5 76,0 32,5 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 37,2 57,5 76,0 32,5 - - -
Indtægt ................................................ 142,3 108,9 93,5 112,9 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 142,3 108,9 93,5 112,9 - - -

20. Periodiserede renter
Indtægt ................................................ -8,8 -5,5 -3,6 3,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... -8,8 -5,5 -3,6 3,4 - - -

30. Kursgevinst ved førtidige indfri-
 elser

Indtægt ................................................ 173,9 13,6 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 173,9 13,6 - - - - -

10. Modtagne renter
Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit,

jf. § 40.21.62. Genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit.

20. Periodiserede renter
Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til EKF Danmarks Eks-

portkredit, jf. § 40.21.62. Genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit.

30. Kursgevinst ved førtidige indfrielser
Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielser af genudlån til EKF Danmarks

Eksportkredit, jf. § 40.21.62. Genudlån til EKF Danmarks Eksportkredit.
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37.62. Provision af lån med statsgaranti mv.

37.62.01. Provision af lån med statsgaranti mv. (tekstanm. 101)
I henhold til LBK nr. 246 af 10. marts 2014 om provision af visse lån optaget med statsga-

ranti skal helt eller delvist statsejede aktieselskaber og offentlige erhvervsdrivende fonde, der
optager lån med statsgaranti, betale en provision på 0,15 pct. som udgangspunkt.

I henhold til LBK nr. 849 af 22. juni 2010 om bemyndigelse til optagelse af statslån skal
selskaber med mulighed for at benytte statslån betale en provision på 0,15 pct. af låneomfanget
som udgangspunkt.

På kontoen budgetteres provisionsindtægter for finansielle ordninger (statsgarantier, genudlån
mv.), der ikke er omfattet af de statslige principper for risikoafdækning, som blev offentliggjort
i april 2019. Det drejer sig således primært om en række ordninger indført før de nye princippers
vedtagelse. Ordninger der følger de nye principper budgetteres på konto 37.64.01. Kreditrisici i
forbindelse med lån og garantier.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 216,2 250,8 291,8 322,8 - - -
11. Danske Statsbaner (DSB)

Indtægt ................................................ 1,1 0,4 1,1 0,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1,1 0,4 1,1 0,4 - - -

12. Nordsøfonden
Indtægt ................................................ 0,3 1,2 1,5 - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,3 1,2 1,5 - - - -

13. Fjordforbindelsen Frederikssund
Indtægt ................................................ 1,1 1,2 1,2 - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1,1 1,2 1,2 - - - -

14. Storebælt
Indtægt ................................................ 30,6 29,8 31,4 30,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 30,6 29,8 31,4 30,5 - - -

15. Øresund
Indtægt ................................................ 16,7 17,3 17,5 18,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 16,7 17,3 17,5 18,4 - - -

16. Femern Bælt
Indtægt ................................................ 17,6 14,3 10,8 10,8 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 17,6 14,3 10,8 10,8 - - -

17. Femern Landanlæg
Indtægt ................................................ 7,1 12,1 22,1 27,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 7,1 12,1 22,1 27,6 - - -

18. Sund og Bælt
Indtægt ................................................ 1,0 1,0 1,0 0,4 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1,0 1,0 1,0 0,4 - - -

19. Garantifond for skadesforsik-
 ringsselskaber

Indtægt ................................................ 0,8 1,1 0,8 1,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,8 1,1 0,8 1,1 - - -

30. Garantiprovision af almene bo-
 ligobligationer

Indtægt ................................................ 139,9 172,5 204,4 233,6 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 139,9 172,5 204,4 233,6 - - -



§ 37.62.01.11. 49

11. Danske Statsbaner (DSB)
På underkontoen budgetteres provisionsindtægter fra de Danske Statsbaner (DSB).

12. Nordsøfonden
På underkontoen budgetteres provisionsindtægter fra Nordsøfonden.

13. Fjordforbindelsen Frederikssund
På underkontoen budgetteres provisionsindtægter fra Fjordforbindelsen Frederikssund.

14. Storebælt
På underkontoen budgetteres provisionsindtægter fra Storebælt.

15. Øresund
På underkontoen budgetteres provisionsindtægter fra Øresund.

16. Femern Bælt
På underkontoen budgetteres provisionsindtægter fra Femern Bælt.

17. Femern Landanlæg
På underkontoen budgetteres provisionsindtægter fra Femern Landanlæg.

18. Sund og Bælt
På underkontoen budgetteres provisionsindtægter fra Sund og Bælt.

19. Garantifond for skadesforsikringsselskaber
På underkontoen budgetteres provisionsindtægter fra Garantifonden for skadesforsikringssel-

skaber.

30. Garantiprovision af almene boligobligationer
I henhold til tekstanmærkning 101 betaler kreditinstitutter en provision på 0,12 pct. p.a. af

hovedstolen på realkreditlån med statsgaranti på 100 pct., som udstedes til alment byggeri med
statslig støtte og renoveringslån med støtte fra Landsbyggefonden.
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37.63. Renter af særlige mellemværender

37.63.01. Renter af særlige mellemværender

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 4,7 4,7 6,5 5,2 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 35,2 20,6 27,3 15,8 - - -
30. Renteindtægter mv., Udbetaling
 Danmark

Udgift ................................................... 4,7 4,7 6,5 5,2 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 4,7 4,7 6,5 5,2 - - -
Indtægt ................................................ 31,5 18,8 27,3 15,8 - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 0,0 0,0 0,1 0,1 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 30,1 17,8 26,5 15,1 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 1,3 1,0 0,7 0,6 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 0,0 - - - - - -

40. Refinansieringsordningen for
 landbruget, Økonomistyrelsen

Indtægt ................................................ 3,8 1,8 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 3,8 1,8 - - - - -

30. Renteindtægter mv., Udbetaling Danmark
På kontoen budgetteres renteindtægter mv. i forbindelse med Udbetaling Danmarks vareta-

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

40. Refinansieringsordningen for landbruget, Økonomistyrelsen
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 obligations- og gældsforpligtelser overtaget under refinansieringsordningen. Fra 1.
januar 2001 er renten fastsat til 6,1 pct. p.a. beregnet månedsvis ud fra mellemregningskontoens
saldo primo måneden. Der henvises i øvrigt til § 24.24.44. Refinansieringsordningen for land-
bruget.

37.63.04. Renter af særlige mellemværender, Kreditpakken

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Renter af særlige mellemværen-
 de, Kreditpakken

Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -
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10. Renter af særlige mellemværende, Kreditpakken
Kontoen indeholder renteindtægter fra statslige kapitalindskud i kreditinstitutter, jf. §

40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken.

37.64. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier mv.

37.64.01. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier
På kontoen budgetteres indtægter, der modsvarer de kreditrisici, staten påtager sig ved at yde

genudlån og stille statsgarantier til statslige selskaber og øvrige offentlige institutioner. Staten kan
gennem disse instrumenter reducere selskabernes finansieringsomkostninger ved at påtage sig
kreditrisikoen på låntagningen. Selskabernes finansieringsomkostninger på markedsvilkår afspej-
ler bl.a. investorernes vurdering af eventuelle fremtidige tab på långivningen. Når staten påtager
sig kreditrisikoen, påtager staten samtidigt forpligtelsen for de fremtidige tab.

Opkrævning af kreditpræmier kan både ske i form af provision fra selskaberne og ved, at der
afsættes midler under det statslige delloft for driftsudgifter. For at bidrage til en mere ensartet
behandling af långivning og traditionelle udgiftsbevillinger budgetteres den kreditrisiko, som
staten pådrager sig uden kompensation fra selskaberne, på det tilhørerende ressortministeriums
paragraf under delloftet for driftsudgifter. Udgiften består af den andel af kreditrisikoen, som
selskaberne ikke selv kompenserer staten for.

På denne konto budgetteres den samlede risikopræmie ved, at staten yder genudlån og stiller
statsgarantier mv., dvs. både den del af kreditrisikoen som staten og selskaberne afdækker. Kon-
toen fungerer dermed også som den kalkulatoriske modpost til de samlede udgiftsbevillinger på
ministeriernes paragraffer under delloftet for driftsudgifter.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 1.567,1 2.141,2 2.376,7 1.344,4 - - -
10. Kalaallit Airports International
 A/S

Indtægt ................................................ 0,0 0,1 8,8 19,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,1 0,8 2,5 - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - - 8,0 16,5 - - -

11. SAS
Indtægt ................................................ 39,8 181,8 184,1 206,8 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 5,1 100,1 126,4 149,7 - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 34,7 81,7 57,7 57,1 - - -

20. EKF
Indtægt ................................................ 215,4 227,2 218,3 188,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 15,4 14,5 18,3 147,3 - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 200,0 212,6 200,0 41,4 - - -

21. Rejsegarantifond
Indtægt ................................................ 22,5 67,5 45,0 - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 22,5 67,5 45,0 - - - -

30. Vækstfonden
Indtægt ................................................ 1.042,9 1.176,7 1.211,3 354,9 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 7,1 15,2 19,2 11,1 - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 1.035,8 1.161,5 1.192,1 343,8 - - -
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31. EU's genopretningsinstrument
Indtægt ................................................ - 29,4 84,8 133,5 - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - 29,4 84,8 133,5 - - -

40. Danmarks Grønne Investerings-
 fond

Indtægt ................................................ 59,4 122,1 183,2 186,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 3,3 5,0 8,3 - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 59,4 118,8 178,2 178,2 - - -

41. Evida A/S
Indtægt ................................................ - - 31,2 28,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - 31,2 28,7 - - -

50. Investeringsfonden for Udvik-
 lingslande

Indtægt ................................................ 7,1 10,0 43,9 18,7 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 2,3 0,4 27,7 1,9 - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 4,8 9,6 16,2 16,8 - - -

51. Naviair
Indtægt ................................................ - 1,1 6,6 4,8 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 1,1 6,6 4,8 - - -

52. Statsgaranti til kommunale enhe-
der i Grønland
Indtægt ................................................ - - - 7,0 - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - 3,0 - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - - - 4,0 - - -

60. Energinet
Indtægt ................................................ 53,6 52,5 83,2 100,5 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 53,6 52,5 83,2 100,5 - - -

70. SURE (EU-lån til nationale løn-
 kompensationsordninger o.l.)

Indtægt ................................................ 29,5 50,4 51,0 50,4 - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 29,5 50,4 51,0 50,4 - - -

71. Lån fra Danmarks Nationalbank
til IMF (PRGT-fond)
Indtægt ................................................ 2,0 4,1 4,1 4,1 - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 2,0 4,1 4,1 4,1 - - -

72. Garanti til IBRD
Indtægt ................................................ 2,1 4,1 4,1 4,3 - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 2,1 4,1 4,1 4,3 - - -

73. Den Afrikanske Udviklingsbank
 (AfDB)

Indtægt ................................................ 2,8 34,4 35,1 36,5 - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 2,8 34,4 35,1 36,5 - - -

80. Rekapitaliseringsfond
Indtægt ................................................ 90,0 180,0 182,0 - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 90,0 180,0 182,0 - - - -
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10. Kalaallit Airports International A/S
Ifølge akt. 101 om juridisk bindende aftaler med Grønlands selvstyre og selskaberne Kalaallit

Airports Holding A/S og Kalaallit Airports International A/S af 21. marts 2019 bidrager staten
med et kapitalindskud, adgang til genudlån på statens lånevilkår og en statsgaranti til selskabet
KAIR International. Selskabet har til formål at bygge og drive to internationale lufthavne i
Grønland. Statsgarantien og genudlånsadgangen har hver især en ramme på 450,0 mio. kr. og
udløber i 2050.

Kreditrisikoen på långivningen er i forbindelse med projektet blevet vurderet til at udgøre
1,73 pct., eksklusiv provisionsbetalingen fra KAIR på 0,15 pct. Staten budgetterer derfor en ri-
sikopræmie på op til 15,6 mio. kr. på § 7.11.78.10., når der bliver trukket på låneadgangen. Be-
løbet overføres ved intern statslig overførsel til denne konto.

Jf. akt. 210 af 16. marts 2022 er KAIR's adgang til genudlån blevet udvidet fra 450,0 mio.
kr. til 1050,0 mio. kr., og den endelige tilbagebetalingsfrist er ændret fra 2050 til 2052. Kredi-
trisikoen er uændret på 1,73 pct. På de yderligere 600,0 mio. kr. i genudlån betaler selskabet en
provision på 0,15- plus 1,3 pct. point, svarende til 1,45 pct. point. Staten afdækker de resterende
0,43 pct. point.

11. SAS
I forbindelse med rekapitaliseringen af SAS investerede den danske stat i 2021 i hybride

obligationer for i alt 3.500,0 mio. SEK. På den baggrund er der afsat 57,1 mio. kr. i 2023. Mid-
lerne overføres ved intern statslig overførsel fra § 07.11.78.70.43. til § 37.64.01. Kreditrisici i
forbindelse med lån og garantier.

I forbindelse med forslag til finanslov 2023 er SAS' betaling af provision relateret til de hy-
bride obligationer, samt til genudlån overflyttet til denne konto fra 37.62.01. Provision af lån med
statsgaranti mv.

20. EKF
Der optages en provisionsindtægt i 2020 på 65,0 mio. kr. og 130,0 mio. kr. i 2021 som

kompensation for den risiko, staten påtager sig ved at tildele en yderligere garantiramme på
7.000,0 mio. kr. i 2020 og 7.000,0 mio. kr. i 2021 til EKF Danmarks Eksportkredit. Som led i
etableringen af Danmarks Grønne Fremtidsfond udmøntes rammen til en genforsikringsordning,
hvor staten indgår aftale med EKF om at påtage sig en del af risikoen på nogle af fondens pro-
jekter sammen med private genforsikringsselskaber, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Ven-
stre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december
2019.

Der optages en intern statslig overførselsindtægt på 150,0 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.
De afsatte midler skal afdække de statsfinansielle risici knyttet til en garantiordning til større
eksportvirksomheder og deres større underleverandører som følge af COVID-19, jf. akt. 134 af
2. april 2020. Ordningen administreres af EKF Danmarks Eksportkredit.

Den interne statslige overførselsindtægt er forhøjet med 50,0 mio. kr. årligt fra 2021 og frem
til dækning af statens risiko forbundet med en øget garantiprocent på garantiordningen i EKF,
Danmarks Eksportkredit, som er målrettet større eksportvirksomheder og deres større underleve-
randører, der er påvirket af COVID-19, jf. akt. 238 af 25. juni 2020.

Bevillingen er reduceret til 25,4 mio. kr. fra 2023 og frem, idet risikopræmierne er tilpasset
det reelle træk på ordningerne, som lukkende den 1. juni 2022.

I forbindelse med forslag til finanslov 2023 er tilføjet en intern statslig overførselsindtægt
på 16,0 mio. kr. i 2023, 20,0 mio. kr. i 2024 og 30,0 mio. kr. årligt fra 2025. De afsatte midler
skal afdække de statsfinansielle risici knyttet til statslige kapitalindskud i § 08.33.16. EKF Dan-
marks Eksportkredit som følge af etableringen af en indsats for storskala demonstrationsanlæg,
jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og
Kristendemokraterne om en ny reformpakke for dansk økonomi af januar 2022.

De interne statslige overførsler overføres fra § 08.33.27. Risikopræmie vedr. statsgarantier
og kapitalindskud til § 37.64.01. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier.
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21. Rejsegarantifond
Kontoen er oprettet med en bevilling på 45,0 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. De afsatte

midler skal afdække de statsfinansielle risici knyttet til en garantiordning til Rejsegarantifonden
som følge af COVID-19, jf. lov nr. 326 af 31. marts 2020 om ændring af lov om en rejsegaran-
tifond. Ordningen er knyttet til § 08.21.06. Rejseudbyderes tilbagebetaling ved afbestilte rejser.

Kontoen er forhøjet med 22,5 mio. kr. i 2021 til afdækning af de statsfinansielle risici knyttet
til en midlertidig garanti til dækning af likviditetsbehovet, som følger af forskellen mellem rej-
sendes godtgørelser og rejseudbydernes omkostninger forbundet med annullerede rejser, jf. akt.
257 af 25. juni 2020.

Bevillingen er reduceret med 45,0 mio. kr. fra 2023 og frem, idet risikopræmierne er tilpasset
det reelle træk på ordningerne, der lukkede den 1. juni 2022.

Midlerne overføres via interne statslige overførsler fra § 08.33.27. Risikopræmie vedr. stats-
garantier og kapitalindskud.

30. Vækstfonden
Der optages en indtægt på 164,1 mio. kr. i 2023, til afdækning af de statsfinansielle risici

på forskellige kapitalindskud i Vækstfonden til finansiering af en række forskellige ordninger.
Der henvises til § 08.33.27.10. Risikopræmie vedr. kapitalindskud i Vækstfonden for information
om ordningerne.

Indtægten er forhøjet med 950,0 mio. kr. årligt fra 2021 og frem, til afdækning af de stats-
finansielle risici knyttet til en garantiordning, som målrettes større virksomheder der lider driftstab
som følge af COVID-19, jf. akt. 109 af 17. marts 2020, akt. 112 af 23. marts 2020 og akt. 238
af 25. juni 2020. Ordningen administreres af Vækstfonden. Bevillingen er reduceret til 59,7 mio.
kr. fra 2023 og frem, da risikopræmierne er tilpasset det reelle træk på ordningerne, der lukkede
den 1. juni 2022.

Indtægten er forhøjet med 108,0 mio. kr. i 2023, med henblik på at afdække de statsfinansi-
elle risici knyttet til vækstlåneordningen.

Midlerne overføres via interne statslige overførsler til § 37.64.01. Kreditrisici i forbindelse
med lån og garantier fra § 08.33.27. Risikopræmie vedr. statsgarantier og kapitalindskud.

31. EU's genopretningsinstrument
I forbindelse med de ordinære ændringsforslag i 2020 blev kontoen oprettet som følge af

Det Europæiske Råds aftale om EU's flerårige finansielle ramme for 2021-2027 og EU's genop-
retning. Aftalen indebærer, at der etableres et genopretningsinstrument, hvorved der med sikker-
hed i EU-budgettet kan optages fælles EU-lån på i alt 750.000,0 mio. euro (2018-pl). 360.000,0
mio. euro af midlerne i genopretningsinstrumentet udmøntes som lån til EU-lande, der vælger at
ansøge herom. Der overføres 133,5 mio. kr. i 2023 fra § 07.11.78 Risikopræmie vedr. statsga-
rantier og genudlån til § 37.64.01. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier til finansiering
af den kreditrisiko, som er forbundet med udlånene fra genopretningsinstrumentet.

40. Danmarks Grønne Investeringsfond
Der optages en indtægt i 2020 på 62,4 mio. kr. som kompensation for den risiko, staten på-

tager sig ved at tildele garanti og et kapitalindskud til Danmarks Grønne Investeringsfond (DGIF),
som led i etableringen af Danmarks Grønne Fremtidsfond, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af de-
cember 2019. Indtægten består af 3,0 mio. kr. garantiprovision fra DGIF, mens 59,4 mio. kr. er
statens finansieringsbidrag.

DGIF tilføres en yderligere garantiramme på 6.000,0 mio. kr. og et kapitalindskud på 240,0
mio. kr., som indfases i perioden 2020-2022. Kapitalindskuddet udgør 80,0 mio. kr. årligt, og
garantiforhøjelsen udgør 2.000,0 mio. kr. årligt. De statsfinansielle risici ved at stille en statsga-
ranti samt et kapitalindskud til rådighed finansieres dels ved, at DGIF betaler en provision på 0,15
pct. af den samlede kapitaltilførsel og dels ved, at der afsættes 59,4 mio. kr. i 2020, 118,8 mio.
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kr. i 2021 og 178,2 mio. kr. årligt i 2022 og frem på § 8.33.27. Risikopræmie vedr. statsgarantier
og kapitalindskud, og beløbet overføres ved intern statslig overførsel til denne konto.

41. Evida A/S
I henhold til tekstanmærkning nr. 108 til § 40. Genudlån mv. kan finansministeren lade Evida

Holding A/S optage genudlån hos Nationalbanken. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet
ramme på 2.716,4 mio. kr. Lånene kan optages i perioden 2020-2021, og et lån kan maksimalt
løbe over en periode på 10 år. Evida Holding A/S betaler for modtagelsen af genudlån en pro-
vision til staten på 1,15 pct. af nominelt udestående.

50. Investeringsfonden for Udviklingslande
Der optages en intern statslig overførselsindtægt på 16,8 mio. kr. årligt i 2023 og frem som

kompensation for den risiko staten påtager sig ved, at yde genudlån til IFU. Der henvises til §
06.11.22. Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån for yderligere information.

51. Naviair
I henhold til tekstanmærkning nr. 109 til § 40. Genudlån mv. kan finansministeren lade Na-

viair optage genudlån hos Danmarks Nationalbank til at opfylde sit formål som fastsat i vedtæg-
terne. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme af 500,0 mio. kr. Lånene kan optages
i 2021, og et lån kan løbe over en periode på maksimalt 10 år. Naviair betaler for modtagelsen
af genudlån en provision til staten af nominelt udestående. Eventuelle tab på lånene vil blive af-
holdt på § 28. Transportministeriet uden for delloft for drift.

52. Statsgaranti til kommunale enheder i Grønland
Der optages en indtægt i 2023 på 7,0 mio. kr. som kompensation for den kreditrisiko, staten

påtager sig ved at stille en garantiramme på lån fra KommuneKredit til kommunale enheder i
Grønland på baggrund af Rammeaftalen om statsgaranti for lån optaget af grønlandske kommu-
nale enheder i KommuneKredit, som forventes indgået i efteråret 2022. Indtægten består af 3,0
mio. kr. garantiprovision fra kommunale enheder i Grønland, mens de resterende 4,0 mio. kr.
budgetteres som en udgiftsbevilling på § 7.11.78. Lån fra KommuneKredit til kommunale enheder
i Grønland og overføres ved en intern statslig overførsel til denne konto.

60. Energinet
Det følger af lov om Energinet, at finansministeren er bemyndiget til, i det omfang det anses

for hensigtsmæssigt, at dække Energinets finansieringsbehov gennem statslige genudlån. De
statslige genudlån optages inden for en ramme fastsat af klima-, energi- og forsyningsministeren
efter godkendelse af Folketingets Finansudvalg. Energinet betaler en provision, der afspejler den
kreditrisiko, som genudlånene er forbundet med.

70. SURE (EU-lån til nationale lønkompensationsordninger o.l.)
Den danske stat udsteder jf. akt. 210 af 18. juni 2020 en statsgaranti til EU-kommissionen

til et nyt EU-instrument (SURE - "Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency"),
som skal yde finansiel assistance til EU-lande til at understøtte nationale lønkompensationsord-
ninger og lignende i lyset af COVID-19-krisen. De nationale garantier skal opretholdes, indtil alle
af de af Kommissionen optagne lån er tilbagebetalt. Der er fastsat en årlig risikopræmie på 0,3
pct. af Danmarks andel af lånebeløbet under SURE. På den baggrund afsættes der 50,4 mio. kr.
for 2023 og frem, til finansiering af den kreditrisiko, der vurderes at være forbundet med at stille
statsgarantien. Midlerne overføres ved intern statslig overførsel fra § 07.11.78. Risikopræmie
vedr. statsgarantier og genudlån.
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71. Lån fra Danmarks Nationalbank til IMF (PRGT-fond)
Den danske stat udsteder jf. akt. 234 af 17 juni 2020 en statsgaranti til Danmarks National-

bank med henblik på nye supplerende lån til IMF's Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT),
som yder lavtforrentede lån til kriseramte lavindkomstlande, på 300,0 mio. SDR, svarende til ca.
2.730,0 mio. kr. Garantien vil være gældende i perioden indtil senest 2039. På den baggrund af-
sættes der 4,1 mio. kr. om året i 2021 og frem til finansiering af den kreditrisiko, der vurderes
at være forbundet med at stille statsgarantien. Midlerne overføres ved intern statslig overførsel
fra § 07.11.78. Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån.

72. Garanti til IBRD
Jf. akt. 232 af den 25. juni 2020 stiller en garanti i forbindelse med kapitaludvidelse i Den

Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (IBRD). Kapitaludvidelsen indebærer en
garantiforpligtelse på ca. 340,7 mio. USD svarende til ca. 2.400,0 mio. kr., som stilles til rådighed
for IBRD. Der er for 2023 og frem afsat 4,3 mio. kr. som kompensation for den risiko staten
påtager ved at stille en garanti. Midlerne overføres ved intern statslig overførsel fra § 06.11.22.
Risikopræmie vedr. statsgarantier.

73. Den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB)
Jf. akt. 259 af den 3. juni 2021 optages en indtægt på 34,0 mio. kr. årligt til afdækning af

finansielle risici ved garantiforpligtigelse i forbindelse med kapitaludvidelse for Den Afrikanske
Inversteringsbank (AfDB). Kapitaludvidelsen indebærer en garanti på ca. 7.900,0 mia. kr. for
ikke-betalte bidrag som stilles til rådighed for AfDB. Herudover er der afsat 1,1 mio. kr. årligt i
2022 og 2023 til en ekstra risikopræmie i forbindelse med en ekstraordinær kapitaludvidelse i
AfDB. Hvis garantien aktiveres på baggrund af ændringer i USA's kreditvurdering vil risikop-
ræmien blive forhøjet til 11,2 mio. kr. årligt. Midlerne overføres ved intern statslig overførsel fra
§ 06.11.22. Risikopræmie vedr. statsgarantier.

80. Rekapitaliseringsfond
Den danske stat etablerer jf. akt. 251 af 23. juni 2020 et nyt statsligt aktieselskab (Fonden),

som skal kunne yde rekapitalisering til visse store, samfundsbærende, danske virksomheder i form
af investeringer mod udstedelse af præferenceaktier og som udgangspunkt suppleret med teg-
ningsretter. Der indskydes 10.000,0 mio. kr. i Fonden. Til dækning af de statsfinansielle risici
ved kapitalindskuddet afsættes der en risikopræmie på 180,0 mio. kr. i 2021, 182,0 mio. kr. i 2022
og 90,0 mio. kr. i 2023. Midlerne overføres ved intern statslig overførsel fra § 07.11.78. Risi-
kopræmie vedr. statsgarantier og genudlån.

Bevillingen er på forslag til finanslov 2023 reduceret til nul fra 2023 og frem, idet Danmarks
Genopretningsfond blev endeligt opløst ved likvidation på en ekstraordinær generalforsamling d.
22. april 2022.
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Regulering af hensættelser

37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger

37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 869,3 693,7 783,3 958,5 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 913,6 888,6 887,8 936,8 - - -
10. Diskonteringsudgift vedr. til-
 sagnsordninger

Udgift ................................................... 869,3 693,7 783,3 958,5 - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 869,3 693,7 783,3 958,5 - - -
Indtægt ................................................ 913,6 888,6 887,8 936,8 - - -
25. Finansielle indtægter .................... 913,6 888,6 887,8 936,8 - - -

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 Transportministeriets 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 et beløb svarende til nutidsværdien af de fremtidige betalinger, der følger af
tilsagnet.

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).
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er oprin-

deligt optaget på finansloven for 2016 og fremstår uændret.
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.

Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen blev før-

ste gang optaget på finansloven for 2018, og fremstår uændret.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der hos de låneudstedende kreditinstitutter kan op-

kræves en garantiprovision på 0,12 pct. p.a. af hovedstolen på realkreditlån med statsgaranti på
100 pct., som udstedes til alment byggeri med statslig støtte og renoveringslån med støtte fra
Landsbyggefonden. Baggrunden for tekstanmærkningen er, at finansiering af alment byggeri med
statslig støtte og renoveringslån med støtte fra Landsbyggefonden fra og med 2018 vil blive fo-
retaget med lån, hvortil der stilles en statsgaranti på 100 pct. Tekstanmærkningen giver tillige
hjemmel til, at der kan udstedes nærmere regler for opkrævningen af garantiprovisionen. Admi-
nistrationen af ordningen varetages af Udbetaling Danmark.
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