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De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6
Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige drifts- og anlægsvirksomhed. I modsætning hertil vedrører hovedkontiene 5 og 6 det finansielle
område og balancen.

Hovedkonto 5 anvendes til registrering af renter m.v., herunder finansindtægter.
Hovedkonto 6 viser beholdningerne på regionernes balance. Aktiverne fremgår af funktionerne 6.10.01-6.42.43 og 6.58.81-6.58.87. Forpligtelserne fremgår af funktionerne
6.45.46-6.55.79 og 6.72.90. Forskellen mellem aktiver og forpligtelser fremgår af hovedfunktionen ”Egenkapital” (funktionerne 6.75.91- 6.75.99).
I forbindelse med regnskabsafslutningen foretages visse op- og nedskrivninger af statusposterne under hovedkonto 6 med modpost på balancekonto. Som eksempel kan
nævnes regulering af obligationsbeholdninger efter kursen pr. 31. december.
På hovedkonto 5 og 6 er så vidt muligt anvendt en parallel hovedfunktions- og funktionsopbygning.
Funktionerne:
5.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.
6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.
anvendes således til registrering af henholdsvis:
-

Renter af indskud i pengeinstitutter m.v. (5.10.05)
Beholdninger af indskud i pengeinstitutter m.v. (6.10.05)
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Hovedkonto 5 Renter m.v.
Hovedkonto 5 anvendes til registrering af renteindtægter og –udgifter samt kurstab og
kursgevinster samt refusion af købsmoms.
I relation til renter anvendes kun hovedart 6 og 8, således at hovedart 6 anvendes i
forbindelse med renteudgifter og kurstab og hovedart 8 i forbindelse med renteindtægter og kursgevinster. Ved registrering af indtægter og udgifter vedrørende momsrefusionsordningen anvendes dranst 2, hovedart 8.
De tre regionale hovedområders andele af regionens udgifter og indtægter vedrørende
renter overføres i forbindelse med budgetlægning og regnskabsaflæggelse fra hovedkonto 5 til hovedkonto 1 og 3, hvor beløbene debiteres ved brug af hovedart 9. På hovedkonto 5 krediteres beløbene funktion 5.90.99 ligeledes ved brug af hovedart 9.

RENTER AF LIKVIDE AKTIVER
5.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.
På denne funktion registreres renteindtægter af indskud i pengeinstitutter m.v.
Endvidere registreres her gebyrer knyttet til indskud i pengeinstitutter.
Registreringen sker på tidspunktet for tilskrivning af renter. Renter, der tilskrives senest
31. december, henføres til gammelt regnskabsår.

5.10.07
5.10.08
5.10.09
5.10.10
5.10.11

Investerings- og placeringsforeninger
Realkreditobligationer
Kommunekreditobligationer
Statsobligationer m.v.
Udenlandske obligationer

På disse funktioner registreres renteindtægter af de pågældende værdipapirer.
Registreringen sker ved betalingen. Ved køb eller anden erhvervelse af obligationer
mellem to terminer registreres eventuel betalt rente som negativ indtægtsrente ved
erhvervelsen.
Funktion 5.10.10 omfatter såvel statsobligationer som statsgældsbeviser, statslån med
variabel rente og skatkammerbeviser.
Funktion 5.10.11 omfatter forrentning af udenlandske realkredit- og statsobligationer,
som er udstedt i et EU/EØS-land, i en EU/EØS-møntenhed og noteret på en fondsbørs i
et EU/EØS-land, jf. § 6, stk. 1 i bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler og
bestyrelsesvederlag.

RENTER AF KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT
5.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol
5.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 1-4
5.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med driftsoverenskomst
5.28.19 Tilgodehavender hos kommuner og andre regioner
På disse funktioner registreres renteindtægter af de pågældende tilgodehavender.
Registreringen sker ved regningsudsendelse eller ved betaling, afhængig af forholdene
for de forskellige rentebærende fordringer - for funktion 5.28.18 dog senest i forbindelse
med registreringen af regnskabet for den selvejende institution.
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Forrentning af udlæg vedrørende det sociale område og det regionale udviklingsområde
registreres ikke på funktion 5.28.15, men på funktion 5.35.31

RENTER AF LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER
5.32.20 Pantebreve
5.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.
5.32.22 Tilgodehavender hos grundejere
5.32.23 Udlån til beboerindskud
5.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender
5.32.26 Ikke-likvide obligationer
5.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.
På disse funktioner registreres regionens renteindtægter af de pågældende langfristede
tilgodehavender, herunder aktieudbytte m.v.
Registreringen sker på terminsdato, hvad enten betaling skal ske kontant, eller renten
skal tilskrives hovedstolen (resttilgodehavendet).
Renteindtægter for deponerede beløb for lån m.v. kan - for at undgå arbitrære fordelinger - indtægtsføres på de respektive funktioner i stedet for på funktion 5.32.27. Dog skal
renteindtægter for deponerede beløb vedrørende kvalitetsfondsinvesteringer registreres
på en særskilt gruppering 930 på funktion 5.32.27.
Såfremt regionen yder tilskud til en institution m.v. til betaling af renter af et af regionen
ydet lån, er dette at betragte som rentefritagelse. Det betyder, at der ikke sker registrering af tilskud og renteindtægt.

RENTER AF UDLÆG VEDRØRENDE HOVEDKONTO 2
5.35.31 Renter af udlæg vedr. hovedkonto 2
På denne funktion registreres regionens renteindtægter og -udgifter af udlæg det sociale område. Tilgodehavender og gæld forrentes med markedsrenten.
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Registreringen sker senest ved regnskabsafslutningen, og modposteringen foregår på
hovedkonto 2.

RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER
5.50.50 Kassekreditter og byggelån

Registrering af renteudgifter og provision sker ved tilskrivning af renter i pengeinstituttet. Renter, der tilskrives senest 31. december, henføres til gammelt regnskabsår.
På funktionen registreres renten (kurstab) af certifikater og REPO-forretninger.

RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN
5.51.52 Anden gæld
Registrering af renteudgifter sker ved betaling.

RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT
5.52.54 Kommuner og andre regioner
5.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager
5.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager
5.52.59 Mellemregningskonto
5.52.61 Selvejende institutioner med driftsoverenskomst
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På disse funktioner registreres renteudgifter vedrørende de pågældende gældsposter.
På funktion 5.52.56 registreres bl.a. renter af kontante deposita og af mellemregning
med legater m.v.
Registreringen sker på forfaldstidspunkt eller ved betaling, afhængig af forholdene for
de enkelte forpligtelser; for funktion 5.52.61 dog senest i forbindelse med registrering af
regnskabet for den selvejende institution.

RENTER AF LANGFRISTET GÆLD
5.55.63 Selvejende institutioner med driftsoverenskomst
5.55.64 Stat og hypotekbank
5.55.65 Kommuner og andre regioner
5.55.66 Kommunernes Pensionsforsikring
5.55.67 Andre forsikringsselskaber
5.55.68 Realkredit
5.55.70 KommuneKredit
5.55.71 Pengeinstitutter
5.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler
5.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland
5.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor
5.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor
5.55.78 Gæld vedr. kvalitetsfondsinvesteringer
På disse funktioner registreres regionens renteudgifter vedrørende langfristet gæld,
herunder administrationsbidrag og andel af reservefonde.
Registreringen sker på terminsdato, hvad enten betaling sker samtidigt, eller renten
hensættes til betaling over en restancekonto. Foretages opkøb af obligationer, udstedt
af kommunen selv, før forfaldsdato med henblik på amortisation, registreres renteudgiften ved opkøbet. Modtagelse af renter i forbindelse med lånoptagelse mellem to renteterminer anses for negative udgiftsrenter.
På funktion 5.55.73 registreres udgifter i forbindelse med betaling af indekseringen af
optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler.
På funktion 5.55.78 er der autoriseret gruppering 929 til registrering af renteudgifter
vedrørende kvalitetsfondsprojekter.

KURSTAB OG KURSGEVINSTER
Under denne hovedfunktion registreres kurstab og kursgevinster, dog registreres kurstab i forbindelse med lånoptagelse direkte på balancekonto 6.75.99.

5.75.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt
Registreringen sker som udgangspunkt på tidspunktet for afhændelsen og beregnes
som forskellen mellem bogført værdi og afhændelsesværdi efter fradrag af handelsomkostninger, dvs. kurtage, gebyrer m.v.
Registreringen foretages under dranst 4.
Efter etableringen af Værdipapircentralen kan kursværdien af de enkelte udtrukne obli-
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gationer ikke konstateres. Dette indebærer, at en region ikke kan skelne mellem, om en
udtrukket eller afhændet obligation er erhvervet før 1. januar eller i det indeværende
regnskabsår.
Kursgevinsten ved udtrækning eller afhændelse af obligationer inden for en serie, hvorregionen pr. 31. december havde en beholdning og senere har erhvervet yderligere
obligationer, skal derfor beregnes i forhold til et vejet gennemsnit af værdien pr. 31.
december og værdien af senere erhvervede obligationer inden for den pågældende
serie.
Det bemærkes, at regioner, der ønsker at registrere kursgevinsten/-tabet i forhold til den
oprindelige købskurs frem for den regulerede kursværdi pr. 31. december, har mulighed
for at anvende følgende fremgangsmåde:
Ved afhændelse eller udtrækning af obligationer registreres forskellen mellem købsværdi (købskurs) og salgsværdi/udtrækningsværdi som kursgevinst eller kurstab på
funktion 5.75.78, og samtidig tilbageføres forskellen mellem købskurs og kursværdi pr.
foregående års 31. december som en op- eller nedskrivning over status på hovedkonto
6 med modpost på balancekonto 6.90.99.
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Samme regler gør sig gældende ved realiserede tab og gevinster i forbindelse med
afhændelse af swaps.
Jf. det i afsnit 7.0 omtalte kontinuitetsprincip, hvorefter der af hensyn til vurdering af det
kommunale regnskab ikke bør gennemføres hyppige ændringer i registreringen, vil det
være hensigtsmæssigt, at regionen beslutter at lægge sig fast på den ene af de beskrevne registreringsmåder.

REFUSION AF KØBSMOMS
5.80.95 Refusion af købsmoms
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende den statslige refusionsordning af købsmoms.
Registreringen foretages under dranst 2, hovedart 8, på efterfølgende udtømmende,
autoriserede grupperinger Til de enkelte grupperinger skal knyttes følgende bemærkninger.

Gruppering 002 Refusion af købsmoms og gruppering 003 Udgifter til købsmoms budgetlægges med lige store beløb.

Det bemærkes, at da refusionsindtægterne på gruppering 002 registreres som »negative udgifter«, vil gruppering 002 og gruppering 003 for ét bestemt regnskabsår opveje
hinanden.
Indholdet af grupperingerne 002 og 003 bestemmes af udgifterne på hovedkonto 1-4,
idet refusionsberettiget købsmoms skal opføres på gruppering 003 - og ikke på de enkelte funktioner under hovedkonto 1-4.
Vedrørende regnskabsføringen i supplementsperioden gælder følgende:
Købsmomsrefusion opgjort på grundlag af supplementsregnskabet skal - i det omfang
refusionen først udbetales efter supplementsperiodens afslutning - restanceføres i
regnskabet for foregående regnskabsår.

OVERFØRSEL TIL HOVEDKONTO 1 og 3
5.90.99 Overførsel – Renter m.v.
De regionale hovedområders andele (inkl. fælles formål og administration) af regionens
udgifter og indtægter til renter mv. overføres i forbindelse med budgetlægning og regnskabsaflæggelse fra hovedkonto 5 til hovedkonto 1 og 3, hvor beløbene debiteres ved
brug af dranst 1, art 9.1-9.4 og gruppering 730 Interne overførsler. På denne funktion
krediteres beløbene ved brug af dranst 1, art 9.7 Interne indtægter og gruppering 730
Interne overførsler. Fordelingen sker i henhold til den anførte fordelingsnøgle i afsnit
5.2.5.
Regionens renteindtægter og -udgifter vedrørende udlæg for det sociale område fordeles ikke, idet modposteringen til 5.35.31 foretages direkte på hovedkonto 2.
Renteudgiften på funktion 5.55.73 fordeles forlods til funktionerne 1.80.61 og 3.80.71
før fordeling af de samlede renteudgifter på hovedkonto 5.

