årsredovisning 2007
finansinspektionen

VI ÖVERVAKAR FINANSMARKNADEN
Finansinspektionen (FI) är en myndighet som över
vakar företagen på finansmarknaden. Vi arbetar för
att det finansiella systemet ska fungera väl med stabila
företag och ett gott konsumentskydd.
Vår vision
• Vårt förebyggande arbete motverkar att finansiella
kriser uppstår i marknaden.
• Företag och konsumenter har tillgång till ett brett
utbud av tjänster med tydliga villkor på en effektiv
och väl fungerande finansiell marknad.
• Finansmarknadens aktörer ser oss som en myndig
het dit man vänder sig för vägledning.

n FI har tillsyn över
n 3 700 svenska finansiella
företag
n 400 utländska finansiella
företag med verksamhet
i Sverige
n informationsgivningen
från 300 börsbolag

Innehåll årsredovisning 2007
deL 1 presentation 3 GD har ordet 4 Konsumentskydd 6 Systemstabilitet 8 Konkurrenskraft 10 Medarbetare
DEL 2 ÅTERRAPPORTERING samt
DEL 3 ÅRET I SIFFROR, återfinns på vår webbplats www.fi.se
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FI – en av den
finansiella
marknadens aktörer
Under 2007 har FI fortsatt växa såväl
i ansvar som i storlek, och har snart dub
belt så stor kostym som när jag tillträdde
för fem år sedan. Men vi är fortsatt små
i förhållande till den marknad vi över
vakar. Svenska finansföretag har en fram
trädande roll i Norden och Baltikum och
FI har ett betydande internationellt
ansvar. Detta innebär att FI sannolikt
måste växa ännu mer.

Vår egen konkurrenskraft
Utöver våra ökade resurser har vi också
fått bättre muskler i den nya lagstift
ningen som bygger på en gemensam euro
peisk finansmarknad. Det faktum att vårt
mandat nu är starkare och större gör att
vi idag möts av stor respekt. Samtidigt
skruvas förväntningarna på oss upp vilket
gör att vi måste bli ännu bättre. Det
finansiella kapitalet är flyktigt och finan
siella tjänster lättrörliga. En effektiv och
kompetent tillsynsmyndighet är därför en
konkurrensfaktor att räkna med för varje
finansmarknad. Jag kan stolt konstatera
att vi har de kortaste handläggnings
tiderna i Norden. Viktiga utmaningar
framöver är att uppnå en effektiv regle
ring och att vässa vår tillsyn ytterligare.

med vårt budskap. Men för att hålla det tempo som marknaden idag förväntar sig av oss
så måste vi sannolikt marknadsanpassa våra löner alternativt överrekrytera personal.

Starkare konsumenter
Kunder som är välinformerade, aktiva och kunniga lägger grunden för en väl fungerande
finansmarknad. Utbildning och information kan i hög grad främja en utveckling med låga
kostnader och hög effektivitet, till nytta för såväl hushållen som för den totala ekonomin.
FI har från dessa utgångspunkter arbetat med att kartlägga hushållens ekonomiska för
måga och identifiera brister i konsumentskyddet på det finansiella området. FI har påbör
jat en satsning på utbildning i privatekonomi som kommer att drivas vidare under 2008.

Starka finansföretag
Våra attraktiva
medarbetare
Det glädjande är att vår satsning på våra
medarbetare och ledare har gett så goda
resultat. Idag anses det vara en stark
merit att ha arbetat hos oss. Detta driver
i och för sig på vår personalomsättning,
vilket leder till tempoförluster. Men i
förlängningen blir fortsatta karriärer
utanför FI ett kvitto på att vi har lyckats
med att visa finanssektorn värdet och
vikten av vår kompetens. Våra tidigare
medarbetare blir våra ambassadörer
i finanssektorn där de bidrar till att nå ut
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De svenska finansföretagen har hittills stått starka i den kredit- och likviditetsoro som
spritt sig under andra halvåret 2007. Som en del av ett globalt finansiellt system måste vi
vara extra vaksamma och alerta. Den osäkerhet och nervositet som präglar de finansiella
marknaderna kommer sannolikt att påverka förhållandena framöver och innebär att FI
står inför ett mycket intensivt år.
Vi har ju finanssveriges mest spännande uppdrag, vilket är svårt, stimulerande, arbetsamt
och utvecklande – men aldrig långtråkigt!

Ingrid Bonde
Generaldirektör



Nya regler skyddar småspararna

Sedan november 2007 skyddas småspararna av nya regler som gäller investeringar i aktier, fonder och obligationer. Kraven på att företagen ska
ge småspararna lättbegriplig information om avgifter och risker har skärpts. Företagen måste genomföra kundernas affärer på bästa möjliga sätt.
Oskar Ode, finansinspektör, granskar fondbolagens information till spararna.

Kunniga konsumenter och kompetenta företag
är en del av
konsumenternas vardag. En genomsnitt
lig dag köper hushållen fonder för 150
miljoner kronor, gör fler än tre miljoner
betalningar med olika betal- och kredit
kort, köper försäkringsskydd för 80 mil
joner kronor, får 220 miljoner kronor
från pensionsbolagen och ökar sina skul
der med mer än 500 miljoner kronor.

kräver att företagen ger kunderna korrekt och begriplig information om kostnader och
risker. Vi bevakar också att företagen har tillräcklig finansiell styrka, kompetens och
integritet så att kundernas pengar inte äventyras.

Konsumentens eget ansvar

Prioriteringar och tips

Konsumenterna ansvarar själva för sina
beslut. Vi arbetar för att konsumenterna
ska ha möjlighet att ta bra beslut. Det

Vi arbetar för att utveckla och förbättra regler och övervakning på konsumentområdet.
Eftersom det finns närmare 3 700 finansiella företag som tillsammans har en relation
med i princip alla vuxna medborgare i landet, kan vi inte bevaka hur företagen agerar
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Att företagen har ordning och reda i sin verksamhet och ger god information är nödvändigt
– men inte tillräckligt. Det är också nödvändigt att kunderna kan ta till sig informationen.
Eftersom hushållen ställs inför alltfler komplicerade finansiella beslut finns ett behov att
förbättra kunskapsnivån hos framför allt småspararen. Vi har därför påbörjat ett arbete
för att höja hushållens kunskaper om privatekonomi.
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konsumentskydd

i alla dessa kontakter. Vår tillsyn måste
bygga på en kombination av tydliga prio
riteringar, uppmärksamhet på tendenser
i marknaden, på tips från allmänhet,
media och myndigheter. Viktig informa
tion får vi också från konsumentbyråerna
på bank- och försäkringsområdet. Vi
graderar årligen alla produkter efter hur
riskfyllda de är och hur många konsumen
ter som berörs.

större undersökningar har medarbetare på FI i rollen som kund granskat företagens
tjänster. Arbetssättet har gjort det möjligt för oss att få en tydlig bild av hur företagen
bemöter kunderna, och om de följer lagar och regler.

Är dina pengar säkra?
Vi analyserar den finansiella information som företagen skickar in till oss för att hitta
tecken på om företag riskerar att få finansiella problem och småspararnas pengar äventy
ras. Ett exempel på en sådan analys är trafikljuset där pensionsbolag ska testa hur för
ändringar i räntor och aktiekurser påverkar deras balansräkningar. Det hjälper oss att
tidigt upptäcka företag som tar för stora risker med pensionsspararnas pengar.

FI som kund
Vi gör både stickprov och bredare under
sökningar. Under 2007 undersökte vi
exempelvis ordning och reda hos 678
försäkringsmäklare och värdering av
fonder hos 30 fondbolag. Vi granskade
pensionsbesked från 47 försäkringsbolag,
rådgivningen på 40 bankkontor, och han
teringen av spararnas internetkonton hos
35 banker.
Våra undersökningar utgår från konsu
mentens situation och perspektiv. I tre

På www.konsumenternas.se hittar du
jämförelser av priser och villkor för
finansiella tjänster.
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Kunniga konsumenter Vi anser att kunniga konsumenter stärker konsument
skyddet. FI har inlett ett arbete med att driva frågan om utbildning och information för
småsparare i samverkan med myndigheter, konsumentbyråerna och finansbranschen.
Vi arbetar för fler pris- och villkorsjämföresler, tydligare pensionsbesked och utformar
för närvarande ett utbildningsmaterial i privatekonomi för ungdomar och vuxna. Vi
kommer att fortsätta att prioritera vanliga sparprodukter, granskningar av företagens
rådgivning, samt öka bevakningen av utländska företag med svenska kunder. Samtliga
insatser ska utvärderas i en årlig enkät till småspararna.

Goda råd?
Enhetschef Helena Pettersson
bevakar företagens rådgivning.



Dubaibörsen och Nasdaq till Sverige

Finansmarknadernas globalisering fick under 2007 en tydlig illustration genom buden från Dubaibörsen och amerikanska Nasdaq på den nordiska
börsen, OMX. Vår roll var dels att granska buden mot bakgrund av vårt nya ansvar när det gäller större ägarförändringar i noterade bolag,
dels att säkerställa de nya ägarnas vandel och seriositet. Både Dubaibörsen och Nasdaq godkändes som ägare under hösten. Elina Yrgård
ansvarade för prövningen.

Stabila svenska banker i internationell turbulens
systemet
har sedan ett antal år präglats av
mycket stabila förhållanden. Goda
intäkter i hägnet av en gynnsam allmän
konjunktur och mycket låga kreditför
luster har lagt grunden för starka finan
siella företag.
De t svensk a f inansiel l a

Kreditrisker i Baltikum
De fyra stora bankkoncernerna har haft
en hög lönsamhet under året. Men FI
bevakar särskilt de växande kreditris
kerna i de baltiska staterna, där två av
de svenska storbankerna numera har en
relativt stor del av sin verksamhet. FI har
täta kontakter med de baltiska syster
myndigheterna kring dessa frågor.



Osäkra amerikanska bolån
Den finansiella oro som sedan sommaren 2007 satt sin prägel på de internationella
finansmarknaderna initierades av problemen i den amerikanska marknaden för
bostadslån. FI kunde snabbt konstatera att de svenska bankerna hade mycket margi
nella exponeringar mot tillgångar som direkt påverkats av oron. Med dagens internatio
naliserade finansmarknader drabbas dock alla aktörer åtminstone indirekt, och FI
bevakar de större bankernas positioner och risker i ljuset av den internationella oron.
Låga räntor och stigande bostadpriser har lett till en kraftig ökning av svenska bolån
under senare år. Det innebär växande risker för vissa hushåll om räntorna skulle öka
eller arbetslösheten stiga. Däremot är riskerna för bankerna begränsade.

Nya regler stärker banker
Sverige och FI har från första början aktivt medverkat till att utveckla det nya inter
nationella regelverk för kapitalkrav som brukar benämnas Basel 2. Syftet är att förbättra
stabiliteten i banksystemet framför allt genom att göra kraven på hur mycket kapital
företagen måste hålla för att kunna stå emot oväntade påfrestningar, bättre anpassade till
de faktiska riskerna. De nya reglerna trädde i kraft 2007 och berör 270 svenska finans
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systemstabilitet

företag; förutom banker även kredit
marknadsbolag och värdepappersbolag.
De svenska bankerna utformade tidigt
egna modeller för beräkning av kapital
behovet, modeller som FI granskat och
godkänt. Förberedelserna inför de nya
reglerna har överhuvudtaget bidragit till
att utveckla och förbättra riskhantering
och styrning, inte minst i de mindre
finansföretagen.

Vi prioriterar efter risk
FI kan som tillsynsmyndighet inte stän
digt bevaka varje enskilt företag, tjänst,
produkt eller risk. FI måste prioritera de
fall och de aspekter som är viktigast för
finanssektorns stabilitet, effektivitet och
förtroende. FI klassificerar företag efter
en riskbedömning för att säkerställa att
prioriteringar görs på ett genomtänkt och
konsekvent sätt.

VIKTEN AV STYRNING OCH KONTROLL I september 2007 beslutade FI att rikta en
varning, förenad med en straffavgift, till investementbanken Carnegie mot bakgrund av
omfattande brister i styrning och kontroll i bolaget. Om ett företag – som dessutom är
en viktig aktör på finansmarknaden – ger felaktig information om sitt resultat, inte
följer viktiga regler och dessutom utsätter sig för stora okontrollerade risker, skadar
detta hela marknaden.
Om FI inte hade reagerat kraftfullt skulle det ha signalerat att reglerna när det gäller
styrning och kontroll inte behöver följas och att kringgående av regler därmed i praktiken
blir ett acceptabelt konkurrensmedel. I förlängningen är det inte svårt att se direkta
risker både för stabiliteten och för konsumenterna. Ingripandet kan alltså ses som en
kraftig markering av vikten av att vårda finansmarknadens förtroende.

Vi granskar att de svenska pensionsbolagen
är stabila och uppfyller sina åtaganden mot
spararna. Mona Risberg, finansinspektör,
deltar i den bevakningen.

Vår nya bevakning av
noterade bolag
Till följd av nya EG-regler har FI på senare
år fått allt fler och allt mer omfattande
uppgifter som berör effektivitet och infor
mation på marknaden. Vi bevakar därför
informationsgivningen från 300 noterade
bolag utanför finanssektorn. Vi ansvarar
för att på www.fi.se publicera information
om börsnoterade bolag som därmed blir
tillgänglig för investerare i alla EESländer. Det handlar bland annat om
prospekt, större förändringar av aktie
innehav och finansiella rapporter.

Finansinspektionen



www.fi.se – service, information och nyheter

Webben är vår främsta informationskanal: antal besök på webben har på fem år ökat från 300 000 till en miljon 2007. Här finns våra regler,
diarieförda ärenden, statistik, undersökningsrapporter, insynshandel, börsinformation, sanktioner och remissvar. Alltmer översätts också till engelska
och målet är att den engelska webben ska utökas kraftigt under 2008. Tomas Tolonen är webbredaktör.

Sverige – en attraktiv finansplats
F inansinspek t ionen sk a sk apa goda förutsättningar för att bedriva finansiell verk
samhet i såväl Sverige som Östersjöområdet. Livskraftiga, innovativa företag i Sverige
och i vår närhet gynnar kunder och samhället i stort.

Sverige konkurrerar med andra länder om att attrahera finansföretag att etablera sig
i landet. För att Sverige ska framstå som en attraktiv marknad måste FI vara bättre
än våra systermyndigheter i kompetens, kvalitet, effektivitet och service.

Snabbast i Norden
Vi arbetar därför ständigt med att stärka vår konkurrenskraft genom att förbättra våra
tjänster till företagen. Sedan ett antal år tillbaka erbjuder vi exempelvis snabbast hand
läggningstider i Norden. Nya företag ska få tillstånd snabbt och inom utsatt tid utan att
vi ger avkall på kvaliteten. Vi har under 2007 uppfyllt målet att 90 procent av alla drygt
6 000 tillståndsärenden ska avgöras i tid.
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Hög kvalitet på flera områden
Effektivare med e-tjänster
Vi fortsätter att satsa på interaktiva
lösningar för en bättre tillgänglighet
och service. E-tjänsterna innebär
också att vi uppnår en större effekti
vitet i arbetet. Följande e-tjänster
har utvecklats under de senaste åren:
– Anmälan av insynshandel
– Rapportering av finansiella data
varje kvartal
– Ansökan om tillstånd för försäkrings
förmedlare
– Ansökan och publicering av pro
spekt.
Under 2007 utvecklades
– vår börsdatabas på webben där
noterade bolag ska rapportera viktig
information till marknaden
– e -tjänsten för större förändringar av
aktieinnehav ska rapporteras till
FI, som sedan sprider informationen,
flaggning, till marknaden
– e-tjänsten för rapportering av
värdepappershandel.

Vi är särskilt stolta över att vi var först i Europa med att möjliggöra sänkta kapitalkrav
för bankerna genom att tidigt godkänna deras riskmodeller. Vi bidrog genom det stresstest
som vi kallar för trafikljuset till att svenska försäkringsbolag idag är bland de bäst rustade
i Europa. Vi har också tagit initiativ till att utforma enhetliga rapporteringsstrukturer för
all värdepappershandel i Norden/Baltikum. Dessa åtgärder har definitivt bidragit till att
stärka svenska finansföretags konkurrenskraft.

Vi vill lyfta blicken
Vi anser att det finns anledning att utvärdera vilken form av reglering som på sikt kan ge
bättre förutsättningar för en effektiv tillsyn som kan bidra till stabilitet i det finansiella
systemet och ett gott konsumentskydd. Samtidigt ska våra regler bidra till att stärka
Sveriges konkurrenskraft. Vi arbetar därför med att utveckla ett principbaserat regelverk
för finansmarknaden. Som en motvikt till EU:s detaljreglering vill vi lyfta blicken och
fundera över vilka principer som ska vägleda företagen i deras verksamhet och oss i vår
tillsyn. Vi planerar komma med förslag till hur detta kan införlivas i Sverige under 2008.

Rätt regler Suzanna Zeitoun,
regelanalytiker, identifierar behovet
av regler och dess konsekvenser för
finansmarknaden.

Vi strävar systematiskt efter att öka
andelen företag som använder våra
e-tjänster.

Finansinspektionen



Vi tror på korsbefruktning

Vi tror på korsbefruktning med finansbranschen. Därför rekryterar vi medvetet medarbetare från näringslivet. Alltfler högkvalificerade personer
söker sig till FI. Carl-Henrik Wigren rekryterades från ett riskkapitalbolag till att arbeta med prospekt på FI.

Utmaning i finanssektorns centrum
n Medelåldern på FI
är 43 år
n Andel kvinnor
på myndigheten är
58 procent
n Andel kvinnliga chefer
är 50 procent

Attraktiva medarbetare
Finansinspektionens centrala roll på finansmarknaden och möjligheten till professionell
utveckling här gör att många vill arbeta hos oss. Men myntet har också en baksida.
Den expertis och kompetens som våra anställda bygger upp, gör att vi förlorar framför
allt specialister till betydligt högre löner i finansbranschen. Vi måste möta detta på ett
systematiskt sätt, och det är vår största utmaning framöver på detta område.

Frihet under ansvar
Arbetsglädje och prestation stimuleras genom att vi ger våra medarbetare inflytande
över inriktningen på sitt arbete och ansvar för resultatet. Medarbetarskap är ett viktigt
begrepp hos oss – det är viktigt att varje individ tar sitt ansvar och att vi som arbetsgi
vare uppmuntrar var och en att bidra med sin kompetens. Vi stödjer detta genom utbild
ning och individuell lönesättning. Detta arbete har föranlett att vi har nominerats till
årets employer branding företag.
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Gott ledarskap
Vi vet vad vi vill uppnå med vårt ledarskap och har strukturer för att åstadkomma det.
Alla chefer genomgår en grundutbildning, och vi följer upp med handledning och individu
ell coachning. Våra årliga medarbetarundersökningar visar att vår målmedvetna satsning
på gott ledarskap har gett resultat.

I allmänhetens tjänst
Attityden bland många yngre på arbetsmarknaden är att de vill bidra till samhällsnyttan.
Många som söker sig till FI gör det därför att de ser betydelsen av en välfungerande
finansiell sektor för allas vår välfärd. Vi för en livaktig diskussion om avvägningen mellan
statliga ingripanden och branschens eget ansvar. Vår uppgift är också att ge företagen
god service och en bra vägledning. Vi har självklart småspararnas bästa för ögonen i våra
olika undersökningar.

Internationell karriär Svenska FI har blivit en internationell aktör till följd av
finansmarknaden globalisering. Vi bevakar utländska företag i Sverige och svenska före
tag utomlands. Vi deltar också aktivt i EU-arbetet, främst i de samarbetskommittéer
under Kommissionen på bank-, försäkrings- och värdepappersområdet.

Charlotta Carlberg, enhetschef,
rekryterades från
försäkringsbranschen.

Finansinspektionen
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Uppdrag OCH SAMMANFATTNING
■ Finansinspektionen är en central förvaltningsmyndighet
med ansvar för tillsynen över finansiella marknader, marknadsplatser och företag. Våra mål är:

■ Att bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system.
■ Att bidra till konsumentskyddet inom det finansiella systemet.

■ FI har tillsyn över 3700 finansiella företag.
■ FI:s tillsyn omfattar även delvis 400 utländska företag
med verksamhet i Sverige
■ FI övervakar också informationsgivningen från 300
börsbolag

■
■
■
■
■

Banker och kreditmarknadsföretag
Försäkringsbolag
Värdepappersbolag och fondbolag
Börser, auktoriserade marknadsplatser och clearingorganisationer
Försäkringsförmedlare, understödsföreningar och kreatursföreningar

SAMMANFATTANDE RESULTAT
■ Återrapporteringskrav: Lämna en samlad bedömning av
om myndigheten uppfyllt målen för verksamhetsområdet.

Regleringsbrevets mål i sammandrag

Resultat

ÖVERGRIPANDE

Målen uppfyllda
Genom riskanalyser, undersökningar och väl utarbetade riskprioriteringar inom såväl området
för systemstabilitet som för konsumentskyddet, samt särskilda föreberedelser för finansiell
utbildning och information.

FI ska bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt
system. FI ska bidra till konsumentskyddet inom det finansiella systemet.

Tillsyn
Finansiellt och operativt stabila företag med väl fungerande intern kontroll och sund balans mellan kapital och
risker.

Målen till större delen uppfyllda
Genom fler företagskontakter och undersökningar för ökad synlighet och påverkan. Samlade
kapitalbedömningar i banker och värdepappersbolag samt fördjupad riskanalys, gör att FI
generellt bedömer sektorns finansiella stabilitet och internkontroll som god trots vissa konstaterade brister.

Företagens åtaganden gentemot kunder ska kunna
uppfyllas

Målet uppfyllt
Åtaganden gentemot kunder har genomgående infriats. Banker och försäkringsbolag redovisar
överlag redovisat god finansiell styrka.

Väl genomlysta produkter och finansiella tjänster med
relevanta villkor, presenterade på ett rättvisande sätt

Målet till större delen uppfyllt
Genom undersökningsverksamheten och uppföljningen av hur företag och emittenter följer
gällande regler om rättvisande finansiell information och riskinformation. Alltjämt är dock
tillsynens omfattning begränsad

Motverka förtroendeproblem , samt att den finansiella
sektorn används för oegentligheter och brottsliga syften

Målet uppfyllt
Genom löpande uppföljning av regelefterlevnaden och ett ökat antal sanktioner. FI har samverkat med andra ansvariga myndigheter för att motverka penningtvätt och andra ekonomiska
brott.

Tillstånd och anmälningar

Målet uppfyllt
Tydlig information och effektiva interna rutiner har hållit handläggningstiderna nere . Målsättningen för FI:s serviceåtagande har uppnåtts.
Kraven på kostnadseffektiv hantering med bibehållen kvalitet har tillgodosetts

Handläggningen av tillstånds- och anmälningsärenden ska
hålla hög kvalitet, vara snabb och kostnadseffektiv

Övrigt
Medverka till att goda förutsättningar finns för att bedriva
finansiell verksam het i såväl Sverige som Östersjöområdet,
till nytta för både konsumenter och företag
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Målet uppfyllt
Genom nära samverkan och löpande dialog mellan FI och finansbranschens organisationer bl.a.
om ny regelgivning.
Tydliga serviceåtaganden och konkurrenskraftiga handläggningstider för tillståndsärenden.
Omfattande samarbete med utländska tillsynsmyndigheter för tillsynen av större koncerner med
utlandsverksamheter.
Ökat fokus på konsumentskyddsfrågor för att främja konsumenternas tillit och förtroende för
finansplatsen.

Finansinspektionen

organisation och ledning
■ Finansinspektionens verksamhet delas in i fyra verksamhetsgrenar
• Tillsyn
• Regelgivning
• Tillstånd och anmälningar
• Statistik
Verksamhetsgrenen Tillsyn består av två huvudinriktningar: stabilitetstillsyn med inriktning
på företagens finansiella styrka och hantering av risker och marknadstillsyn med inriktning på
marknadsaktörernas uppförande, information till kunder, övervakning av handeln samt åtgärder mot ekonomiska brott och penningtvätt.
Verksamhetsgrenen Regelgivning består av myndighetens arbete med föreskrifter och allmänna råd.
Verksamhetsgrenen Tillstånd och anmälningar omfattar auktorisationer och övriga tillstånd.
Verksamhetsgrenen Statistik omfattar myndighetens ansvar för den officiella statistiken på det
finansiella området.
■ På myndigheten finns ca 260 tjänster. Personalomsättning i slutet av året medförde vissa
vakanser, vilket innebar att 243 tjänster var tillsatta vid utgången av 2007. (Antalet anställda var under 2007 i medeltal 226) Ingrid Bonde är generaldirektör. FI har en styrelse med
fullt ansvar. Bengt Westerberg är styrelseordförande. Styrelsen bestod under 2007 av nio
ledamöter, utsedda av regeringen, samt två personalrepresentanter.
Styrelsens sammansättning samt styrelsearvoden under 2007
Styrelseledamöter1

Arvoden

Bengt Westerberg, ordförande

80 000 kr

Kathrin Flossing, vice ordförande

50 000 kr

Anna-Karin Celsing

40 000 kr

Kent Eriksson

32 640 kr

Birgitta Johansson-Hedberg

40 000 kr

Adriana Lender

40 000 kr

Lennart Nilsson

40 000 kr

Lars Nyberg
Gustaf Sjöberg

0 kr
40 000 kr

Utöver styrelseledamöterna deltar två personalrepresentanter i styrelsens sammanträden.
Lön till generaldirektören uppgick under 2007 till 1 240 800 kronor.
Ledande befattningshavares och styrelseledamöters övriga uppdrag

Ingrid Bonde är styrelseordförande i S:t Eriks Ögonsjukhus AB, styrelseledamot i Riksgäldskontoret, styrelseledamot i Posten AB samt styrelseledamot i SNS och Studieförbundet
Näringsliv och Samhälle.
Bengt Westerberg är styrelseordförande i Institutet för framtidsstudier, Sveriges Författarfond, SPI Service AB, Cirkör AB, Patientförsäkringsföreningen (ej myndighet eller AB), samt
Linköpings universitet.
Kathrin Flossing är ordförande i Kriminalvårdsnämnden och ledamot i Nämnden för klarspråk.
Birgitta Johansson-Hedberg är styrelseordförande i Umeå Universitet och Vinnova, styrelsedamot i Fortum, Sveaskog, NAXS, Botniabanan, A-banan samt ordförande i Vägverket Konsult
Konsultråd.
Lennart Nilsson är styrelseordförande i AP Fastigheter AB, Exportkredit-nämnden samt ledamot av styrelsen i Apotekets Pensionsstiftelse.

1) Från och med 2008 består styrelsen av följande ledamöter: Bengt Westerberg, ordförande, Kathrin Flossing, vice ordförande, Anna-Karin Celsing, Birgitta Johansson-Hedberg, Lennart Nilsson, Lars Nyberg,
Gustaf Sjöberg, Ingrid Bonde

Finansinspektionen
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Kostnader och finansiering
■ FI:s huvudsakliga finansiering sker via anslag från
statsbudgeten och uppgick för året till 187,9 miljoner kr.
FI tar i sin tur ut avgifter2 från företagen under tillsyn
till samma nivå som anslaget och levererar dessa medel
till statsbudgeten. Vid ingången av 2007 hade FI ett
anslagssparande som översteg den generellt godkända
nivån om tre procent av anslaget, men genom ett särskilt
regeringsbeslut fick FI möjligheten att disponera hela
anslagssparandet om 10,8 miljoner kr. Vid utgången av
2007 redovisar FI ett underskott på totalt 3,4 miljoner
kr, för de anslagsfinansierade verksamhetsgrenarna, vilket
har sin förklaring i strategisk personalplanering samt
åtgärder för en framtida reducering av vissa IT-relaterade
kostnader.
■ FI finansieras även av avgifter för prövning av tillstånd
och anmälningar3, vilka FI sedan 2004 själv disponerar.
Dessa avgiftsintäkter uppgick för verksamhetsåret 2007
till 36,7 miljoner kr. FI kan fritt spara de medel som
krävs för att finansiera kostnader för den handläggning
som senare ska utföras, vilket också skett inför verksamheten 2008.
■ FI har under flera år fått allt vidare ansvarsområden
och samtidigt erhållit mer resurser för att hantera detta.
Under överblickbar tid fortsätter denna utveckling, men
för att det inte ska uppstå obalans mellan FI:s ansvarsområde och resurserna för att lösa uppgiften behöver FI även
framgent betydande resursförstärkningar.

Tabell 1. Verksamhetens kostnader per verksamhetsgren, TKR, löpande priser.
Verksamhetsgren

2007

Andel %

2006

Andel %

2005

Andel %

161 343

63

131 485

57

118 612

59

Regelgivning

41 207

16

44 092

19

37 529

19

Tillstånd och anmälningar

43 158

17

44 537

19

32 880

16

Statistik

10 261

4

12 421

5

12 255

6

Summa

255 969

100

232 535

100

201 276

100

1 594		

1 237		

1 183

257 563		

233 772		

202 459

Tillsyn

Kanslifunktion BFN och IGN
Totalt

Tabell 2. Verksamhetens intäkter exklusive anslag per verksamhetsgren, tkr, löpande priser.
Verksamhetsgren
Tillsyn
Regelgivning
Tillstånd och anmälningar
Statistik
Summa
Kanslifunktion BFN och IGN
Totalt

2007

Andel %

2006

Andel %

2005

Andel %

10 182

20

4 930

9

4 246

12

17

0

240

0

106

0

39 657

80

52 744

91

30 852

88

0

0

7

0

5

0

49 856

100

57 921

100

35 210

100

1 534		

1 381		

1 096

51 390		

59 302		

36 306

Tillsyn
■ Återrapporteringskrav: Redovisa antalet avslutade
tillsynsärenden, nedlagd arbetstid på dessa, fördelade på
riskkategori, samt principerna för hur tillsynen prioriterats
mellan företag av olika storlek och riskkategori. Redovisningen ska innehålla en jämförelse med motsvarande
uppgifter för tidigare år.

Tabell 3. Antal avslutade undersökningsärenden
Aktivitet

2007

Fördeln %

2006

2005

Undersökningar, Kategori I

39

10

57

42

Undersökningar, Kategori II

111

28

102

71

Undersökningar, Kategori III

173

44

302

Undersökningar, Kategori IV

61

16

32

6

2

390

100

Övriga undersökningar
Summa undersökningar

493

113

Tabell 4. Undersökningsärenden – FI:s nedlagda tid, timmar
Aktivitet

2007

Fördeln %

2006

2005

Undersökningar, Kategori I

15 368

42

12 683

14 904

Undersökningar, Kategori II

11 334

31

9 984

8 405

Undersökningar, Kategori III

9 035

25

10 400

3 667

Undersökningar, kategori IV

715

2

721

180

36 452

100

33 788

27 156

Summa timmar

FI införde 2006 ett produktklassificeringssystem, som identifierar tillsynsbehov av olika finansiella tjänster och produkter efter risk. Detta tillsammans med FI:s företagsklassificering, som
identifierar tillsynsbehovet av företag efter risk, har legat till grund för FI:s tillsynsaktiviteter.
Företag i kategori 1 är viktiga för stabiliteten i det finansiella systemet. Företag i kategori IV
undersöks endast av FI om vi får indikationer på problem. Dessa företag är, bland andra, små
kreatursföreningar.

2) Enligt förordning (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av FI:s verksamhet, ersätts från och
med 1 jan 2008 av förordning (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av FI:s verksamhet.
3) Enligt förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos FI.
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■ Återrapporteringskrav: Redovisa antalet temaundersökningar och vilka initiativ som tagits med anledning
av dessa.

Undersökning

åtgärd

1. Regelefterlevnad med fokus på koncerninterna exponeringar

FI ska bevaka att bolagen ser över sina rutiner för detta.

2. Skuldtäckning i försäkringsföretag

Fi konstaterade en del mindre avvikelser från regler och rekommendationer vad gäller rutinerna för skuldtäckningsregister. Föreskrifter omarbetas tillföljs av ny lagstiftning och kommer
samtidigt att göras tydligare.

3. Återförsäkring

Återkommande undersökning för att kontrollera bl a ratingen av använda återförsäkringsbolag.
FI konstaterade att försäkringslösningarna var tillfredsställande och följer detta löpande.

4. Reservsättning skadeförsäkring

Fokus på skadebehandlingsreserven i syfte att kontrollera driftskostnadernas täckning i skadehanteringen, samt att kontrollera om reserverna är tillräckliga. Av FI gjorda påpekanden har
åtgärdats.

5. Kartläggning av hedgefonder och private equity i bankoch försäkringsverksamhet Rapport 2007:13

Investeringarna är små. De hotar inte stabiliteten i det finansiella systemet. Undersökningen
visade på möjliga brister hos pensionsbolag att mäta sina risker. Ökad fokus i tillsynen kommer
att riktas mot detta.

6. Undersökning av internetbanker Rapport 2007:10

Kartläggning av brottsliga angrepp mot internetbanker som visade att omfattningen är begränsad (åtta miljoner kronor totalt i Sverige 2006). Uppföljning planeras till hösten 2008.

7. Kartläggning av större bankers exponeringar mot
kommersiella fastigheter.

De större bankernas exponering mot kommersiella fastigheter är betydande. Kartläggningen
kommer att följas upp med platsundersökningar under 2008.

8. Kreditrisker i försäkringsföretag.

Begränsade risker. Inga ytterligare åtgärder.

9. Fondbolagens informationsgivning Rapport 2007:6

Resultatet av undersökningen, som visade att 13 av 18 granskade fondbolag erbjuder faktablad
till sina kunder, kommer att ingå som underlag i den genomgång av föreskrifter om information
till pensionssparare som FI påbörjat.

10. Pensionsbolagens värdebesked Rapport 2007:19

FI uppmanar bolagen att intensifiera arbetet med begripliga värdebesked. Resultatet av undersökningen kommer att ingå som underlag i den genomgång av föreskrifter om information till
pensionssparare som FI påbörjat. FI deltar även i ett arbete med Försäkringskassan (FK) för
att sträva mot enhetliga termer inom pensionsområdet och övrig försäkring samt också i FK:s
och PPM:s initiativ Pensionsrådet.

11. Försäkringsbolagens hantering av trafikskador
Rapport 2007: 18

FI kommer att genomföra fördjupade undersökningar av enskilda bolag för att klarlägga om
bolagens rutiner för skaderegleringen är i linje med god försäkringsstandard.

12. Standardvillkor för finanstjänster Rapport 2007:15

FI och KOV diskuterar om en ökad användning av branschövergripande standardavtal kan öka
konsumentens möjligheter att jämföra produkter och producenter.
Lärdomar från undersökingen har använts i FI:s konsumentsatsning.

13. Ordning och reda? Rapport 2007:3

Granskning av 678 försäkringsförmedlare
Undersökningen ledde till att 30 företag blev sanktionerade.
FI:s samarbete med branschföreningen har ökat.

Finansinspektionen
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■ Återrapporteringskrav: Redovisa antalet beslutade
sanktionsavgifter och andra sanktioner. Redovisningen ska
delas upp på respektive lag.

Antal beslutade sanktioner uppdelade på respektive lag
Sanktion

Lag

Kommentar

229 avgiftsbeslut

Lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa
innehav av finansiella instrument

42 beslut har
överklagats

11 beslut om avgift för försenad
rapportering.

Försäkringsrörelselagen
(1982:713)

1 beslut har överklagats

Totalt 30 beslut varav
– 9 förelägganden
– 10 anmärkningar
– 1 varningar
– 8 varningar med straffavgift
– 2 återkallelse av tillstånd

Lagen (2005:405) om försäkringsförmedling

3 beslut har överklagats

2 beslut varav
– 1 varning med straffavgift
– 1 återkallelse av tillstånd

Lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Båda besluten har
överklagats

1 beslut om avgift.

Lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument

Beslutet har
överklagats

Totalt 16 beslut varav

Lagen (2004:297) om bankoch finansieringsrörelse

– 14 beslut om avgift för sen rapportering
– 1 beslut om anmärkning med straffavgift
– 1 varning med straffavgift
4 föreläggande att upphöra med
inlåningsverksamhet

Lagen (2004:299) om
inlåningsverksamhet

Samtliga beslut har
överklagats

1 beslut om avgift för försenad rapportering Lagen (2004:297) om bankoch finansieringsrörelse
tillsammans med lagen
(2006:1371 om kapitaltäckning och stora exponeringar)
Tabell 5. Avgifter enligt 20 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument, tkr
Avgifter

2007

2006

2005

7 188

6 446

16 125

Återrapporteringskrav: För åren 2005–2007 redovisa i vilken omfattning beslut av Finansinspektionen har överklagats och i vilken utsträckning de överklagade besluten har ändrats.
Tabell 6. Sanktioner som har överklagats samt resultat

År

Antal

Andel*

Resultat

2005 59

31 %

4 ärenden är ännu ej avgjorda
45 ärenden har domstol fastställt FI:s beslut (43 beslut enligt lagen
om anmälningsavgift för innehav av vissa finansiella instrument samt
1 beslut enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse)
9 ärenden har domstol gjort delvis ändring
1 ärende har återförvisats till FI – fråga om rättidsprövning

2006 81

21 %

7 ärenden är ännu ej avgjorda
63 ärende har domstol fastställt FI:s beslut
9 ärenden har domstol gjort delvis ändring
2 ärende har FI avvisat överklagandet

2007 53

18 %

42 ärenden är ännu ej avgjorda
10 ärenden har domstol fastställt FI:s beslut (lagen om anmälnings
avgift för innehav av vissa finansiella instrument)
1 ärende har domstol gjort delvis ändring – sänkt avgiften från
15 000 kr till 10 000 kr (lagen om anmälningsavgift för innehav av
vissa finansiella instrument)

* Andel av det totala antalet sanktioner
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■ Återrapporteringskrav: Redovisa hur tillsynen har
bedrivits för att i ett tidigt skede kunna identifiera
livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor med för hög
finansiell risk och en analys av tillsynsmetodens effektivitet.

■ Trafikljusmodellen ger en god indikation på bolagens exponering mot finansiella risker.
Rapporteringen används för att upptäckta avvikelser och trender hos bolagen. Modellen, som
har använts sedan 2005, är ett effektivt verktyg i tillsynsprocessen. Den utvecklades under
2007 till att omfatta flera risker och flera kategorier försäkringsföretag.

■ Återrapporteringskrav: Redovisa en bedömning av hur
företagens placeringsriktlinjer har förändrats till följd av
genomförandet av tjänstepensionsdirektivet.

■ Ändringarna innebär inte alltid en faktisk förändring. 12 av 21 granskade bolag uppger
att ändringarna har påverkat riskhanteringen, organisationen eller riskuppföljningen. Hos 8
av 21 avspeglar ändringarna endast hur de får placera tillgångarna.
■ Bedömningen har redovisats i bilaga 1 till rapport Finanssektorns stabilitet 2007:16

■ Återrapporteringskrav: Redovisa en bedömning av
företagens rådgivning, information och klagomålshantering gentemot kunderna. Redovisningen ska särskilt
uppmärksamma hur kraven på en god information och
genomlysning tillgodoses på fond- respektive försäkringsmarknaden.

■ FI har identifierat en rad områden där företagen sannolikt brister i samband med rådgivningen till konsumenten. FI kommer därför att gå vidare med detta.
■ Den som vill köpa andelar i en fond ska alltid erbjudas ett faktablad om fonden. Fakta
bladet ska innehålla en lättbegriplig sammanfattning av den information som behövs för att
kunna bedöma fonden. FI har undersökt i vilken utsträckning 18 fondbolag faktiskt erbjuder
faktabladet. Fem av bolagen misslyckas med att ge korrekt information till blivande fond
sparare.
■ Pensionsbolagens värdebesked till pensionsspararna är fortfarande otydliga enligt en
undersökning av 47 pensionsbolag. Värdebeskeden till spararna har förbättrats något sedan
FI:s undersökning 2006, men ännu saknar bolagen gemensamma försäkringsord för att
underlätta förståelsen av värdebeskeden.
■ FI har inte granskat klagomålshanteringen närmare.
■ FI redovisar i rapporterna 2007:3, 2007:5, 2007:6, 2007:19 bedömningar av företagens
rådgivning, information och klagomålshantering. En mer generell bedömning görs i rapporten
Konsumentskyddet på finansmarknaden 2007:9.

■ Återrapporteringskrav: Redovisa de initiativ som tagits
för att motverka intressekonflikter och förtroendeproblem
inom den finansiella sektorn, t.ex. i livförsäkringsbolag
och värdepappersinstitut.

■ FI har genomfört ett flertal undersökningar på området för att uppmärksamma företagen
på deras ansvar för detta och för att säkerställa att ansvaret tas.
• FI har granskat hur värdepappersinstitut och emittenter följer reglerna för emissioner och
nyintroduktioner. Särskilt kontrollerades hur företagen identifierar och hanterar eventuella
intressekonflikter. Resultatet redovisades i rapporten 2007:12.
• Intressekonflikter på obligationsmarknaden redovisades i rapporten 2007:14
• Intressekonflikter kring finansiell rådgivning redovisades i rapport 2007:5
• Arbetet med de nya värdepappersreglerna handlade till stor del om att hantera intresse
konflikter och förtroendeproblem.
• FI har påbörjat en undersökning om intressekonflikter i livförsäkringsbolag, vilken beräknas
vara klar första halvåret 2008. Undersökningens huvudfokus är intressekonflikter inom
kapitalförvaltningen. Dnr 07-11168
Se även sid. 4–5 del 1.

■ Återrapporteringskrav: Redovisa insatser som gjorts
för att förhindra att det finansiella systemet används
i brottsliga syften med avseende på regelefterlevnad,
tillsynsmetoder och samverkansformer. Insatser för att
säkerställa efterlevnaden av lagen (2005:377) om straff
för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument ska redovisas. Antalet ärenden som överlämnats till
Ekobrottsmyndigheten under åren 2004 – 2007 ska också
redovisas.

■ Det finns brister hos svenska banker i efterlevnaden av EG-gemensamma regler som syftar
till att spåra penningtvätt och finansiering av terrorism. Det kan försvåra utredningsarbetet
för de europeiska polismyndigheterna. Anledningen tycks vara bristande kunskap om reglerna, och brister i systemstöd. De svenska bankerna tar emot många betalningar från utländska banker som inte heller de uppfyller kraven.
■ I rapport 2007:21 redovisas en granskning av bankernas rutiner för att motverka penningtvätt. FI kommer att fortsätta informationsinsatserna om de relativt nya EU-gemensamma reglerna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. FI planerar
också återkommande undersökningar framöver.
En undersökning av sms-låneföretagens rutiner för att identifiera sina kunder redovisades i
rapport 2008:1. Undersökningen resulterade i skärpta rutiner hos berörda företag.
Samarbetet med Ekobrottsmyndigheten fungerar väl när det gäller övervakningen av marknadsmissbruk.
Tabell 7. Ärenden anmälda till ebm
Ärenden

2007

2006

2005

2004

Insider

113

60

19

15

57

33

6

1

170

93

25

19

Otillbörlig marknadspåverkan
Summa
Tabell 8. FI:s nedlagda tid på undersökningar, timmar
Utredningar
Insider
Otillbörlig marknadspåverkan
Summa

Finansinspektionen

2007

2006

2005

129

1 523

2 111

60

726

503

189

2 249

2 614
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Regelgivning
■ Återrapporteringskrav: Redogöra för hur regelgivningen bidragit till stabiliteten i de finansiella företagen
och ett gott konsumentskydd.

■ Regelgivningen har fokuserat på nya EG-direktiv som trätt i kraft under året. Nya kapitaltäckningsregler har införts. Detta har stor betydelse för att säkerställa en god finansiell stabilitet i företagen. Nya föreskrifter om ägar- och ledningsprövning tar också sikte på företagens
stabilitet genom att säkerställa ledningens och styrelsens kompetens och lämplighet.
Nya EG-regler som syftar till att stärka konsumentens position har införts i svensk rätt under
året. Reglerna innebär såväl ökade informationskrav för noterade bolag, värdepappersbolag,
börser och handelsplattformar som nya uppföranderegler för framför allt värdepappersbolag.

■ Återrapporteringskrav: Redogöra för hur regelgivningsprocessen drivs mot bakgrund av den ökade delegeringen som ny lagstiftning i vissa fall medger.

■ Den nya lagstiftningen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden medger att
Finansinspektionen delegerar vissa uppgifter till Aktiemarknadsnämnden. Möjligheten har
utnyttjats fullt ut genom att Finansinspektionen i föreskrifter (FFFS 2006:4) delegerat beslutanderätten i vissa frågor om budplikt och försvarsåtgärder till nämnden. Ett avtal har träffats med Börsen. Finansinspektionen har under andra tertialet utvärderat delegationen och
har funnit att ordningen fungerat tillfredsställande.

■ Återrapporteringskrav: Redogöra för hur informationsförmedling till berörda görs i samband med regeländringar.

■ FI arbetar med olika typer av insatser för att förbättra informationsgivningen till berörda
företag och konsumenter:
• Externa referensgrupper vid regeländringar för att tidigt få branschens synpunkter.
• Informationsseminarier för företagen i samband med större regeländringar som samtliga går
ut på remiss.
• Behovs- och konsekvensanalyser i samband med arbetet med nya eller ändrade regler. Analyserna bifogas de extern remisserna och publiceras på www.fi.se
• Vägledningar publiceras på www.fi.se för att tydliggöra innebörden av nya regler och hur lag
och annan författning kan tolkas.

■ Återrapporteringskrav: Redovisa resultatet av insatserna för att säkerställa en så likformig tolkning som
möjligt av de nya kapitaltäckningsreglerna inom EU.

■ I arbetet med att godkänna storbankernas interna riskklassificeringsmodeller har vi
samarbetet med de nordiska, tyska och baltiska tillsynsmyndigheterna. Som samordnande
hemlandsmyndighet har vi tagit ledningen för att granska och harmonisera kraven. Dessa
synpunkter har vi också förmedlat till den europeiska banktillsynskommitttén.

■ Återrapporteringskrav: Redogöra för hur arbetet med
att införa nya regler bedrivits, hur existerande regler
förenklats samt uppgifter om nya, ändrade föreskrifter
och allmänna råd.

■ FI:s process för framtagande av nya eller ändrade författningar har setts över för att
säkerställa att likformiga rutiner i författningsarbetet. Detta borgar för god kvalitet och att
endast nödvändiga regler införs.
Sedan 2007 följer FI också mer konsekvent upp regelprojekt för att säkerställa att processen
följs. I samband med större regeländringar, exempelvis direktivet om marknader för finansiella instrument, har FI utnyttjat dessa tillfällen till att förbättra regelverkets struktur genom att föra samman ett antal mindre författningar till färre men mer heltäckande författningar.
FI har inlett arbetet med principbaserad reglering som ska genomföras under 2008.
Tabell 9. Regelgivning, antal författningar
Regelgivning

2007

2006

2005

Nya föreskrifter och/eller allmänna råd

27

21

35

(varav ändringsförfattningar)

14

13

13

Upphävda föreskrifter och/eller allmänna råd

23

5

37

4

16

–2

Summa förändring

■ Återrapporteringskrav: Redogöra för hur regeringens
mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen har beaktats i samband med regelgivningen.
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■ FI har bistått Nutek i arbetet med att beräkna de administrativa kostnaderna inom den
finansiella sektorn med anledning av offentlig reglering.
■ En översyn har gjorts av all kvantitativ inrapportering. En inte obetydlig del av inrapporteringskraven kan tas bort. Genomförandet av ändringarna är planerade till 2008, med ett
ikraftträdande 2009.
■ De minsta försäkringsföretagen har fått möjlighet att tillämpa en förenklad redovisning.
FI har under året hanterat dessa dispensansökningar.
■ En översyn av de äldsta författningarna påbörjades 2007. Möjligheten att upphäva vissa
författningar begränsas dock av en del ”ska-bemyndiganden”, främst på försäkringsområdet.
■ För att förenkla för företagen har FI beslutat att en och samma författning endast får
ändras en gång per år. Detta gäller framför allt inrapporteringsföreskrifter då ändringar kan
innebära stora kostnader för företagen. Antalet grundförfattningar är nu nere i 82 st.

Finansinspektionen

Tillstånd och anmälningar
■ Återrapporteringskrav: Redovisa i vilken utsträckning
kvalitet och kostnadseffektivitet förbättrats i förhållande
till tidigare år, samt hur stor andel av ärendena som
handläggs inom fastställda tidsramar.

■ Företagens kontaktpersoner har under 2007 gett oss betyget 4,1 på en femgradig skala
(3,9 för 1006, för 2005 finns ingen uppgift). Kontaktpersoner tycker att informationen på
webbplatsen är tillräcklig, att handläggningstiderna är tillfredsställande och att besluten är
enkla och tydliga.
Tabell 10. Uppfyllelsegrad av FI:s serviceåtagande
Åtagande

Uppfyllelsegrad (%)
2007

2006

2005

2004

Ärendehandläggning inom utsatt tid

90

91

91

95

Handläggare inom en vecka

86

90

92

93

■ Vårt serviceåtagande är att klara nio av tio ärenden inom den utlovade handläggningstiden.
2007 uppfyllde vi detta.
■ De avgifter som vi tar ut för olika tillståndsärenden enligt förordning 2001:911, sänktes
generellt för i stort sett samtliga avgiftsklasser den 1 februari 2007. Dessutom bidrog kortare
handläggningstider till att ansökningar om försäkringsförmedling, vissa prospekt och ändringar
av bolagsordningar flyttades till en lägre avgiftsklass.
■ FI har under året kortat handläggningstiderna i serviceåtagandet för auktorisationer från
180 till 150 dagar och godkännande av fondbestämmelser för nya värdepappersfonder från 60
till 30 dagar. Detta för att säkerställa att vi är ledande bland tillsynsmyndigheterna i Norden
vad gäller handläggningen av tillståndsärenden.
■ Återrapporteringskrav: Redovisa uppgifter om genomsnittliga handläggningstider för olika tillstånds- och
anmälningsärenden samt totala antalet nedlagda arbetstimmar för sådana ärenden. Jämförelse ska göras med
motsvarande uppgifter 2004 – 2006.

■ Antalet tillståndärenden ökade mellan 2006 och 2007 och ligger nu på den högsta nivån
sedan 2004. Trots det sjönk den genomsnittliga handläggningstiden mellan 2006 och 2007.
Ärendegruppens notifieringar av gränsöverskridande verksamhet i Sverige är den enskilt
största ärendegruppen. Handläggningstiden för dessa ärenden har sjunkit från 24 dagar 2006
till 20 dagar 2007 trots ökade ärendemängder.

Tabell 11. Antal inkomna tillståndsärenden
Inkomna ärenden

2007

2006

2005

2004

Inklusive prospekt

6 119

4 748

5 616

4 951

Exklusive prospekt

5 860

4 499

3 095

3 071

Tabell 12. Genomsnittlig handläggningstid, vissa ärendetyper, dagar
Tillstånds- och Anmäl-		
ningsärenden
2007

Antal avgjorda
ärenden 2007

2006

2005

51

131

37

44

47

122

142

162

176

160

Bolagsordn./stadgar

52

129

36

37

42

Dispenser

40

117

57

36

46

Fondbestämmelser-nya

45

62

57

90

129

Fondbestämmelser-ändr.

42

444

35

51

40

Kapitaltäckning

43

43

73

58

37

Utvidgad verksamhet

63

75

82

109

111

Försäkringsförmedling

25

183

27

18

23

Prospekt/warranter

22

270

18

5

4

Gränsöverskr. I utlandet

25

159

27

36

25

Gränsöverskr i Sverige

20

1 892

24

17

22

Ledningsprövning

21

461

24

24

38

Ägarprövning
Aukt/oktroj/konc

2004

Kommentar: Övriga avgjorda ärenden uppgick till 1 283 stycken. Totalt avgjordes 5 391 ärenden under 2007.

Finansinspektionen
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Tabell 13. Total genomsnittlig handläggningstid, dagar
Total genomsnittlig handläggningstid

2007

2006

2005

2004

Inklusive prospekt

29

31

21

25

Exklusive prospekt

29

32

34

37

2004 och 2005 var prospektgranskningen begränsad.

Tabell 14. Verksamhetsgren tillstånd och anmälningar, timmar
Tillstånd och anmälningar
Tillstånds- och anmälningsärenden

2007

2006

2005

2004

35 936

42 140

29 045

19 913

Övrigt4

5 605

7 193

5 549

1 413

Summa

41 541

49 333

34 594

21 326

■ Återrapporteringskrav: Redovisa på vilket sätt kunskap som erhålls i samband med prövning av tillståndsoch anmälningsärenden används för att effektivisera
tillsynen.

■ Auktorisationsprövningar sker i samarbete mellan jurister och inspektörer för att säkra
kunskapsöverföringen. FI har som mål att genomföra uppföljningar av nya auktorisationer
inom ett år från beviljandet och även dessa ska ske i samarbete mellan jurister och inspektörer.
■ Granskningarna av bankernas interna modeller för beräkning av kapitalkrav har varit en
mycket omfattande uppgift för FI. Ca 15.000 timmar har lagts på detta sedan sommaren
2005. Granskningen har givit FI betydligt bättre kunskap om bankernas portföljsammansättning, risktänkande och internkontroll.
Detta tillsammans med ett stort antal kontaktpersoner i bankerna gör att tillsynen underlättas
främst gällande kredit- och operativ risk. Kunskapen som byggts upp har dessutom varit en
viktig förutsättning för tillsynen av bolagens riskhantering.
Bankernas välutvecklade riskklassificering och rapportering utgör också en grund för att effektivt kunna följa riskutvecklingen i kreditportföljerna.

■ Återrapporteringskrav: Redovisa avgiftsuttaget enligt
förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av
ärenden hos Finansinspektionen. Redovisningen ska innehålla en analys av kostnadstäckningsgraden.

Tabell 15. Intäkter per ärendetyp (TKR)
Ärendetyp
Oljecertifikat
Aktier och andelar

2007

2006

2005

30

41

49

142

147

218

Ägarprövning

1 191

698

468

Auktorisation/Koncession/Oktroj

8 000

9 700

6 781

371

148

162

Ändring i bolagsordning

956

2 316

1 567

Dispenser

479

827

162

Godkännande av nya fondbestämmelser

1 651

1 138

1 523

Godkännande av ändring i fondbestämmelser

2 434

1 290

1 199

Beståndsöverlåtelser

Kapitaltäckning
Utvidgat tillstånd att bedriva verksamhet
Försäkringsförmedlare
Prospekt
Sammanläggning och delning av fonder

708

38

262

3 531

786

1 030

867

9 971

1 993

7 559

11 142

5 979

185

222

28

Försäkringsförmedlare – fondandelar

1 028

31

161

Gränsöverskridande verksamhet i utlandet

1 005

968

878

836

726

387

Gränsöverskridande verksamhet i Sverige

1 160

1 679

1 186

Ledningsprövning

2 240

1 842

1 411

969

654

669

64

100

103

190

300

14 020

1 084

221

2 246

Andra tillståndsärenden

Inlånings-, & annan finansiell verksamhet, valutav
Andra anmälningsärenden
Prövning av modeller för kreditrisker
Prövning av modeller för operativa risker
Undantag från korttidshandelsförbudet
Övriga intäkter inom avgiftsfinansierad verksamhet
Summa exkl periodiseringar
Periodiseringar
Summa inkl periodiseringar

35

23

29

1 443

735

107

38 157

45 744

42 616

1 500

7 000

–12 000

39 657

52 744

30 616

Tabellkommentar:
Regeringen beslutade om en generell avgiftssänkning på 9 % för prövning av ärenden enligt
förordning (2001:911). Avgiften för vissa ärendeslag, bland annat prospekt, sänktes utöver
9 %. De nya avgifterna började gälla den 1 februari 2007.
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Totalt blev intäkterna för prövning av ärenden betydligt lägre under 2007 jämfört med 2006.
Det beror på att alla försäkringsförmedlare var tvungna att söka nya tillstånd år 2006, enligt ny
lagstiftning. Nya regler för prospekt som innebar en utökad granskning var skäl till högre avgifter
för prospektgranskning. Båda dessa regeländringar gav höga avgiftsintäkter år 2006.
Den 1 november 2007 trädde den nya lagen om värdepappersmarknaden i kraft. Den är orsaken till att ärendetyperna ”Utvidgat tillstånd att bedriva verksamhet” och ”försäkringsförmedlare – fondandelar” gav ökade intäkter under år 2007.
Tabell 16. Kostnadstäckningsgrad verksamhetsgrenen tillstånd och anmälningar 2007, TKR
2007

2006

2005

2004

Intäkter

38 157

45 744

42 616

23 909

Intäkter, periodiserade

+1 500

+7 000

–12 000

–

Summa intäkter

39 657

52 744

30 616

23 909

Kostnader

43 322

44 537

32 880

24 293

Över-/ underskott

–3 665

8 207

–2 264

–384

92

118

93

98

Kostnadstäckningsgrad %

■ Målet är att uppnå en kostnadstäckningsgrad på 100 %. Ett enskilt år måste kostnadstäckningsgraden få variera. Kostnadstäckningsgraden för år 2007 blev 92 %. FI har över den
senaste treårsperioden redovisat en kostnadstäckningsgrad på nära 100%.
■ Under hösten 2006 konstaterade FI att kostnadstäckningsgraden låg över 100 % och prognosen var att detta skulle fortsätta om inga korrigerande åtgärder sattes in. FI föreslog
därför regeringen en avgiftssänkning för tillstånd och anmälningar, vilken beslutades av
regeringen och trädde i kraft per den 1 februari 2007.

Statistik
■ Återrapporteringskrav: Redovisa hur uppgiften att
ansvara för och utveckla den officiella statistiken inom
finansmarknadsområdet har fullföljts.

■ FI ansvarar för den officiella finansmarknadsstatistiken. SCB sköter enligt avtal produktionen av statistik. Från och med första kvartalet 2007 omfattar detta avtal även statistiken
på försäkringsområdet. Nyordningen innebär en renodling och effektivisering av arbetet.
Riksbanken omfattas också av samarbetet på statistikområdet. SCB, Riksbanken och FI
träffas regelbundet för genomgång av för respektive myndighet viktiga frågor.
■ Enligt det nya avtalet mellan FI och SCB ska också ett råd inrättas bestående av kvalificerade användare av finansmarknadsstatistiken. Rådets uppgift är bl.a. att lämna synpunkter
på utformningen, kvaliteten och identifiera utvecklingsbehov av statistiken. Rådet ska också
fungera som stöd för FI i utvärderingen av hur SCB fullföljer sitt uppdrag från kvalitetssynpunkt.
■ Kostnaderna för den officiella finansmarknadsstatistiken uppgick under året till 10,3
miljoner kronor varav 9,7 miljoner kronor avser ersättning till SCB enligt avtal.

Finansiell verksamhet i Sverige och i Östersjöområdet
■ Återrapporteringskrav: Redovisa hur målet har beaktats i tillsynen, regelgivningen och tillståndsgivningen
samt genom övriga insatser.

Se redovisning under avsnittet Konkurrenskraft, del 1.

Ekonomisk säkerhet
■ Återrapporteringskrav: Inom verksamhetsgrenen
Krisberedskapsförmåga redovisa ovanstående förmågor
enligt skalan;
• god förmåga,
• i huvudsak god förmåga men med vissa brister,
• viss, men bristfällig,
• förmåga respektive ingen/mycket bristfällig förmåga.
■ Redovisningens bedömningar skall göras gentemot de
risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys och gentemot de omvärldsexempel som Krisberedskapsmyndigheten har tagit fram. Gränssättande faktorer
inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt påverkar
förmågan att hantera allvarliga störningar skall redovisas,
liksom alternativa sätt att säkerställa att den nytta som
verksamheten normalt tillhandahåller kan levereras på annat
sätt, om inte den ordinarie verksamheten kan bedrivas. Uppföljningen skall redovisa vilka effekter genomförda åtgärder
och verksamheter haft på förmågorna. I de fall utfallet, i
effekt- eller kostnadstermer, väsentligt skiljer sig från planen
skall detta kommenteras och motiveras. Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och
effekterna dessa haft på förmågorna skall särredovisas.

Finansinspektionen

■ FI har fortsatt arbetet med det privatoffentligt samverkansprojekt som inleddes i september 2005 och som finansieras av Krisberedskapsmyndigheten. Under året har en övning
genomförts som omfattade drygt 30 företag och ca 1 000 personer. Därtill har har FI genomfört en gemensam övning med Riksbanken och Finansdepartementet samt en gemensam
övning med Norden och Baltikum.
■ Finansinspektionen har god eller i huvudsak god förmåga med vissa brister att hantera de
risker som identifierats i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys samt gentemot de omvärldsexempel som Krisberedskapsmyndigheten tagit fram. De gränssättande faktorer som
kan påverka myndighetens förmåga att hantera allvarliga störningar är tillgången till diesel
vid långvariga elavbrott samt olycka eller terrorangrepp med radioaktiva ämnen.
■ Finansinspektionen har använt ca 8,7 miljoner kronor av de totalt utnyttjade ca 9,9 miljoner kronor från Krisberedskapsmyndigheten, för att driva samverkansprojekt, genomföra
övningar och investeringar i andras anläggningar för att stärka krisberedskapen.
■ Finansinspektionens personal har under 2007 arbetat ca 600 timmar med insatser inom
verksamhetsgren krisberedskapsförmåga.
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Övriga återrapporteringskrav
■ Återrapporteringskrav: Redovisa avgiftsuttaget enligt
förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet fördelat på de
olika företagsgrupperna, övriga företag och myndigheter
avseende den senaste treårsperioden.

Tabell 17. Årliga avgifter fördelade på företagsgrupper, övriga företag och myndigheter, TKR
2007

2006

2005

Banker

Företag

63 341

50 817

75 613

Kreditmarknadsbolag inkl mellanhandsinstitut

18 172

21 865

3 050

1 042

838

626

300

445

–

–

10

10

Finansiella institut
Inlåningsföretag
7:E AP-fonden
Börs & Clearing

8 960

4 359

1 921

18 034

14 779

14 580

20

0

0

13 313

10 293

9 372

2 046

1 953

1 245

Rikstäckande skadebolag

24 068

14 809

13 135

Lokala försäkringsbolag

3 562

6 032

348

32 064

30 319

40 765

688

–

–

Understödsföreningar

1 962

7 330

5 725

Försäkringsförmedlare

6 126

5 117

10 488

Värdepappersbolag
Utländska värdepappersbolag
Fondbolag
Utländska fondbolag

Rikstäckande livbolag
Pensionsstiftelser

Utländska försäkringsbolag

–

20

20

PPM

–

213

10

156

83

–

193 854

169 282

176 908

Företag med tillstånd för säkerställda obligationer
Summa

■ Tabellkommentar: Avgiftsuttaget ska på lång sikt motsvara kostnader finansierade med
anslag. Ett enskilt år kan avgiftsuttaget variera jämfört med anslag/kostnader redovisade
mot anslag. Detta beror på att debiteringen av avgifterna görs utifrån preliminära siffror. Om
avgiftsuttaget ett år varit för högt har företagsgruppen detta tillgodo nästkommande år. Ett
högt tillgodohavande vid utgången av ett år kan vara förklaringen till ett lågt avgiftsuttag
nästkommande år.
■ Höjda anslag leder till högre avgift per företagsgrupp. Avgifternas fördelning mellan
företagsgrupperna speglar de kostnader, till största delen nedlagd tid, som FI har för respektive grupp.
■ Pensionsstiftelserna har sedan år 2006 stått under FI:s tillsyn och fakturerades tillsynsavgifter för första gången år 2007 – årets avgifter avser åren 2006 och 2007.
■ Under 2008 kommer de årliga avgifterna att tas ut enligt förordningen (2007:1135) om
årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet. Antalet avgiftsgrupper är
färre i den nya förordningen och den avgiftstrappa som gett en rabatt till företag med stora
balansomslutningar har slopats.

■ Återrapporteringskrav: Redovisa utfallet av samarbetet med Konsumentverket till följd av samrådsskyldigheten myndigheterna emellan.

■ FI och KOV har utarbetat en processbeskrivning för det löpande samarbetet. Samråd kring
olika konsumentundersökningar har redovisats i rapporterna 2007:9, 2007:15, 2007:20.

■ Återrapporteringskrav: Redovisa de insatser och
initiativ som FI vidtagit som företrädare för staten i
styrelserna för Konsumenternas Bank- o finansbyrå och
Konsumenternas Försäkringsbyrå.

■ FI har, i syfte att göra byråerna mera synliga externt, föreslagit en budgetökning på
1,5 miljoner kr per byrå.

■ Återrapporteringskrav: Redovisa erfarenheter och
kostnader för att införa det IT-baserade systemet för
transaktionsrapportering.

■ Projektet drevs på initiativ av och under ledning av FI som ett samarbetsprojekt tillsammans med övriga nordiska tillsynsmyndigheter och tillsynsmyndigheten i Litauen. Alla länder
i samarbetet hade ett transaktionsrapporteringssystem i drift när den nya lagen trädde i kraft
1 november. Projektet har haft regelbundna referensgruppsmöten med i huvudsak Fondhandlarföreningen. Projektet har löpande anpassats till det europeiska harmoniseringsarbete som
pågick under implementeringen av direktivet.
■ Kostnaderna uppgick 2007 till 12,8 miljoner kronor och 2006 till 4,8 miljoner kronor.
Utvecklingsarbetet fortsätter under 08.
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■ Återrapporteringskrav: Redovisa vilka internationella
överenskommelser som har träffats mellan Finansinspektionen och andra tillsynsmyndigheter inom EES med anledning av de nya bestämmelserna om tillsyn över finansiella konglomerat och vad överenskommelserna avser.

■ Såväl den europeiska tillsynskommittén (CEBS) som den europeiska arbetsgruppen för
finansiella kongomerat (IWCFC) arbetar med att få fram avtal som alla länder kan använda.
Inom CEBS har man tagit fram något som kallas templates of written procedure, vilket
innebär förslag på hur avtal mellan länder på banksidan ska se ut. Inom IWCFC finns det
planer på att ta fram ett Master Mou för finansiella konglomerat, som bygger på det arbete
som lagts ned på denna fråga i CEBS.
■ Med hänsyn till den redovisade bakgrunden har vi avvaktat europaarbetet. Vi har avtal
med de de nordiska och baltiska länderna för de stora bankerna samt med OMX och Sampo.
För de vi bedömt vara konglomerat pågår en uppdatering av dessa avtal för att anpassa dem
till konglomeratstillsynen.
■ FI saknar fortfarande ett avtal med den internationella samarbetsorganisationen IOSCO.

■ Återrapporteringskrav: Redovisa utfallet av det mellan
FI och länsstyrelsen delade tillsynsansvaret för pensionsstiftelser som följer av de nya tjänstepensionsreglerna.

■ FI upprättar ett avtal med varje länsstyrelse där det finns en pensionsstiftelse som kräver
gemensam tillsyn. Avtalen reglerar frågor av både administrativ- och tillsynskaraktär. FI och
länsstyrelserna har bildat en samarbetsgrupp för att behandla tillsynsfrågor.

■ Återrapporteringskrav: Redovisa utgiftsprognoser för
2007—2010 vid nedan angivna tidpunkter. Varje prognos
skall kommenteras i förhållande till tidigare prognostillfälle, i förhållande till budgeten samt till utfallet för
2006. Prognoserna lämnas till regeringen och i Hermes,
det senare enligt instruktioner från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas den 23 januari, 7 mars, 2
maj, 2 augusti, samt den 30 oktober 2007.

■ Utgiftsprognoser redovisade. Dnr 07-625

Organisationsstyrning
■ Återrapporteringskrav: Redovisa genomförda insatser
för att säkerställa effektiv samordning inom myndigheten
bl a avseende uppgifter som begärs in av företagen i samband med tillsyn samt tillstånd och anmälningar.

■ Formerna och samordningen av för intern kommunikation och kunskapsdelning har utvecklats. FI eftersträvar också användarvänliga IT-system för detta ändamål.

■ Återrapporteringskrav: Redovisa genomförda insatser
för att med stöd av informationstekniken förbättra service och information.

■ Se redovisning sid 8–9 (Konkurrenskraft)

■ Återrapporteringskrav: Redogöra för utfall av myndighetens lokalbyte vad gäller kostnader och påverkan på
den löpande verksamheten. En jämförelse med tidigare
lokaler ska lämnas vad gäller kostnader per arbetsplats.

Tabell 18. Totalt antal besök på webbplatsen
Besök

2007

2006

2005

996 968

798 662

578 241

■ FI tecknade i juni 2006 avtal med Fabege om att hyra kontorslokaler vid Brunnsgatan 3.
Kontraktet avser totalt 5.600 kvm och löper under tiden april 2007–mars 2013. Inflyttning
skedde under maj 2007.
■ Konceptet på Brunnsgatan bygger på öppna, effektiva kontorsytor med god standard.
Jämfört med tidigare lokaler vid Sveavägen har FI vunnit i kapacitet. De nya lokalerna är
dimensionerade för att klara drygt 300 arbetsplatser mot tidigare 265 platser.
■ Genom placeringen i bästa, centrala läge i City och en effektiv planering av den inre miljön
och av tillgängliga ytor har projektet bäddat för goda verksamhetsförutsättningar för FI
framöver. Bashyran med tillägg (för el, kyla/värme) är visserligen något högre än jämförbar
hyra för tidigare lokaler. Räknat som nyckeltal per arbetsplats har hyran dock minskat.
Hyresuppgifter, 2007
Norrtull, Sveavägen
Total yta, kvm
Bashyra per år, tkr
Bashyra per arbetsplats, tkr
Antal arbetsplatser

City , Brunnsgatan

5 600

5 600

17 100

19 000

65

59

265

320

■ Flyttprojektets totala kostnader har FI summerat till 7 894 tkr, varav merparten 6 217 tkr
orsakades av bytet av lokaler och flytt av samtliga verksamheter och funktioner, inklusive
myndighetens datahall. I totalen ingår även 820 tkr som är investeringar kopplade till att
antalet arbetsplatser har utökats (möbler och inventarier). Högre ambitionsnivåer för bl.a.
säkerhetslösningar och passagesystem vid Brunnsgatan har kostat 850 tkr.
■ Sammantaget kostnadsförde FI 4 122 tkr under budgetåret 2007. Resterande belopp
svarar mot investeringar, som successivt kommer att belasta anslag och budget framöver.
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■ Ekonomistyrningsverkets riktlinjer för årsredovisningar och budgetunderlag.

Intern och extern rörlighet
■ Att många medarbetare har en attraktiv kompetens på marknaden har varit tydligt under
2007. 16,8 % har lämnat FI för välbetalda arbeten inom den finansiella branschen. FI motverkar detta sedan flera år genom ett strukturerat arbete med premier för extraordinära
arbetsinsatser.
■ En av åtgärderna för att behålla medarbetarna är att på olika sätt stimulera till intern
rörlighet och på så sätt tillgodose behovet av utveckling i arbetet och erbjuda befordran.
Under 2007 har den interna rörligheten ökat från 7 % 2006 till 8,9 %.
Tabell 19. Intern rörlighet, procent
Intern rörlighet

2007

2006

2005

8,9

7,0

13,0

2007

2006

2005

16,8

10,0

11,0

Tabell 20. Extern rörlighet, procent
Extern rörlighet

Sjukfrånvaro 2007
■ Sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som föregående år. 53 procent av våra anställda har inte haft någon sjukdag under året. Genom ett nära samarbete med företagshälsovården och andra aktörer förebygger vi sjukdom och främjar en god livsstil.
■ Vårt mål är att ingen sjukfrånvaro ska vara relaterad till brister i arbetsmiljö eller arbetsförhållanden.
Tabell 21. Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda arbetstiden.
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2007

2006

2005

Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda arbetstiden

3,7

3,9

4,8

Andelen av total sjukfrånvaro som har varat sammanhängande i en
period om 60 kalenderdagar eller mer

78,1

59,3

57,2

Sjukfrånvaro för kvinnor i förhållande till den sammanlagda ordinarie
arbetstiden för kvinnor

5,6

6,3

7,4

Sjukfrånvaro för män i förhållande till den sammanlagda ordinarie
arbetstiden för män

1,2

1,0

1,8

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre i förhållande till den
sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen

1,1

3,8

6,2

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30 – 49 år i förhållande till den
sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen

3,0

3,1

5,6

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre i förhållande till den
sammanlagda ordinarie arbetstiden för den åldersgruppen

7,0

5,9

3,1

Finansinspektionen

Uppdrag
uppdrag

redovisning

1. Redovisa de initiativ som Finansinspektionen tagit för att utveckla myndighetens verksamhet med
anledning av de rekommendationer som lämnats av Riksrevisionen i rapporten om Konsumentskyddet
inom det finansiella området — Fungerar tillsynen? (RiR 2006:12). Redovisning lämnas senast den 10
augusti 2007.

Rapport 2007:9 dnr 07-4828

2. Redovisa en analys av möjligheterna att genom undersökningar bland konsumenter kartlägga konsumenternas synpunkter avseende konsumentvägledning, statens stöd till konsumenter inom det finansiella
området och om Finansinspektionens roll inom konsumentskyddsområdet. Uppdraget skall redovisas
efter samråd med Konsumentverket. Redovisning lämnas senast den 31 augusti 2007.

Rapport 2007:9 dnr 07-4828

3. Redovisa hur arbetet bedrivs med att bättre möta efterfrågan inom verksamhetsgrenen Tillstånd och
anmälningar, utan att verksamheten inom övriga verksamhetsgrenar påverkas negativt. Redovisning
lämnas senast den 18 maj 2007.

Dnr 07-4314

4. Redovisa förslag till justeringar av bestämmelserna i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet med anledning av ny och planerad lagstiftning. Redovisning
lämnas dels den 20 april 2007, dels den 1 oktober 2007. Innan förslagen redovisas skall ett samråd ske
med Ekonomistyrningsverket och med berörda branschföreträdare.

Dnr 07-2121

5. Redovisa hur arbetet med ledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004
av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen har bedrivits. Redovisningen skall innehålla vidtagna och planerade åtgärder
för att säkerställa efterlevnaden av kraven i förordningen och ske efter samråd med Konsumentverket.
Redovisning lämnas dels den 28 september 2007, dels i årsredovisningen.

Dnr 07-8476
FI har inte mottagit någon begäran om information eller tillsynsåtgärd från annan medlemsstat. FI har under året skickat förfrågan
via CPCS-databasen vid 1 tillfälle. Detta
ärende är under pågående handläggning.

6. Redovisa de initiativ som tagits för att bemöta de synpunkter avseende Finansinspektionen som framförs i den av Financial Action Task Force (FATF) den 17 februari 2006 antagna utvärderingsrapporten
om Sverige. Redovisningen skall även innehålla en redogörelse för vidtagna och planerade insatser och
åtgärder för att säkerställa en effektiv tillsyn över kraven i Europaparlamentets och rådets förordning
om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel (2005/0138). Redovisning lämnas
dels senast den 28 september 2007, dels senast den 30 mars 2008. Vid redovisningen den 30 mars 2008
skall även rutiner för sanktioner vid överträdelser redovisas.

Dnr 07-8293

7. Rapporten om stabilitetsläget inom det finansiella området som skall redovisas senast den 15 oktober
2007 skall bl.a. innehålla en redovisning av företagens förmåga att identifiera och hantera risker och hur
företagens kapital förhåller sig till deras risker. Redovisningen skall särskilt uppmärksamma effekterna
av de nya kapitaltäckningsreglerna. Vidare skall rapporten innehålla en bedömning av livförsäkringsbolagens förmåga att uppfylla sina åtaganden gentemot kunderna, bl.a. om skuldtäckningstillgångarna
tillsammans med kapitalbasen utgör en tillräcklig säkerhet för försäkringsåtagandena.

Rapport 2007:16, dnr 07-9010

8. Inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 (dnr N2006/10426/
NL). Handlingsplanen syftar till att företagens administrativa kostnader till följd av statliga regelverk
skall minska med minst 25 procent till år 2010. I ett första steg senast den 19 februari 2007 redovisa
ett underlag som beskriver inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som bedrivs och kommer
att bedrivas. Redovisningen kan också innehålla förslag till förändringar i lagar och förordningar som
skulle kunna minska företagens administrativa kostnader. I ett andra steg senast den 19 oktober 2007
redovisa ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

Dnr 06-11753

9. Redovisa hur tillsynen bedrivs för att så långt som möjligt uppnå samstämmighet mellan tjänstepensionsverksamhet och övrig livförsäkringsverksamhet, samt en bedömning av hur reglerna påverkar möjligheterna till matchning mellan skulder och åtaganden för livförsäkringsbolagen. Redovisning lämnas
senast den 17 december 2007.

Dnr 07-12210
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12. Rapporten om konsumentskyddet inom det finansiella området, som skall lämnas den 1 juni 2007,
skall bl.a. innehålla en redovisning av genomförda analyser av risker för konsumenterna på de finansiella
marknaderna och vilka effekter detta fått för prioritering och planering av myndighetens verksamhet.

Rapport 2007:9 dnr 07-4828

13. Finansinspektionen skall i samråd med Konsumentverket kartlägga förekomsten av standardvillkor som tillämpas mellan konsument och näringsidkare på det finansiella området. Uppdraget innebär
vidare att analysera om ytterligare behov finns av standardvillkor eller om det förekommer andra brister
på detta område och i sådana fall föreslå eller vidta lämpliga åtgärder. Uppdraget skall redovisas i en
gemensam rapport från Finansinspektionen och Konsumentverket senast den 1 september 2007.

Rapport 2007:15 dnr 06-11771

14. Finansinspektionen ges i uppdrag att arbeta för att informationen till konsumenterna bidrar till
målet om ett gott konsumentskydd inom det finansiella området. Uppdraget innebär att se över hur informationen till konsumenterna kan samordnas och bli mer enhetlig såväl hos myndigheter som hos övriga
aktörer. Det ingår också att i samråd med Verket för förvaltningsutveckling se över hur myndigheterna
kan samverka för att effektivisera framtagandet av informationen med hänsynstagande till de förvaltningspolitiska målen. Uppdraget skall redovisas efter samråd med Konsumentverket, samt övriga aktörer
senast den 15 november 2007.

Rapport 2007:20 dnr 07-11230
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Sammanställning över vissa väsentliga uppgifter
Låneram i Riksgäldskontoret (tkr)
		

2003		

2004		

2005		

2006		

2007

Beviljad

Utnyttjad

Beviljad

Utnyttjad

Beviljad

Utnyttjad

Beviljad

Utnyttjad

Beviljad

Utnyttjad

Låneram 20 000

15 764

25 000

15 241

30 000

13 558

30 000

23 915

45 000

33 907

Kredit på räntekonto (tkr)
		
Kredit

2003		

2004		

2005		

2006		

2007

Beviljad

Utnyttjad

Beviljad

Utnyttjad

Beviljad

Utnyttjad

Beviljad

Utnyttjad

Beviljad

Utnyttjad

15 000

6 588

20 000

2 576

25 000

1 954

25 000

–

25 000

–

Ränteintäkter och räntekostnader på räntekonto (tkr)
		

2003		

2004		

2005		

2006		

2007

Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

152

43

283

0

282

–

827

–

898

–

						

2003

2004

2005

2006

2007

Intäkter enligt Avgiftsförordningen (1992:191)					
§ 4 Kanslifunktion, m.m.					
2 564
1 760

1 134

1 360

1 575

20

27

44

Intäkter enligt förordning (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen						
Ansökningsavgifter					
–
23 909
30 510

52 009

38 214

7

27

Ränta

Avgiftsintäkter (tkr)

INTÄKTER SOM DISPONERAS I VERKSAMHETEN

§ 15 Avgifter för kopiering, m.m.				

Fakturerade kungörelseintäkter				

13

–

22

53

50

Extraordinära intäkter								
Extraordinära intäkter					
Summa intäkter av verksamheten

		

200

–

29

38

36

2 777

25 744

31 743

53 441

39 896

INTÄKTER SOM INTE DISPONERAS I VERKSAMHETEN					
Ansökningsavgifter					

13 592

–

–

–

–

Årliga avgifter 						

151 620

186 339

176 909

169 282

193 780

Konstaterade eller befarade uppbördsförluster			

–697

–408

–1 542

–687

33

Upplupna tillsynsavgifter					

455

423

–6 980

262

–101

Dröjsmålsränta, årliga avgifter				

5

–

–

0

1

Upplupen ränta						

0

–

–

0

–

Förseningsavgift – lagen om anmälningsskyldighet			

3 054

5 102

16 125

6 446

7 188
935

Förseningsavgift – rapportering till FI enl. föreskrift			

–

–

10

370

Ränta på avgifter enligt insiderlagen				

0

1

0

8

4

Bötesmedel						

–

2 000

–

–

1 265

Summa intäkter av avgifter som inte disponeras av myndigheten		

168 029

193 457

184 522

175 681

203 105
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Anslagskredit (tkr)
		
Anslagskredit

2003		

2004		

Beviljad Utnyttjad Beviljad

Utnyttjad Beviljad

2 455

–

5 256

783

–

2005		

2006		

2007

Utnyttjad Beviljad Utnyttjad Beviljad Utnyttjad
–

5 632

–

5 638

3 437

Anslagssparande (tkr)
2003

2004

2005

2006

2007

4 273

–

10 904

10 800

–

						

2003

2004

2005

2006

2007

Årsarbetskrafter						

165

169

171

204

218

Medelantalet anställda					

186

191

199

212

226

Anslag 2:1						

Antal årsarbetskrafter och medelantal anställda (st)

Driftskostnad per årsarbetskraft
Driftskostnad (RR)					

2003

2004

2005

2006

2007

179 416

194 610

194 649

225 610

246 879

Årsarbetskrafter						

165

169

177

204

218

Driftskostnad per årsarbetskraft				

1 087

1 152

1 100

1 106

1 132

FI har samband med årsredovisningsarbetet 2007 sett att de siffror som presenterades för 2006 i Årsredovisningen 2006
avseende anställda, årsarbetskrafter och driftskostnad per årsarbetskraft inte följt den definition som Ekonomistyrningsverket
anger i 2 kap. 4 § Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I förhållande till definitionen överskattade
FI antalet anställda samt årsarbetskrafter och underskattade därmed driftskostnaden per anställd. Finansinspektionen har
därför korrigerat nämnda värden för år 2006.

Kapitalförändring (tkr)
2003
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2004

2005

2006

2007

Årets kapitalförändring					

–9 190

9 720

–10 024

6 111

–3 050

Balanserad kapitalförändring					

–1 391

–10 581

–681

–10 885

–4 774

Finansinspektionen

Resultaträkning
2007

Belopp i tkr

2006

Verksamhetens intäkter			
Intäkter av anslag

202 180

180 731

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

not 1

39 897

53 441

Intäkter av bidrag

not 2

10 560

5 020

Finansiella intäkter

not 3

933

841

253 570

240 033

Summa		
Verksamhetens kostnader		

–162 243

–144 882

Kostnader för lokaler		

–21 146

–19 330

Övriga driftkostnader		

–64 013

–62 296

–1 071

–339

Kostnader för personal

Finansiella kostnader

not 4

not 3

Avskrivningar och nedskrivningar		

–9 090

–6 925

Summa		

–257 563

–233 772

Verksamhetsutfall		

–3 993

6 261

203 104

175 681

–202 161

–175 831

943

–150

–3 050

6 111

Uppbördsverksamhet

not 5

	Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter
som inte disponeras av myndigheten
	Medel som tillförts statsbudgeten från
Uppbördsverksamhet
Saldo		
		
Årets kapitalförändring

not 6
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Balansräkning
2007-12-31

2006-12-31

Balanserade utgifter för utveckling		

23 509

12 132

Rättigheter och andra immateriella tillgångar		

183

187

Summa immateriella anläggningstillgångar		

23 692

12 319

1 771

396

		

9 475

13 301

Summa materiella anläggningstillgångar		

11 246

13 697

895

244

belopp i tkr

Tillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

not 7

not 8

Förbättringsutgifter på annans fastighet		
Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Fordringar		
Kundfordringar		
Fordringar hos andra myndigheter		
Övriga fordringar

not 9

Summa fordringar		
Periodavgränsningsposter

4 734

6 211

21 027

8 030

26 656

14 485

8 603

8 681

not 10

Förutbetalda kostnader		
Upplupna bidragsintäkter		

97

–

Övriga upplupna intäkter		

161

262

8 861

8 943

–17 081

–19 507

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 		

26 511

37 215

Kassa, postgiro och bank		

–

4

Summa kassa och bank		

26 511

37 219

Summa tillgångar	

79 885

67 156

Summa periodavgränsningsposter		
Avräkning med statsverket

not 11

Kassa och bank		
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2007-12-31

2006-12-31

Kapital och skulder			
Myndighetskapital			
Balanserad kapitalförändring		

–4 774

–10 885

Kapitalförändring enligt resultaträkningen		

–3 050

6 111

Summa myndighetskapital		

–7 824

–4 774

1 638

2 403

1 638

2 403

Avsättningar		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

not 12

Summa avsättningar		
Skulder m.m.		

33 907

23 915

Skulder till andra myndigheter		

6 617

4 156

Leverantörsskulder		

23 482

20 838

4 101

3 777

Förskott från uppdragsgivare och kunder		

113

712

Summa skulder m.m.		

68 220

53 398

Lån i Riksgäldskontoret

Övriga skulder

not 13

not 14

Periodavgränsningsposter		
Upplupna kostnader

not 15

11 868

10 626

Oförbrukade bidrag

not 16

2 483

503

Övriga förutbetalda intäkter

not 17

3 500

5 000

Summa periodavgränsningsposter		

17 851

16129

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

79 885

67 156
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Redovisning mot anslag och inkomsttitel
Redovisning mot anslag

		
Årets tillIngående delning enligt
Anslag
överföringsbelopp regleringsbrev
2:1 Finansinspektionen

10 800

187 943

Totalt		
Utgående
disponibelt		 överföringsbelopp
Utgifter
belopp
198 743

-202 180

-3 437

Redovisning mot inkomsttitel

2548 Avgifter för Finansinspektionen verksamhet

 ÅRET I SIFFROR 2007

Beräknat belopp
enligt regleringsbrev

Redovisat

187 943

193 355

2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter

3 000

7 541

2712 Bötesmedel

1 000

1 265

Finansinspektionen

Noter
Tilläggsuppgifter och noter

Not 1. Intäkter av avgifter och andra ersättningar
2007

Kommentarer till noter
Belopp i tkr där annat ej anges. Då alla belopp är avrundade kan
avrundningsdifferenser finnas.
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med tillämpliga förordningar. Finansinspektionen följer god redovisningssed enligt förordningar och ESV:s föreskrifter.

Avgiftsintäkter enligt 4 §
bl.a. kanslifunktion
Avgiftsintäkter enligt 15 §
bl.a. kopierade handlingar

1 360

35

27

38 214

52 009

28

7

Övrigt		

MATERIELLA		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
AVSKRIVNINGSTID

Datorer, persondatorer

3 år

Kontorsmaskiner

4 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet

6 år

Inventarier

7 år
AVSKRIVNINGSTID

Försäljning av
anläggningstillgångar/inventarier
Summa

Arbetsmarknadsstöd, Kammarkollegiet
Arbetsmarknadsstöd, Arbetsmarknadsverket
Stärka samhållets krisberedskap,
Krisberedskapsmyndigheten

3 år
3 år

Transaktionsrapporteringssystem

5 år

Extern finansiering av
Transaktionsrapporteringssystem

Nytt diariesystem

5 år

Summa

Central lagringsmekanism/flaggningssystem

5 år

Periodavgränsningsposter
Som periodavgränsningspost bokförs belopp över 10 tkr.
Brytdag
Löpande redovisning och anslagsavräkning har gjorts för räkenskapsåret fram till 2008-01-10.

38
53 441

Not 2. Intäkter av bidrag

Nytt intranät

Immateriella tillgångar
Finansinspektionen har prövat om myndigheten haft utgifter för
utveckling, som är av väsentligt värde för myndighetens verksamhet, och som i så fall ska tas upp som immateriell anläggningstillgång. Finansinspektionen har konstaterat att det finns sådana.
Finansinspektionen har också beslutat avskrivningstid för respektive system samt att avskrivning på systemen påbörjas först vid
produktionssättning. Av ovanstående immateriella tillgångar är
alla utom Transaktionsrapporteringssystem färdigutvecklade och i
samtliga fall är systemen driftssatta vilket i sin tur varit kriteriet
för att avskrivning ska påbörjas.

36
39 897

Vid en jämförelse mellan ansökningsavgifter för år 2007 och år
2006 framgår det att dessa minskat avsevärt. År 2006 var ett år
med extremt höga intäkter beroende på inflödet av ärenden, dess
sammansättning men också att de priser som togs ut visade sig
vara lite för höga. En generell sänkning av priset med 9% gjordes
till den 1 februari 2007.

Självutvärderingssystem

Finansinspektionen

1 584

Förordning (2001:911)
om avgifter för prövning av
ärenden hos Finansinspektionen
Fakturerade kungörelser

Värdering av anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde på minst 10 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd på
tre år eller längre definieras som anläggningstillgång. Följande
avskrivningstider tillämpas.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Avgiftsförordningen (1992:191)		

Ansökningsavgifter

Värdering av fordringar
Fordringar har upptagits till det belopp som efter individuell
prövning beräknas bli betalt.

2006

2007

2006

540

600

–

171

9 976

4 249

44

–

10 560

5 020

2007

2006

Not 3. Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter		
Ränteintäkter på räntekontot
i Riksgäldskontoret

899

827

Övriga ränteintäkter

34

14

Summa ränteintäkter

933

841

Räntekostnader		
Räntekostnader på lån till
anläggningstillgångar, Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader
Summa räntekostnader

–1 041

–257

–30

–8

–1 071

–265

2007

2006

Not 4. Kostnader för personal
Totala kostnader för personal

–162 243 –144 882

Varav lönekostnader
exklusive sociala kostnader

–102 117

–93 124
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Not 5. Verksamhet med icke disponibla intäkter
Särskild avgift enligt lagen
om anmälningsskyldighet
Särskild avgift enligt föreskrift
vid försenad inrapportering

Not 6. Årets kapitalförändring

2007

2006

7 188

6 446

Ränteintäkter, särskild avgifter
Fakturerade årliga avgifter
Upplupna årliga avgifter
Befarade förluster, årliga avgifter
Konstaterade förluster, årliga avgifter
Ränteintäkter, årliga avgifter
Bötesmedel/straffavgift
i samband med sanktion

–

–15

Bidragsfinansierade investeringar

224

203

0

Förändringar pensionsavsättningar

765

745

4

8

193 780

169 282

Periodiseringar anslagsfinansierad
verksamhet

1 294

–1 284

–101

262

1 044

–397

Resultat avgiftsfinansierad verksamhet

–426

–275

Periodisering KBM-finansierad verksamhet

1

–
–

Avräknat mot inkomsttitel 2548
Avgifter till Finansinspektionen

–193 355

–169 007

Avräknat mot inkomsttitel 2711
Förseningsavgifter

–7 541

–6 824

Saldo

6 890
–6 925

–586

175 681

Summa avräknat mot inkomsttitel

–1 449

–9 090

Avskrivningar, ej anslagsavräknade

1 265

Avräknat mot inkomsttitel 2712
Bötemedel/dröjsmålsavgifter

–1 743
9 148

370

203 104

Summa

2006

Anslagsfinansierade amorteringar
935

Befarade förluster, särskilda avgifter
Konstaterade förluster, särskilda avgifter

Årets förändring av semesteroch löneskulder

2007

–1 265

–

–202 161

–175 831

943

–150

Periodiseringar uppbördsverksamhet

Summa

943

–150

–4 855

8 081

264

0

–3 050

6 111

Ackumulerade
avskrivningar

Bokfört
värde

Saldot under Verksamhet med disponibla intäkter förklaras framförallt av reserveringar för befarade kundförluster.

Not 7. Immateriella tillgångar
AnskaffningsVärde
2007-01-01

Årets tillkommande
anläggningar

Årets
avgående
anläggningar

Anskaffningsvärde
2007-12-31

Central lagringssystem för flaggning

Årets
avskrivningar

0

2 129

0

2 129

170

170

1 959

Diariesystem

4 605

2 279

0

6 884

1 115

1 115

5 769

Intranät

1 324

570

0

1 894

415

415

1 479

Självutvärderingssystem

2 137

150

0

2 287

127

127

2 160

Transaktionsrapporteringssystem

4 253

8 456

0

12 709

384

384

12 325

12 319

13 584

0

25 903

2 211

2 211

23 692

Summa
Not 8. Materiella tillgångar

AnskaffningsVärde
2007-01-01

Årets tillkommande
anläggningar

Datorer

18 585

1 509

–2 397

Hem-PC

3 320

0

–748

13 321

914

Möbler och inredning

Årets
avskrivningar

Ackumulerade
avskrivningar

Bokfört
värde

17 697

3 237

13 374

4 323

2 572

877

1 826

746

0

14 235

2 028

10 274

3 961

Kopiatorer, kontorsmaskiner

2 008

208

0

2 216

293

1 771

445

Förbättringsutgifter på annans fastighet

4 088

1 818

0

5 906

444

4 135

1 771

41 322

4 449

–3 145

42 626

6 879

31 380

11 246

Summa
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Årets Anskaffningsavgående
värde
anläggningar 2007-12-31

Finansinspektionen

Not 9. Övriga fordringar

Not 13. Lån i Riksgäldskontoret
2007-12-31

2006-12-31

21 027

8 025

–

5

21 027

8 030

Uppbördsfordringar
Övriga fordringar
Summa

Uppfördsfordringar avser främst fordringar avseende årliga
avgifter. Att detta fordringar är större per 2007-12-31 än
2006-12-31 beror främst på att debiterat belopp ökat 2007,
att viss fakturering skett lite senare än föregående år och att
vissa företag inte betalt i tid.

2007-12-31

2006-12-31

Ingående skuld

23 915

13 558

Lån upptagna under året

19 140

17 247

Årets amorteringar

–9 148

–6 890

Utgående skuld

33 907

23 915

Beviljad låneram

45 000

30 000

2007-12-31

2006-12-31

3 634

3 401

425

419

45

16

Not 14. Övriga skulder
Personalens källskatt

Not 10. Periodavgränsningsposter
2007-12-31

2006-12-31

Skuld till egen personal

Förutbetalda kostnader		
Förutbetalda hyreskostnader

4 216

5 086

Övriga förutbetalda kostnader

4 387

3 595

Summa

8 603

8 681

Upplupna bidragsintäkter		
Upplupna intäkter Krisberedskapsmyndigheten 97

–

Övriga upplupna intäkter		
Upplupna årliga avgifter

161

Utredningskonto

262

Negativ lön

–

–5

–3

–54

4 101

3 777

2007-12-31

2006-12-31

Intresseavdrag
Summa
Not 15. Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader		
Upplupen lön och sociala avgifter
Semesterlöneskuld inkl sociala avgifter

Not 11. Avräkning med statsverket
2007-12-31

Ingående balans

–19 507

2006-12-31

–13 116

Avräknat mot statsbudgeten:		
Anslag
Inkomsttitlar

202 180

180 731

–202 161

–175 831

Avräknat mot statsverkets checkräkning:
	Anslagsmedel som
tillförts räntekonto

–187 943

–180 629

Uppbördsmedel m m

204 541

176 013

Transfereringar m m

–14 191

–6 675

–17 081

–19 507

2007-12-31

2006-12-31

2 403

3 148

87

96

Utgående balans
Not 12. Avsättningar
Ingående avsättning
Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalning
Utgående avsättning

–852

–841

1 638

2 403

Övriga upplupna kostnader

–41

–61

11 414

9 687

495

1 000

11 868

10 626

2007-12-31

2006-12-31

15

503

Summa
Not 16. Oförbrukade bidrag
Bidrag från annan statlig myndighet
Bidrag från internationella organisationer

2 468

–

Summa

2 483

503

Bidrag från annan statlig myndighet avser skuld motsvarande
återstående restvärde på anläggningstillgångar finansierade
genom bidrag från Krisberedskapsmyndigheten. Bidrag från
internationella organisationer avser ännu inte utnyttjade medel
av erhållna sådana från vissa utländska tillsynsmyndigheter för
finansiering av Transaktionsrapporteringssystem.
Not 17. Övriga förutbetalda intäkter
2007-12-31

2006-12-31

Övriga förutbetalda intäkter

3 500

5 000

Summa

3 500

5 000

Stockholm den 19 februari 2008

Bengt Westerberg

Kathrin Flossing

Ingrid Bonde

styrelseordförande

vice styrelseordförande

generaldirektör, styrelseledamot

Anna-Karin Celsing

Birgitta Johansson-Hedberg

Lennart Nilsson

styrelseledamot

styrelseledamot

styrelseledamot

Lars Nyberg	Gustaf Sjöberg
styrelseledamot

Finansinspektionen

styrelseledamot
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Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Besöksadress Brunnsgatan 3
Telefon 08-787 80 00
Fax 08-24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se
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