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Beretning 

Præsentation af virksomheden 
 
Finanstilsynets centrale virksomhedsområde er det løbende og uafhæng-
ige tilsyn med de finansielle virksomheder og værdipapirmarkedet. Ud 
over at føre tilsyn med de finansielle virksomheder bidrager Finanstilsy-
net til udformningen af det gældende regelsæt og indsamler og formid-
ler information om den finansielle sektor. 
 
Finanstilsynet er en del af Økonomi- og Erhvervsministeriet, og har som 
mission at medvirke til, at tilliden til den danske finansielle sektor beva-
res hos både borgere og virksomheder – i ind- og udland. Det er visio-
nen at medvirke til at tilliden fortsat bevares. Dette skal ske ved de la-
vest mulige omkostninger for virksomhederne til regulering af og tilsyn 
med den danske finansielle sektor1. 
 
Finanstilsynets mission og vision er beskrevet nærmere i Finanstilsynets 
resultatkontrakt, som offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside på 
www.finanstilsynet.dk. 
 
Denne årsrapport dækker hovedkonto 08.23.01 Finanstilsynet. 

Hovedopgaver 

Finanstilsynet har tre faglige hovedformål: 
1. Tilsynsvirksomhed 
Finanstilsynet fører tilsyn med, at den finansielle lovgivning overholdes 
af de finansielle virksomheder samt af udstedere og investorer på vær-
dipapirmarkerne. Tilsynsvirksomheden omfatter gennemgang af indbe-
retninger og regnskaber samt eventuelt inspektioner på stedet. I til-
knytning hertil fører Finanstilsynet tilsyn med, at den finansielle sektor 
efterlever god skik reglerne. Desuden dækker tilsynsvirksomhed over in-
ternationalt tilsynsarbejde, faglige udviklingsopgaver, sekretariatsbetje-
ning af de råd, som er knyttet til Finanstilsynet samt udvikling af nye til-
synsopgaver og -metoder. 
2. Reguleringsvirksomhed 
Finanstilsynet deltager i udformningen af den finansielle lovgivning og 
udsteder administrative forskrifter. I relation hertil deltager Finanstilsy-
net i den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau. Regulerings-
virksomheden omfatter endvidere ministerbetjening. 
3. Informationsvirksomhed 
Finanstilsynet indsamler og formidler viden om den finansielle sektor. 

                                                           
1 Finanstilsynet har i 2005 ændret vision. Finanstilsynets årsrapport for 2005 er 
afrapporteret på grundlag af den tidligere vision: Finanstilsynets vision består i 
at modvirke, at der opstår mangel på tillid til de danske finansielle virksomhe-
der, der fører til, at de ikke kan påtage sig nye risici i et tilstrækkeligt omfang. 
 

 

Faglige hovedformål 
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Årets økonomiske resultater 

Finanstilsynets resultat for 2005 blev i det omkostningsbaserede regn-
skab et overskud på 14,0 mio. kr., jf. tabel 1.  
 
Tabel 1. Finanstilsynets økonomiske hovedtal (mio. kr.) 
Omkostningsbaseret regnskab (mio. kr.) Regnskab 2005
Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) 148,1
Ordinære driftsomkostninger -131,9

Heraf personaleomkostninger -86,2
Andre driftsposter, netto -0,1
Finansielle poster, netto -2,1
Ekstraordinære poster, netto -
Årets resultat (ekskl. bevillinger) 14,0
 
Udgiftsbaseret regnskab (mio. kr.) Driftsbevilling 

/Statsvirksomhed 
Indtægter 146,7
Udgifter -128,3
Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger) 18,4
Bevilling (nettotal) inkl. tillægsbevilling -6,3
Årets overskud 12,1
Til videreførelse 12,1
 
Balance (mio. kr.) Status pr. 31.12.2005
Anlægsaktiver i alt 10,4

Heraf immaterielle anlægsaktiver 7,9
Heraf materielle anlægsaktiver 2,5

Omsætningsaktiver i alt 143,3
Aktiver i alt 153,7
Egenkapital -35,8
Hensatte forpligtelser 54,7
Øvrige forpligtelser 134,8
Passiver i alt 153,7
 
I det udgiftsbaserede regnskab blev resultatet (ekskl. bevilling) et over-
skud på 18,4 mio. kr. Da nettoudgiftsbevillingen for 2005 imidlertid var 
-6,3 mio. kr., bliver nettoresultatet et overskud på 12,1 mio. kr. 
 
Forskellen mellem det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede re-
sultat kan primært henføres til afskrivninger, anskaffelser samt finansie-
ring af Finanstilsynets ufinansierede reserver fra før 2002, jf. omreg-
ningstabel side 16. 
 
Det udgiftsbaserede overskud på 12,1 mio. kr. kan primært henføres til, 
at videreudviklingen af tilsynets indberetningssystem er blevet forsinket. 
 
Overskuddet videreføres til 2006 og forventes anvendt til dækning af 
udgifter til videreudvikling af tilsynets indberetningssystem samt reser-
veres til afholdelse af udgifter i forbindelse med uforudseelige tilsyns- 
eller reguleringsmæssige begivenheder i sektoren. 
 
Finanstilsynets balance afspejler i vidt omfang, at afgifter fra virksom-
heder under tilsyn opkræves ultimo året, mens udgifterne afholdes lø-
bende på grundlag af likviditetstildeling fra statskassen. Dette forhold 
påvirker således omsætningsaktiver i form af tilgodehavende tilsynsaf-
gifter og likvide beholdninger samt øvrige forpligtelser i form af mellem-
regning med staten. 

Økonomiske resultater 
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Finanstilsynets negative egenkapital kan tilskrives, at Finanstilsynet i 
forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1. januar 2005 til 
brug for det omkostningsbaserede regnskab, har identificeret flere for-
pligtelser end aktiver. 
 
De økonomiske resultater er gennemgået mere detaljeret i afsnittet om 
regnskab. 
 
På baggrund af at det udgiftsbaserede overskud på 12, 1 mio. kr. pri-
mært kan henføres til en forsinket videreudvikling af tilsynets indberet-
ningssystem, vurderer Finanstilsynet samlet set, at årets økonomiske 
resultat er tilfredsstillende. 

Årets faglige resultater  

Som det fremgår af tabel 2, er der i resultatkontrakten for 2005 18 re-
sultatmål, hvoraf 11 er opfyldt, 5 er delvist opfyldt og 2 er ikke opfyldt. 
Opgørelsen af Finanstilsynets resultatkontrakt for 2005 giver en faglig 
målopfyldelse på 78 %. Da der fratrækkes point på grund af 
over/underbudgettering, er den endelige målopfyldelse 69 %.   
 
Tabel 2. Målopfyldelse af resultatkontrakt 

Hovedformål 
Udgifts-
fordeling 

Resul-
tatmål Opfyldt 

Delvist 
opfyldt 

Ikke  
opfyldt 

Tilsynsvirksomhed 71 % 8 2 5 1
Reguleringsvirksomhed 29 % 10 9 1
I alt 100 % 18 11 5 2
 
Kendetegnende for en række af de delvist opfyldte eller ikke opfyldte re-
sultatmål er, at de enten består af flere underliggende delelementer, 
hvor ikke alle elementer i resultatkravet er opfyldt, eller at fristoverskri-
delse for nogle få sager medfører at målet om 100 % opfyldelse ikke op-
fyldes. 
 
Generelt har tilsynet haft et år med mange arbejdsopgaver, hvor særligt 
undersøgelser af tilsynets virksomhed har fyldt meget. Således er Fi-
nanstilsynets arbejdsgange blevet gennemgået af den Internationale Va-
lutafond (IMF), ligesom Rigsrevisionen har foretaget tre af hinanden 
uafhængige undersøgelser. 
 
På baggrund af karakteren af den manglende målopfyldelse og i lyset af 
tilsynets øvrige arbejdsopgaver vurderer Finanstilsynet samlet set opfyl-
delsen af resultatkontrakten som tilfredsstillende. 

Forventninger til det kommende år 

Rigsrevisionen har i 2005 foretaget gennemgang af Finanstilsynets til-
synsvirksomhed. Af beretningen fremgår bl.a. anbefalinger til forbedring 
af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, hvilket vil præge tilsynets arbejde i 
2006. Således vil Finanstilsynet tilrette tilsynsvirksomheden, så kreditri-
sikoområdet i store koncerner, der er under "særligt tilsyn" fremover 
undersøges over en treårig periode i stedet for som nu over en fireårig 
periode. Herudover vil Finanstilsynet på kreditrisikoområdet øge inspek-
tionsturnus fra fire til tre år for pengeinstitutter, der har særlig stor be-
tydning for den finansielle stabilitet. Endvidere vil Finanstilsynet tilrette 
tilsynsvirksomheden så sagsbehandlingen på visse områder bliver mere 
effektiv, og så tilsynet systematisk følger op på de påbud, som tilsynet 

Faglige resultater 

Opfyldelse af 
resultatkontrakt 

Rigsrevisionen og IMF 
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har udstedt over for de finansielle virksomheder. IMF har gennemført et 
såkaldt Financial Sector Assessment Program (FSAP) i Danmark i 2005. 
Under besøget har IMF bl.a. gennemgået tilsynsstandarderne og afgivet 
en foreløbig evaluering. IMF fortsætter sin undersøgelse af Finanstilsy-
nets tilsynsvirksomhed i 2006. 
 
Finanstilsynet har iværksat et udviklingsprojekt om harmonisering af Fi-
nanstilsynet processer og forretningsgange på tilsynsområdet. Inden 
udgangen af 2006 skal tilsynet have etableret fælles tværgående forret-
ningsgange på en række områder. Projektet skal blandt andet bidrage til 
en ensartet sagsbehandling, og dermed lede til ressourcebesparelser og 
effektiviseringer samt til en ensartet varetagelse af retssikkerheden, da 
Finanstilsynet vil reagere ens på lignende overtrædelser på tværs i or-
ganisationen. 
 
Finanstilsynet har fortsat en stor arbejdsopgave med udarbejdelse af 
nye solvensregler på kreditinstitut- og forsikringsområdet – henholdsvis 
"Basel II" og "Solvens II". Herudover arbejdes der med nye regler på 
værdipapirområdet – "MiFID". 
 
I Finanstilsynet har arbejdet med at skabe administrative lettelser for 
virksomheder under tilsyn høj prioritet. Økonomi- og erhvervsministeren 
nedsatte i 2004 en komité, hvor branchen i samarbejde med Finanstil-
synet arbejder med at skabe administrative lettelser inden for det finan-
sielle område, den såkaldte Byrdekomité. Finanstilsynet har afsluttet sit 
arbejde i Byrdekomitéen, og en handlingsplan for administrative lettel-
ser er udarbejdet. Finanstilsynet vil i 2006 arbejde på, at nedbringe de 
administrative byrder med 6,2 %, i overensstemmelse med tilsynets 
handlingsplan. Finanstilsynet skal bidrage til, at de administrative byrder 
for erhvervslivet falder år for år og reduceres med op til 25 pct. i 2010. 

Målrapportering for 2005 

I det følgende bliver der afrapporteret på Finanstilsynets resultatkon-
trakt for 2005. Resultatkontrakten er indgået med Økonomi- og Er-
hvervsministeriets departement og afrapporteres fire gange årligt til de-
partementet. Første halvdel af målrapporteringen omhandler afrapporte-
ringen på den "scorebog", som indgår i resultatkontrakten. Et resultat-
mål er enten opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt. Kriterierne for op-
fyldelse er specifikt defineret i "scorebogen". I anden halvdel af målrap-
porteringen analyseres udvalgte resultatmål nærmere. 

Målopfyldelse 

I Finanstilsynets resultatkontrakt for 2005 er der 18 resultatmål, hvoraf 
11 er opfyldt, 5 er delvist opfyldt og 2 er ikke opfyldt. Opgørelsen af Fi-
nanstilsynets resultatkontrakt for 2005 giver en faglig målopfyldelse på 
78 %. Da der fratrækkes point på grund af over/underbudgettering, er 
den endelige målopfyldelse 69 %. 
 
Generelt har tilsynet haft et år med mange arbejdsopgaver, hvor særligt 
undersøgelser af tilsynets virksomhed har fyldt meget. Således er Fi-
nanstilsynets arbejdsgange blevet gennemgået af den Internationale Va-
lutafond (IMF), ligesom Rigsrevisionen har foretaget tre af hinanden 
uafhængige undersøgelser. Endelig er der med redegørelse afgivet 8. 
juni 2005 foretaget advokatundersøgelse af ekspertundersøgelsen af 

Udviklingsprojekt om 
harmonisering af 

Finanstilsynet processer og 
forretningsgange 

Basel II, Solvens II, MiFID 

Administrative lettelser 

Resultatmål 
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den rolle som embedsmænd i Finanstilsynet spillede i forbindelse med 
nogle større sager i 1990´erne. 
 
For de ressourcetunge resultatmål (inspektioner, regelarbejde og mini-
sterbetjening samt internationalt arbejde) har ressourceforbruget for de 
to sidstnævnte områder ligget en del højere end budgetteret. 
 
For udviklingsprojekterne ligger ressourceforbruget generelt en del un-
der det budgetterede. Det relativt lave ressourceforbrug for udviklings-
projekterne kan dog muligvis også skyldes, at der ikke er tidsregistreret 
tilstrækkeligt præcist. Tilsynet vil derfor sætte særligt fokus på at sikre 
korrekt og præcis tidsregistrering i 2006. 
 
På baggrund af resultatkontraktens høje ambitionsniveau, karakteren af 
den manglende målopfyldelse og tilsynets øvrige arbejdsopgaver vurde-
rer Finanstilsynet samlet set, at opfyldelsen af resultatkontrakten som 
tilfredsstillende. 
 
Tabel 3. Oversigt over opfyldelsen af resultatmål i Finanstilsynets resultatkon-
trakt 

Resultatmål Status 

Budget
ressourcer/ 

omkost-
ninger1 

Regnskab 
ressourcer/ 

omkost-
ninger1 

Bemærkninger 

Reguleringsvirksomhed
6.2.1 Udviklingsprojekt 
vedrørende proces for 
godkendelse af interne 
raitingmodeller til kapi-
taldækningsformål efter 
Basel II-reglerne. 

Opfyldt 1,7 ÅV/
644.000 

1,7 ÅV/ 
729.000 

 

6.2.2 Udviklingsprojekt 
vedrørende udarbejdelse 
af forslag og anbefalinger 
for forsikringsbranchen 
efter Solvens II-reglerne 

Opfyldt 0,4 ÅV/
172.000 

0,1 ÅV/ 
43.000 

 

6.2.3 Udviklingsprojekt 
vedrørende målrettet in-
formation til kunder 

Opfyldt 0,5 ÅV/
214.000 

0,3 ÅV/ 
129.000 

 

6.2.4 Bidrag til samlet 
handlingsplan for ØEM 
koncernen på adm. let 
området. 

Opfyldt 1 ÅV/
429.000 

0,6 ÅV/ 
271.000 

(inkl. næste 
resultatmål) 

 

6.2.5 Plan over realiserba-
re initiativer og konkrete 
aktiviteter, som kan lette 
administrative byrder 
(adm. let) 

Opfyldt 1 ÅV/
429.000 

Se forrige 
resultatmål 

 

6.2.6 Aktivitetsbaseret 
måling af virksomheder-
nes administrative byrder 
(AMVAB) 

Opfyldt 0,5 ÅV/
214.000 

0,3 ÅV/ 
129.000 

 

6.2.7 Ministerbetjening: 
Minimum 90 % af alle di-
rekte bestillingssager er 
umiddelbart anvendelige 
og afleveres rettidigt. 

Opfyldt

17,5 ÅV/ 
7.505.000 

22,6 ÅV/ 
9.781.000 

 

6.2.8 Lovprogrammet: 
Ved kvalitetsvurderingen 
af lovprogrammet må 
højst 1/3 af lovforslagene 
opnå karakteren middel 
for ét kriterium ud af tre. 

Opfyldt  
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6.2.9 Bekendtgørelser: 
Den 1. marts udarbejdes 
en plan for de bekendtgø-
relser, som skal udstedes i 
2005. Planen skal offent-
liggøres og efterfølgende 
overholdes. 

Ikke 
opfyldt 

Tre bekendtgørelser er 
blevet udskudt til 2006, 
og derfor opfylder tilsy-
net ikke resultatmålet. 

6.2.10 Internationalt ar-
bejde: Finanstilsynet skal 
bidrage til, at Danmark 
fastholder sin position 
som førende med hensyn 
til rettidig gennemførelse 
af EU-regler på det finan-
sielle område. 

Opfyldt 13 ÅV/
5.575.000 

16,2 ÅV/ 
6.950.000 

 

Tilsynsvirksomhed
7.2.1 Inspektioner: In-
spektionsplanen af 1. ja-
nuar 2005 gennemføres i 
2005. Hvis der sker om-
prioriteringer i inspekti-
onsplanen, anses planen 
for overholdt, såfremt ak-
tivitetsniveauet for in-
spektioner er fastholdt. 

Opfyldt 22 ÅV/
9.435.000 

22,1 ÅV/ 
9.481.000 

 

7.2.2 Kontrol af finansiel 
information fra udstedere 
af værdipapirer: Der er 
opsat tre delmål for hen-
holdsvis års- og delårs-
rapporter, fondsbørsmed-
delelser og godkendte 
børsprospekter ved yder-
ligere aktieudstedelse. 

Delvist 
opfyldt 

1,9 ÅV/
815.000 

2,1 ÅV/ 
901.000 

De tre delmål vurderes 
som henholdsvis opfyldt, 
delvist opfyldt og ikke 
opfyldt. Resultatmålet 
vurderes samlet som del-
vist opfyldt. 

7.2.3 Udviklingsprojekt 
vedrørende udbygning af 
det koordinerede risiko-
bedømmelsessystem 

Ikke 
opfyldt 

0,3 ÅV/
129.000 

0,2 ÅV/ 
86.000 

Systemet blev ikke som 
planlagt implementeret. 

7.2.4 Sagsbehandlingsti-
der: Overholdelse af de på 
forhånd fastsatte frister. 

Delvist 
opfyldt 

- - Resultatmålet opfyldes 
delvist, da tre ud af seks 
sagsområder opfylder. 
Tre sagområder opfylder 
ikke kravet om 100 % op-
fyldelse. 

7.2.5 Kvalitet i sagsbe-
handlingen: 25 sager skal 
kvalitetsvurderes af direk-
tionen. Kvalitetsvurderin-
gen skal opnå et gennem-
snit på minimum 3 ud af 
5, og mindst 80 % af sa-
gerne skal opnå 3 eller 
derover. 

Opfyldt - -  

7.2.6 Enhedsomkostnin-
ger: De budgetterede en-
hedsomkostninger for in-
ternationale møder, in-
spektioner og revisions-
protokollater må ikke af-
viges med mere end 10 %.

Delvist 
opfyldt 

- - De realiserede enheds-
omkostninger afviger fra 
de budgetterede med -9 % 
for internationale møder, 
-17 % for inspektioner og 
-53 % for revisionsproto-
kollater. Den samlede 
vægtede afvigelse for de 
tre områder er på -17 %. 

7.2.7 Effektmål: Finans-
tilsynet har opstillet tre ef-
fektmål: 

Delvist 
opfyldt 

- - Effektmål 1 er opfyldt, 
idet der i gennemsnit er 
givet 8,5 påbud pr. virk-
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Effekten - i form af antal 
påbud - af, at Finanstilsy-
net foretager inspektioner 
i de finansielle virksom-
heder. 
 
Effekten - i form af kon-
staterede fejl og mangler i 
regnskaberne - af Finans-
tilsynets risikobaserede 
tilsyn med, at de børsnote-
rede finansielle virksom-
heder overholder reglerne 
for finansiel rapportering. 
 
Kvaliteten af de hensæt-
telsesestimater, tilsynet 
laver som en del af tilsy-
net med skadesforsik-
ringsselskaber.  

somhed, der blev under-
søgt i 2005, sammenholdt 
med 0,7 påbud pr. virk-
somhed, der ikke blev 
undersøgt. 
 
Det er ikke muligt at op-
gøre effektmål 2, da 
screeningen gav anled-
ning til at udtage flere 
virksomheder ud fra en 
risikomæssig betragtning 
end oprindeligt forudsat. 
 
Opfyldelsen af effektmål 
3 kan først vurderes når 
tilsynet modtager de nye 
indberetninger for 2005 
fra selskaberne. Dette vil 
ikke ske før tidligst i maj 
måned 2006. 

7.2.8 Klare mål: Finanstil-
synet har opstillet tre kla-
re mål for henholdsvis in-
spektioner, forbrugerkla-
ger og ansøgning om til-
ladelse til at drive finan-
siel virksomhed. 
Procesmål: Inden den 30. 
september 2005 har Fi-
nanstilsynet udarbejdet og 
offentliggjort klare mål 
for informationsvirksom-
heden på Finanstilsynets 
hjemmeside. 

Delvist 
opfyldt 

- - De tre klare mål opfylder 
ikke kravet om 100 % op-
fyldelse. Der er nogle få 
fristoverskridelser inden 
for alle tre sagsgrupper. 
Henholdsvis 4 % for in-
spektioner, 5 % for for-
brugerklager og 2 % for 
ansøgning om tilladelse 
til at drive finansiel virk-
somhed. 
 
Procesmålet for klare mål 
er opfyldt. 

1) Opgjort som lønomkostninger. For resultatmålet Udviklingsprojekt vedrørende Basel II-reglerne 
burde budgettet have været angivet til 729.000 kr. i stedet for 644.000 kr. 

Uddybende analyse og vurdering 

I det følgende analyseres udvalgte resultatmål. Udviklingsprojekt vedrø-
rende udbygning af det koordinerede risikobedømmelsessystem (7.2.3) 
og udstedelse af bekendtgørelser i henhold til bekendtgørelsesplan 
(6.2.9) er udvalgt, da de to resultatmål ikke er opfyldt. 
 
Endvidere er inspektionsområdet samt regelarbejde og ministerbetje-
ning udvalgt til analyse. De to områder omfatter fire resultatmål, hvoraf 
de tre er opfyldte. De to områder er udvalgt til analyse, fordi de dækker 
Finanstilsynets to hovedformål (tilsyns- og reguleringsvirksomhed), og 
er centrale i forhold til at opfylde tilsynets mission om at bidrage til at 
bevare tilliden til den finansielle sektor. De to områder vægter endvidere 
højt på Finanstilsynets resultatkontrakt (18 % og 24 %), ligesom der er 
knyttet et betydeligt ressourceforbrug til disse resultatmål (22,1 og 22,6 
årsværk). 

Tilsynsvirksomhed 

Inspektioner (7.2.1). 
Inspektionsvirksomheden er en primær opgave i forhold til at opfylde til-
synets mission om at bidrage til at bevare tilliden til den finansielle sek-
tor. Ved inspektioner påser Finanstilsynet, at virksomhederne overholder 

Udvalgte resultatmål 

Inspektioner 
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den finansielle lovgivning. Der er to resultatmål for inspektionsvirksom-
heden. Det ene er, at den inspektionsplan, der fastlægges hvert år, skal 
gennemføres, således at aktivitetsniveauet for inspektioner på planen 
bliver opretholdt samtidig med, at de er af høj kvalitet og i overens-
stemmelse med fastlagte forretningsgange. Det andet resultatmål er, at 
der inden inspektionsplanen for det efterfølgende år udarbejdes, foreta-
ges en risikovurdering, der lægges til grund for inspektionsplanen. Beg-
ge resultatmål er opfyldt i 2005. 
 
Finanstilsynet arbejder med rullende inspektionsplaner for det almindeli-
ge, særlige og forebyggende inspektionsprogram. Hertil kommer det ud-
videde inspektionsprogram. Inspektionsplanlægningen foregik i 2005 ef-
ter følgende overordnede principper: 
 
Tabel 4. Inspektionsprogrammer 
Inspektions-
program 

Omfatter Minimum frekvens 

Almindeligt Virksomheder med en generel risi-
ko, som er middel eller derover, 
og er af en vis betydning for den 
øvrige finansielle sektor 

Får undersøgt deres væsentlig-
ste risikoområder mindst hvert 
fjerde år. 

Særligt De største virksomheder (koncer-
ner) 

Der undersøges mindst ét risiko-
område hvert år. Alle væsentlige 
risikoområder bliver undersøgt 
indenfor 4 år. 

Forebyggende Virksomheder med en generel risi-
ko under middel 

Undersøges hvert 7. år - bortset 
fra forsikringsmæglere og små 
firmapensionskasser. 

Udvidet Virksomheder med en risikoprofil, 
der vurderes at kunne bringe tilla-
delsen i fare 

Undersøges hvert år, med fokus 
på det risikoområde, der er år-
sag til den højere risikoprofil. En 
undersøgelse kan være i form af 
krav om særlige indberetninger. 

 
Finanstilsynet har i 2005 gennemført den planlagte inspektionsplan. Der 
er foretaget mindre omprioriteringer i inspektionsplanen, men aktivi-
tetsniveauet for inspektioner er fastholdt. Inspektionerne er et led i til-
synet med, om virksomhederne overholder den finansielle lovgivning. 
Inspektionerne foretages risikobaseret. Fokus er lagt der, hvor enten ri-
sikoen eller konsekvenserne for overtrædelse er størst. Finanstilsy-
net medvirker derved til at bevare tilliden til den danske finansielle sek-
tor og til velfungerende finansielle markeder, hvilket bidrager til 
at skabe fremtidsrettede vækstvilkår. 
 
Finanstilsynet har i august 2005 færdiggjort en risikovurdering, hvor det 
er vurderet, hvilke virksomheder og hvilke risikoområder i disse virk-
somheder, der skal undersøges. Risikovurderingen er indarbejdet i in-
spektionsplanen for 2006. Finanstilsynet har i 2005 gennemført de plan-
lagte inspektioner og inspektionsplanlægningen inden for en marginal 
overskridelse af de budgetterede økonomiske rammer. Finanstilsynets 
inspektioner og inspektionsplanlægning er i 2005 gennemført med 22,1 
årsværk mod budgetterede 22 årsværk. På denne baggrund må Finans-
tilsynets inspektionsindsats og inspektionsplanlægning vurderes som til-
fredsstillende. 
 
Rigsrevisionen har i 2005 foretaget gennemgang af Finanstilsynets til-
synsvirksomhed. Rigsrevisionens beretning og statsrevisorernes be-
mærkninger til Finanstilsynets tilsynsvirksomhed viser, at Finanstilsynet 
de senere år har arbejdet mere målrettet og systematisk med at inspi-
cere alle forretningsområder inden for den finansielle sektor. Af statsre-
visorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om Finanstilsy-
nets tilsynsvirksomhed, fremgår, at Finanstilsynets inspektioner dog bør 
forbedres, så de i højere grad dækker de større og risikofyldte virksom-
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heder, ligesom sagsbehandlingen på visse områder kan blive mere ef-
fektiv og tidssvarende. Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Finans-
tilsynet ikke følger systematisk op på de påbud, som tilsynet har udstedt 
over for pengeinstitutterne, da det er afgørende for effekten af Finanstil-
synets inspektionsvirksomhed. 
 
Finanstilsynet har særskilt fået tilført midler til at følge op på Rigsrevisi-
onens og statsrevisorernes anbefalinger. Finanstilsynet har således i 
forbindelse med ændringsforslag til finanslov 2006 fået forøget bevillin-
gen med 6,7 mio. kr., heraf 4,3 mio. kr. i lønsum. 
 
Udviklingsprojekt vedrørende udbygning af det koordinerede 
Risikobedømmelsessystem (7.2.3) 
Finanstilsynet har i 2003 og 2004 etableret en overbygning på de eksi-
sterende risikovurderingssystemer for de forskellige virksomhedstyper. 
Formålet med dette koordinerede risikovurderingssystem er at sikre en 
større gennemsigtighed i risikovurderingerne på tværs af virksomheds-
typerne. Det koordinerede risikovurderingssystem baseres på data fra 
de underliggende risikovurderingssystemer. Formålet med projektet i 
2005 var at skabe øget harmonisering af de underliggende risikovurde-
ringssystemer og dermed øget harmonisering af beregningsgrundlaget 
for de data, der indgår i det koordinerede risikovurderingssystem. 
 
Udviklingsprojektet vedrørende udbygning af det koordinerede risikobe-
dømmelsessystem blev ikke som planlagt implementeret. Det skyldes, 
at projektet er blevet revurderet i betydeligt omfang. I stedet for en 
fortsat udbygning og koordinering af eksisterende (og forskellige) risiko-
vurderingssystemer, er det besluttet at opbygge en nyt fælles risikovur-
deringssystem for næsten alle virksomhedstyper, der hviler på de sam-
me grundprincipper. Projektet videreføres således i resultatkontrakten 
for 2006 som udviklingsprojekt vedrørende udarbejdelse af et fælles ri-
sikovurderingssystem (ratingsystem). Målet er således ikke opfyldt. 

Reguleringsvirksomhed 

Regelarbejde og ministerbetjening 
For at opfylde Finanstilsynets mission skal reguleringen af den finansielle 
sektor til stadighed være opdateret, og de regler, der vedtages i EU, 
skal implementeres. 
 
For regelarbejde og ministerbetjening har Finanstilsynet tre resultatmål 
om ministerbetjening (6.2.7), lovprogrammet (6.2.8) og bekendtgørel-
sesplanen (6.2.9). 
 
Bekendtgørelsesplanen behandles særskilt nedenfor, da det er ét af de 
to resultatmål i Finanstilsynets resultatkontrakt, der ikke er opfyldt. 
 
Finanstilsynet har for ministerbetjening mål om at 90 % af alle direkte 
bestillingssager afleveres rettidigt og at 90 % af alle ministerbetjenings-
sager er direkte anvendelige. I 2005 var 92,85 % af alle ministerbetje-
ningssager umiddelbart anvendelige, og 97,14 % af alle ministerbetje-
ningssager var rettidigt afleveret.  
 
Finanstilsynets bidrag til lovprogrammet skal være af høj faglig kvalitet 
og overholde den aftalte tidsplan. Finanstilsynets lovforslag vurderes ud 
fra tre kriterier: proces / form (overholdelse af gældende retningslinier 
vedr. lovarbejde), indhold og politisk håndtering (herunder påklædning 
af ministeren). For de enkelte kriterier vurderes lovforslagene som "Over 

Det koordinerede 
risikobedømmelsessystem 

Regelarbejde og 
ministerbetjening 
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middel", "Middel" eller "Under middel". Målet kan regnes for opfyldt hvis 
maks. 1/3 af lovforslagene for ét kriterium er vurderet som "Under mid-
del". For Finanstilsynets lovforslag er i alt kun ét kriterium vurderet som 
"Under middel", hvorfor Finanstilsynet opfylder målet.  
 
På denne baggrund må den faglige del af Finanstilsynets ministerbetje-
ning og arbejde med lovprogram vurderes som tilfredsstillende, mens 
det ikke findes tilfredsstillende, at de faglige resultater er gennemført 
med en overskridelse af de budgetterede økonomiske rammer. Finanstil-
synets regelarbejde og ministerbetjening er i 2005 gennemført med 
22,6 årsværk mod budgetterede 17,5 årsværk. 
 
Bekendtgørelsesplanen 
Inden 1. marts udarbejdede Finanstilsynet en plan over de bekendtgø-
relser, som efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd og 
Fondsrådet godkendes af direktionen. Resultatmålet tilsiger, at bekendt-
gørelserne på planen skal udstedes i det pågældende år. 
 
Finanstilsynet havde 35 bekendtgørelser omfattet af resultatkontrakten i 
2005. Af disse blev kun 31 udstedt, hvorfor resultatmålet ikke er op-
fyldt. Da planen over bekendtgørelser bliver udarbejdet i starten af året, 
kan der opstå nye behov for regulering i løbet af året. Samtidig kan ud-
stedelsen af regler blive udskudt af forskellige grunde. Tilsynet har ikke 
udstedt alle bekendtgørelser på bekendtgørelsesplanen for 2005, idet 
tre bekendtgørelser først udstedes i 2006. Bekendtgørelse om finansielle 
rapporter for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES) er 
blevet udskudt til 2006. Prisoplysningsbekendtgørelsen blev ikke udstedt 
til tiden på grund af kritik fra forbrugerorganisationer i 1. høringsfase, 
men er blevet udstedt i januar 2006. Bekendtgørelse om anmeldelse af 
det tekniske grundlag for livsforsikringsvirksomhed har afventet afkla-
ring i Byrdekomitéen. Endelig er en enkelt bekendtgørelse udgået af be-
kendtgørelsesplanen for 2005, da ændring alligevel ikke er nødvendig. 
Finanstilsynet har udstedt en række andre bekendtgørelser i 2005 end 
de planlagte. Alt i alt udstedte Finanstilsynet 36 bekendtgørelser, og så-
ledes vurderes indsatsen med udstedelsen af bekendtgørelser at være 
tilfredsstillende. 

Bekendtgørelser 
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Regnskab 

De økonomiske rammer for Finanstilsynets virksomhed fastsættes af 
Folketinget gennem de årlige bevillingslove. Ifølge tilsynslovgivningen 
skal de tilsynsbelagte virksomheder betale afgift til Finanstilsynet. Fi-
nanstilsynet er fuldt finansieret af de tilsynsbelagte virksomheder. Afgift 
for de enkelte brancheområder er fastsat i detaljer i kapitel 22 i lov om 
finansiel virksomhed (jf. lovbekendtgørelse nr. 613 af 21. juni 2005). 
Ifølge bestemmelserne i kapitel 22 opkræves afgifterne i slutningen af 
året. 
 
Regnskabspraksis tager udgangspunktet i de regnskabsregler og prin-
cipper som fremgår af bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. 
og de nærmere retningslinier i Finansministeriets Økonomisk Admini-
strative Vejledning. 
 
Siden årsrapporten for 2004 er der fortaget følgende ændringer i an-
vendt regnskabspraksis: 
 
Finanstilsynet er i 2005 overgået til omkostningsbaseret regnskab, og i 
den forbindelse er der identificeret en række aktiver og forpligtelser. 
 
Finanstilsynet har endvidere udspecificeret egenkapitalen i det omkost-
ningsbaserede regnskab i mellemregning med staten under kortfristet 
gæld og egenkapital. Tidligere indgik mellemregningen med staten som 
en del af egenkapitalen. 
 
Finanstilsynet har i forbindelse med årsafslutningen for 2005 anvendt en 
beløbsgrænse på 100.000 kr. for periodisering af udgifter. Dette er sket 
med udgangspunkt i KoncernØkonomis anbefaling af, at udgifter over 
100.000 kr., som har en brugsværdi i senere kvartaler end det kvartal, 
hvor udgiften betales, skal periodiseres. 
 
Finanstilsynet har endvidere i det omkostningsbaserede regnskab fore-
taget periodeafgrænsning af for lidt opkrævede afgifter samt indregnet 
bevillingsafregnede omkostninger i resultatopgørelsen. 
 

Anvendt regnskabspraksis 
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Resultatopgørelse 

Finanstilsynets omkostningsbaserede resultat i 2005 udviser et overskud 
på 14,0 mio. kr., jf. tabel 5. 
 
Tabel 5. Resultatopgørelse 

  
Resultatopgørelse 2005 2004 2006 

Note Ordinære driftsindtægter   
 Salg af varer og tjenesteydelser 0,0  
 Tilskud til egen drift -  
 Øvrige driftsindtægter -  

1 Gebyrer 148,1  
 Ordinære driftsindtægter i alt 148,1  150,2
    
 Ordinære driftsomkostninger   
 Ændring i lagre -  
 Forbrugsomkostninger   
 Husleje -8,4  
 Andre forbrugsomkostninger -25,8  
 Forbrugsomkostninger i alt -34,2  

2 Personaleomkostninger   
 Lønninger -73,0  
 Pension -13,6  
 Lønrefusion 2,8  
 Andre personaleomkostninger -2,4  
 Personaleomkostninger i alt -86,2  
 Andre ordinære driftsomkostninger -8,8  
 Af- og nedskrivninger -2,7  
 Ordinære driftsomkostninger i alt -131,9  -147,9
    
 Resultat af ordinær drift 16,2  2,3
    
 Andre driftsposter   
 Andre driftsindtægter -  
 Andre driftsomkostninger -0,1  
 Resultat før finansielle poster 16,1  2,3
    
 Finansielle poster   
 Finansielle indtægter 0,1  
 Finansielle omkostninger -2,2  -2,3
 Resultat før ekstraordinære poster 14,0  0,0
    
 Ekstraordinære poster   
 Ekstraordinære indtægter -  
 Ekstraordinære omkostninger -  
 Årets resultat 14,0  0,0

Betalt moms indgår i ordinære driftsomkostninger. 
 
I forhold til det udgiftsbaserede regnskab er der til brug for udarbejdelse 
af det omkostningsbaserede regnskab indregnet bl.a. følgende indtægter 
og omkostninger: 
 
• Indtægterne i 2005 var på 148,1 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. me-

re i forhold til det udgiftsbaserede regnskab. Dette skyldes periode-
afgrænsning af for lidt opkrævede afgifter. 

• I posten pension er der indregnet en forøgelse af hensættelsen til 
tjenestemandspensionsforpligtelse på netto 1 mio. kr., jf. note 6. 

Resultatopgørelse 
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• Under andre personaleomkostninger er der indregnet omkostninger 
til forpligtelse til fratrædelsesordning for tjenestemænd på 1 mio. kr. 

• I posten andre ordinære driftsomkostninger er der indregnet bevil-
lingsafregnede omkostninger på 2 mio. kr. til administrative fælles-
skaber mv. (KoncernØkonomi, KoncernIT, KoncernUdvikling mv.). 

• I posten finansielle omkostninger er der indregnet bevillingsafregne-
de renteudgifter til staten på 2,2 mio. kr. 

Balance 

 
Tabel 6. Balancen 

Note Aktiver (mio. kr.) 2005 2004 Note Passiver (mio. kr.) 2005 2004
 Anlægsaktiver 5 Egenkapital i alt -35,8 -49,8

3 
Immaterielle anlægsak-
tiver      

 
Færdiggjorte udviklings-
projekter 6,6 8,3    

 
Erhvervede koncessioner, 
patenter m.v. 0,2 0,4 6 Hensættelser 54,7 53,8 

 
Udviklingsprojekter under 
opførelse 1,1     

 
Immaterielle anlægsak-
tiver i alt 7,9 8,7  

Langfristede gælds-
poster   

4 Materielle anlægsaktiver Prioritets gæld 

 
Grunde, arealer og byg-
ninger    Anden langfristet gæld 0,8  

 Infrastruktur Statsgæld 

 
Produktionsanlæg og ma-
skiner    Langfristet gæld i alt 0,8  

 Transportmateriel Kortfristede gældspo-
ster  Inventar og IT-udstyr 2,5 1,2

 
Igangværende arbejde for 
egen regning    

Mellemregning med 
staten 115,0 117,6 

 
Materielle anlægsaktiver 
i alt 2,5 1,2  

Leverandører af varer 
og tjenesteydelser 4,8 3,6 

 Finansielle anlægsaktiver Anden kortfristet gæld 2,6 3,1
 Anlægsaktiver i alt 10,4 9,9 Skyldige feriepenge 11,6 11,8

 
Omsætningsaktiver

   
Igangværende arbejder 
for fremmed regning   

 
Varebeholdninger

   
Periodeafgrænsnings-
poster   

 Tilgodehavender 102,0 93,6 Kortfristet gæld i alt 134,0 136,1
 Værdipapirer
 Likvide beholdninger 41,3 36,6
 Omsætningsaktiver i alt 143,3 130,2 Gæld i alt 134,8 136,1
 Aktiver i alt 153,7 140,1 Passiver i alt 153,7 140,1

Anm.: For 2004 er balanceposter pr. 1. januar 2005 indarbejdet. 
 
Finanstilsynets anlægsaktiver består for langt størstedelen af immateri-
elle anlægsaktiver (76 procent), hvoraf tilsynets indberetningssystem 
udgør 62 procent. 
 
Finanstilsynets balance afspejler i vidt omfang, at afgifter fra virksom-
heder under tilsyn opkræves ultimo året, mens udgifterne afholdes lø-
bende på grundlag af likviditetstildeling fra statskassen. Dette forhold 
påvirker omsætningsaktiver i form af tilgodehavende tilsynsafgifter og 
likvide beholdninger samt kortfristet gæld i form af mellemregning med 
staten. Herudover har Finanstilsynet, som noget særligt for statslige in-
stitutioner, selv forpligtelsen til udbetaling af tjenestemandspensioner. 
 
Finanstilsynets negative egenkapital kan tilskrives, at Finanstilsynet i 
forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1. januar 2005 til 
brug for det omkostningsbaserede regnskab har identificeret flere for-
pligtelser end aktiver. Egenkapitalen er gennemgået mere detaljeret i 
note 5. 

Balance 
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Omregningstabel 

Omregningstabel mellem det omkostningsbaserede og det udgiftsbase-
rede resultat fremgår af tabel 7 nedenfor. 
 
Tabel 7. Omregningstabel mellem resultatopgørelsen og årets nettoudgifter 
Omregningstabel Mio. kr.
Årets resultat fra omkostningsregnskabet 14,0
+ Afskrivninger 2,7
+ Nedskrivninger -
+ Ændring i hensættelser 0,9
- Anskaffelser -2,1
+/- Lagerregulering -
- Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelse -1,1
+/- Regulering af personaleomkostninger 0,7
- Periodeafgrænsningsposter -0,9
+ Tab på debitorer -
+/- Korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver -
- Finansiering af Finanstilsynets ufinansierede reserver fra før 2002 -2,1
Årets resultat efter udgiftsregnskabet (netto-resultat) 12,1
 
Differencen på 1,9 mio. kr. mellem det udgiftsbaserede og det omkost-
ningsbaserede resultat for 2005 skyldes således forskelle i regnskabs-
principper. 

Bevillingsregnskab 

Bevillingsregnskab for Finanstilsynet 2005 fremgår af tabel 8 nedenfor. 
 
Tabel 8. Bevillingsregnskab (§ 08.23.01) 
Mio. kr. Regnskab 

2004 
Budget 

2005 
Regnskab 

2005 Difference
Budget 

2006 
Udgifter 134,1 141,9 128,3 13,6 146,3
Indtægter 134,9 148,2 146,7 1,5 150,2
Resultat, brutto 0,8 6,3 18,4 12,1 3,9
Bevilling, netto -7,2 -6,3 -6,3 0,0 -3,9
Resultat, netto -6,4 0,0 12,1 12,1 0,0
Anm.: Direktørens løn udgør 1.119.994 kr. excl. pension og resultatløn. Resultatlønnen er opgjort til 
105.000 kr. for 2005. 
 
Som det fremgår af tabel 8, er årets udgiftsbaserede resultat 12,1 mio. 
kr. større end det budgetterede på finansloven. 
 
Opdeles udgifterne for 2005, bliver resultatet et overskud på lønsum-
men på 4,7 mio. kr. og et overskud på 7,4 mio. kr. på den øvrige drift. 
 
På øvrig drift kan de færre udgifter primært henføres til, at videreudvik-
lingen af tilsynets indberetningssystem er blevet forsinket. Videreudvik-
lingen af tilsynets indberetningssystem er påbegyndt i 2005 og forven-
tes afsluttet i 2007, men projektet er blevet forsinket, og der er i 2005 
kun blevet afholdt udgifter for 1,1 mio. kr. 
 
Finanstilsynet havde i 2005 en særlig udgift til dækning af en advokat-
regning på 3,1 mio. kr., der vedrører opfølgning på ekspertundersøgel-
sen af den rolle Finanstilsynets embedsmænd havde i forbindelse med 
forvaltningen af nogle større sager i 1990´erne. 
 
På indtægtssiden fremgår det af tabellen ovenfor, at indtægterne i 2005 
var på 146,7 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mindre end indtægtsbevil-
lingen. Dette skyldes, at Finanstilsynet i 2005 har opkrævet 1,8 mio. for 

Omregningstabel 

Bevillingsregnskab 

Lønsum og øvrig drift 

Afgifter 
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lidt i afgifter. Disse 1,8 mio. kr. vil blive opkrævet ekstra i 2006, jf. § 
370, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. Tilsvarende blev der i 2004 
opkrævet 0,3 mio. kr. for lidt i afgifter, som er blevet opkrævet ekstra i 
2005. 
 
Finanstilsynet er ikke omfattet af ordningen om selvstændig likviditet. 
Staten har derfor et rentetab, som opstår, fordi tilsynets afgifter først 
opkræves ultimo året, mens udgifterne afholdes løbende.  
 
Årets bevilling (netto) udgør Finanstilsynets nettoudgiftsbevilling på fi-
nansloven. En negativ nettoudgiftsbevilling svarer til et netto indtægts-
krav, som i Finanstilsynets tilfælde udgøres af statens rentetab samt be-
taling for KoncernØkonomi mv. 
 
Finanstilsynets indtægter består af afgifter fra institutterne under tilsyn 
samt renteindtægter. Før 2002 blev de opkrævede afgifter fastsat ud fra 
Finanstilsynets forbrug. Derfor var opsparingen ufinansieret. Træk på 
opsparingen blev først opkrævet, efterhånden som den blev forbrugt.  
 
Fra 2002 svarer de opkrævede afgifter som udgangspunkt til Finanstil-
synets bevilling. Derved vil overskud fra de enkelte år nu være dækket 
af opkrævede afgifter. Saldoen på opsparingen (ufinansierede reserver) 
dækkes ved ekstra afgifter, jf. tabel 11.  Saldoen er blevet dækket fuldt 
ud i 2005. 
 
Bevillingen er øget ved tillægsbevilling i forbindelse med ny lovgivning. 
Med L 1381 af 20/12 2004 om tilsyn med pensionskasser mv., L 1460 af 
22/12 2004 om gennemførelse af markedsmisbrugs- og prospektdirekti-
vet og L 41 af 1/6 2005 om tilsyn med hedgeforeninger, fik tilsynet til-
ført ekstra ressourcer til varetagelse af nye arbejdsopgaver. Herved fik 
tilsynet i alt tilført 2,8 mio. kr. i lønsum og 2,0 mio. kr. i driftsmidler. 
Desuden skete der en overførsel mellem hovedkonti, hvorved Finanstil-
synet fik konverteret 1,3 mio. kr. fra driftsmidler til lønsum, samt betal-
te til oprettelse af Koncern IT, KoncernUdvikling mv. Det beløb sig til 0,2 
mio. kr. i lønsum og 0,4 mio. kr. i driftsmidler. Endelig forøgedes tilsy-
nets indtægtsbevilling med 2,1 mio. kr. til dækning af det udækkede 
akkumulerede overskud, jf. ovenfor. 
 
Nettoresultatet af ændringerne blev en forøgelse af lønsummen med 3,9 
mio. kr. og en forøgelse af driftsmidlerne med 0,3 mio. kr. samt en for-
øgelse af nettoudgiftsbevillingen med 2,7 mio. kr. Til dækning heraf blev 
tilsynets indtægtsbevilling forøget med 6,9 mio. kr. 
 
Bevillingen for 2006 er forøget med 6,7 mio. kr. i forhold til den samlede 
bevilling for 2005 ekskl. tillægsbevillingen for 2005. Bevillingen skal an-
vendes af Finanstilsynet i forbindelse med en øget inspektionsindsats og 
systematisk opfølgning på inspektioner, hvor tilsynet har udstedt påbud, 
samt til udvikling af tilsynsmetoder i henhold til internationale tilsyns-
standarder. 

Bevillingsafregning 

Bevillingsafregningen, jf. tabel 10, viser afvigelserne mellem bevillinger-
ne ifølge finansloven (inkl. tillægsbevillingsloven) og de faktiske udgif-
ter. 
 
 
 

Selvstændig likviditet 

Finansiering af opsparing 

Tillægsbevillinger 

Bevilling for 2006 
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Tabel 9. Bevillingsafregning (mio. kr.) 

Hovedkonto Bevilling Regnskab 
Årets 

overskud 

Disposition, 
overskud 

der         
bortfalder 

Akkumuleret 
overskud til 
videreførsel 
ultimo året 

Driftsbevilling  
- lønsum 85,0 80,3 4,7  11,8
- øvrig drift* -91,3 -98,7 7,4  8,5
- i alt -6,3 -18,4 12,1  20,3
  

Indtægter 148,2 146,7 1,5  
Øvrige driftsudgifter 56,9 48,0 8,9  
* Tallene for "øvrig drift" beregnes af Økonomistyrelsens system (ved at summere indtægter og øvrige driftsudgif-
ter) og udgør ikke Finanstilsynets øvrige driftsudgifter. De fremgår af linien "øvrige driftsudgifter". 
 
Finanstilsynets videreførsler er uforbrugte bevillinger fra tidligere år, der 
kan bruges i efterfølgende finansår. Indtil 2002 indgik de uforbrugte be-
villinger først i afgiftsopkrævningen, når de blev brugt. Ved lov nr. 428 
af 6. juni 2002 blev det vedtaget at opkræve det akkumulerede over-
skud over 4 år.  
 
Ultimo 2001 udgjorde de ufinansierede videreførsler 11,1 mio. kr. I 
hvert af årerne 2002 til 2004 er der opkrævet 3,0 mio. kr. årligt til fi-
nansiering heraf, og i 2005 er der opkrævet de resterende 2,1 mio. kr.  
 
Af opgørelsen i tabel 9 med overskud til videreførelse pr. 31. december 
2005 fremgår det, at Finanstilsynet har videreførsler på 20,3 mio. kr. 
Videreførslerne er fordelt med 11,8 mio. kr. på lønsum og 8,5 mio. kr. 
på øvrig drift.  
 
Udviklingen i det udgiftsbaserede akkumulerede resultat fremgår af ta-
bel 10. 
 
Tabel 10. Udgiftsbaseret akkumuleret resultat (mio. kr.) 
Hovedkonto Ultimo 

2001 
Ultimo 
2002 

Ultimo 
2003 

Ultimo 
2004 

Resultat 
2005 

Ultimo 
2005 

08.23.01 11,1 10,8 14,6 8,2 12,1 20,3
 
Overskuddet videreføres til 2006 og forventes anvendt til dækning af 
udgifter til videreudvikling af tilsynets indberetningssystem samt reser-
veres til afholdelse af udgifter i forbindelse med uforudseelige tilsyns- 
eller reguleringsmæssige begivenheder i sektoren. 

Finanstilsynets 
videreførsler 
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Bilag til regnskabet 

Noter til Resultatopgørelsen og Balancen 
 
 
 
Note 1: Afgifters fordeling på typer af finansielle virksomheder 
 
Afgifterne fordeles mellem de forskellige finansielle virksomheder og 
brancheområder, som fastsat i kapitel 22 i lovbekendtgørelse nr. 613 af 
21. juni 2005 af lov om finansiel virksomhed. 
 
Mio. kr. (løbende priser) 
Branche 2002 2003 2004 2005

Pengeinstitutter m.v. 1) 59,0 59,4 60,5 64,7

Realkreditinstitutter 15,6 15,7 16,0 17,3

Forsikringsselskaber mv. 36,7 39,3 39,6 42,3

Investeringsforeninger og specialforeninger 5,1 5,1 5,2 6,6

Forsikringsmæglere 2,5 3,3 3,7 3,7

Øvrige virksomheder 2) 9,3 9,6 9,7 12,0

Periodisering af for lidt opkrævede afgifter 3) 0,0 0,0 0,3 1,5

I alt 128,2 132,4 135,0 148,1
1) Udover pengeinstitutter indgår Skibskreditfonden og Garantifonden for indskydere og 
investorer.   
2) Omfatter børsområdet, finansielle holdingvirksomheder, ATP, LD og Arbejdsmarke-
dets Erhvervssygdomssikring (AES). 
3) Periodisering af for lidt opkrævede afgifter er ikke bogført i Navision Stat i det pågæl-
dende år, men bliver opkrævet og bogført i det efterfølgende år. 
 
 
Note 2: Personaleomkostninger 
 
2005 var et år med stor stigning i antallet af fratrædelser i Finanstilsy-
net. Finanstilsynet har mange unge akademikere ansat og vil derfor na-
turligt have en vis personaleudskiftning. 2005 var dog derudover præget 
af, at den finansielle sektor og dens brancheorganisationer rekrutterede 
mange ansatte fra Finanstilsynet. 
 
 2002 2003 2004 2005     

R-året 
2006      

B-året 
Antal årsværk 171 174 181 178* 185
Tilgang af medarbejdere 17 26 19 18 -
Afgang af medarbejdere 16 14 12 24 -
Personaleomsætning 1) 10,03 % 8,54 % 7,00 % 14,63 % -
Anm.: Elever, studenter, vikarer, medarbejdere i flexjob og jobtræning/langtidsledige indgår ikke i 
tilgang og afgang. 
Antal forventede årsværk i budgetåret er ikke som tidligere fra finansloven, men udtryk for tilsynets 
aktuelle forventninger. 
1) Personaleomsætningen (afgangsprocenten) er beregnet ud fra antal fratrådte i året i forhold til antal 
ansatte i gennemsnit i året. 
*Resultatet er baseret på udtræk fra ISOLA. 
 
 
 
 
 
 

Afgifternes fordeling 

Bemanding 
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Note 3: Immaterielle anlægsaktiver 
Mio. kr. 

Færdiggjorte 
udviklings- 
projekter 

Erhvervede 
koncessioner, 

patenter, 
licenser mv. I alt 

Kostpris - - -
Primokorrektioner og flytning ml. bogfø-
ringskredse 8,3 0,4 8,7 
Tilgang - - -
Afgang - - -
Kostpris pr. 31.12.2005 8,3 0,4 8,7
Akkumulerede afskrivninger -1,7 -0,2 -1,9
Akkumulerede nedskrivninger - - -
Akkumulerede af- og nedskrivninger 
31.12. 2005 -1,7 -0,2 -1,9 
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2005 6,6 0,2 6,8
Årets afskrivninger 1,7 0,2 1,9
Årets nedskrivninger - - -
Årets af- og nedskrivninger 1,7 0,2 1,9
Afskrivningsperiode/år 5 år 3 år 
 
 
Mio. kr. Udviklings-

projekter 
under 

udførelse 
Primo saldo pr. 1. januar 2005 - 
Tilgang 1,1 
Nedskrivninger - 
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter - 
Kostpris pr. 31.12.2005 1,1 
 
 
 
Note 4: Materielle anlægsaktiver 
Mio. kr. Inventar og 

IT-udstyr I alt 
Kostpris - -
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 1,2 1,2
Tilgang 2,1 2,1
Afgang - -
Kostpris pr. 31.12.2005 3,3 3,3
Akkumulerede afskrivninger -0,8 -0,8
Akkumulerede nedskrivninger - -
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2005 -0,8 -0,8
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2005 2,5 2,5
Årets afskrivninger 0,8 0,8
Årets nedskrivninger - -
Årets af- og nedskrivninger 0,8 0,8
Afskrivningsperiode/år 3 år/saldo50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immaterielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver 
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Note 5: Egenkapital 
 
Specifikation af egenkapital pr. 1. januar 2005 Mio. kr.
Udgiftsbaseret egenkapital pr. 01.01.2005 123,7
Mellemregning med staten (likviditetstildeling mv.) -117,6
Startkapital pr. 01.01.2005 (akkumuleret overskud) 6,1
 
Finanstilsynets afgifter opkræves ultimo året, mens udgifterne afholdes 
løbende på grundlag af likviditetstildeling fra statskassen. Likviditetstil-
delingen sker via en mellemregningskonto, som indgår i Finanstilsynets 
bogførte udgiftsbaserede egenkapital. 
 
Primo 2005 andrager egenkapitalen i det udgiftsbaserede regnskab 
123,7 mio. kr., men efter Finanstilsynets opfattelse skal det specificeres 
i kortfristet gæld (mellemregning med staten på 117,6 mio. kr.) og 
egenkapital (Finanstilsynets reserver på 8,2 mio. kr.). Reserverne skal 
korrigeres med ufinansierede reserver fra før 2002 på 2,1 mio. kr., som 
dækkes ved opkrævning af ekstra afgifter i 2005 (jf. side 19), hvilket gi-
ver en startkapital på 6,1 mio. kr. 
 
Egenkapital 2005 Mio. kr.
Primobeholdning 01.01.2005
Startkapital 6,1
Primokorrektioner ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1. januar 2005 -55,9
 -49,8
Bevægelser i året
Likviditetstildeling -
Mellemregning med andre statsinstitutioner -
Afstemningsdifferencer -
 
Overført resultat
Årets resultat 14,0
 
Egenkapital pr. 31.12.2005 -35,8
 
Til brug for det omkostningsbaserede regnskab er der i regnskabet for 
2005 foretaget primokorrektioner på -55,9 mio. kr., jf. nedenstående 
tabel. 
 
Primokorrektioner ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 01.01.2005 Mio. kr.
Immaterielle anlægsaktiver (jf. note 3) 8,7
Materielle anlægsaktiver (jf. note 4) 1,2
Skyldige feriepenge og skyldigt resultatløn -12,5
Hensættelse til resultatløn og åremålsansættelse (jf. note 6) -1,5
Hensættelse til tjenestemandspensioner (jf. note 6) -52,3
Periodisering af for lidt opkrævede afgifter, pensionsudgifter mv. 0,5
Primokorrektioner i alt -55,9
 
Forskellene mellem den omkostningsbaserede egenkapital og det akku-
mulerede overskud fremgår af nedenstående omregningstabel, og kan 
primært henføres til primokorrektioner i forbindelse med udarbejdelse 
åbningsbalance pr. 1. januar 2005 til brug for det omkostningsbaserede 
regnskab. 
 
Omregningstabel mellem omkostningsbaseret egenkapital og akkumu-
leret overskud Mio. kr. 
Egenkapital pr. 31.12.2005 -35,8
Omregning mellem resultatopgørelse og årets udgifter, jf. tabel 8 (ekskl. 
finansiering af Finanstilsynets ufinansierede reserver fra før 2002) 0,2 
Primokorrektioner til brug for omkostningsbaseret regnskab, jf. note 5 55,9
Akkumuleret overskud til videreførsel pr. 31.12.2005 20,3
 

Egenkapital 
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Note 6: Hensættelser 
Mio. kr. Skyldig 

resultat-
løn 

Åremåls-
ansæt-
telser 

Tjeneste-
mands-

pensioner I alt 
Hensættelse primo 2005 (primokorrektioner) 0,9 0,6 52,3 53,8
Betalte udgifter i 2005 -0,8 -0,3 -3,6 -4,7
Forøgelse af hensatte forpligtelser 0,9 - 4,6 5,5
Hensatte forpligtelser pr. 31.12.2005 1,0 0,3 53,3 54,7
 
Finanstilsynet har, som noget særligt for statslige institutioner, løbende 
refunderet staten for udbetaling af tjenestemandspension for tidligere 
ansatte. Personalestyrelsen har beregnet Finanstilsynets forpligtelse til 
fremtidige refusioner til 52,3 mio. kr. pr. 1. januar 2005 og 53,3 mio. 
kr. pr. 31. december 2005. 
 
Personalestyrelsen har ved beregningen af Finanstilsynets tjeneste-
mandspensionsforpligtelse anvendt de forudsætninger, som anvendes 
ved aktuarmæssige opgørelser af tjenestemandspensionsforpligtelserne 
i relation til aktieselskaber, der har ansatte med statslig tjeneste-
mandspensionsret beskæftiget (forsikringsteknisk grundlag G 82 M og 
K), med bl.a. en forudsætning om afgangsalder på 65 år. 
 
Der er knyttet store usikkerheder til beregningerne, herunder især til 
den opgjorte primoforpligtelse pr. 1. januar 2005. Pensionsforpligtelsen 
kan variere alt afhængig af, hvornår de pågældende personer går på 
pension, om de bliver uarbejdsdygtige, mv. Såvel opgørelsen pr. 1. ja-
nuar 2005 som pr. 31. december 2005 er udtryk for Finanstilsynets bed-
ste skøn over forpligtelsen. 
 
 
Bilag til Målrapporteringen 
 
Aktiviteten inden for Finanstilsynets reguleringsvirksomhed har løbende 
været stigende. Udviklingen i ressourceforbruget i perioden 2000-2005 
på regelarbejde og ministerbetjening samt internationalt arbejde frem-
går af tabellen nedenfor: 
 
Timeforbrug 2000-2005 fordelt på faglige hovedformål 

Hovedformål 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tilsynsvirksomhed 148.401 134.592 134.356 138.705 150.452 154.929
Løbende overvågning 41.260 44.139 43.803 39.925 45.186 46.477
Inspektioner 34.302 27.446 30.450 34.008 32.184 32.389
Generelle tilsynssager 51.195 48.439 47.969 51.293 54.783 56.393
Udviklingsarbejde 21.644 14.568 12.134 13.479 18.299 19.669

Reguleringsvirksomhed 40.800 46.520 58.778 56.575 61.191 57.085
Regelarbejde og ministerbetjening 22.797 21.150 26.557 33.367 37.696 33.349
Internationalt arbejde 18.003 25.370 32.221 23.208 23.495 23.736

Informationsvirksomhed 5.845 5.619 7.349 8.238 7.546 6.208

Timeforbrug

 

Hensatte forpligtelser 


