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Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2006 samt 
riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2006 
 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 10 kap. 3 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank ska fullmäktige till 
riksdagen och Riksrevisionen lämna förslag till disposition av Riksbankens vinst. 
 
Fullmäktige tillämpar en beräkningsprincip som i korthet innebär att 80 procent av 
Riksbankens genomsnittliga resultat under de senaste fem åren, exklusive valutakurs- 
och guldvärdeeffekter, ska inlevereras till statsverket. För år 2006 föreslår därmed 
fullmäktige en inleverans om 4 400 miljoner kronor.  
 
Fullmäktiges verksamhetsberättelse för 2006 redovisar att fullmäktige sammanträtt vid 
11 tillfällen under året och övergripande vilka ärenden som behandlats samt vilken 
information som fullmäktige erhållit vid sammanträdena. Verksamhetsberättelsen 
anger även hur fullmäktige bedrivit sin kontrollerande funktion. 
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Förslag till riksdagsbeslut 
 
Fullmäktige föreslår att riksdagen fastställer förslag till disposition av Riksbankens vinst 
för räkenskapsåret 2006. 
 
Resultatet för år 2006 före bokslutsdispositioner uppgår till 7 877 miljoner kronor och 
fullmäktige föreslår att 
- till Riksbankens dispositionsfond förs                       -4 577  miljoner kronor  
- från Riksbankens resultatutjämningsfond förs          1 100  miljoner kronor  
- till statsverket inlevereras         4 400  miljoner kronor 
- inleveransen sker senast en vecka efter riksdagens beslut, lämpligen i samband med 
Riksbankens genomförande av den veckovisa öppna marknadsoperationen. 
 
 
Stockholm den 9 februari 2007 
 
På fullmäktiges vägnar 
 
 
 
 
Johan Gernandt 
   /Maria Svalfors 
 
I beslutet har deltagit Johan Gernandt (ordförande), Leif Pagrotsky (vice ordförande), 
Susanne Eberstein, Bo Bernhardsson, Elizabeth Nyström, Anders Flanking, Karin 
Pilsäter, Kjell Nordström, Ebba Lindsö, Anne-Katrine Dunker och Fredrik Olovsson. 
 
Föredragande har varit Mithra Sundberg och Henrik Gardholm. 
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Förslag till vinstdisposition för år 2006  
 
Riksdagen godkände i anslutning till sin behandling av Riksbankens förvaltning för år 
2005 (2005/06 FiU:23) att vinstdispositionen för år 2005 baserades på 1988 års 
vinstdelningsprincip med de kompletteringar av principen som genomförts sedan 
dess, vilket också var fullmäktiges förslag. Principen innebär i korthet att 80 procent av 
det genomsnittliga resultatet under de senaste fem åren, exklusive valutakurs- och 
guldvärdeeffekter, ska inlevereras till statsverket. För år 2006 tillämpar fullmäktige 
samma beräkningsgrund. 
 
Fullmäktige har i enlighet med 10 kap. 3 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank 
erhållit redovisning från direktionen över räkenskapsåret 2006. Fullmäktige konsta-
terar att Riksbanken med tillämpning av nuvarande redovisningsprinciper redovisar 
en vinst för 2006 uppgående till 7 877 miljoner kronor. I enlighet med 1988 års 
vinstdelningsprincip och de kompletteringar av principen som genomförts sedan dess 
görs följande justeringar av det redovisade resultatet vid beräkning av det 
inleveransgrundande resultatet:  
 

1. Det redovisade resultatet har påverkats positivt av en valutakursvinst om  
3 536 miljoner kronor. I enlighet med vinstdelningsprincipen exkluderas 
denna vinst vid beräkningen av det inleveransgrundande resultatet.  

2. Riksbanken har redovisat en vinst om 492 miljoner kronor till följd av att guld 
avyttrats under 2006. Fullmäktige har i enlighet med tidigare beslutad 
komplettering av vinstdelningsprincipen exkluderat denna vinst vid 
vinstdispositionsberäkningen.  

3. En orealiserad priseffektförlust om 1 263 miljoner kronor ingår ej i det 
redovisade resultatet till följd av de 2004 ändrade redovisningsprinciperna. 
Fullmäktige har inkluderat denna förlust vid vinstdispositionsberäkningen i 
enlighet med vinstdelningsprincipen.  

 
Fullmäktige föreslår enligt nedan en inleverans till statsverket om 4 400 miljoner 
kronor.  
 
Eftersom den föreslagna inleveransen är lägre än årets redovisade resultat föreslås i 
enlighet med vinstdelningsprincipen att 4 577 miljoner kronor förs till 
dispositionsfonden och 1 100 miljoner kronor från resultatutjämningsfonden. 
Beräkningsunderlaget för vinstdispositionsförslaget framgår av bilaga. 
 
Fullmäktiges revisionsenhet har granskat underlaget för beräkningen av vinstdispo-
sitionsförslaget. Revisionsenheten har därvid inte haft något att anmärka. 
 
Fullmäktige har den 9 februari 2007 beslutat avge följande förslag till disposition av 
Riksbankens vinst. 
 
Resultatet för år 2006 före bokslutsdispositioner uppgår till 7 877 miljoner kronor. 
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Fullmäktige föreslår att 
- till Riksbankens dispositionsfond förs                       -4 577  miljoner kronor  
- från Riksbankens resultatutjämningsfond förs          1 100  miljoner kronor  
- till statsverket inlevereras         4 400  miljoner kronor 
- inleveransen sker senast en vecka efter riksdagens beslut, lämpligen i samband med 
Riksbankens genomförande av den veckovisa öppna marknadsoperationen. 
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Fullmäktiges verksamhet år 2006 
 
Fullmäktige har sammanträtt vid 11 tillfällen under år 2006.    
 
Den 17 oktober 2006 utsåg Sveriges riksdag nya ledamöter och suppleanter till 
riksbanksfullmäktige. Fullmäktige höll ett första konstituerande sammanträde den 19 
oktober 2006. Fullmäktige valde då ordförande och vice ordförande inom sig. Det nya 
fullmäktige fick en halv dags introduktion om Riksbankens verksamhet i november.   
 
Fullmäktiges ordförande och vice ordförande följer direktionens arbete bl.a. genom 
att delta i direktionens sammanträden samt genom en löpande dialog med främst riks-
bankschefen. 
 
Ledamöter av Riksbankens direktion har normalt deltagit i fullmäktigesamman-
trädena. Fullmäktige har därvid informerat sig om direktionsledamöternas tjänsteut-
övning. Redogörelser har lämnats av direktionen för den aktuella penningpolitiken 
och arbetet med att övervaka det finansiella systemets stabilitet, liksom för utveck-
lingen inom betalningsväsendet. Fullmäktige har också fått information om budget, 
verksamhetsplan, utveckling av risk och resultat i tillgångsförvaltningen samt utfallet i 
övrigt av verksamheten. Fullmäktige har även fått rapport avseende direktionens 
uppföljning av de förändringar i ledningsformer som genomförts sedan 2004, liksom 
om den medarbetarundersökning som genomförts under hösten 2006. 
 
Fullmäktige har under året även fått information från direktionen om avvecklingen av 
verksamheten i Svensk Kontantförsörjning AB samt om utvecklingen av den nya 
strukturen för kontantförsörjning i Sverige. Direktionen har även rapporterat att mark 
i Botkyrka som varit i Riksbankens ägo samt en semester- och konferensanläggning i 
Baggensnäs avyttrats under 2006. 
 
Under 2006 har fyra representanter från fullmäktige ingått i en av Riksbanken inrättad 
samrådsgrupp, den s.k. Gruppen för minnesmynt. I gruppen har även företrädare för 
Historiska museet, Kungl. Myntkabinettet, Statsheraldikern m.fl. deltagit. Gruppen har 
till uppgift att förbereda förslag till motiv för utgivning av minnesmynt. Den 20 juni 
2006 fastställde fullmäktige utformningen av minnesmynt med anledning av 150-
årsjubileet av den svenska järnvägen i enlighet med det förslag som utarbetats inom 
Gruppen för minnesmynt. Vid sammanträdet den 20 januari 2006 beslutade 
fullmäktige om föreskrifter för nya uppgraderade sedlar i valörerna 50 kronor och 
1 000 kronor. 
 
Riksrevisionens rapporter till Riksbanken i samband med bokslutsgranskningen för år 
2005 har rapporterats för fullmäktige. 
 
Fullmäktiges revisionsenhet har under 2006 för fullmäktige redovisat sin granskning av 
direktionsledamöternas utövande av tjänsten, direktionsledamöternas delegerade 
sakansvar, efterlevnaden av arbetsordningen samt en uppföljning av den interna 
kontrollen i bokslutsprocessen. Vid fullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2006 
beslutades att påbörja en ny upphandling av revisorer för fullmäktiges revisionsenhet, 
eftersom nuvarande avtal med en revisionsbyrå löper ut den 31 mars 2007.  
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Fullmäktige har under året fått en genomgång av de regler som gäller för 
direktionsledamöters sidouppdrag samt även reglerna som gäller sidouppdrag för 
övriga anställda i banken. Vid fullmäktigesammanträdena den 20 januari, 17 mars, 21 
april och 16 november 2006 har direktionsledamöters sidouppdrag anmälts.  
 
I fullmäktiges löpande uppföljning av direktionsledamöterna har inte framkommit 
något som föranlett fullmäktige att rikta någon anmärkning mot deras tjänsteutöv-
ning.  
 
Fullmäktige informerades om utfallet av lönerevisionen i Riksbanken i december, och 
direktionsledamöternas (förutom riksbankschefens) anställningsvillkor justerades 
genom beslut den 15 december 2006.     
 
Fullmäktige fick den 29 november 2006 en längre föredragning av professor Giavazzi 
om den utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995—2005 som han och 
professor Mishkin genomfört på uppdrag av finansutskottet. Vid fullmäktiges 
sammanträde den 15 december 2006 informerades fullmäktige om den pågående 
utredningen om Riksbankens kapitalstruktur och vinstdisposition (Fi 2006:05). 
 
Vid sammanträdet den 22 september 2006 beslutade fullmäktige att föreslå Hans-Ola 
Meyer till ny styrelseledamot i Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. 
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Bilaga: Inleveransberäkning avseende Riksbankens resultat år 2006 (miljoner kronor) 
   
1. Inleveransgrundande resultat 2006   
     
Redovisat resultat 2006  7 877  
Valutakursvinst  -3 536  
Realiserad guldvärdevinst  -492  
Orealiserad priseffektförlust -1 263  
Summa   2 586  
     
2. Genomsnittligt inleveransgrundande resultat  
     
 2002  12 316  
 2003  3 380  
 2004  4 904  
 2005  4 271  
 2006  2 586  
   27 457  
     
 5 års genomsnitt 5 491  
     
3. Beräknad inleverans    
     
  5 491* 80 % = 4 393  
  Avrundat 4 400  
     
4. Beräknad fondering    
     
Till Riksbankens dispositionsfond förs   
Valutakursvinst  3 536  
Realiserad guldvärdevinst  492  
10 % av 5 års genomsnitt  549  
Summa   4 577  
     
Från Riksbankens resultatutjämningsfond förs  
10 % av 5 års genomsnitt  549  
Orealiserad priseffektförlust  1 263  
Avrundning inleverans  -7  
Årets inleveransgrundande resultat   
minskat med 5 års genomsnitt -2 905  
Summa   -1 100  
     
5. Förslag till vinstdisposition   
     
Redovisat resultat  7 877  
Till Riksbankens dispositionsfond förs -4 577  
Från Riksbankens resultat-
utjämningsfond förs 1 100  
Inleverans till statsverket  4 400  
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