
 

  
 Fjármálaeftirlitið 

SÍ 2.2.16. 

Desember 2020 
 

Yfirlit yfir skýrslur og gögn sem starfsleyfisskyldum rekstraraðilum sérhæfðra sjóða1 ber  
að skila reglulega til Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands (Fjármálaeftirlitsins) árið 2021 

Heimasíða Fjármálaeftirlitsins: www.fme.is 
 
 

Reglubundnar skýrslur Skýrsluform2 Tilvísun í  lög / reglur Uppgjörs- 
dags. 

Skila- 
eindagi3 

Nánar um skilatíðni 
og skiladaga 

Ársreikningur rekstraraðila sérhæfðra 
sjóða  
(ársreikningur og skýrsla stjórnar)  

 

PDF form 6. mgr. 45. gr. laga nr. 45/2020 um 
rekstraraðila sérhæfðra sjóða 

31. des. 30. apríl 

 

Ársreikningi skal skila innan 10 daga frá 
undirritun en í síðasta lagi fjórum 
mánuðum eftir lok reikningsárs, sbr. 4. 
mgr. 45. gr. laga nr. 45/2020 

Árshlutareikningur rekstraraðila 
sérhæfðra sjóða 

PDF form 6. mgr. 45. gr. laga nr. 45/2020 um 
rekstraraðila sérhæfðra sjóða 

30. júní 31. okt. Skila skal hálfsársuppgjöri um leið og það 
liggur fyrir en eigi síðar en 31. október. 

Ársreikningur sérhæfðra sjóða PDF form 6. mgr. 45. gr. laga nr. 45/2020 um 
rekstraraðila sérhæfðra sjóða 

31. des. 30. apríl  

Árshlutareikningur sérhæfðra 
sjóða 

PDF form 6. mgr. 45. gr. laga nr. 45/2020 um 
rekstraraðila sérhæfðra sjóða 

30. júní 31. okt.  

  

                                                           
1  Sbr. lög nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. 
2  Skýrsluform  Fjármálaeftirlitsins eru á veffanginu reportdelivery.fme.is. 
3  Skilaeindagi miðast við síðasta dag mánaðar nema annað sé tekið fram.  Beri skilaeindaga upp á helgidag fellur hann á næsta virkan dag. 
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Fjármálaeftirlitið 

Reglubundnar skýrslur Skýrsluform Tilvísun í  lög / reglur Uppgjörs- 
dags. 

Skila- 
eindagi 

Nánar um skilatíðni 
og skiladaga 

Skýrsla rekstraraðila – AIFM skýrsla XML Skýrslan tekur á upplýsingum sem 
skila ber skv. 48. gr. laga nr. 45/2020 
um rekstraraðila sérhæfðra sjóða 

31. des. 
31. mars 
30. júní 
30. sept. 

31. jan. 
30. apríl 
31. júlí 
31. okt. 

Skilatíðni er skv. 3. mgr. 110. gr. framseldrar 
reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 
231/2013, um viðbætur við tilskipun Evrópu-
þingsins og ráðsins 2011/61/ESB, að því er 
varðar undanþágur, almenn rekstrarskilyrði, 
vörsluaðila, vogun, gagnsæi og eftirlit, sem 
innleidd var með reglugerð nr. 555/2020, um 
gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um 
rekstraraðila sérhæfðra sjóða.  

Skilatíðni er því hálfsársleg fyrir félög skv. 3(a) í 
reglugerð 231/2013 og ársfjórðungsleg fyrir 
félög skv. 3(b) sömu reglugerðar. 

Skýrsla sérhæfðra sjóða – AIF skýrsla XML Skýrslan tekur á upplýsingum sem 
skila ber skv. 48. gr. laga nr. 45/2020 
um rekstraraðila sérhæfðra sjóða 

31. des. 
31. mars 
30. júní 
30. sept 

31. jan. 
30. apríl 
31. júlí 
31. okt. 
 

Sjá umfjöllun undir „Skýrsla rekstraraðila – AIFM 
skýrsla“ 

Skýrsla innri endurskoðunar PDF form 4. mgr. 48. gr. laga nr. 45/2020 um 
rekstaraðila sérhæfðra sjóða. 

31. des. 31. mars Árlegri skýrslu skal skilað um leið og hún liggur 
fyrir, en þó eigi síðar en 31. mars. 

Sundurliðun fjárfestinga 
fjárfestingarsjóða 

XML 6. mgr. 48. gr. laga nr. 45/2020 um 
rekstraraðila sérhæfðra sjóða 

31. des. 
31. mars 
30. júní 
30. sept. 

31. jan. 
30. apríl 
31. júlí 
31. okt. 

Ársfjórðungslega og eigi síðar en 30 dögum frá 
lokum tímabilsins.  

 

Sundurliðun fjárfestinga og skulda 
sérhæfðra sjóða annarra en 
fjárfestingarsjóða 

XML 6. mgr. 48. gr. laga nr. 45/2020 um 
rekstraraðila sérhæfðra sjóða 

31. des. 
30. júní 

31. jan. 
31. júlí 

Skýrslunni skal skilað tvisvar á ári og eigi síðar 
en 30 dögum frá lokum tímabilsins. 
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Fjármálaeftirlitið 

Reglubundnar skýrslur Skýrsluform Tilvísun í  lög / reglur Uppgjörs- 
dags. 

Skila- 
eindagi 

Nánar um skilatíðni 
og skiladaga 

Skrá yfir sérhæfða sjóði rekstraraðila Skýrsluform 
FME 

3. mgr. 48. gr. laga nr. 45/2020 um 
rekstraraðila sérhæfðra sjóða 

31. des. 
31. mars 
30. júní 
30. sept. 

31. jan. 
30. apríl 
31. júlí 
31. okt 

Skila skal inn ársfjórðungslega lista yfir alla 
sérhæfða sjóði rekstraraðila á þeim tíma þegar 
skýrslunni er skilað. 
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