Fjármálaeftirlitið

Desember 2018

Yfirlit yfir skýrslur og gögn sem greiðslustofnunum 1 ber
að skila reglulega til Fjármálaeftirlitsins (FME) árið 2019
Heimasíða FME: www.fme.is

Skýrsluform 2

Skila 3

Tilvísun í lög / reglur

Ársreikningur, endurskoðaður
(ársreikningur og skýrsla stjórnar)

PDF form

M, S

Skýrsla endurskoðanda um endurskoðun
ársreiknings

PDF form

M, S

21. gr. laga nr. 120/2011,
sbr. 87. og 95. gr. laga
nr. 161/2002, lög nr. 3/2006 og
reglur FME nr. 834/2003 um
reikningsskil lánastofnana
21. gr. laga nr. 120/2011, sbr. 13.
gr. reglna nr. 532/2003 um
endurskoðun fjármálafyrirtækja.

Skýrsla um innra eftirlit

PDF form

Árshlutareikningur

PDF form

M, S

Skýrsluform
FME

M, S

Reglubundnar skýrslur til FME

Skýrsla til Fjármálaeftirlitsins vegna
árs- og árshlutareikninga

4. mgr. 16. gr. laga nr. 161/2002
og eftir atvikum leiðbeinandi
tilmæli FME nr. 3/2008 um störf
endurskoðunardeildar
fjármálafyrirtækis
21. gr. laga nr. 120/2011,
sbr. 96. gr. laga nr. 161/2002, lög
um ársreikninga nr. 3/2006 og
reglur FME nr. 834/2003 um
reikningsskil lánastofnana
21. gr. laga nr. 120/2011,
sbr. 87. og 96. gr. laga
nr. 161/2002, lög nr. 3/2006 og
reglur FME nr. 834/2003 um
reikningsskil lánastofnana

Uppgjörsdags.

Skilaeindagi 4

Nánar um skilatíðni
og skiladaga

31. des.

31. mars

Ársreikningi skal skila innan 10 daga frá
undirritun en í síðasta lagi þremur
mánuðum
eftir
lok
reikningsárs,
sbr. 95. gr. laga nr. 161/2002

31. des.

31. mars

Skýrslan skal send FME um leið og hún hefur
verið kynnt stjórnendum greiðslustofnunar

31. mars

Árlegri skýrslu skal skilað um leið og hún liggur
fyrir

30. júní

31. ágúst

Árshlutauppgjörum skal skila í síðasta lagi
tveimur
mánuðum
eftir
uppgjörsdag,
sbr. 2. mgr. 89. gr. reglna nr. 834/2003.

31. des.
30.júní

31.mars
31.ágúst

Ársskýrslunni skal skila innan 10 daga frá
undirritun, en í síðasta lagi þremur mánuðum
eftir lok reikningsárs, sbr. 1. mgr. 89. gr. reglna
nr. 834/2003. Árshlutauppgjörum skal skila í
síðasta
lagi
tveimur
mánuðum
eftir
uppgjörsdag, sbr. 2. mgr. 89. gr. reglna nr.
834/2003.

31. des.

.

1

Greiðslustofnanir, sbr. 1. mgr. 8. gr. laga nr. 120/2011.
Skýrsluform FME eru á veffanginu reportdelivery.fme.is.
3
M = Móðurfélag; S = Samstæða; meginreglan er að ef gerður er samstæðureikningur skal skila skýrslum bæði fyrir samstæðu og móðurfélag. Þau fyrirtæki sem ekki gera samstæðuuppgjör skili einni skýrslu.
4
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
Eiginfjárskýrsla

Desember 2018
Skýrsluform
FME

M

10., 11. og 12. gr. laga
nr. 120/2011

31. des.
30. júní

31. mars
31. ágúst

Yfirlit yfir hluthafa sem eiga virkan eignarhlut í
fjármálafyrirtækinu og yfirlit yfir hlutafjáreign
hvers þeirra

PDF form

M

10. mgr. 15. gr. laga nr. 120/2011,
sbr. 2. mgr. 48. gr. laga
nr. 161/2002

31. des.

31. mars

Yfirlýsing um vörslufjárreikning

PDF form

M

31. des.

30. apríl

Úttekt óháðs aðila/innri endurskoðanda á
upplýsingakerfum

PDF form

M

5. gr. reglna nr. 323/2014 um
tryggilega varðveislu fjármuna
greiðslustofnana
Leiðb. tilm. nr. 2/2014 og almenn
ákvæði um skyldur og heimildir
FME í lögum nr. 87/1998

31. des.

30. apríl

Skýrslu
óháðs
aðila
um
úttekt
á
upplýsingatæknikerfum skal skilað eigi síðar en
30. apríl. Þeir aðilar sem fengu flokkunina
„meðalflóknir“ og „flóknir“ skulu skila úttektinni.
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