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Yfirlit yfir gögn sem  vátryggingafélögumi ber  

að skila reglulega til Fjármálaeftirlitsins (FME) árið 2019 
 Heimasíða FME: www.fme.is  

 
Reglubundnar skýrslur til FME                               

Rafræn skil á veffangið 

reportdelivery.fme.is 

Skýrsluform:  
(FME skýrsluformi.  
Annars  PDF form.) 

ii    

Tilvísun í  lög / reglur: Uppgjörs-dagur Skila- 

eindagariii  

Nánar um skilatíðni  

og skiladaga: 

Ársreikningur vátryggingafélags (endurskoðaður) Á PDF formi  Lög nr. 100/2016  um 
vátryggingastarfsemi, 53. gr.  

31. des 31. mars Innan tíu daga frá undirritun og innan þriggja 
mánaða frá lokum reikningsárs. 

Ársreikningur vátryggingafélags (endurskoðaður 
samstæðureikningur) 

Á PDF formi Lög nr. 100/2016 um 
vátryggingastarfsemi,  53. gr. 

31. des 31. mars Innan tíu daga frá undirritun og innan þriggja 
mánaða frá lokum reikningsárs. 

Skýrsla um innri endurskoðun Á PDF formi Lög nr. 100/2016,  47. gr. 31. des 30. apríl Skýrslunni skal skilað um leið og hún liggur fyrir 
en í síðasta lagi fyrir 30. apríl ár hvert. 

Eigin áhættu- og gjaldþolsmat (ORSA) Á PDF formi Leiðbeinandi tilmæli nr. 3/2014  31. des Skiladagsetning ákveðin í samráði við FME. 
Skila skal eigin áhættu- og gjaldþolsmati eigi 
síðar en tveimur vikum eftir að ferlinu lýkur.  

Fundargerð aðalfundar vátryggingafélags Á PDF formi.  9. gr. laga nr. 87/1998, um 
opinbert eftirlit með 
fjármálastarfsemi  
 

 10. maí Innan 10 daga frá aðalfundi en eigi síðar en 10. 
maí. 

Skrá yfir þá sem eiga virkan eignarhlut Skýrsluform FME Lög nr. 100/2016,  66. gr.  31. des 31. mars  

Skýrsla endurskoðanda vátryggingafélags um 
endurskoðun ársreiknings 

Á PDF formi Lög nr. 100/2016, 70. gr. 31. des 31. mars  

Úttekt á upplýsingakerfum Á PDF formi Sbr. leiðbeinandi tilmæli  nr. 
2/2014 og almenn ákvæði um 
skyldur og heimildir FME í 
lögum nr. 87/1998. 

31. des 30. apríl Skýrslu innri endurskoðanda / óháðs aðila um 
úttekt á upplýsingatæknikerfum skal skilað til 
FME eigi síðar en 30. apríl ár hvert. Þeir aðilar 
sem fengu flokkunina „meðalflóknir“ og „flóknir“ 
skulu skila úttektinni. 

Solvency II gagnaskil – árleg skil  XBRL 31. gr. laga nr. 100/2016 um 
vátryggingastarfsemi um 
gagnaskil til Fjármálaeftirlitsins 

31. des 22. apríl 
3. júní* 

Sjá lista yfir töflur sem skila ber í viðhengi 
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Solvency II gagnaskil  - ársfjórðungsleg skil 
  

XBRL 31. gr. laga nr. 100/2016 um 
vátryggingastarfsemi um 
gagnaskil til Fjármálaeftirlitsins 

31. des ‘18 
 
 
31. mars 
 
 
30. júní 
 
 
30. sept. 

13. feb 
25. mars* 
 
05. maí  
16. júní*  
 
04. ágúst 
15. sept* 
 
04. nóv 
16. des.* 

Sjá lista yfir töflur í viðhengi 
 
 
 
 

Opinber upplýsingagjöf (e. Solvency and Financial 
Condition Report)   

Á PDF formi  31. des 22. apríl 
3. júní* 

 

Regluleg eftirlitsskýrsla (e. Regular supervisory 
report) 

Á PDF formi  31. des 22. apríl 
3. júní* 

 

 

 

i Samkvæmt lögum nr. 100/2016, um vátryggingastarfsemi 
ii Skýrsluform FME eru á veffanginu reportdelivery.fme.is 
iii Skilaeindagi miðast við síðasta dag mánaðar nema annað sé tekið fram.  Beri skilaeindaga upp á helgidag fellur hann á næsta virkan dag 
* Samstæðuskil 

                                                 


