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Markmið fjármálaeftirlits á íslandieru að:

• stuðla að fjármálastöðugleika og að fjármálamarkaðurinn sé skilvirkur og njóti trausts til að
gegnaþjóðhagsleguhlutverki sínu.

• viðhalda löghlýðni, heilbrigði, öryggi og skilvirkni í rekstri fyrirtækja á fjármálamarkaði
• gæta hagsmunaviðskiptavinafyrirtækja á fjármálamarkaði og almennings

Ofangreindummarkmiðum verður náðmeð áherslu á tvo meginþætti:

Áhættumiðað eftirlit
Forgangsröðun eftirlitsverkefna byggir á mati á

afleiðingum af hugsanlegri rekstrarstöðvun

viðkomandi eftirlitsskylds aðila á fjármálastöðug

leika og hagsmuni viðskiptavina, svonefndu áhrifa

vægi. Áhersla verði lögð á frumkvæðiseftirlit, m.a.

með því að meta lífvænleika og sjálfbærni, þeirra

aðila sem hafa mikil áhrif á fjármálakerfið og hafa

almennt viðbragðseftirlit með öðrum aðilum.

Áhættuþættir í starfsemi eftirlitsskyldra aðila eru

skoðaðir kerfisbundið og lagt mat á hve líklegt sé

að áhættan valdi truflun á starfsemi þeirra. Gefi

niðurstaða áhættumats tilefni til grípur

Fjármálaeftirlitið til ráðstafana sem miða að því að

draga úr áhættunni. í því skyni eru eftirlitinu með

lögum veittar tilteknar heimildir til að gera kröfur

um varfærni í rekstri fyrirtækja undir eftirliti.

Dæmi um slíkar varfærniskröfur eru: reglur um

stórar áhættuskuldbindingar, eiginfjárkröfur,

kröfur um tilhögun lausafjárstýringar, kröfur um

hæfni virkra eigendaog kröfur um stjórnarhætti.

Löghlýðni og heilbrigðir viðskiptahættir
Til að fjármálastarfsemi njóti trausts er
nauðsynlegt að fyrirtæki á fjármálamarkaði fari að
lögum og reglum sem um starfsemina gilda.
Fjármálaeftirlitið hefur víðtækt hlutverk við mótun
laga og reglna, þar með talið vegna þátttöku
íslands í Evrópska efnahagssvæðinu.Til að auka
fyrirsjáanleika þess hvað telst rétt framfylgni laga
og heilbrigðir viðskiptahættir gefur Fjármála
eftirlitið út leiðbeinandi tilmæli, dreifibréf og
túlkanir.

Fjármálaeftirlitið metur með skipulegum og
málefnalegum hætti hvort starfsemi
eftirlitsskyldra aðila samræmist lögum eða öðrum
réttarheimildum. í þessufelst eftirlit með því hvort
eftir formskilyrðum laga er farið auk mats á því
hvort viðskiptahættir séu heilbrigðir og eðlilegir
gagnvart viðskiptavinum.

Fjármálaeftirlitið beitir stjórnvaldsviðurlögum
af festu og á markvissanhátt. Þaðleggur áherslu á
að málum sé tímanlega vísað til lögreglu leiki
rökstuddur grunur á um að refsivert brot hafi
verið framið. Þá skal Fjármálaeftirlitið halda vöku
sinni varðandi hvort eftirlitsskyldir aðilar séu
notaðir til að hylma yfir refsiverðri háttsemi, svo
sem peningaþvætti.
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Fjármálaeftirlitið starfar eftir alþjóðlegaviðurkenndumviðmiðum:

Sjálfstæð upplýsingaöflun og mat
Fjármálaeftirlitið greinir sjálfstætt stöðu eftirlitsskyldra aðila og virkni markaðarinsí heild. Þaðbyggir
greiningar sínar á tölulegum upplýsingum sem eftirlitsskyldir aðilar senda eftirlitinu með
reglubundnum hætti og auk þessá upplýsingumsemeftirlitið aflar með eftirlitsstarfsemi sinni, þar á
meðalvettvangsskoðunum.

Fjármálaeftirlitið metur hæfni framkvæmdastjóraog stjórnarmanna eftirlitsskyldra aðila.

Fagleg umræða og gagnsæi
Fjármálaeftirlitið lætur til sín taka í opinberri umræðu og miðlar upplýsingum um þróun áhættu í
fjármálakerfinu. Upplýsingastefna Fjármálaeftirlitsins er leiðarljós eftirlitsins í þessu starfi bæði
gagnvarteftirlitsskyldum aðilum oggagnvartfjölmiðlum og almenningi.

Fjármálaeftirlitið byggir upp þekkinguog reynslu innan stofnunarinnar í því skyniað vera leiðandi
við mótun og þróun löggjafarog reglna.

Fjármálaeftirlitið á að uppfylla alþjóðlegviðmið um bestu aðferðir og njóta trausts innanlandsog
utan, m.a.með virkri þátttöku í samstarfi eftirlitsaðila.

Mannauður, skipulag og rekstur
Fjármálaeftirlitið leitast við að hafa ávallt á að skipa metnaðarfullu starfsfólki með fjölbreytta
þekkinguog reynslu.Þaðleitast jafnframt við aðviðhafa árangursríkastjórnunarhætti.

Fjármálaeftirlitið leggur áhersluá að bjóða gott starfsumhverfi sem laðar að hæft starfsfólk og að
skapaþví tækifæri til að eflast og þróast í starfi.

HeildarstefnaFjármálaeftirlitsinser nánar útfærð af forstjóra.

Samþykktaf stjórn 6. október 2014.
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