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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 

(ESB) 2015/2452 

frá 2. desember 2015 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar verklag, framsetningu og sniðmát fyrir skýrslu um 

gjaldþol og fjárhagslega stöðu í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB frá 25. nóvember 2009 um stofnun og rekstur fyrirtækja á 

sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) (1), einkum fjórðu málsgrein 56. gr. og 5. mgr. 256. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tryggja ætti að samræmdum kröfum um birtingu tölulegra upplýsinga í skýrslunni um gjaldþol og fjárhagslega stöðu sé

fullnægt með því að nota tilskilin mengi sniðmáta fyrir birtingu, sem stuðla að því að almenningur skilji betur

upplýsingar sem birtar eru, einkum að því er varðar samanburð yfir tíma og milli mismunandi félaga. Notkun sniðmáta

ætti einnig að tryggja jafna meðferð á vátrygginga- og endurtryggingafélögum og ætti að bæta skilning á upplýsingunum 

sem samstæður birta.

2) Þegar vátrygginga- og endurtryggingafélög, hluteignarfélög á vátrygginga- og endurtryggingasviði, eignarhaldsfélög á

vátryggingasviði eða blönduð eignarhaldsfélög í fjármálastarfsemi hafa heimild til að birta staka skýrslu um gjaldþol og

fjárhagslega stöðu, ættu þau að birta sérstaklega, sem hluta af skýrslu sinni, upplýsingar sem tilgreindar eru í þessari

reglugerð fyrir einstök félög að því er varðar hvert dótturfélag sem er vátrygginga- og endurtryggingafélag sem sú

skýrsla tekur til og upplýsingarnar sem mælt er fyrir um að því er varðar samstæður.

3) Til að tryggja að aðferðir við birtingu séu notaðar á samræmdan hátt, ættu viðkomandi ákvæði framseldrar reglugerðar

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/35 (2) um aðferðir við birtingu að gilda um birtingu á skýrslum um gjaldþol og

fjárhagslega stöðu samstæðna og á stökum skýrslum um gjaldþol og fjárhagslega stöðu.

4) Vátrygginga- og endurtryggingafélög og samstæður ættu eingöngu að birta upplýsingarnar sem eiga við um rekstur

þeirra. Til dæmis hafa vissir valkostir sem kveðið er á um í tilskipun 2009/138/EB áhrif á umfang upplýsinganna sem

birta á, s.s. notkunin á aðlögun vegna samræmingar fyrir útreikninginn á vátryggingaskuldinni eða notkunin á alhliða

líkani eða hlutalíkani eða eigin stikum vátryggingafélags fyrir útreikninginn á gjaldþolskröfu. Í flestum tilvikum ættu

eingöngu að birta hlutmengi sniðmáta sem kveðið er á um í þessari reglugerð, þar eð öll sniðmát eiga ekki við um öll

félög.

5) Ákvæði þessarar reglugerðar eru nátengd hvert öðru þar eð þau eiga við um verklag og sniðmát fyrir birtingu skýrslu um

gjaldþol og fjárhagslega stöðu. Til að tryggja samfellu milli þessara ákvæða sem ættu að taka gildi á sama tíma og til að

auðvelda þeim aðilum sem falla undir þessar skyldur, þ.m.t. fjárfestum sem eru ekki búsettir í Sambandinu, að fá af

þeim heildstæða mynd og aðgang, er æskilegt að allir tæknilegu framkvæmdarstaðlarnir sem krafist er skv. 56. gr. og

5. mgr. 256. gr. tilskipunar 2009/138/ESB séu í einni reglugerð.

6) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóða-

eftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 347, 31.12.2015, bls. 1285. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2018 

frá 23. mars 2018 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 335, 17.12. 2009, bls. 1. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/35 frá 10. október 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) (Stjtíð. ESB L 12, 17.1.2015, 

bls. 1). 
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7) Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu 

framkvæmdarstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir 

áliti hagsmunahóps í vátryggingum og endurtryggingum sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 (1). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Efni 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um tæknilega framkvæmdarstaðla varðandi skýrslu um gjaldþol og fjárhagslega stöðu með því 

að koma á verklagi, framsetningu og sniðmátum fyrir birtingu upplýsinga sem um getur í 51. gr. tilskipunar 2009/138/EB að því 

er varðar einstök vátrygginga- og endurtryggingafélög og í 256. gr. tilskipunar 2009/138/EB að því er varðar samstæður. 

2. gr. 

Sniðmát fyrir opinbera birtingu 

Þegar upplýsingarnar sem um getur í þessari reglugerð eru birtar skulu tölur sem sýna fjárhæðir birtar í þúsundum eininga. 

3. gr. 

Gjaldmiðill 

1.  Að því er varðar þessa reglugerð skal „reikningsskilagjaldmiðill“, nema eftirlitsyfirvaldið geri kröfu um annað, vera: 

a) Fyrir birtingu upplýsinga einstakra vátrygginga- eða endurtryggingafélaga, gjaldmiðill sem notaður er við gerð reiknings-

skila þeirra, 

b) fyrir birtingu upplýsinga samstæðu, gjaldmiðill sem notaður er við gerð samstæðureikningsskila. 

2.  Tölur sem sýna fjárhæðir skulu birtar í reikningsskilagjaldmiðlinum. Sérhver annar gjaldmiðill en reikningsskila-

gjaldmiðillinn skal umreiknaður yfir í reikningsskilagjaldmiðilinn. 

3.  Við framsetningu á virði allra eigna eða skulda sem gefnar eru upp í öðrum gjaldmiðli en reikningsskilagjaldmiðlinum 

skal umreikna virðið yfir í reikningsskilagjaldmiðilinn eins og umreikningurinn hafi átt sér stað við lokagengi síðasta dags sem 

viðkomandi gengi er tiltækt á reikningsskilatímabilinu sem eignin eða skuldin tengist. 

4.  Við framsetningu á virði allra tekna eða gjalda skal umreikna virðið yfir í reikningsskilagjaldmiðilinn með því að nota 

sama grunn fyrir umreikninginn og þann sem er notaður vegna reikningsskila. 

5.  Umreikningur yfir í reikningsskilagjaldmiðilinn skal gerður með því að beita gengi frá sömu heimild og þeirri sem notuð 

er fyrir reikningsskil vátrygginga- eða endurtryggingafélags ef um er að ræða gagnaskil einstakra félaga eða fyrir samstæðu-

reikningsskil ef um er að ræða gagnaskil samstæðu, nema eftirlitsyfirvaldið geri kröfu um annað.  

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska 

vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar 2009/79/EB (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 48). 
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4. gr. 

Sniðmát fyrir skýrsluna um gjaldþol og fjárhagslega stöðu einstakra félaga 

Vátrygginga- og endurtryggingafélög skulu sem hluta af skýrslu sinni um gjaldþol og fjárhagslega stöðu a.m.k. birta 

opinberlega eftirfarandi sniðmát: 

a) Sniðmát S.02.01.02 í I. viðauka, sem tilgreinir upplýsingar um efnahagsreikning með því að nota virðismat í samræmi við 

75. gr. tilskipunar 2009/138/EB, með því að fylgja leiðbeiningunum sem settar eru fram í þætti S.02.01 í II. viðauka við 

þessa reglugerð, 

b) sniðmát S.05.01.02 í I. viðauka, sem tilgreinir upplýsingar um iðgjöld, tjón og rekstrarkostnað með því að beita mats- og 

færslureglum sem notaðar eru í reikningsskilum félagsins, með því að fylgja leiðbeiningunum sem settar eru fram í þætti 

S.05.01 í II. viðauka við þessa reglugerð, fyrir hverja vátryggingagrein eins og þær eru skilgreindar í I. viðauka við 

framselda reglugerð (ESB) 2015/35, 

c) sniðmát S.05.02.01 í I. viðauka, sem tilgreinir upplýsingar um iðgjöld, tjón og rekstrarkostnað eftir löndum með því að 

beita mats- og færslureglum sem notaðar eru í reikningsskilum félagsins, með því að fylgja leiðbeiningunum sem settar eru 

fram í þætti S.05.02 í II. viðauka. 

d) sniðmát S.12.01.02 í I. viðauka, sem tilgreinir upplýsingar um vátryggingaskuldina sem tengist líftryggingu og heilsu-

tryggingu sem stafrækt er á svipuðum tæknilegum grunni og líftrygging (e. ‘health SLT’) fyrir hverja vátryggingagrein, eins 

og skilgreint er í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/35, með því að fylgja leiðbeiningunum sem settar eru fram 

í þætti S.12.01 í II. viðauka við þessa reglugerð, 

e) sniðmát S.17.01.02 í I. viðauka, sem tilgreinir upplýsingar um vátryggingaskuld skaðatrygginga, með því að fylgja leiðbein-

ingunum sem settar eru fram í þætti S.17.01 í II. viðauka við þessa reglugerð, fyrir hverja vátryggingagrein eins og þær eru 

skilgreindar í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/35, 

f) sniðmát S.19.01.21 í I. viðauka, sem tilgreinir upplýsingar um skaðatryggingakröfur í formi þróunarþríhyrninga, með því að 

fylgja leiðbeiningunum sem settar eru fram í þætti S.19.01 í II. viðauka fyrir skaðatryggingastarfsemina í heild, 

g) sniðmát S.22.01.21 í I. viðauka, sem tilgreinir upplýsingar um áhrif af langtímaábyrgð og umbreytingarráðstöfunum, með 

því að fylgja leiðbeiningunum sem settar eru fram í þætti S.22.01 í II. viðauka, 

h) sniðmát S.23.01.01 í I. viðauka, sem tilgreinir upplýsingar um gjaldþol, þ.m.t. kjarnagjaldþol og stuðningsgjaldþol, með því 

að fylgja leiðbeiningunum sem settar eru fram í þætti S.23.01 í II. viðauka, 

i) sniðmát S.25.01.21 í I. viðauka, sem tilgreinir upplýsingar um gjaldþolskröfu sem reiknuð er út með því að nota staðal-

regluna, með því að fylgja leiðbeiningunum sem settar eru fram í þætti S.25.01 í II. viðauka, 

j) sniðmát S.25.01.21 í I. viðauka, sem tilgreinir upplýsingar um gjaldþolskröfu sem reiknuð er út með því að nota staðal-

regluna og hlutalíkan, með því að fylgja leiðbeiningunum sem settar eru fram í þætti S.25.02 í II. viðauka, 

k) sniðmát S.25.03.21 í I. viðauka, sem tilgreinir upplýsingar um gjaldþolskröfu sem reiknuð er út með því að nota alhliða 

líkan, með því að fylgja leiðbeiningunum sem settar eru fram í þætti S.25.03 í II. viðauka, 

l) sniðmát S.28.01.01 í I. viðauka, sem tilgreinir kröfu um lágmarksfjármagn fyrir vátrygginga- og endurtryggingafélög sem 

leggja eingöngu stund á líftryggingar eða eingöngu skaðatryggingar eða skaðaendurtryggingastarfsemi, með því að fylgja 

leiðbeiningunum sem settar eru fram í þætti S.28.01 í II. viðauka, 

m) sniðmát S.28.02.01 í I. viðauka, sem tilgreinir kröfu um lágmarksfjármagn fyrir vátryggingafélög sem leggja stund á bæði 

líf- og skaðatryggingastarfsemi, með því að fylgja leiðbeiningunum sem settar eru fram í þætti S.28.02 í II. viðauka.  
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5. gr. 

Sniðmát fyrir skýrsluna um gjaldþol og fjárhagslega stöðu samstæðna 

Hluteignarfélög á vátrygginga- og endurtryggingasviði, eignarhaldsfélög á vátryggingasviði eða blönduð eignarhaldsfélög í 

fjármálastarfsemi skulu sem hluta af skýrslu sinni um gjaldþol og fjárhagslega stöðu samstæðu a.m.k. birta opinberlega 

eftirfarandi sniðmát: 

a) Sniðmát S.32.01.22 í I. viðauka, sem tilgreinir upplýsingar um félögin innan samstæðunnar, með því að fylgja leiðbein-

ingunum sem settar eru fram í þætti S.32.01 í III. viðauka, 

b) þegar samstæða, fyrir útreikninginn á gjaldþolsstöðu samstæðu, notar aðferð 1, eins og hún er skilgreind í 230. gr. tilskip-

unar 2009/138/EB, annaðhvort einvörðungu eða ásamt aðferð 2, eins og hún er skilgreind er í 233. gr. tilskipunar 

2009/138/EB, sniðmát S.02.01.02 í I. viðauka við þessa reglugerð, sem tilgreinir upplýsingar efnahagsreiknings með því að 

nota virðismat í samræmi við 75. gr. tilskipunar 2009/138/EB, með því að fylgja leiðbeiningunum sem settar eru fram í 

þætti S.02.01 í III. viðauka við þessa reglugerð, 

c) sniðmát S.05.01.02 í I. viðauka, sem tilgreinir upplýsingar um iðgjöld, tjón og rekstrarkostnað með því að beita mats- og 

færslureglum sem notaðar eru í samstæðureikningsskilum, með því að fylgja leiðbeiningunum sem settar eru fram í þætti 

S.05.01 í III. viðauka við þessa reglugerð, fyrir hverja vátryggingagrein eins og þær eru skilgreindar eru í I. viðauka við 

framselda reglugerð (ESB) 2015/35, 

d) sniðmát S.05.02.01 í I. viðauka, sem tilgreinir upplýsingar um iðgjöld, tjón og rekstrarkostnað eftir löndum með því að 

beita mats- og færslureglum sem notaðar eru í samstæðureikningsskilum, með því að fylgja leiðbeiningunum sem settar eru 

fram í þætti S.05.02 í III. viðauka. 

e) sniðmát S.22.01.22 í I. viðauka, sem tilgreinir upplýsingar um áhrifin af langtímaábyrgð og umbreytingarráðstöfunum, með 

því að fylgja leiðbeiningunum sem settar eru fram í þætti S.22.01 í III. viðauka, 

f) sniðmát S.23.01.22 í I. viðauka, sem tilgreinir upplýsingar um gjaldþol, þ.m.t. kjarnagjaldþol og stuðningsgjaldþol, með því 

að fylgja leiðbeiningunum sem settar eru fram í þætti S.23.01 í III. viðauka, 

g) þegar samstæða, fyrir útreikninginn á gjaldþolsstöðu samstæðu, notar aðferð 1, eins og hún er skilgreind í 230. gr. tilskip-

unar 2009/138/EB, annaðhvort einvörðungu eða ásamt aðferð 2, eins og hún er skilgreind í 233. gr. þeirrar tilskipunar, 

sniðmát S.25.01.22 í I. viðauka við þessa reglugerð, sem tilgreinir upplýsingar um gjaldþolskröfu sem reiknuð er út með því 

að nota staðalregluna, með því að fylgja leiðbeiningunum sem settar eru fram í þætti S.25.01 í III. viðauka við þessa 

reglugerð, 

h) þegar samstæða, fyrir útreikninginn á gjaldþolsstöðu samstæðu, notar aðferð 1, eins og hún er skilgreind í 230. gr. tilskip-

unar 2009/138/EB, annaðhvort einvörðungu eða ásamt aðferð 2, eins og hún er skilgreind í 233. gr. þeirrar tilskipunar, 

sniðmát S.25.02.22 í I. viðauka við þessa reglugerð, sem tilgreinir upplýsingar um gjaldþolskröfu sem reiknuð er út með því 

að nota staðalregluna og hlutalíkan, með því að fylgja leiðbeiningunum sem settar eru fram í þætti S.25.02 í III. viðauka við 

þessa reglugerð, 

i) þegar samstæða, fyrir útreikninginn á gjaldþolsstöðu samstæðu, notar aðferð 1, eins og hún er skilgreind í 230. gr. tilskip-

unar 2009/138/EB, annaðhvort einvörðungu eða ásamt aðferð 2, eins og hún er skilgreind í 233. gr. þeirrar tilskipunar, 

sniðmát S.25.03.22 í I. viðauka við þessa reglugerð, sem tilgreinir upplýsingar um gjaldþolskröfu sem reiknuð er út með því 

að nota alhliða líkan, með því að fylgja leiðbeiningunum sem settar eru fram í þætti S.25.03 í III. viðauka við þessa 

reglugerð. 

6. gr. 

Tilvísanir í önnur skjöl í skýrslunni um gjaldþol og fjárhagslega stöðu 

Þegar vátrygginga- og endurtryggingafélög, hluteignarfélög á vátrygginga- og endurtryggingasviði, eignarhaldsfélög á vátrygg-

ingasviði eða blönduð eignarhaldsfélög í fjármálastarfsemi fella inn í skýrsluna um gjaldþol og fjárhagslega stöðu tilvísanir í 

önnur skjöl sem eru aðgengileg öllum, skulu þessar tilvísanir vera gerðar með tilvísunum sem leiða beint til sjálfra upplýs-

inganna og ekki til skjals almenns eðlis. 
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7. gr. 

Samkvæmni upplýsinga 

Vátrygginga- og endurtryggingafélög, hluteignarfélög á vátrygginga- og endurtryggingasviði, eignarhaldsfélög á vátrygg-

ingasviði eða blönduð eignarhaldsfélög í fjármálastarfsemi skulu meta hvort upplýsingarnar sem birtar eru séu í fullu samræmi 

við upplýsingarnar sem voru tilkynntar eftirlitsyfirvöldum. 

8. gr. 

Birtingarleiðir upplýsinga samstæðu og stakrar skýrslu um gjaldþol og fjárhagslega stöðu 

Ákvæði 301. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 skulu gilda um birtingu upplýsinga samstæðu og stakrar skýrslu um 

gjaldþol og fjárhagslega stöðu. 

9. gr. 

Aðild dótturfélaga að stakri skýrslu um gjaldþol og fjárhagslega stöðu 

1.  Þegar hluteignarfélag á vátrygginga- eða endurtryggingasviði, eignarhaldsfélag á vátryggingasviði eða blandað eignar-

haldsfélag í fjármálastarfsemi fer fram á samþykki samstæðueftirlitsaðilans um að leggja fram staka skýrslu um gjaldþol og 

fjárhagslega stöðu, skal eftirlitsyfirvald samstæðu tafarlaust hafa samband við öll hlutaðeigandi eftirlitsyfirvöld til þess einkum 

að ræða um á hvaða tungumáli staka skýrslan um gjaldþol og fjárhagslega stöðu eigi að vera. 

2.  Hluteignarfélag á vátrygginga- og endurtryggingasviði, eignarhaldsfélag á vátryggingasviði eða blandað eignarhaldsfélag í 

fjármálastarfsemi skal útskýra hvernig fjallað verður um dótturfélögin og hvernig framkvæmdastjórn, stjórn eða eftirlitsstjórn 

dótturfélaganna tekur þátt í ferlinu og í að samþykkja stöku skýrsluna um gjaldþol og fjárhagslega stöðu. 

10. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 2. desember 2015. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Jean-Claude JUNCKER 

 forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

S.02.01.02 

Efnahagsreikningur 

  Gjald-

þolsáætlun II - 

virði 

Eignir  C0010 

Óefnislegar eignir R0030  

Frestuð skattinneign R0040  

Umframlífeyrir R0050  

Varanlegir rekstrarfjármunir til eigin nota R0060  

Fjárfestingar (aðrar en eignir sem haldið er fyrir vísitölutengda og sjóðstengda samninga) R0070  

Fasteign (önnur en til eigin nota) R0080  

Eignarhlutir í tengdum félögum, þ.m.t. hlutdeildir R0090  

Hlutabréf R0100  

Hlutabréf — skráð R0110  

Hlutabréf — óskráð R0120  

Skuldabréf R0130  

Ríkisskuldabréf R0140  

Fyrirtækjaskuldabréf R0150  

Samsettar skuldaviðurkenningar R0160  

Veðtryggð verðbréf R0170  

Sjóðir um sameiginlega fjárfestingu R0180  

Afleiður R0190  

Innstæður, aðrar en ígildi handbærs fjár R0200  

Aðrar fjárfestingar R0210  

Eignir sem haldið er fyrir vísitölutengda og sjóðstengda samninga R0220  

Lán og veðlán R0230  

Lán gegn tryggingum R0240  

Lán og veðlán til einstaklinga R0250  

Önnur lán og veðlán R0260  

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum frá: R0270  

Skaðatrygging og sjúkratrygging svipuð skaðatryggingu R0280  

Skaðatrygging að undanskilinni sjúkratryggingu R0290  
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  Gjald-

þolsáætlun II - 

virði 

Sjúkratrygging svipuð skaðatryggingu R0300  

Líftrygging og sjúkratrygging svipuð líftryggingu, að undanskilinni sjúkratryggingu og 

vísitölutengdum og sjóðstengdum samningi 

R0310  

Sjúkratrygging svipuð líftryggingu R0320  

Líftrygging, að undanskilinni sjúkratryggingu og vísitölutengdum og sjóðstengdum 

samningi 

R0330  

Líftrygging, vísitölutengd og sjóðatengd R0340  

Innlán tengd endurtryggingasamningi R0350  

Viðskiptakröfur frá tryggingum og miðlurum R0360  

Viðskiptakröfur frá endurtryggingum R0370  

Viðskiptakröfur (vegna viðskipta, ekki trygginga) R0380  

Eigin hlutabréf (í beinni eigu) R0390  

Gjaldfallnar fjárhæðir að því er varðar gjaldþolsliði eða stofnfé, innkallaðar en ekki ennþá 

greiddar 

R0400  

Handbært fé og ígildi þess R0410  

Aðrar eignir, sem ekki eru færðar annars staðar R0420  

Heildareignir R0500  

Skuldbindingar  C0010 

Vátryggingaskuld — skaðatrygging R0510  

Vátryggingaskuld — skaðatrygging (að undanskilinni sjúkratryggingu) R0520  

Vátryggingaskuld, reiknuð út sem heild R0530  

Besta mat R0540  

Áhættuálag R0550  

Vátryggingaskuld — sjúkratrygging (svipuð skaðatryggingu) R0560  

Vátryggingaskuld, reiknuð út sem heild R0570  

Besta mat R0580  

Áhættuálag R0590  

Vátryggingaskuld — líftrygging (að undanskilinni vísitölutengdri og sjóðstengdri) R0600  

Vátryggingaskuld — sjúkratrygging (svipuð líftryggingu) R0610  

Vátryggingaskuld, reiknuð út sem heild R0620  

Besta mat R0630  

Áhættuálag R0640  
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  Gjald-

þolsáætlun II - 

virði 

Vátryggingaskuld — líftrygging (að undanskilinni sjúkratryggingu og vísitölutengdum 

og sjóðstengdum samningi) 

R0650  

Vátryggingaskuld, reiknuð út sem heild R0660  

Besta mat R0670  

Áhættuálag R0680  

Vátryggingaskuld — vísitölutengd og sjóðstengd R0690  

Vátryggingaskuld, reiknuð út sem heild R0700  

Besta mat R0710  

Áhættuálag R0720  

Skilyrtar skuldir R0740  

Aðrar skuldir en vátryggingaskuld R0750  

Lífeyrisskuldbindingar R0760  

Innstæður frá endurtryggjendum R0770  

Frestaðar skattskuldbindingar R0780  

Afleiður R0790  

Skuldir til lánastofnana R0800  

Fjárskuldbindingar, aðrar en skuldir til lánastofnana R0810  

Tryggingaskuldir og skuldir til miðlara R0820  

Endurtryggingaskuldir R0830  

Skuldir (vegna viðskipta, ekki trygginga) R0840  

Víkjandi skuldir R0850  

Víkjandi skuldir, sem ekki eru í kjarnagjaldþoli R0860  

Víkjandi skuldir, sem eru í kjarnagjaldþoli R0870  

Sérhverjar aðrar skuldir, sem ekki eru færðar annars staðar R0880  

Skuldir samtals R0900  

Eignir umfram skuldir R1000  
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S.05.01.02 

Iðgjöld, kröfur og útgjöld eftir vátryggingagrein 

 

Vátryggingagrein fyrir: Skaðatrygginga- og skaðaendurtryggingaskuldbindingar (frumtryggingastarfsemi og seld hlutfallsleg 

endurtrygging) 

Vátrygging 

vegna sjúkra-

kostnaðar 

Vátrygging 

vegna 

tekjuverndar 

Atvinnuslysa-

trygging 

Ábyrgðar-

trygging 

vélknúinna 

ökutækja 

Aðrar 

ökutækja-

tryggingar 

Sjó-, flug- og 

farmtrygg-

ingar 

Vátrygging 

vegna bruna 

og annars 

eignatjóns 

Almenn 

ábyrgðar-

trygging 

Greiðslu- og 

efndavá-

tryggingar 

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 

Bókfærð iðgjöld           

Verg — frumtryggingastarfsemi R0110          

Verg — seld hlutfallsleg endurtrygging R0120          

Verg — seld óhlutfallsleg endurtrygging R0130          

Hlutdeild endurtryggjenda R0140          

Hreint R0200          

Iðgjöld tímabilsins           

Verg — frumtryggingastarfsemi R0210          

Verg — seld hlutfallsleg endurtrygging R0220          

Verg — seld óhlutfallsleg endurtrygging R0230          

Hlutdeild endurtryggjenda R0240          

Hreint R0300          

Tjón ársins           

Verg — frumtryggingastarfsemi R0310          

Verg — seld hlutfallsleg endurtrygging R0320          
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Vátryggingagrein fyrir: Skaðatrygginga- og skaðaendurtryggingaskuldbindingar (frumtryggingastarfsemi og seld hlutfallsleg 

endurtrygging) 

Vátrygging 

vegna sjúkra-

kostnaðar 

Vátrygging 

vegna 

tekjuverndar 

Atvinnuslysa-

trygging 

Ábyrgðar-

trygging 

vélknúinna 

ökutækja 

Aðrar 

ökutækja-

tryggingar 

Sjó-, flug- og 

farmtrygg-

ingar 

Vátrygging 

vegna bruna 

og annars 

eignatjóns 

Almenn 

ábyrgðar-

trygging 

Greiðslu- og 

efndavá-

tryggingar 

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 

Verg — seld óhlutfallsleg endurtrygging R0330          

Hlutdeild endurtryggjenda R0340          

Hreint R0400          

Breytingar á annarri vátryggingaskuld           

Verg — frumtryggingastarfsemi R0410          

Verg — seld hlutfallsleg endurtrygging R0420          

Verg — seld óhlutfallsleg endurtrygging R0430          

Hlutdeild endurtryggjenda R0440          

Hreint R0500          

Útgjöld sem stofnað er til R0550          

Önnur útgjöld R1200          

Heildarútgjöld R1300          
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Vátryggingagrein fyrir: Skaðatrygginga- og 

skaðaendurtryggingaskuldbindingar 

(frumtryggingastarfsemi og seld 

hlutfallsleg endurtrygging) 

Vátryggingagrein fyrir: Samþykkta óhlutfallslega 

endurtryggingu 

Samtals 

Réttarað-

stoðartrygg-

ingar 

Aðstoðar-

trygging 

Ýmiss konar 

fjárhagstjón 

Heilsu-

tryggingar 

Slysa-

tryggingar 

Sjó-, flug- og 

farmtrygg-

ingar 

Fasteign 

C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200 

Bókfærð iðgjöld          

Verg — frumtryggingastarfsemi R0110         

Verg — seld hlutfallsleg endurtrygging R0120         

Verg — seld óhlutfallsleg endurtrygging R0130         

Hlutdeild endurtryggjenda R0140         

Hreint R0200         

Iðgjöld tímabilsins          

Verg — frumtryggingastarfsemi R0210         

Verg — seld hlutfallsleg endurtrygging R0220         

Verg — seld óhlutfallsleg endurtrygging R0230         

Hlutdeild endurtryggjenda R0240         

Hreint R0300         

Tjón ársins          

Verg — frumtryggingastarfsemi R0310         

Verg — seld hlutfallsleg endurtrygging R0320         

Verg — seld óhlutfallsleg endurtrygging R0330         
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Vátryggingagrein fyrir: Skaðatrygginga- og 

skaðaendurtryggingaskuldbindingar 

(frumtryggingastarfsemi og seld 

hlutfallsleg endurtrygging) 

Vátryggingagrein fyrir: Samþykkta óhlutfallslega 

endurtryggingu 

Samtals 

Réttarað-

stoðartrygg-

ingar 

Aðstoðar-

trygging 

Ýmiss konar 

fjárhagstjón 

Heilsu-

tryggingar 

Slysa-

tryggingar 

Sjó-, flug- og 

farmtrygg-

ingar 

Fasteign 

C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200 

Hlutdeild endurtryggjenda R0340         

Hreint R0400         

Breytingar á annarri vátryggingaskuld          

Verg — frumtryggingastarfsemi R0410         

Verg — seld hlutfallsleg endurtrygging R0420         

Verg — seld óhlutfallsleg endurtrygging R0430         

Hlutdeild endurtryggjenda R0440         

Hreint R0500         

Útgjöld sem stofnað er til R0550         

Önnur útgjöld R1200         

Heildarútgjöld R1300         
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Vátryggingagrein fyrir: Líftryggingaskuldbindingar 
Lífendurtryggingaskuld-

bindingar 
Samtals 

Sjúkra-

trygging 

Vátrygging 

með 

ágóðahlut-

deild frá 

endur-

tryggjendum 

Vísitölu- og 

sjóðstengd 

vátrygging 

Aðrar 

líftryggingar 

Lífeyrir sem stafar frá 

skaðatrygginga-

samningum og varðar 

sjúkratrygginga-

skuldbindingar 

Lífeyrir sem stafar frá 

skaðatrygginga-

samningum og varðar 

tryggingaskuldbindingar 

aðrar en 

sjúkratrygginga-

skuldbindingar 

Sjúkraendur-

trygging 

Lífendur-

trygging 
 

C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300 

Bókfærð iðgjöld           

Vergt R1410          

Hlutdeild endurtryggjenda R1420          

Hreint R1500          

Iðgjöld tímabilsins           

Vergt R1510          

Hlutdeild endurtryggjenda R1520          

Hreint R1600          

Tjón ársins           

Vergt R1610          

Hlutdeild endurtryggjenda R1620          

Hreint R1700          

Breytingar á annarri vátrygg-

ingaskuld 

          

Vergt R1710          

Hlutdeild endurtryggjenda R1720          
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Vátryggingagrein fyrir: Líftryggingaskuldbindingar 
Lífendurtryggingaskuld-

bindingar 
Samtals 

Sjúkra-

trygging 

Vátrygging 

með 

ágóðahlut-

deild frá 

endur-

tryggjendum 

Vísitölu- og 

sjóðstengd 

vátrygging 

Aðrar 

líftryggingar 

Lífeyrir sem stafar frá 

skaðatrygginga-

samningum og varðar 

sjúkratrygginga-

skuldbindingar 

Lífeyrir sem stafar frá 

skaðatrygginga-

samningum og varðar 

tryggingaskuldbindingar 

aðrar en 

sjúkratrygginga-

skuldbindingar 

Sjúkraendur-

trygging 

Lífendur-

trygging 
 

C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300 

Hreint R1800          

Útgjöld sem stofnað er til R1900          

Önnur útgjöld R2500          

Heildarútgjöld R2600          
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S.05.02.01 

Iðgjöld, kröfur og útgjöld eftir löndum 

 Heimaland 
Hæstu 5 löndin (eftir fjárhæð vergra bókfærðra iðgjalda) — 

skaðatryggingaskuldbindingar 

Samtala 

hæstu 5 og 

heimaland 

 

 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 

R0010        

 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 

Bókfærð iðgjöld         

Verg — frumtryggingastarfsemi R0110        

Verg — seld hlutfallsleg endurtrygging R0120        

Verg — seld óhlutfallsleg endurtrygging R0130        

Hlutdeild endurtryggjenda R0140        

Hreint R0200        

Iðgjöld tímabilsins         

Verg — frumtryggingastarfsemi R0210        

Verg — seld hlutfallsleg endurtrygging R0220        

Verg — seld óhlutfallsleg endurtrygging R0230        

Hlutdeild endurtryggjenda R0240        

Hreint R0300        

Tjón ársins         

Verg — frumtryggingastarfsemi R0310        

Verg — seld hlutfallsleg endurtrygging R0320        

Verg — seld óhlutfallsleg endurtrygging R0330        
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 Heimaland 
Hæstu 5 löndin (eftir fjárhæð vergra bókfærðra iðgjalda) — 

skaðatryggingaskuldbindingar 

Samtala 

hæstu 5 og 

heimaland 

Hlutdeild endurtryggjenda R0340        

Hreint R0400        

Breytingar á annarri vátryggingaskuld         

Verg — frumtryggingastarfsemi R0410        

Verg — seld hlutfallsleg endurtrygging R0420        

Verg — seld óhlutfallsleg endurtrygging R0430        

Hlutdeild endurtryggjenda R0440        

Hreint R0500        

Útgjöld sem stofnað er til R0550        

Önnur útgjöld R1200        

Heildarútgjöld R1300        
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  Heimaland 
Hæstu 5 löndin (eftir fjárhæð vergra bókfærðra iðgjalda) — 

skaðatryggingaskuldbindingar 

Samtala 

hæstu 5 og 

heimaland 

 

 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 

R1400        

 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 

Bókfærð iðgjöld         

Vergt R1410        

Hlutdeild endurtryggjenda R1420        

Hreint R1500        

Iðgjöld tímabilsins         

Vergt R1510        

Hlutdeild endurtryggjenda R1520        

Hreint R1600        

Tjón ársins         

Vergt R1610        

Hlutdeild endurtryggjenda R1620        

Hreint R1700        

Breytingar á annarri vátryggingaskuld         

Vergt R1710        

Hlutdeild endurtryggjenda R1720        

Hreint R1800        

Útgjöld sem stofnað er til R1900        

Önnur útgjöld R2500        

Heildarútgjöld R2600        
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S.12.01.02 

Vátryggingaskuld líf- og heilsutryggingar, sem stafræktar eru á svipuðum tæknilegum grunni og líftrygging 

 

Vátrygging 

með 

ágóðahlut-

deild frá 

endur-

tryggjendum 

Vísitölu- og sjóðstengd vátrygging Aðrar líftryggingar Lífeyrir sem stafar frá 

skaðatryggingasamning

um og varðar 

tryggingaskuldbindingar 

aðrar en 

sjúkratrygginga-

skuldbindingar 

Samþykkt 

endur-

trygging 

Alls 

(líftrygging, 

önnur en 

sjúkra-

trygging, 

þ.m.t. 

sjóðstengd) 

 

Samningar 

án valrétta 

og ábyrgða 

Samningar 

með val-

réttum og 

ábyrgðum 

 

Samningar 

án valrétta 

og ábyrgða 

Samningar 

með val-

réttum og 

ábyrgðum 

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0150 

Vátryggingaskuld, reiknuð út sem heild R0010         

Endurheimtanlegar fjárhæðir alls frá endurtrygg-

ingasamningum/félagi með sérstakan tilgang og 

takmarkaðri endurtryggingu (e. Finite Re) eftir 

leiðréttinguna fyrir væntu tapi vegna vanskila 

mótaðila sem tengjast vátryggingaskuld sem 

reiknuð er út sem heild 

R0020 

        

Vátryggingaskuld, reiknuð út sem samtala 

besta mats og áhættuálags 
 

          

Besta mat            

Vergt besta mat R0030           

Endurheimtanlegar fjárhæðir alls frá endurtrygg-

ingasamningum/félagi með sérstakan tilgang og 

takmarkaðri endurtryggingu eftir leiðréttinguna 

fyrir væntu tapi vegna vanskila mótaðila 

R0080 
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Vátrygging 

með 

ágóðahlut-

deild frá 

endur-

tryggjendum 

Vísitölu- og sjóðstengd vátrygging Aðrar líftryggingar Lífeyrir sem stafar frá 

skaðatryggingasamning

um og varðar 

tryggingaskuldbindingar 

aðrar en 

sjúkratrygginga-

skuldbindingar 

Samþykkt 

endur-

trygging 

Alls 

(líftrygging, 

önnur en 

sjúkra-

trygging, 

þ.m.t. 

sjóðstengd) 

 

Samningar 

án valrétta 

og ábyrgða 

Samningar 

með val-

réttum og 

ábyrgðum 

 

Samningar 

án valrétta 

og ábyrgða 

Samningar 

með val-

réttum og 

ábyrgðum 

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0150 

Besta mat að frádregnum endurheimtanlegum 

fjárhæðum frá endurtryggingasamningum/félagi 

með sérstakan tilgang og takmarkaðri endur-

tryggingu — alls 

R0090 

          

Áhættuálag R0100         

Fjárhæð fyrir umbreytingarráðstöfun á 

vátryggingaskuld 
 

        

Vátryggingaskuld, reiknuð út sem heild R0110         

Besta mat R0120           

Áhættuálag R0130         

Vátryggingaskuld — alls R0200         
  



   

 

N
r. 9

4
/2

0
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

2
1

.1
1

.2
0
1

9
 

 
 

Sjúkratrygging (frumtryggingastarfsemi) 
Lífeyrir sem stafar frá 

skaðatryggingasamningum og 

varðar sjúkratrygginga-

skuldbindingar 

Sjúkraendur-

trygging (seld 

endur-

trygging) 

Alls 

(sjúkratrygging 

svipuð 

líftryggingu) 
 

Samningar án 

valrétta og 

ábyrgða 

Samningar 

með 

valréttum og 

ábyrgðum 

C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 

Vátryggingaskuld, reiknuð út sem heild R0010      

Endurheimtanlegar fjárhæðir alls frá endurtryggingasamningum/félagi með 

sérstakan tilgang og takmarkaðri endurtryggingu (e. Finite Re) eftir 

leiðréttinguna fyrir væntu tapi vegna vanskila mótaðila sem tengjast 

vátryggingaskuld sem reiknuð er út sem heild 

R0020 

     

Vátryggingaskuld, reiknuð út sem samtala besta mats og áhættuálags        

Besta mat        

Vergt besta mat R0030       

Endurheimtanlegar fjárhæðir alls frá endurtryggingasamningum/félagi með 

sérstakan tilgang og takmarkaðri endurtryggingu eftir leiðréttinguna fyrir 

væntu tapi vegna vanskila mótaðila 

R0080       

Besta mat að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtrygg-

ingasamningum/félagi með sérstakan tilgang og takmarkaðri endurtryggingu 

— alls 

R0090       

Áhættuálag R0100      

Fjárhæð fyrir umbreytingarráðstöfun á vátryggingaskuld       

Vátryggingaskuld, reiknuð út sem heild R0110      

Besta mat R0120       

Áhættuálag R0130      

Vátryggingaskuld — alls R0200      
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S.17.01.02 

Vátryggingaskuld skaðatryggingar 

 

Frumtryggingastarfsemi og seld hlutfallsleg endurtrygging 

Vátrygging 

vegna 

sjúkrakostn-

aðar 

Vátrygging 

vegna 

tekjuverndar 

Atvinnuslysa-

trygging 

Ábyrgðar-

trygging 

vélknúinna 

ökutækja 

Aðrar 

ökutækja-

tryggingar 

Sjó-, flug- og 

farmtrygg-

ingar 

Vátrygging 

vegna bruna 

og annars 

eignatjóns 

Almenn 

ábyrgðar-

trygging 

Greiðslu- og 

efndavátrygg-

ingar 

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 

Vátryggingaskuld, reiknuð út sem heild R0010          

Endurheimtanlegar fjárhæðir alls frá endurtrygginga-

samningum/félagi með sérstakan tilgang og tak-

markaðri endurtryggingu (e. Finite Re) eftir leiðrétt-

inguna fyrir væntu tapi vegna vanskila mótaðila sem 

tengjast vátryggingaskuld sem reiknuð er út sem heild 

R0050 

         

Vátryggingaskuld, reiknuð út sem samtala besta 

mats og áhættuálags 
 

         

Besta mat           

Iðgjaldaniðurfærslur           

Vergt R0060          

Endurheimtanleg fjárhæð alls frá endurtrygginga-

samningi/félagi með sérstakan tilgang og takmarkaðri 

endurtryggingu eftir leiðréttinguna fyrir væntu tapi 

vegna vanskila mótaðila 

R0140 

         

Hreint besta mat á iðgjaldaniðurfærslum R0150          

Tjónaniðurfærslur           

Vergt R0160          
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Frumtryggingastarfsemi og seld hlutfallsleg endurtrygging 

Vátrygging 

vegna 

sjúkrakostn-

aðar 

Vátrygging 

vegna 

tekjuverndar 

Atvinnuslysa-

trygging 

Ábyrgðar-

trygging 

vélknúinna 

ökutækja 

Aðrar 

ökutækja-

tryggingar 

Sjó-, flug- og 

farmtrygg-

ingar 

Vátrygging 

vegna bruna 

og annars 

eignatjóns 

Almenn 

ábyrgðar-

trygging 

Greiðslu- og 

efndavátrygg-

ingar 

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 

Endurheimtanleg fjárhæð alls frá endurtrygginga-

samningi/félagi með sérstakan tilgang og takmarkaðri 

endurtryggingu eftir leiðréttinguna fyrir væntu tapi 

vegna vanskila mótaðila 

R0240 

         

Hreint besta mat á tjónaniðurfærslum R0250          

Besta mat alls — vergt R0260          

Besta mat alls — hreint R0270          

Áhættuálag R0280          

Fjárhæð fyrir umbreytingarráðstöfun á vátrygg-

ingaskuld 
 

         

Vátryggingaskuld, reiknuð út sem heild R0290          

Besta mat R0300          

Áhættuálag R0310          

Vátryggingaskuld — alls           

Vátryggingaskuld — alls R0320          

Endurheimtanleg fjárhæð frá endurtrygginga-

samningi/félagi með sérstakan tilgang og takmarkaðri 

endurtryggingu eftir leiðréttinguna fyrir væntu tapi 

vegna vanskila mótaðila — alls 

R0330 
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Frumtryggingastarfsemi og seld hlutfallsleg endurtrygging 

Vátrygging 

vegna 

sjúkrakostn-

aðar 

Vátrygging 

vegna 

tekjuverndar 

Atvinnuslysa-

trygging 

Ábyrgðar-

trygging 

vélknúinna 

ökutækja 

Aðrar 

ökutækja-

tryggingar 

Sjó-, flug- og 

farmtrygg-

ingar 

Vátrygging 

vegna bruna 

og annars 

eignatjóns 

Almenn 

ábyrgðar-

trygging 

Greiðslu- og 

efndavátrygg-

ingar 

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 

Vátryggingaskuld að frádregnum endurheimtanlegum 

fjárhæðum frá endurtryggingasamningum/félagi með 

sérstakan tilgang og takmarkaðri endurtryggingu — 

alls 

R0340 

         

 

 

Frumtryggingastarfsemi og seld 

hlutfallsleg endurtrygging 
Samþykkt óhlutfallsleg endurtrygging 

Skaðatrygg-

ingaskuld-

bindingar alls 
Réttarað-

stoðartrygg-

ingar 

Aðstoðar-

trygging 

Ýmiss konar 

fjárhagstjón 

Óhlutfallsleg 

sjúkraendur-

trygging 

Óhlutfallsleg 

slysaendur-

trygging 

Óhlutfalls-

legar sjó-, 

flug- og 

farmtrygg-

ingar 

Óhlutfallsleg 

eignaendur-

trygging 

C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 

Vátryggingaskuld, reiknuð út sem heild R0010         

Endurheimtanlegar fjárhæðir alls frá endurtrygginga-

samningum/félagi með sérstakan tilgang og takmarkaðri 

endurtryggingu (e. Finite Re) eftir leiðréttinguna fyrir væntu 

tapi vegna vanskila mótaðila sem tengjast vátryggingaskuld sem 

reiknuð er út sem heild 

R0050 

        

Vátryggingaskuld, reiknuð út sem samtala besta mats og 

áhættuálags 
 

        

Besta mat          

Iðgjaldaniðurfærslur          

Vergt R0060         



   

 

N
r. 9

4
/2

4
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

2
1

.1
1

.2
0
1

9
 

 

 

Frumtryggingastarfsemi og seld 

hlutfallsleg endurtrygging 
Samþykkt óhlutfallsleg endurtrygging 

Skaðatrygg-

ingaskuld-

bindingar alls 
Réttarað-

stoðartrygg-

ingar 

Aðstoðar-

trygging 

Ýmiss konar 

fjárhagstjón 

Óhlutfallsleg 

sjúkraendur-

trygging 

Óhlutfallsleg 

slysaendur-

trygging 

Óhlutfalls-

legar sjó-, 

flug- og 

farmtrygg-

ingar 

Óhlutfallsleg 

eignaendur-

trygging 

C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 

Endurheimtanleg fjárhæð alls frá endurtryggingasamningi/félagi með 

sérstakan tilgang og takmarkaðri endurtryggingu eftir leiðréttinguna 

fyrir væntu tapi vegna vanskila mótaðila 

R0140 

        

Hreint besta mat á iðgjaldaniðurfærslum R0150         

Tjónaniðurfærslur          

Vergt R0160         

Endurheimtanleg fjárhæð alls frá endurtryggingasamningi/félagi með 

sérstakan tilgang og takmarkaðri endurtryggingu eftir leiðréttinguna 

fyrir væntu tapi vegna vanskila mótaðila 

R0240 

        

Hreint besta mat á tjónaniðurfærslum R0250         

Besta mat alls — vergt R0260         

Besta mat alls — hreint R0270         

Áhættuálag R0280         

Fjárhæð fyrir umbreytingarráðstöfun á vátryggingaskuld          

Vátryggingaskuld, reiknuð út sem heild R0290         

Besta mat R0300         

Áhættuálag R0310         
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Frumtryggingastarfsemi og seld 

hlutfallsleg endurtrygging 
Samþykkt óhlutfallsleg endurtrygging 

Skaðatrygg-

ingaskuld-

bindingar alls 
Réttarað-

stoðartrygg-

ingar 

Aðstoðar-

trygging 

Ýmiss konar 

fjárhagstjón 

Óhlutfallsleg 

sjúkraendur-

trygging 

Óhlutfallsleg 

slysaendur-

trygging 

Óhlutfalls-

legar sjó-, 

flug- og 

farmtrygg-

ingar 

Óhlutfallsleg 

eignaendur-

trygging 

C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 

Vátryggingaskuld — alls          

Vátryggingaskuld — alls R0320         

Endurheimtanleg fjárhæð frá endurtryggingasamningi/félagi með 

sérstakan tilgang og takmarkaðri endurtryggingu eftir leiðréttinguna 

fyrir væntu tapi vegna vanskila mótaðila — alls 

R0330 

        

Vátryggingaskuld að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá 

endurtryggingasamningum/félagi með sérstakan tilgang og tak-

markaðri endurtryggingu — alls 

R0340 
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S.19.01.21 

Skaðatryggingakröfur 

Skaðatryggingastarfsemi í heild 

Tjónaár /  

tryggingaár 
Z0010  

Vergt greitt tjón (ekki uppsafnað) 

(fastsett fjárhæð) 

  Uppgjörsár    

 

Ár 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 og + 

Á yfir-

standandi ári 

 Samtala ára 

(uppsafnað) 

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0170  C0180 

Fyrr-

verandi 

R0100            R0100   

N-9 R0160            R0160   

N-8 R0170           R0170   

N-7 R0180          R0180   

N-6 R0190         R0190   

N-5 R0200        R0200   

N-4 R0210       R0210   

N-3 R0220      R0220   

N-2 R0230     R0230   

N-1 R0240    R0240   

N R0250   R0250   

 Samtals R0260   
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Vergt óafvaxtað besta mat á tjónaniðurfærslum 

(fastsett fjárhæð) 

  Uppgjörsár  Lok árs 

(afvöxtuð 

gögn)  Ár 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 og + 

  C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0360 

Fyrr-

verandi 
R0100 

            
R0100 

 

N-9 R0160            R0160  

N-8 R0170           R0170  

N-7 R0180          R0180  

N-6 R0190         R0190  

N-5 R0200        R0200  

N-4 R0210       R0210  

N-3 R0220      R0220  

N-2 R0230     R0230  

N-1 R0240    R0240  

N R0250   R0250  

 Samtals R0260  
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S.22.01.21 

Áhrifin af langtímaábyrgð og umbreytingarráðstöfunum 

 

Fjárhæð með 

langtímaábyrgð og 

umbreytingar-

ráðstöfunum 

Áhrifin af 

umbreytingar-

ráðstöfun á 

vátryggingaskuld 

Áhrifin af 

umbreytingar-

ráðstöfun á vexti 

Áhrifin af aðlögun 

vegna óstöðugleika 

sett á núll 

Áhrifin af aðlögun 

vegna samræm-

ingar sett á núll 

C0010 C0030 C0050 C0070 C0090 

Vátryggingaskuld R0010      

Kjarnagjaldþol R0020      

Hæft gjaldþol til að uppfylla gjaldþolskröfuna R0050      

Gjaldþolskrafa R0090      

Hæft gjaldþol til að uppfylla kröfu um lágmarksfjármagn R0100      

Krafa um lágmarksfjármagn R0110      

 

S.22.01.22 

Áhrifin af langtímaábyrgð og umbreytingarráðstöfunum 

 

Fjárhæð með 

langtímaábyrgð og 

umbreytingar-

ráðstöfunum 

Áhrifin af 

umbreytingar-

ráðstöfun á 

vátryggingaskuld 

Áhrifin af 

umbreytingar-

ráðstöfun á vexti 

Áhrifin af aðlögun 

vegna óstöðugleika 

sett á núll 

Áhrifin af aðlögun 

vegna samræm-

ingar sett á núll 

C0010 C0030 C0050 C0070 C0090 

Vátryggingaskuld R0010      

Kjarnagjaldþol R0020      

Hæft gjaldþol til að uppfylla gjaldþolskröfuna R0050      

Gjaldþolskrafa R0090      
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S.23.01.01 

Gjaldþol 

 
Samtals 

Þáttur 1 — 

ótak-

markaður 

Þáttur 1 — 

tak-

markaður 

Þáttur 2 Þáttur 3 

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 

Kjarnagjaldþol fyrir frádrátt vegna hlutdeilda í öðrum fjármálageira eins og fjallað er um í 68. gr. 

framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 

      

Almennt hlutafé (án frádráttar eigin hlutafjár) R0010      

Yfirverðsreikningur hlutafjár sem tengist almennu hlutafé R0030      

Stofnfé, framlög félagsaðila eða jafngildur kjarnagjaldþolsliður fyrir gagnkvæm félög og félög hliðstæðrar 

gerðar 

R0040      

Undirskipaðir gagnkvæmir reikningar félagsaðila R0050      

Umframfjármunir R0070      

Forgangshlutafé R0090      

Yfirverðsreikningur hlutafjár sem tengist forgangshlutafé R0110      

Afstemmingarvarasjóður R0130      

Víkjandi skuldir R0140      

Fjárhæð jöfn virðinu á hreinni frestaðri skattinneign R0160      

Aðrir gjaldþolsliðir sem eftirlitsyfirvaldið samþykkti sem kjarnagjaldþol og ekki eru tilgreindir að ofan R0180      

Gjaldþol frá reikningsskilunum sem ætti ekki að vera hluti af afstemmingarvarasjóðnum og uppfyllir 

ekki viðmiðin til að flokkast sem gjaldþol samkvæmt Gjaldþolsáætlun II 

      

Gjaldþol frá reikningsskilunum sem ætti ekki að vera hluti af afstemmingarvarasjóðnum og uppfyllir ekki 

viðmiðin til að flokkast sem gjaldþol samkvæmt Gjaldþolsáætlun II 

R0220      

Frádrættir       

Frádrættir vegna hlutdeilda í fjármála- og lánastofnunum R0230      

Heildarkjarnagjaldþol eftir frádrætti R0290      
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Samtals 

Þáttur 1 — 

ótak-

markaður 

Þáttur 1 — 

tak-

markaður 

Þáttur 2 Þáttur 3 

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 

Stuðningsgjaldþol       

Ógreitt og óinnheimt almennt hlutafé, innkallanlegt þegar krafist er R0300      

Ógreitt og óinnheimt stofnfé, framlög félagsaðila eða jafngildi kjarnagjaldþolsliðurinn fyrir gagnkvæm félög 

og félög hliðstæðrar gerðar, innkallanleg þegar krafist er 

R0310      

Ógreitt og óinnheimt forgangshlutafé, innkallanlegt þegar krafist er R0320      

Lagalega bindandi skuldbinding um að skrá og greiða fyrir víkjandi skuldir þegar krafist er R0330      

Bankaábyrgðir og tryggingar skv. 2. mgr. 96. gr. tilskipunar 2009/138/EB R0340      

Bankaábyrgðir og tryggingar, aðrar en skv. 2. mgr. 96. gr. tilskipunar 2009/138/EB R0350      

Viðbótariðgjald félagsaðila samkvæmt fyrstu undirgrein 3. mgr. 96. gr. tilskipunar 2009/138/EB R0360      

Viðbótariðgjald félagsaðila — annað en samkvæmt fyrstu undirgrein 3. mgr. 96. gr. tilskipunar 

2009/138/EB 

R0370      

Annað stuðningsgjaldþol R0390      

Heildarstuðningsgjaldþol R0400      

Hæft gjaldþol og til ráðstöfunar       

Gjaldþol alls, sem er til ráðstöfunar til að uppfylla gjaldþolskröfuna (SCR) R0500      

Gjaldþol alls, sem er til ráðstöfunar til að uppfylla kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR) R0510      

Hæft gjaldþol alls til að uppfylla gjaldþolskröfuna (SCR) R0540      

Hæft gjaldþol alls til að uppfylla kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR) R0550      

Gjaldþolskrafa (SCR) R0580      

Krafa um lágmarksfjármagn (MCR) R0600      

Hlutfall á milli hæfs gjaldþols á móti gjaldþolskröfu R0620      
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Samtals 

Þáttur 1 — 

ótak-

markaður 

Þáttur 1 — 

tak-

markaður 

Þáttur 2 Þáttur 3 

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 

Hlutfall hæfs gjaldþols á móti kröfu um lágmarksfjármagn R0640      

 

 C0060  

Afstemmingarvarasjóður    

Eignir umfram skuldir R0700   

Eigin hlutabréf (í beinni og óbeinni eigu) R0710   

Fyrirsjáanlegar arðgreiðslur, úthlutanir og gjöld R0720   

Aðrir kjarnagjaldþolsliðir R0730   

Aðlaganir fyrir takmarkaða gjaldþolsliði að því er varðar eignasöfn, aðlöguð vegna samræmingar og varða 

sjóði 

R0740   

Afstemmingarvarasjóður R0760   

Væntur hagnaður    

Væntur hagnaður innifalinn í framtíðariðgjöldum (EPIFP) — líftryggingastarfsemi R0770   

Væntur hagnaður innifalinn í framtíðariðgjöldum (EPIFP) — skaðatryggingastarfsemi R0780   

Væntur heildarhagnaður innifalinn í framtíðariðgjöldum (EPIFP) R0790   
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S.23.01.22 

Gjaldþol 

  Samtals 
Þáttur 1 — 

ótakmarkaður 

Þáttur 1 — 

takmarkaður 
Þáttur 2 Þáttur 3 

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 

Kjarnagjaldþol fyrir frádrátt vegna hlutdeilda í öðrum fjármálageira       

Almennt hlutafé (án frádráttar eigin hlutafjár) R0010      

Innkallað, en ekki greitt, almennt hlutafé, sem ekki er til ráðstöfunar á samstæðustigi R0020      

Yfirverðsreikningur hlutafjár sem tengist almennu hlutafé R0030      

Stofnfé, framlög félagsaðila eða jafngildur kjarnagjaldþolsliður fyrir gagnkvæm félög og félög 

hliðstæðrar gerðar 

R0040      

Undirskipaðir gagnkvæmir reikningar félagsaðila R0050      

Undirskipaðir gagnkvæmir reikningar félagsaðila, sem ekki eru til ráðstöfunar á samstæðustigi R0060      

Umframfjármunir R0070      

Umframfjármunir, sem ekki eru til ráðstöfunar á samstæðustigi R0080      

Forgangshlutafé R0090      

Forgangshlutafé, sem ekki er til ráðstöfunar á samstæðustigi R0100      

Yfirverðsreikningur hlutafjár sem tengist forgangshlutafé R0110      

Yfirverðsreikningur hlutafjár sem tengist forgangshlutafé, sem ekki er til ráðstöfunar á samstæðustigi R0120      

Afstemmingarvarasjóður R0130      

Víkjandi skuldir R0140      

Víkjandi skuldir, sem ekki eru til ráðstöfunar á samstæðustigi R0150      

Fjárhæð jöfn virðinu á hreinni frestaðri skattinneign R0160      

Fjárhæð jöfn virðinu á hreinni frestaðri skattinneign, sem ekki er til ráðstöfunar á samstæðustigi R0170      
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  Samtals 
Þáttur 1 — 

ótakmarkaður 

Þáttur 1 — 

takmarkaður 
Þáttur 2 Þáttur 3 

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 

Aðrir liðir sem eftirlitsyfirvald samþykkti sem kjarnagjaldþol og ekki eru tilgreindir að ofan R0180      

Gjaldþol sem tengist öðrum gjaldþolsliðum sem eftirlitsyfirvald samþykkti, sem ekki er til ráðstöfunar R0190      

Hlutdeild minnihluta (ef ekki tilgreind sem hluti af sérstökum gjaldþolslið) R0200      

Hlutdeild minnihluta, sem ekki er til ráðstöfunar á samstæðustigi R0210      

Gjaldþol frá reikningsskilunum sem ætti ekki að vera hluti af afstemmingarvarasjóðnum og 

uppfyllir ekki viðmiðin til að flokkast sem gjaldþol samkvæmt Gjaldþolsáætlun II 

      

Gjaldþol frá reikningsskilunum sem ætti ekki að vera hluti af afstemmingarvarasjóðnum og uppfyllir 

ekki viðmiðin til að flokkast sem gjaldþol samkvæmt Gjaldþolsáætlun II 

R0220      

Frádrættir       

Frádrættir vegna hlutdeilda í öðrum fjármálafyrirtækjum, þ.m.t. óeftirlitsskyldum félögum sem leggja 

stund á fjármálastarfsemi 

R0230      

Þar af, frádrættir samkvæmt 228. gr. tilskipunar 2009/138/EB R0240      

Frádrættir vegna hlutdeilda þar sem upplýsingar eru ekki tiltækar (229. gr.) R0250      

Frádráttur vegna hlutdeilda sem teknar eru með í frádráttar- og samlagningaraðferðar þegar 

samsetning aðferða er notuð 

R0260      

Gjaldþolsliðir alls, sem ekki eru til ráðstöfunar R0270      

Heildafrádrættir R0280      

Heildarkjarnagjaldþol eftir frádrætti R0290      

Stuðningsgjaldþol       

Ógreitt og óinnheimt almennt hlutafé, innkallanlegt þegar krafist er R0300      

Ógreitt og óinnheimt stofnfé, framlög félagsaðila eða jafngildi kjarnagjaldþolsliðurinn fyrir 

gagnkvæm félög og félög hliðstæðrar gerðar, innkallanleg þegar krafist er 

R0310      

Ógreitt og óinnheimt forgangshlutafé, innkallanlegt þegar krafist er R0320      

Bankaábyrgðir og tryggingar, aðrar en skv. 2. mgr. 96. gr. tilskipunar 2009/138/EB R0350      
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  Samtals 
Þáttur 1 — 

ótakmarkaður 

Þáttur 1 — 

takmarkaður 
Þáttur 2 Þáttur 3 

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 

Bankaábyrgðir og tryggingar skv. 2. mgr. 96. gr. tilskipunar 2009/138/EB R0340      

       

Viðbótariðgjald félagsaðila samkvæmt fyrstu undirgrein 3. mgr. 96. gr. tilskipunar 2009/138/EB R0360      

Viðbótariðgjald félagsaðila — annað en samkvæmt fyrstu undirgrein 3. mgr. 96. gr. tilskipunar 

2009/138/EB 

R0370      

Stuðningsgjaldþol, sem ekki er til ráðstöfunar á samstæðustigi R0380      

Annað stuðningsgjaldþol R0390      

Heildarstuðningsgjaldþol R0400      

Gjaldþol í öðrum fjármálageirum       

Afstemmingarvarasjóður R0410      

Stofnanir um starfstengdan lífeyri R0420      

Óeftirlitsskyld félög sem leggja stund á fjármálastarfsemi R0430      

Heildargjaldþol fyrir aðra fjármálageira R0440      

Gjaldþol þegar frádráttar- og samlagningaraðferð er notuð eingöngu eða með samsetningu aðferðar 1       

Samtala gjaldþols þegar frádráttar- og samlagningaraðferð og samsetning aðferða er notuð R0450      

Samtala gjaldþols þegar frádráttar- og samlagningaraðferð og samsetning aðferða er notuð, að 

frádregnum viðskiptum innan samstæðu 

R0460      

       

Gjaldþol alls, sem er til ráðstöfunar til að uppfylla gjaldþolskröfu (samstæðu) á samstæðugrundvelli 

(að undanskildu gjaldþoli frá öðrum fjármálageira og frá félögum sem tekin eru með í frádráttar- og 

samlagningaraðferðina) 

R0520      

Gjaldþol alls, sem er til ráðstöfunar til að uppfylla lágmarksgjaldþolskröfu (samstæðu) á sam-

stæðugrundvelli 

R0530      

Hæft gjaldþol alls til að uppfylla gjaldþolskröfu (samstæðu) á samstæðugrundvelli (að undanskildu 

gjaldþoli frá öðrum fjármálageira og frá félögum sem tekin eru með í frádráttar- og samlagn-

ingaraðferðina) 

R0560      
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  Samtals 
Þáttur 1 — 

ótakmarkaður 

Þáttur 1 — 

takmarkaður 
Þáttur 2 Þáttur 3 

  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 

Hæft gjaldþol alls til að uppfylla lágmarksgjaldþolskröfu (samstæðu) á samstæðugrundvelli R0570      

Lágmarksgjaldþolskrafa (samstæðu) á samstæðugrundvelli R0610      

Hlutfall hæfs gjaldþols á móti lágmarksgjaldþolskröfu (samstæðu) á samstæðugrundvelli R0650      

Hæft gjaldþol alls til að uppfylla gjaldþolskröfu samstæðu (að meðtöldu gjaldþoli frá öðrum 

fjármálageira og frá félögum sem tekin eru með í frádráttar- og samlagningaraðferðina) 

R0660      

Gjaldþolskrafa samstæðu R0680      

Hlutfall hæfs gjaldþols á móti gjaldþolskröfu samstæðu að meðtöldum öðrum fjármálageirum og 

félögunum sem tekin eru með í frádráttar- og samlagningaraðferðina 

R0690      

 

 C0060  

Afstemmingarvarasjóður       

Eignir umfram skuldir R0700      

Eigin hlutabréf (í beinni og óbeinni eigu) R0710      

Fyrirsjáanlegar arðgreiðslur, úthlutanir og gjöld R0720      

Aðrir kjarnagjaldþolsliðir R0730      

Aðlaganir fyrir takmarkaða gjaldþolsliði að því er varðar eignasöfn, aðlöguð vegna samræmingar og 

varða sjóði 

R0740      

Annað gjaldþol, sem ekki er til ráðstöfunar R0750      

Afstemmingarvarasjóður fyrir frádrátt vegna hlutdeilda í öðrum fjármálageira R0760      

Væntur hagnaður       

Væntur hagnaður innifalinn í framtíðariðgjöldum (EPIFP) — líftryggingastarfsemi R0770      

Væntur hagnaður innifalinn í framtíðariðgjöldum (EPIFP) — skaðatryggingastarfsemi R0780      

Væntur heildarhagnaður innifalinn í framtíðariðgjöldum (EPIFP) R0790      
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S.25.01.21 

Gjaldþolskrafa — fyrir félög sem nota staðalregluna 

 
Verg gjaldþolskrafa 

Eigin stiki 

vátrygginga-

félags 

Einfaldanir 

C0110 C0090 C0100 

Markaðsáhætta R0010    

Mótaðilaáhætta R0020    

Líftryggingaáhætta R0030    

Heilsutryggingaáhætta R0040    

Skaðatryggingaáhætta R0050    

Fjölþætting R0060    

Áhætta af óefnislegum eignum R0070    

Grunngjaldþolskrafa R0100    

 

Útreikningur á gjaldþolskröfu  C0100  

Rekstraráhætta R0130  

Tapgleypni vátryggingaskuldar R0140  

Tapgleypni frestaðs skatts R0150  

Gjaldþolskrafa fyrir starfsemi sem starfrækt er í samræmi við 4. gr. tilskipunar 2003/41/EB R0160  

Gjaldþolskrafa að undanskildu viðbótargjaldþoli R0200  

Viðbótargjaldþol sem þegar hefur verið ákveðið R0210  

Gjaldþolskrafa R0220  

Aðrar upplýsingar um gjaldþolskröfu   

Gjaldþolskrafa fyrir undireiningu hlutabréfaáhættu sem byggist á líftíma R0400  

Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskröfu fyrir eftirstæðan hluta R0410  

Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskrafna fyrir varða sjóði R0420  

Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskrafna fyrir eignasöfn, aðlöguð vegna samræmingar R0430  

Fjölþættingaráhrif vegna samtölu ígildis gjaldþolskröfu fyrir varinn sjóð að því er varðar 304. gr. R0440  
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S.25.01.22 

Gjaldþolskrafa — fyrir samstæður sem nota staðalregluna 

 
 Verg gjaldþolskrafa 

Eigin stiki 

vátrygginga-

félags 

Einfaldanir 

 C0110 C0080 C0090 

Markaðsáhætta R0010    

Mótaðilaáhætta R0020    

Líftryggingaáhætta R0030    

Heilsutryggingaáhætta R0040    

Skaðatryggingaáhætta R0050    

Fjölþætting R0060    

Áhætta af óefnislegum eignum R0070    

Grunngjaldþolskrafa R0100    

 

Útreikningur á gjaldþolskröfu  C0100  

Rekstraráhætta R0130  

Tapgleypni vátryggingaskuldar R0140  

Tapgleypni frestaðs skatts R0150  

Gjaldþolskrafa fyrir starfsemi sem starfrækt er í samræmi við 4. gr. tilskipunar 2003/41/EB R0160  

Gjaldþolskrafa að undanskildu viðbótargjaldþoli R0200  

Viðbótargjaldþol sem þegar hefur verið ákveðið R0210  

Gjaldþolskrafa R0220  

Aðrar upplýsingar um gjaldþolskröfu   

Gjaldþolskrafa fyrir undireiningu hlutabréfaáhættu sem byggist á líftíma R0400  

Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskrafna fyrir eftirstæðan hluta R0410  

Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskrafna fyrir varða sjóði R0420  

Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskrafna fyrir eignasöfn, aðlöguð vegna samræmingar R0430  

Fjölþættingaráhrif vegna samtölu ígildis gjaldþolskröfu fyrir varinn sjóð að því er varðar 304. gr. R0440  
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 Verg gjaldþolskrafa 

Eigin stiki 

vátrygginga-

félags 

Einfaldanir 

 C0110 C0080 C0090 

Lágmarksgjaldþolskrafa (samstæðu) á samstæðugrundvelli R0470   

Upplýsingar um aðrar einingar   

Gjaldþolskrafa fyrir aðra fjármálageira (gjaldþolskröfur sem ekki snúa að tryggingum) R0500  

Gjaldþolskrafa fyrir aðra fjármálageira (gjaldþolskröfur sem ekki snúa að tryggingum) — lánastofnanir, 

verðbréfafyrirtæki og fjármálastofnanir, rekstraraðilar sérhæfðra sjóða, rekstrarfélög verðbréfasjóða 
R0510 

 

Gjaldþolskrafa fyrir aðra fjármálageira (gjaldþolskröfur sem ekki snúa að tryggingum) — stofnanir um 

starfstengdan lífeyri 
R0520 

 

Gjaldþolskrafa fyrir aðra fjármálageira (gjaldþolskröfur sem ekki snúa að tryggingum) — gjaldþolskrafa fyrir 

óeftirlitsskyld félög sem leggja stund á fjármálastarfsemi 
R0530 

 

Gjaldþolskrafa fyrir hlutdeild í óeftirlitsskyldum félögum R0540  

Gjaldþolskrafa fyrir eftirstæð félög R0550  

Gjaldþolskrafa í heild   

Gjaldþolskrafa fyrir félög sem tekin eru með í frádráttar- og samlagningaraðferð R0560  

Gjaldþolskrafa R0570  
  



   

 

2
1

.1
1

.2
0
1

9
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

N
r. 9

4
/3

9
 

 

S.25.02.21 

Gjaldþolskrafa — fyrir félög sem nota staðalregluna og hlutalíkan 

Einkvæmt númer efnisþátta Lýsing efnisþátta 
Útreikningur á 

gjaldþolskröfunni 

Fjárhæð sem 

meðhöndluð 

er í líkaninu 

Eigin stiki 

vátrygginga-

félags 

Einfaldanir 

C0010 C0020 C0030 C0070 C0080 C0090 

      

      

 

Útreikningur á gjaldþolskröfu  C0100  

Ófjölþættir efnisþættir alls R0110  

Fjölþætting R0060  

Gjaldþolskrafa fyrir starfsemi sem starfrækt er í samræmi við 4. gr. tilskipunar 2003/41/EB R0160  

Gjaldþolskrafa að undanskildu viðbótargjaldþoli R0200  

Viðbótargjaldþol sem þegar hefur verið ákveðið R0210  

Gjaldþolskrafa R0220  

Aðrar upplýsingar um gjaldþolskröfu   

Fjárhæð/mat á heildartapgleypni vátryggingaskuldar R0300  

Fjárhæð/mat á heildartapgleypni frestaðs skatts R0310  

Gjaldþolskrafa fyrir undireiningu hlutabréfaáhættu sem byggist á líftíma R0400  

Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskrafna fyrir eftirstæðan hluta R0410  

Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskrafna fyrir varða sjóði (aðra en þá sem tengjast starfsemi sem starfrækt er í 

samræmi við 4. gr. tilskipunar 2003/41/EB (umbreytingarráðstöfun)) 

R0420  

Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskröfu fyrir eignasöfn, aðlöguð vegna samræmingar R0430  

Fjölþættingaráhrif vegna samtölu ígildis gjaldþolskröfu fyrir varinn sjóð að því er varðar 304. gr. R0440  
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S.25.02.22 

Gjaldþolskrafa — fyrir samstæður sem nota staðalregluna og hlutalíkan 

Einkvæmt númer efnisþátta Lýsing efnisþátta 
Útreikningur á 

gjaldþolskröfunni 

Fjárhæð sem 

meðhöndluð 

er í líkaninu 

Eigin stiki 

vátrygginga-

félags 

Einfaldanir 

C0010 C0020 C0030 C0070 C0080 C0090 

      

      

 

Útreikningur á gjaldþolskröfu  C0100  

Ófjölþættir efnisþættir alls R0110  

Fjölþætting R0060  

Gjaldþolskrafa fyrir starfsemi sem starfrækt er í samræmi við 4. gr. tilskipunar 2003/41/EB R0160  

Gjaldþolskrafa að undanskildu viðbótargjaldþoli R0200  

Viðbótargjaldþol sem þegar hefur verið ákveðið R0210  

Gjaldþolskrafa fyrir félög samkvæmt samstæðuaðferð R0220  

Aðrar upplýsingar um gjaldþolskröfu   

Fjárhæð/mat á heildartapgleypni vátryggingaskuldar R0300  

Fjárhæð/mat á heildartapgleypni frestaðs skatts R0310  

Gjaldþolskrafa fyrir undireiningu hlutabréfaáhættu sem byggist á líftíma R0400  

Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskrafna fyrir eftirstæðan hluta R0410  

Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskrafna fyrir varða sjóði (aðra en þá sem tengjast starfsemi sem starfrækt er í 

samræmi við 4. gr. tilskipunar 2003/41/EB (umbreytingarráðstöfun)) 
R0420  

Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskröfu fyrir eignasöfn, aðlöguð vegna samræmingar R0430  

Fjölþættingaráhrif vegna samtölu ígildis gjaldþolskröfu fyrir varinn sjóð að því er varðar 304. gr. R0440  
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Einkvæmt númer efnisþátta Lýsing efnisþátta 
Útreikningur á 

gjaldþolskröfunni 

Fjárhæð sem 

meðhöndluð 

er í líkaninu 

Eigin stiki 

vátrygginga-

félags 

Einfaldanir 

C0010 C0020 C0030 C0070 C0080 C0090 

Lágmarksgjaldþolskrafa (samstæðu) á samstæðugrundvelli R0470   

Upplýsingar um aðrar einingar   

Gjaldþolskrafa fyrir aðra fjármálageira (gjaldþolskröfur sem ekki snúa að tryggingum) R0500  

Gjaldþolskrafa fyrir aðra fjármálageira (gjaldþolskröfur sem ekki snúa að tryggingum) — lánastofnanir, 

verðbréfafyrirtæki og fjármálastofnanir, rekstraraðilar sérhæfðra sjóða, rekstrarfélög verðbréfasjóða 
R0510  

Gjaldþolskrafa fyrir aðra fjármálageira (gjaldþolskröfur sem ekki snúa að tryggingum) — stofnanir um 

starfstengdan lífeyri 
R0520  

Gjaldþolskrafa fyrir aðra fjármálageira (gjaldþolskröfur sem ekki snúa að tryggingum) — gjaldþolskrafa fyrir 

óeftirlitsskyld félög sem leggja stund á fjármálastarfsemi 
R0530  

Gjaldþolskrafa fyrir hlutdeild í óeftirlitsskyldum félögum R0540  

Gjaldþolskrafa fyrir eftirstæð félög R0550  

 

  C0100  

Gjaldþolskrafa í heild   

Gjaldþolskrafa fyrir félög sem tekin eru með í frádráttar- og samlagningaraðferð R0560  

Gjaldþolskrafa R0570  
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S.25.03.21 

Gjaldþolskrafa — fyrir félög sem nota alhliða líkön 

Einkvæmt númer efnisþátta Lýsing efnisþátta 
Útreikningur á 

gjaldþolskröfunni 

C0010 C0020 C0030 

   

   

 

Útreikningur á gjaldþolskröfu  C0100 

Ófjölþættir efnisþættir alls R0110  

Fjölþætting R0060  

Gjaldþolskrafa fyrir starfsemi sem starfrækt er í samræmi við 4. gr. tilskipunar 2003/41/EB (umbreytingarráðstöfun) R0160  

Gjaldþolskrafa að undanskildu viðbótargjaldþoli R0200  

Viðbótargjaldþol sem þegar hefur verið ákveðið R0210  

Gjaldþolskrafa R0220  

Aðrar upplýsingar um gjaldþolskröfu   

Fjárhæð/mat á heildartapgleypni vátryggingaskuldar R0300  

Fjárhæð/mat á heildartapgleypni frestaðs skatts R0310  

Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskrafna fyrir eftirstæðan hluta R0410  

Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskrafna fyrir varða sjóði (aðra en þá sem tengjast starfsemi sem starfrækt er í samræmi við 4. gr. tilskipunar 2003/41/EB 

(umbreytingarráðstöfun)) 
R0420 

 

Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskröfu fyrir eignasöfn, aðlöguð vegna samræmingar R0430  

Fjölþættingaráhrif vegna samtölu ígildis gjaldþolskröfu fyrir varinn sjóð að því er varðar 304. gr. R0440  
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S.25.03.22 

Gjaldþolskrafa — fyrir samstæður sem nota alhliða líkön 

Einkvæmt númer efnisþátta Lýsing efnisþátta 
Útreikningur á 

gjaldþolskröfunni 

C0010 C0020 C0030 

   

   

 

Útreikningur á gjaldþolskröfu C0100 

Ófjölþættir efnisþættir alls R0110  

Fjölþætting R0060  

Gjaldþolskrafa fyrir starfsemi sem starfrækt er í samræmi við 4. gr. tilskipunar 2003/41/EB R0160  

Gjaldþolskrafa að undanskildu viðbótargjaldþoli R0200  

Viðbótargjaldþol sem þegar hefur verið ákveðið R0210  

Gjaldþolskrafa R0220  

Aðrar upplýsingar um gjaldþolskröfu   

Fjárhæð/mat á heildartapgleypni vátryggingaskuldar R0300  

Fjárhæð/mat á heildartapgleypni frestaðs skatts R0310  

Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskrafna fyrir eftirstæðan hluta R0410  

Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskrafna fyrir varða sjóði (aðra en þá sem tengjast starfsemi sem starfrækt er í samræmi við 4. gr. tilskipunar 2003/41/EB 

(umbreytingarráðstöfun)) 
R0420  

Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskröfu fyrir eignasöfn, aðlöguð vegna samræmingar R0430  

Fjölþættingaráhrif vegna samtölu ígildis gjaldþolskröfu fyrir varinn sjóð að því er varðar 304. gr. R0440  

Lágmarksgjaldþolskrafa (samstæðu) á samstæðugrundvelli R0470  

Upplýsingar um aðrar einingar  

Gjaldþolskrafa fyrir aðra fjármálageira (gjaldþolskröfur sem ekki snúa að tryggingum) R0500  
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Einkvæmt númer efnisþátta Lýsing efnisþátta 
Útreikningur á 

gjaldþolskröfunni 

C0010 C0020 C0030 

Gjaldþolskrafa fyrir aðra fjármálageira (gjaldþolskröfur sem ekki snúa að tryggingum) — lánastofnanir, verðbréfafyrirtæki og fjármálastofnanir, rekstraraðilar 

sérhæfðra sjóða, rekstrarfélög verðbréfasjóða 
R0510  

Gjaldþolskrafa fyrir aðra fjármálageira (gjaldþolskröfur sem ekki snúa að tryggingum) — stofnanir um starfstengdan lífeyri R0520  

Gjaldþolskrafa fyrir aðra fjármálageira (gjaldþolskröfur sem ekki snúa að tryggingum) — gjaldþolskrafa fyrir óeftirlitsskyld félög sem leggja stund á 

fjármálastarfsemi 
R0530  

Gjaldþolskrafa fyrir hlutdeild í óeftirlitsskyldum félögum R0540  

Gjaldþolskrafa fyrir eftirstæð félög R0550  

 



21.11.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 94/45 

 

S.28.01.01 

Krafa um lágmarksfjármagn — eingöngu líf- eða eingöngu skaðatrygginga- eða endurtryggingastarfsemi 

Línulegur formúluþáttur fyrir skaðatrygginga- og skaðaendurtryggingaskuldbindingar 

 C0010 

 

  

Krafa um lágmarksfjármagn, MCRNL 

Niðurstaða 
R0010  

  

 Hreint besta mat og 

vátryggingaskuld 

(eftir endurtrygg-

ingasamning/félag 

með sérstakan 

tilgang), reiknuð út 

sem heild 

Hrein bókfærð 

iðgjöld (eftir 

endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði 

 C0020 C0030 

Vátrygging vegna sjúkrakostnaðar og hlutfallsleg endurtrygging R0020   

Vátrygging vegna tekjuverndar og hlutfallsleg endurtrygging R0030   

Vátrygging vegna launþegabóta og hlutfallsleg endurtrygging R0040   

Ábyrgðartrygging vélknúinna ökutækja og hlutfallsleg endur-

trygging 
R0050 

  

Aðrar ökutækjatryggingar og hlutfallsleg endurtrygging R0060   

Sjó-, flug- og farmtryggingar og hlutfallsleg endurtrygging R0070   

Bruna- og önnur eignatjónstrygging og hlutfallsleg endurtrygging R0080   

Almenn ábyrgðartrygging og hlutfallsleg endurtrygging R0090   

Greiðslu- og efndatryggingar og hlutfallsleg endurtrygging R0100   

Réttaraðstoðartrygging og hlutfallsleg endurtrygging R0110   

Aðstoðartrygging og hlutfallsleg endurtrygging R0120   

Vátrygging vegna ýmiss konar fjárhagstjóns og hlutfallsleg endur-

trygging 
R0130 

  

Óhlutfallsleg sjúkraendurtrygging R0140   

Óhlutfallsleg slysaendurtrygging R0150   

Óhlutfallslegar sjó-, flug- og farmtryggingar R0160   

Óhlutfallsleg eignaendurtrygging R0170   
  



Nr. 94/46 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.11.2019 

 

Línulegur formúluþáttur fyrir líftrygginga- og lífendurtryggingaskuldbindingar 

  C0040    

Krafa um lágmarksfjármagn, MCRL 

Niðurstaða 
R0200   

  

   

 

Hreint besta mat og 

vátryggingaskuld 

(eftir endurtrygg-

ingasamning/ 

félag með sérstakan 

tilgang), reiknuð út 

sem heild 

Hrein vátrygginga-

fjárhæð alls (eftir 

endurtrygginga-

samning/félag með 

sérstakan tilgang) 

 C0050 C0060 

Skuldbindingar með ágóðahlutdeild frá endurtryggjendum — tryggð 

ágóðahlutdeild 
R0210 

  

Skuldbindingar með ágóðahlutdeild frá endurtryggjendum — 

valkvæð framtíðarágóðahlutdeild 
R0220 

  

Vísitölu- og sjóðstengdar tryggingaskuldbindingar R0230   

Aðrar líf- (endur)trygginga- og sjúkra- (endur)tryggingaskuld-

bindingar 
R0240 

  

Vátryggingafjárhæð alls fyrir allar líf- (endur)tryggingaskuld-

bindingar 
R0250 

  

 

Útreikningur á kröfu um lágmarksfjármagn í heild 

 C0070 

Línuleg krafa um lágmarksfjármagn R0300  

Gjaldþolskrafa R0310  

Hámark fyrir kröfu um lágmarksfjármagn R0320  

Lágmark fyrir kröfu um lágmarksfjármagn R0330  

Samsett krafa um lágmarksfjármagn R0340  

Algjört lágmark fyrir kröfu um lágmarksfjármagn R0350  

  C0070 

Krafa um lágmarksfjármagn R0400  
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S.28.02.01 

Krafa um lágmarksfjármagn — bæði líf- og skaðatryggingastarfsemi 

  

Skaða-

trygginga-

starfsemi 

Líftrygginga-

starfsemi 
 Skaðatryggingastarfsemi Líftryggingastarfsemi 

  

Krafa um 

lágmarks-

fjármagn, 

MCR(NL,NL) 

Niðurstaða 

Krafa um 

lágmarks-

fjármagn, 

MCR(NL,L) 

Niðurstaða 

     

  C0010 C0020      

Línulegur formúluþáttur fyrir skaðatrygginga- og 

skaðaendurtryggingaskuldbindingar 
R0010        

 
 

 

Hreint besta mat og 

vátryggingaskuld 

(eftir endurtrygg-

ingasamning/félag 

með sérstakan 

tilgang), reiknuð út 

sem heild 

Hrein bókfærð 

iðgjöld (eftir 

endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði 

Hreint besta mat og 

vátryggingaskuld 

(eftir endurtrygg-

ingasamning/félag 

með sérstakan 

tilgang), reiknuð út 

sem heild 

Hrein bókfærð 

iðgjöld (eftir 

endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði 

 C0030 C0040 C0050 C0060 

Vátrygging vegna sjúkrakostnaðar og hlutfallsleg endurtrygging R0020     

Vátrygging vegna tekjuverndar og hlutfallsleg endurtrygging R0030     

Vátrygging vegna launþegabóta og hlutfallsleg endurtrygging R0040     

Ábyrgðartrygging vélknúinna ökutækja og hlutfallsleg endurtrygging R0050     

Aðrar ökutækjatryggingar og hlutfallsleg endurtrygging R0060     

Sjó-, flug- og farmtryggingar og hlutfallsleg endurtrygging R0070     

Bruna- og önnur eignatjónstrygging og hlutfallsleg endurtrygging R0080     

Almenn ábyrgðartrygging og hlutfallsleg endurtrygging R0090     

Greiðslu- og efndatryggingar og hlutfallsleg endurtrygging R0100     
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Skaða-

trygginga-

starfsemi 

Líftrygginga-

starfsemi 
 Skaðatryggingastarfsemi Líftryggingastarfsemi 

  

Krafa um 

lágmarks-

fjármagn, 

MCR(NL,NL) 

Niðurstaða 

Krafa um 

lágmarks-

fjármagn, 

MCR(NL,L) 

Niðurstaða 

     

Réttaraðstoðartrygging og hlutfallsleg endurtrygging R0110     

Aðstoðartrygging og hlutfallsleg endurtrygging R0120     

Vátrygging vegna ýmiss konar fjárhagstjóns og hlutfallsleg endurtrygging R0130     

Óhlutfallsleg sjúkraendurtrygging R0140     

Óhlutfallsleg slysaendurtrygging R0150     

Óhlutfallslegar sjó-, flug- og farmtryggingar R0160     

Óhlutfallsleg eignaendurtrygging R0170     
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Skaða-

trygginga-

starfsemi 

Líftrygginga-

starfsemi 
 Skaðatryggingastarfsemi Líftryggingastarfsemi 

  

Krafa um 

lágmarksfjár

magn, 

MCR(L,NL) 

Niðurstaða 

Krafa um 

lágmarksfjár

magn, 

MCR(L,L) 

Niðurstaða 

     

  C0070 C0080      

Línulegur formúluþáttur fyrir líftrygginga- og 

lífendurtryggingaskuldbindingar 
R0200        

     

Hreint besta mat og 

vátryggingaskuld 

(eftir endurtrygg-

ingasamning/félag 

með sérstakan 

tilgang), reiknuð út 

sem heild 

Hrein vátrygginga-

fjárhæð alls (eftir 

endurtrygginga-

samning/félag með 

sérstakan tilgang) 

Hreint besta mat og 

vátryggingaskuld 

(eftir endurtrygg-

ingasamning/félag 

með sérstakan 

tilgang), reiknuð út 

sem heild 

Hrein vátrygginga-

fjárhæð alls (eftir 

endurtrygginga-

samning/félag með 

sérstakan tilgang) 

     C0090 C0100 C0110 C0120 

Skuldbindingar með ágóðahlutdeild frá endurtryggjendum — tryggð ágóðahlutdeild R0210     

Skuldbindingar með ágóðahlutdeild frá endurtryggjendum — valkvæð framtíðarágóðahlutdeild R0220     

Vísitölu- og sjóðstengdar tryggingaskuldbindingar R0230     

Aðrar líf- (endur)trygginga- og sjúkra- (endur)tryggingaskuldbindingar R0240     

Vátryggingafjárhæð alls fyrir allar líf- (endur)tryggingaskuldbindingar R0250     
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Útreikningur á kröfu um lágmarksfjármagn í heild   

 C0130 

Línuleg krafa um lágmarksfjármagn R0300  

SCR R0310  

Hámark fyrir kröfu um lágmarksfjármagn R0320  

Lágmark fyrir kröfu um lágmarksfjármagn R0330  

Samsett krafa um lágmarksfjármagn R0340  

Algjört lágmark fyrir kröfu um lágmarksfjármagn R0350  

 C0130 

Krafa um lágmarksfjármagn R0400  

 

Útreikningur á ígildi kröfu um lágmarksfjármagn skaða- og líftrygginga 

Skað-

atrygginga-

starfsemi 

Líftrygg-

ingastarf-

semi 

 C0140 C0150 

Línulegt ígildi kröfu um lágmarksfjármagn R0500   

Ígildi gjaldþolskröfu að undanskildu viðbótargjaldþoli (árlegur eða síðasti 

útreikningur) 
R0510  

 

Hámark fyrir ígildi kröfu um lágmarksfjármagn R0520   

Lágmark fyrir ígildi kröfu um lágmarksfjármagn R0530   

Samsett ígildi kröfu um lágmarksfjármagn R0540   

Algjört lágmark fyrir ígildi kröfu um lágmarksfjármagn R0550   

Ígildi kröfu um lágmarksfjármagn R0560   
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S.32.01.22 

Félög sem eru innan samstæðunnar 

Land 
Auðkenniskóði 

félagsins 

Tegund 

auðkenniskóða 

félagsins 

Lögheiti félagsins Tegund félags Félagsform 

Flokkur 

(gagnkvæmt/ekki 

gagnkvæmt félag) 

Eftirlitsyfirvald  

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 (framh.) 

         

 

Viðmiðanir fyrir áhrifum Innfelling í gildissvið samstæðueftirlits 

Útreikningur á 

gjaldþolsstöðu 

samstæðu 

% hlutafjár 

% notuð til að koma 

á samstæðureikn-

ingsskilum 

% atkvæðisréttar Aðrar viðmiðanir Áhrifavald 

Hlutfallslegur 

eignarhluti notaður 

fyrir útreikning á 

gjaldþolsstöðu 

samstæðu 

JÁ/NEI 

Dagsetning 

ákvörðunartöku ef 

214. gr. er beitt 

Meðferð sem notuð 

er og samkvæmt 

aðferð 1, með-

höndlun á félaginu 

C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 
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II. VIÐAUKI 

Leiðbeiningar að því er varðar sniðmátin fyrir skýrsluna um gjaldþol og fjárhagslega stöðu einstakra félaga 

Þessi viðauki inniheldur viðbótarleiðbeiningar í tengslum við sniðmátin í I. viðauka við þessa reglugerð. Fyrsti dálkur taflanna 

tilgreinir liðina sem birta á með því að tilgreina dálkana og línurnar eins og sýnt er í sniðmátinu í I. viðauka. 

Vísað er til sniðmáta sem fylla á út, í samræmi við leiðbeiningarnar í mismunandi þáttum þessa viðauka, sem „þetta sniðmát“ í 

texta sniðmátsins. 

S.02.01. — Efnahagsreikningur 

Almennar athugasemdir: 

Þessi þáttur varðar árlega birtingu upplýsinga fyrir einstakar einingar. 

Fylla skal út í dálkinn „Gjaldþolsáætlun II - virði“ (C0010) með því að nota matsregluna sem sett er fram í tilskipun 

2009/138/EB, framseldri reglugerð (ESB) 2015/35, tæknilegum stöðlum og viðmiðunarreglum Gjaldþolsáætlunar 2. 

 REITUR LEIÐBEININGAR 

Eignir 

C0010/R0030 Óefnislegar eignir Óefnisleg eignir, aðrar en viðskiptavild. Auðgreinanleg ópeningaleg eign án 

efnislegs forms. 

C0010/R0040 Frestuð skattinneign Frestuð skattinneign er fjárhæðin á tekjuskatti sem endurheimtanlegur er á síðari 

tímabilum, að því er varðar: 

a) Frádráttarbæran, tímabundinn mismun, 

b) yfirfærslu á ónotuðu skattalegu tapi, og/eða 

c) yfirfærslu á ónotuðum skattaafslætti. 

C0010/R0050 Umframlífeyrir Þetta er hreinn heildarumframlífeyrir sem tengist starfsmannalífeyriskerfi. 

C0010/R0060 Varanlegir rekstrar-

fjármunir til eigin nota 

Efnislegar eignir sem ætlaðar eru til varanlegrar notkunar og fasteign í eigu 

félagsins til eigin nota. Þar með talið fasteign í byggingu til eigin nota. 

C0010/R0070 Fjárfestingar (aðrar en 

eignir sem haldið er fyrir 

vísitölutengda og 

sjóðstengda samninga) 

Þetta er heildarfjárhæð fjárfestinga, að undanskildum eignum sem haldið er fyrir 

vísitölutengda og sjóðstengda samninga. 

C0010/R0080 Fasteign (önnur en til 

eigin nota) 

Fjárhæð fyrir fasteignina, önnur en til eigin nota. Þar með talið fasteign í 

byggingu, önnur til eigin nota. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010/R0090 Eignarhlutir í tengdum 

félögum, þ.m.t. hlutdeildir 

Hlutdeildir eins og skilgreindar er í 20. mgr. 13. gr. og 2. mgr. 212. gr. og 

hlutdeildir í tengdum félögum í b-lið 1. mgr. 212. gr. tilskipunar 2009/138/EB. 

Þegar hluti eignanna er varða hlutdeild og tengd félög vísa til sjóðs- og 

vísitölutengdra samninga, skulu þessir hlutar birtir í „Eignir sem haldið er fyrir 

vísitölutengda og sjóðstengda samninga“ í C0010/R0220. 

C0010/R0100 Hlutabréf Þetta heildarfjárhæðin á hlutabréfum, skráðum og óskráðum. 

C0010/R0110 Hlutabréf — skráð Hlutabréf sem standa fyrir fjármagn fyrirtækis, þ.e. eignarhald í fyrirtæki, sem 

viðskipti eru með á skipulegum verðbréfamarkaði eða markaðstorgi fjár-

málagerninga, eins og skilgreint er í tilskipun 2004/39/EB. 

Undanskilja skal eignarhluti í tengdum félögum, þ.m.t. hlutdeildir. 

C0010/R0120 Hlutabréf — óskráð Hlutabréf sem standa fyrir fjármagn fyrirtækis, þ.e. eignarhald í fyrirtæki, sem 

viðskipti eru ekki með á skipulegum verðbréfamarkaði eða markaðstorgi fjár-

málagerninga, eins og skilgreint er í tilskipun 2004/39/EB. 

Undanskilja skal eignarhluti í tengdum félögum, þ.m.t. hlutdeildir. 

C0010/R0130 Skuldabréf Þetta er heildarfjárhæðin á ríkisskuldabréfum, fyrirtækjaskuldabréfum, sam-

settum skuldaviðurkenningum og veðtryggðum verðbréfum. 

C0010/R0140 Ríkisskuldabréf Skuldabréf útgefin af opinberum yfirvöldum, hvort heldur ríkisstjórnum, 

yfirþjóðlegum ríkisstofnunum, héraðsstjórnum eða staðaryfirvöldum og 

skuldabréf sem að fullu, óskilyrt og óafturkallanlega eru tryggð af Seðlabanka 

Evrópu, ríkisstjórnum og seðlabönkum aðildarríkja, tilgreind og fjármögnuð í 

gjaldmiðli þeirrar ríkisstjórnar og þess seðlabanka, eða af fjölþjóðlegum 

þróunarbönkum, sem um getur í 2. mgr. 117. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013, 

eða alþjóðastofnunum, sem um getur í 118. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013, 

þegar tryggingin uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í 215. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2015/35. 

C0010/R0150 Fyrirtækjaskuldabréf Skuldabréf útgefin af fyrirtækjum 

C0010/R0160 Samsettar skuldaviður-

kenningar 

Blönduð verðbréf, samsetning gerninga með fasta ávöxtun (ávöxtun í formi fastra 

greiðslna) við röð afleiðuþátta. Undanskilið frá þessum flokki eru verðbréf með 

fastri ávöxtun sem gefin eru út af ríkisstjórnum. Á við um verðbréf sem einhverjir 

flokkar afleiða eru hluti af, þ.m.t. skuldatryggingar (CDS), skiptasamningar með 

fastan líftíma (CMS), skuldatryggingavalréttir (CDOp). Eignir í þessum flokki 

eru ekki sundurgreinanlegar. 



Nr. 94/54 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.11.2019 

 

N
r. 9

4
/5

4
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

2
1

.1
1

.2
0
1

9
 

 

 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010/R0170 Veðtryggð verðbréf Verðbréf þar sem virði og greiðslur er leitt út frá undirliggjandi eignasafni. Nær 

yfir eignavarin verðbréf (ABS), verðbréf tryggð með fasteignaveði (MBS), 

verðbréf, tryggð með fasteignaveði í atvinnuhúsnæði (CMBS), skuldavafninga 

(CDO), lánavafninga (CLO), fasteignaveðsvafninga (CMO) 

C0010/R0180 Sjóðir um sameiginlega 

fjárfestingu 

„Sjóður um sameiginlega fjárfestingu“: Verðbréfasjóður (UCITS), eins og skil-

greindur í 2. mgr. 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB eða 

sérhæfður sjóður (AIF), eins og skilgreindur í a-lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB. 

C0010/R0190 Afleiður Fjármálagerningur eða annar samningur sem ber öll þrjú eftirfarandi einkenni: 

a) Virði hans í ljósi breytinga á tilgreindum vöxtum, verði fjármálagernings, 

hrávöruverði, gengi gjaldmiðla, verð- eða vaxtavísitölu, lánshæfismati eða 

lánskjaravísitölu eða annarri breytu, að því tilskildu, ef um ófjárhagslega 

breytu er að ræða, að breytan eigi ekki sérstaklega við um aðila að 

samningnum (stundum kallað „undirliggjandi breyta“). 

b) Hann krefst ekki hreinnar upphafsfjárfestingar eða hreinnar upphafsfjár-

festingar sem er minni en krafa væri gerð um vegna annarra samningstegunda 

sem gera mætti ráð fyrir að hefðu sambærilega svörun gagnvart breytingum á 

markaðsþáttum. 

c) Uppgjörsdagsetning hans er í framtíðinni. 

Gjaldþolsáætlun II - virði afleiðunnar á reikningsskiladeginum, eingöngu ef það 

er jákvætt, er tilgreint hér (í tilviki neikvæðs virðis, sjá C0010/R0790). 

C0010/R0200 Innstæður, aðrar en ígildi 

handbærs fjár 

Innstæður, aðrar en ígildi handbærs fjár, sem ekki er hægt að nota til greiðslu 

fyrir tiltekinn gjalddaga og ekki eru skiptanlegar fyrir gjaldeyri eða 

framseljanlegar innstæður án neinna verulegra takmarkana eða sekta. 

C0010/R0210 Aðrar fjárfestingar Aðrar fjárfestingar sem ekki er þegar fjallað um innan fjárfestinga hér að ofan. 

C0010/R0220 Eignir sem haldið er fyrir 

vísitölutengda og 

sjóðstengda samninga 

Eignir sem haldið er fyrir vísitölutengda og sjóðstengda samninga (flokkaðar á 

vátryggingagrein 31, eins og skilgreint er í I. viðauka framseldrar reglugerðar 

(ESB) 2015/35). 

C0010/R0230 Lán og veðlán Þetta er heildarfjárhæðin á lánum og veðlánum, þ.e. fjáreignir sem verða til þegar 

félög lána fjármuni, annað hvort með eða án tryggingar, þ.m.t. reiðufjársöfn. 

C0010/R0240 Lán gegn tryggingum Lán sem veitt eru til vátryggingataka, veðsett gegn tryggingum (undirliggjandi 

vátryggingaskuld). 



21.11.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 94/55 

 

2
1

.1
1

.2
0
1

9
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

N
r. 9

4
/5

5
 

 

 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010/R0250 Lán og veðlán til ein-

staklinga 

Fjáreignir sem verða til þegar lánveitendur lána fjármuni til lántaka — 

einstaklinga, gegn veði eða ekki, þ.m.t. reiðufjársöfn. 

C0010/R0260 Önnur lán og veðlán Fjáreignir sem verða til þegar lánveitendur lána fjármuni til lántaka — annarra, 

sem ekki flokkast í lið R0240 eða R0250, gegn veði eða ekki, þ.m.t. 

reiðufjársöfn. 

C0010/R0270 Endurheimtanlegar 

fjárhæðir frá endur-

tryggingasamningum frá: 

Þetta er heildarfjárhæðin á endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtrygginga-

samningum. Hún samsvarar fjárhæðinni á hlutdeild endurtryggjanda í vátrygg-

ingaskuld (þ.m.t. takmörkuð endurtrygging og félag með sérstakan tilgang). 

C0010/R0280 Skaðatrygging og 

sjúkratrygging svipuð 

skaðatryggingu 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum að því er varðar 

vátryggingaskuld fyrir skaðatryggingu og sjúkratryggingu sem er svipuð 

skaðatryggingu. 

C0010/R0290 Skaðatrygging að 

undanskilinni sjúkra-

tryggingu 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum að því er varðar 

vátryggingaskuld fyrir skaðatryggingastarfsemi, að undanskilinni vátrygginga-

skuld fyrir sjúkratryggingu sem er svipuð skaðatryggingu. 

C0010/R0300 Sjúkratrygging svipuð 

skaðatryggingu 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum að því er varðar 

vátryggingaskuld fyrir sjúkratryggingu sem er svipuð skaðatryggingu. 

C0010/R0310 Líftrygging og sjúkra-

trygging svipuð líf-

tryggingu, að undan-

skilinni sjúkratryggingu 

og vísitölutengdum og 

sjóðstengdum samningi 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum að því er varðar 

vátryggingaskuld fyrir líftryggingu og sjúkratryggingu sem er svipuð líftrygg-

ingu, að undanskilinni sjúkratryggingu og vísitölutengdum og sjóðstengdum 

samningi. 

C0010/R0320 Sjúkratrygging svipuð 

líftryggingu 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum að því er varðar 

vátryggingaskuld fyrir sjúkratryggingu sem er svipuð líftryggingu. 

C0010/R0330 Líftrygging, að undan-

skilinni sjúkratryggingu 

og vísitölutengdum og 

sjóðstengdum samningi 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum að því er varðar 

vátryggingaskuld fyrir líftryggingastarfsemi, að undanskilinni vátryggingaskuld 

sjúkratryggingar sem er svipuð líftryggingu og vátryggingaskuld fyrir 

vísitölutengdan og sjóðstengdan samning. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010/R0340 Líftrygging, vísitölutengd 

og sjóðatengd 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum að því er varðar 

vátryggingaskuld fyrir vísitölutengda og sjóðstengda líftryggingastarfsemi. 

C0010/R0350 Innlán tengd endur-

tryggingasamningi 

Innstæður sem tengjast seldri endurtryggingu. 

C0010/R0360 Viðskiptakröfur frá 

tryggingum og miðlurum 

Gjaldfallnar fjárhæðir til greiðslu af vátryggingatökum, vátryggjendum og öðrum 

aðilum tengdum tryggingastarfsemi, sem ekki eru innifaldar í reiðufjárinnstreymi 

vátryggingaskuldar. 

Þær skulu ná yfir viðskiptakröfur frá seldri endurtryggingu. 

C0010/R0370 Viðskiptakröfur frá 

endurtryggingum 

Gjaldfallnar fjárhæðir endurtryggjenda og aðila tengdum endurtrygginga-

starfsemi, sem ekki eru innifaldar í endurheimtanlegum fjárhæðum frá endur-

tryggingasamningum. 

Þær geta náð yfir: Gjaldfallnar fjárhæðirnar frá viðskiptakröfum frá endur-

tryggjendum sem tengjast uppgerðum kröfum vátryggingataka eða vátryggðra, 

viðskiptakröfur frá endurtryggjendum í tengslum við annað en tryggingaatburði 

eða uppgerðar vátryggingakröfur, t.d. umboðslaun. 

C0010/R0380 Viðskiptakröfur (vegna 

viðskipta, ekki trygginga) 

Ná yfir fjárhæðir viðskiptakrafna frá starfsmönnum eða ýmsum viðskiptafélögum 

(ekki tryggingatengdum), þ.m.t. opinberum aðilum. 

C0010/R0390 Eigin hlutabréf  

(í beinni eigu) 

Þetta er heildarfjárhæðin á eigin hlutabréfum í beinni eigu félagsins. 

C0010/R0400 Gjaldfallnar fjárhæðir að 

því er varðar gjaldþolsliði 

eða stofnfé, innkallaðar en 

ekki ennþá greiddar 

Virði gjaldfallinnar fjárhæðar að því er varðar gjaldþolsliði eða stofnfé, innkölluð 

en ekki ennþá greidd. 

C0010/R0410 Handbært fé og ígildi þess Seðlar og mynt í umferð sem eru almennt notuð til greiðslna, og innstæður sem 

skiptanlegar eru fyrir gjaldeyri á nafnverði þegar krafist er og sem hægt er að 

nota beint til að greiða með ávísun, víxli, gíró, beingreiðslu/kredit, eða öðru formi 

beingreiðslu, án viðurlaga eða takmarkana. 

Bankareikningar skulu ekki jafnaðir út, þannig að eingöngu skal viðurkenna 

jákvæða reikninga í þessum lið og sýna yfirdráttarlán í banka á skuldahlið, nema 

til staðar séu bæði lagalegur réttur til útjöfnunar og hægt að sýna fram á 

fyrirætlun um uppgjör. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010/R0420 Aðrar eignir, sem ekki eru 

færðar annars staðar 

Þetta er fjárhæðin á öllum öðrum eignum sem ekki eru þegar teknar með öðrum 

liðum efnahagsreikningsins. 

C0010/R0500 Heildareignir Þetta er heildarfjárhæðin á öllum eignum. 

Skuldbindingar 

C0010/R0510 Vátryggingaskuld — 

skaðatrygging 

Samtala vátryggingaskuldarinnar vegna skaðatryggingar. 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við hlutfallslegu aðferðafræðina sem notuð er í þeim 

tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0520 Vátryggingaskuld — 

skaðatrygging (að 

undanskilinni 

sjúkratryggingu) 

Þetta er heildarfjárhæðin á vátryggingaskuld fyrir skaðatryggingastarfsemi  

(að undanskilinni sjúkratryggingu). 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við hlutfallslegu aðferðafræðina sem notuð er í þeim 

tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0530 Vátryggingaskuld — 

skaðatrygging (að 

undanskilinni sjúkra-

tryggingu) — vátrygg-

ingaskuld, reiknuð út sem 

heild 

Þetta er heildarfjárhæðin á vátryggingaskuld reiknuð út sem heild (eignasafn sem 

hægt er að endurgera/verja) fyrir skaðatryggingastarfsemi (að undanskilinni 

sjúkratryggingu). 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við hlutfallslegu aðferðafræðina sem notuð er í þeim 

tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0540 Vátryggingaskuld — 

skaðatrygging (að 

undanskilinni sjúkra-

tryggingu) — besta mat 

Þetta er heildarfjárhæðin á besta mati á vátryggingaskuld fyrir skaðatrygginga-

starfsemi (að undanskilinni sjúkratryggingu). 

Birta skal besta mat án frádráttar endurtryggingar. 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við hlutfallslegu aðferðafræðina sem notuð er í þeim 

tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0550 Vátryggingaskuld — 

skaðatrygging (að 

undanskilinni 

sjúkratryggingu) — 

áhættuálag 

Þetta er heildarfjárhæðin á áhættuálagi á vátryggingaskuld fyrir skaðatrygginga-

starfsemi (að undanskilinni sjúkratryggingu). 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við hlutfallslegu aðferðafræðina sem notuð er í þeim 

tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0560 Vátryggingaskuld — 

sjúkratrygging (svipuð 

skaðatryggingu) 

Þetta er heildarfjárhæðin á vátryggingaskuld fyrir sjúkratryggingu (svipuð skaða-

tryggingu). 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við hlutfallslegu aðferðafræðina sem notuð er í þeim 

tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 



Nr. 94/58 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.11.2019 

 

N
r. 9

4
/5

8
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

2
1

.1
1

.2
0
1

9
 

 

 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010/R0570 Vátryggingaskuld — 

sjúkratrygging (svipuð 

skaðatryggingu) — 

vátryggingaskuld, reiknuð 

út sem heild 

Þetta er heildarfjárhæðin á vátryggingaskuld, reiknuð út sem heild (eignasafn sem 

hægt er að endurgera/verja) fyrir sjúkratryggingu (svipuð skaðatryggingu). 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við hlutfallslegu aðferðafræðina sem notuð er í þeim 

tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0580 Vátryggingaskuld — 

sjúkratrygging (svipuð 

skaðatryggingu) — besta 

mat 

Þetta er heildarfjárhæðin á besta mati á vátryggingaskuld fyrir sjúkratrygga-

starfsemi (svipuð skaðatryggingu). 

Birta skal besta mat án frádráttar endurtryggingar. 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við hlutfallslegu aðferðafræðina sem notuð er í þeim 

tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0590 Vátryggingaskuld — 

sjúkratrygging (svipuð 

skaðatryggingu) — 

áhættuálag 

Þetta er heildarfjárhæðin á áhættuálagi á vátryggingaskuld fyrir sjúkratrygga-

starfsemi (svipuð skaðatryggingu). 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við hlutfallslegu aðferðafræðina sem notuð er í þeim 

tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0600 Vátryggingaskuld — 

líftrygging (að 

undanskilinni 

vísitölutengdri og 

sjóðstengdri) 

Samtala vátryggingaskuldarinnar vegna líftryggingar (að undanskilinni vísitölu-

tengdri og sjóðstengdri). 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við hlutfallslegu aðferðafræðina sem notuð er í þeim 

tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0610 Vátryggingaskuld — 

sjúkratrygging (svipuð 

líftryggingu) 

Þetta er heildarfjárhæðin á vátryggingaskuld fyrir sjúkratryggingastarfsemi 

(svipuð líftryggingu). 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við hlutfallslegu aðferðafræðina sem notuð er í þeim 

tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0620 Vátryggingaskuld — 

sjúkratrygging (svipuð 

líftryggingu) — 

vátryggingaskuld, reiknuð 

út sem heild 

Þetta er heildarfjárhæðin á vátryggingaskuld, reiknuð út sem heild (eignasafn sem 

hægt er að endurgera/verja) fyrir sjúkratryggingastarfsemi (svipuð líftryggingu). 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við hlutfallslegu aðferðafræðina sem notuð er í þeim 

tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0630 Vátryggingaskuld — 

sjúkratrygging (svipuð 

líftryggingu) — besta mat 

Þetta er heildarfjárhæðin á besta mati á vátryggingaskuld fyrir sjúkratrygginga-

starfsemi (svipuð líftryggingu). 

Birta skal besta mat án frádráttar endurtryggingar. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

  Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við hlutfallslegu aðferðafræðina sem notuð er í þeim 

tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0640 Vátryggingaskuld — 

sjúkratrygging (svipuð 

líftryggingu) — 

áhættuálag 

Þetta er heildarfjárhæðin á áhættuálagi á vátryggingaskuld fyrir sjúkratrygginga-

starfsemi (svipuð líftryggingu). 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við hlutfallslegu aðferðafræðina sem notuð er í þeim 

tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0650 Vátryggingaskuld — 

líftrygging (að 

undanskilinni 

sjúkratryggingu og 

vísitölutengdum og 

sjóðstengdum samningi) 

Þetta er heildarfjárhæðin á vátryggingaskuld fyrir líftryggingastarfsemi (að 

undanskilinni sjúkratryggingu og vísitölutengdum og sjóðstengdum samningi) 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við hlutfallslegu aðferðafræðina sem notuð er í þeim 

tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0660 Vátryggingaskuld — 

líftrygging (að 

undanskilinni 

sjúkratryggingu og 

vísitölutengdum og 

sjóðstengdum samningi) 

— vátryggingaskuld, 

reiknuð út sem heild 

Þetta er heildarfjárhæðin á vátryggingaskuld, reiknuð út sem heild (eignasafn sem 

hægt er að endurgera/verja) fyrir líftryggingastarfsemi (að undanskilinni sjúkra-

tryggingu og vísitölutengdum og sjóðstengdum samningi) 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við hlutfallslegu aðferðafræðina sem notuð er í þeim 

tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0670 Vátryggingaskuld — 

líftrygging (að 

undanskilinni 

sjúkratryggingu og 

vísitölutengdum og 

sjóðstengdum samningi) 

— besta mat 

Þetta er heildarfjárhæðin á besta mati á vátryggingaskuld fyrir líftrygginga-

starfsemi (að undanskilinni sjúkratryggingu og vísitölutengdum og sjóðstengdum 

samningi). 

Birta skal besta mat án frádráttar endurtryggingar. 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við hlutfallslegu aðferðafræðina sem notuð er í þeim 

tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0680 Vátryggingaskuld — 

líftrygging (að 

undanskilinni 

sjúkratryggingu og 

vísitölutengdum og 

sjóðstengdum samningi) 

— áhættuálag 

Þetta er heildarfjárhæðin á áhættuálagi á vátryggingaskuld fyrir líftrygginga-

starfsemi (að undanskilinni sjúkratryggingu og vísitölutengdum og sjóðstengdum 

samningi). 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við hlutfallslegu aðferðafræðina sem notuð er í þeim 

tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010/R0690 Vátryggingaskuld — 

vísitölutengd og 

sjóðstengd 

Þetta er heildarfjárhæðin á vátryggingaskuld fyrir vísitölutengdan og 

sjóðstengdan samning. 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við hlutfallslegu aðferðafræðina sem notuð er í þeim 

tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0700 Vátryggingaskuld — 

vísitölutengd og 

sjóðstengd — vátrygg-

ingaskuld, reiknuð út sem 

heild 

Þetta er heildarfjárhæðin á vátryggingaskuld, reiknuð út sem heild (eignasafn sem 

hægt er að endurgera/verja) fyrir vísitölutengda og sjóðstengda starfsemi. 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við hlutfallslegu aðferðafræðina sem notuð er í þeim 

tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0710 Vátryggingaskuld — 

vísitölutengd og 

sjóðstengd — besta mat 

Þetta er heildarfjárhæðin á besta mati á vátryggingaskuld fyrir vísitölutengda og 

sjóðstengda starfsemi. 

Birta skal besta mat án frádráttar endurtryggingar. 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við hlutfallslegu aðferðafræðina sem notuð er í þeim 

tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0720 Vátryggingaskuld — 

vísitölutengd og 

sjóðstengd — áhættuálag 

Þetta er heildarfjárhæðin á áhættuálagi á vátryggingaskuld fyrir vísitölutengda og 

sjóðstengda starfsemi. 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við hlutfallslegu aðferðafræðina sem notuð er í þeim 

tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0740 Skilyrtar skuldir Skilyrtar skuldir eru skilgreindar sem: 

a) Mögleg skuldbinding sem stafar af liðnum atburðum og sem eingöngu verður 

staðfest að sé til staðar ef einn eða fleiri óvissir framtíðar atburðir sem ekki 

eru að fullu á valdi einingarinnar eiga sér stað eða eiga sér ekki stað, eða 

b) núverandi skuldbinding sem stafar af liðnum atburðum jafnvel þótt: 

i. Ekki sé líklegt að krafist verði útstreymis efnahagslegs ávinnings til að 

gera upp skuldbindinguna, eða 

ii. fjárhæð skuldbindingarinnar verður ekki mæld með nægjanlegri vissu. 

Fjárhæð skilyrtar skuldir sem færð er í efnahagsreikninginn ætti að fylgja 

viðmiðuninni sem sett er fram í 11. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010/R0750 Aðrar skuldir en 

vátryggingaskuld 

Skuldbindingar með óvissan greiðslutíma eða óvissa fjárhæð, að undanskildum 

þeim sem gefnar eru upp undir „Lífeyrisskuldbindingar“. 

Skuldirnar eru viðurkenndar sem skuldbindingar (að því gefnu hægt sé að meta 

þær með áreiðanlegum hætti) þegar þær standa fyrir skuldbindingar og líklegt er 

að krafist verði útstreymis efnahagslegs ávinnings til að gera upp skuld-

bindingarnar.  

C0010/R0760 Lífeyrisskuldbindingar Þetta eru hreinar heildarskuldbindingar sem tengist starfsmannalífeyriskerfi. 

C0010/R0770 Innstæður frá endur-

tryggjendum 

Fjárhæðið (þ.e. reiðufé) sem móttekið er frá endurtryggjanda eða endur-

tryggjandinn dregur frá samkvæmt endurtryggingasamningnum. 

C0010/R0780 Frestaðar skattskuld-

bindingar 

Frestaðar skattskuldbindingar eru fjárhæðir tekjuskatts sem greiðast á síðari 

tímabilum að því er varðar tímabundinn mismunur á skattskyldu. 

C0010/R0790 Afleiður Fjármálagerningur eða annar samningur sem ber öll þrjú eftirfarandi einkenni: 

a) Virði hans í ljósi breytinga á tilgreindum vöxtum, verði fjármálagernings, 

hrávöruverði, gengi gjaldmiðla, verð- eða vaxtavísitölu, lánshæfismati eða 

lánskjaravísitölu eða annarri breytu, að því tilskildu, ef um ófjárhagslega 

breytu er að ræða, að breytan eigi ekki sérstaklega við um aðila að samn-

ingnum (stundum kallað „undirliggjandi breyta“). 

b) Hann krefst ekki hreinnar upphafsfjárfestingar eða hreinnar upphafs-

fjárfestingar sem er minni en krafa væri gerð um vegna annarra samnings-

tegunda sem gera mætti ráð fyrir að hefðu sambærilega svörun gagnvart 

breytingum á markaðsþáttum. 

c) Uppgjörsdagsetning hans er í framtíðinni. 

Eingöngu skal birta afleiðuskuldir í þessari línu (þ.e. afleiður með neikvætt virði 

á reikningsskiladeginum). Afleiðueignir skulu birtar undir C0010/R0190. 

Félög sem verðsetja ekki afleiður samkvæmt landsbundnum góðum reiknings-

skilavenjum þeirra þurfa ekki að setja fram virði í reikningsskilum sínum. 

C0010/R0800 Skuldir til lánastofnana Skuldir, eins og veðlán og lán, til lánastofnana, að undanskildum skuldabréfum í 

eigu lánastofnana (ekki er mögulegt fyrir félagið að auðkenna alla eigendur 

skuldabréfanna sem það gefur út) og víkjandi skuldir. Þetta skal einnig ná yfir 

yfirdráttarlán í banka. 

C0010/R0810 Fjárskuldbindingar, aðrar 

en skuldir til lánastofnana 

Fjárskuldbindingar að meðtöldum skuldabréfum, útgefnum af félaginu (hvort 

heldur í eigu lánastofnana eða ekki), samsettar skuldaviðurkenningar sem félagið 

gefur sjálft út og veðlán og lán til annarra eininga en lánastofnana. 

Ekki skal taka með víkjandi skuldir hér. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010/R0820 Tryggingaskuldir og 

skuldir til miðlara 

Fjárhæðir sem komnar eru fram yfir gjalddaga til greiðslu til vátryggingataka, 

vátryggjenda og annarrar tengdrar tryggingastarfsemi, en sem ekki eru vátrygg-

ingaskuld. 

Þar með taldar fjárhæðir sem komnar eru fram yfir gjalddaga til greiðslu til 

(endur)vátryggingamiðlara (t.d. umboðslaun sem félagið hefur enn ekki greitt 

miðlurum). 

Undanskilin eru lán og veðlán til annarra vátryggingafélaga, ef þau tengjast 

eingöngu fjármögnun og ekki tengd tryggingastarfsemi (slík lán og veðlán skal 

birta sem fjárskuldbindingar). 

Þau skulu ná yfir skuldir vegna seldrar endurtryggingar. 

C0010/R0830 Endurtryggingaskuldir Fjárhæðir sem komnar eru fram yfir gjalddaga til greiðslu til endurtryggjenda 

(einkum hlaupareikningar) aðrar en innstæður tengdar endurtryggingastarfsemi 

sem ekki eru teknar með í endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtrygginga-

samningum. 

Að meðtöldum skuldum til endurtryggjenda sem tengjast aðsöluðum iðgjöldum. 

C0010/R0840 Skuldir (vegna viðskipta, 

ekki trygginga) 

Þetta er heildarfjárhæð viðskiptaskulda, þ.m.t. fjárhæðir til starfsmanna, birgja 

o.s.frv. sem ekki er tryggingatengd, hliðstæð viðskiptakröfum (vegna viðskipta, 

ekki trygginga) á eignahlið, auk opinberra aðila. 

C0010/R0850 Víkjandi skuldir Víkjandi skuldir eru skuldir sem skipað á eftir öðrum tilteknum skuldum þegar 

félag er gert upp. Þetta eru víkjandi skuldir alls, flokkaðar sem kjarnagjaldþol og 

þær sem ekki eru teknar með í kjarnagjaldþol. 

C0010/R0860 Víkjandi skuldir sem ekki 

eru í kjarnagjaldþoli 

Víkjandi skuldir eru skuldir sem skipað á eftir öðrum tilteknum skuldum þegar 

félag er gert upp. Aðrar skuldir geta verið jafnvel enn meira víkandi. Eingöngu 

ætti að setja fram hér víkjandi skuldir sem ekki eru flokkaðar í kjarnagjaldþol. 

C0010/R0870 Víkjandi skuldir í 

kjarnagjaldþoli 

Víkjandi skuldir flokkaðar í kjarnagjaldþol 

C0010/R0880 Sérhverjar aðrar skuldir, 

sem ekki eru færðar 

annars staðar 

Þetta er heildarfjárhæðin á öllum öðrum skuldum, sem ekki eru þegar teknar með 

öðrum liðum efnahagsreikningsins. 

C0010/R0900 Skuldir samtals Þetta er heildarfjárhæðin á öllum skuldum. 

C0010/R1000 Eignir umfram skuldir Þetta er heildarfjárhæðin á eignum umfram skuldum félagsins, verðsettar í 

samræmi við matsgrundvöll Gjaldþolsáætlunar II. Virði eigna að frádregnum 

skuldum. 
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S.05.01. — Iðgjöld, kröfur og útgjöld eftir vátryggingagrein 

Almennar athugasemdir: 

Þessi þáttur varðar árlega birtingu upplýsinga fyrir einstakar einingar. 

Þetta sniðmát skal birt út frá sjónarhóli reikningsskila, þ.e.: Landsbundinna góðra reikningsskilavenja (GAAP) eða alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla (IFRS) ef samþykktir sem landsbundnar góðar reikningsskilavenjur, en með því að nota atvinnugreinar 

samkvæmt Gjaldþolsáætlun II. Félög skulu nota greininga- og matsgrundvöllinn sem notaður er fyrir birtu reikningsskilin, 

engrar nýrrar greiningar eða endurmats er krafist. 

 LIÐUR LEIÐBEININGAR 

Skaðatrygginga- og skaðaendurtryggingaskuldbindingar 

C0010 til 

C0120/R0110 

Bókfærð iðgjöld — verg 

— frumtryggingastarfsemi 

Skilgreining á bókfærðum iðgjöldum sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við 

beitingu tilskipunar 91/674/EBE: Verg bókfærð iðgjöld skulu samanstanda af 

öllum gjaldföllnum fjárhæðum á fjárhagsárinu að því er varðar vátrygginga-

samninga, sem stafa frá frumtryggingastarfsemi, án tillits til þeirrar staðreyndar 

að slíkar fjárhæðir geta að öllu leyti eða hluta tengst seinna fjárhagsári. 

C0010 til 

C0120/R0120 

Bókfærð iðgjöld — verg 

— seld hlutfallsleg 

endurtrygging 

Skilgreining á bókfærðum iðgjöldum sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við 

beitingu tilskipunar 91/674/EBE: Verg bókfærð iðgjöld skulu samanstanda af 

öllum gjaldföllnum fjárhæðum á fjárhagsárinu að því er varðar vátrygginga-

samninga, sem stafa frá seldri hlutfallslegri endurtryggingastarfsemi, án tillits til 

þeirrar staðreyndar að slíkar fjárhæðir geta að öllu leyti eða hluta tengst seinna 

fjárhagsári. 

C0130 til 

C0160/R0130 

Bókfærð iðgjöld — verg 

— seld óhlutfallsleg 

endurtrygging 

Skilgreining á bókfærðum iðgjöldum sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við 

beitingu tilskipunar 91/674/EBE: Verg bókfærð iðgjöld skulu samanstanda af 

öllum gjaldföllnum fjárhæðum á fjárhagsárinu að því er varðar vátrygginga-

samninga, sem stafa frá seldri óhlutfallslegri endurtryggingastarfsemi, án tillits til 

þeirrar staðreyndar að slíkar fjárhæðir geta að öllu leyti eða hluta tengst seinna 

fjárhagsári. 

C0010 til 

C0160/R0140 

Bókfærð iðgjöld — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Skilgreining á bókfærðum iðgjöldum sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við 

beitingu tilskipunar 91/674/EBE: Verg bókfærð iðgjöld skulu samanstanda af 

öllum fjárhæðum sem afsalað er til endurtryggjenda á fjárhagsárinu að því er 

varðar vátryggingasamninga, án tillits til þeirrar staðreyndar að slíkar fjárhæðir 

geta að öllu leyti eða hluta tengst seinna fjárhagsári. 

C0010 til 

C0160/R0200 

Bókfærð iðgjöld — hrein Skilgreining á bókfærðu iðgjaldi sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við beitingu 

tilskipunar 91/674/EBE: Hrein bókfærð iðgjöld standa fyrir samtöluna á frum-

tryggingastarfsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð með fjárhæðinni 

sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

C0010 til 

C0120/R0210 

Iðgjöld tímabilsins — 

verg — frumtrygginga-

starfsemi 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á vergu bókfærðu iðgjöldunum að frádreginni 

breytingunni í verga vátryggingasjóðnum fyrir iðgjaldaskuldir sem tengjast 

frumtryggingastarfsemi. 

C0010 til 

C0120/R0220 

Iðgjöld tímabilsins — 

verg — seld hlutfallsleg 

endurtrygging 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á vergu bókfærðu iðgjöldunum að frádreginni 

breytingunni í verga vátryggingasjóðnum fyrir iðgjaldaskuldir sem tengjast seldri 

hlutfallslegri endurtryggingastarfsemi. 
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 LIÐUR LEIÐBEININGAR 

C0130 til 

C0160/R0230 

Iðgjöld tímabilsins — 

verg — seld óhlutfallsleg 

endurtrygging 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á vergu bókfærðu iðgjöldunum að frádreginni 

breytingunni í verga vátryggingasjóðnum fyrir iðgjaldaskuldir sem tengjast seldri 

óhlutfallslegri endurtryggingastarfsemi. 

C0010 til 

C0160/R0240 

Iðgjöld tímabilsins — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á hlutdeild endurtryggjanda í vergu bókfærðu 

iðgjöldunum að frádreginni breytingunni í hlutdeild endurtryggjandans í 

vátryggingasjóði fyrir iðgjaldaskuldir. 

C0010 til 

C0160/R0300 

Iðgjöld tímabilsins — 

hrein 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á vergu bókfærðu iðgjöldunum að frádreginni 

breytingunni í verga vátryggingasjóðnum fyrir iðgjaldaskuldir sem tengjast 

samtölunni á frumtryggingastafsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð 

með fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

C0010 til 

C0120/R0310 

Gjaldfærð tjón — verg — 

frumtryggingastarfsemi 

Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja samtöluna á greiddu tjónunum 

og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu sem tengjast 

vátryggingasamningum sem stafa frá frumtryggingastarfsemi. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0010 til 

C0120/R0320 

Gjaldfærð tjón — verg — 

seld hlutfallsleg 

endurtrygging 

Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja samtöluna á greiddu tjónunum 

og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu sem tengjast 

vátryggingasamningum sem stafa frá vergri seldri hlutfallslegri endurtryggingu. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0130 til 

C0160/R0330 

Gjaldfærð tjón — verg — 

seld óhlutfallsleg 

endurtrygging 

Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja samtöluna á greiddu tjónunum 

og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu sem tengjast 

vátryggingasamningum sem stafa frá vergri seldri óhlutfallslegri endurtryggingu. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0010 til 

C0160/R0340 

Gjaldfærð tjón — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Hlutdeild endurtryggjanda í samtölunni á greiddu 

tjónunum og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 
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 LIÐUR LEIÐBEININGAR 

C0010 til 

C0160/R0400 

Gjaldfærð tjón — hrein Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja samtöluna á greiddu tjónunum 

og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu sem tengjast samtölu 

frumtryggingastarfsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð með 

fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0010 til 

C0120/R0410 

Breytingar á annarri 

vátryggingaskuld — verg 

— frumtryggingastarfsemi 

Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og, eftir atvikum, skilgreint er í 

tilskipun 91/674/EBE: Breytingar á annarri vátryggingaskuld fyrir vergu 

frumtryggingastarfsemina. 

C0010 til 

C0120/R0420 

Breytingar á annarri 

vátryggingaskuld — verg 

— seld hlutfallsleg 

endurtrygging 

Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og, eftir atvikum, skilgreint er í 

tilskipun 91/674/EBE: Breytingar á annarri vátryggingaskuld fyrir vergu 

mótteknu hlutfallslegu endurtrygginguna. 

C0130 til 

C0160/R0430 

Breytingar á annarri 

vátryggingaskuld — verg 

— seld óhlutfallsleg 

endurtrygging 

Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og, eftir atvikum, skilgreint er í 

tilskipun 91/674/EBE: Breytingar á annarri vátryggingaskuld fyrir vergu 

mótteknu óhlutfallslegu endurtrygginguna. 

C0010 til 

C0160/R0440 

Breytingar á annarri 

vátryggingaskuld — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og, eftir atvikum, skilgreint er í 

tilskipun 91/674/EBE: Breytingar á annarri vátryggingaskuld sem tengist 

fjárhæðunum sem afsalað er til endurtryggjenda. 

C0010 til 

C0160/R0500 

Breytingar á annarri 

vátryggingaskuld — hrein 

Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og, eftir atvikum, skilgreint er í 

tilskipun 91/674/EBE: Hreina fjárhæðin á breytingum í annarri vátryggingaskuld 

stendur fyrir samtöluna á frumtryggingastarfsemi og seldri endurtrygginga-

starfsemi, lækkuð með fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

C0010 til 

C0160/R0550 

Útgjöld sem stofnað er til Öll vátryggingatengd útgjöld sem félagið stofnar til á reikningsskilatímabilinu, á 

rekstrargrunni. 

C0200/R0110–

R0550 

Samtals Samtala fyrir mismunandi liði fyrir allar atvinnugreinar. 

C0200/R1200 Önnur útgjöld Önnur vátryggingatengd útgjöld sem framangreind útgjöld ná ekki yfir og ekki er 

skipt eftir atvinnugreinum. 

Ættu ekki að innihalda útgjöld sem ekki eru vátryggingatengd, eins og skatt, 

vaxtakostnað, sölutap, o.s.frv. 

C0200/R1300 Heildarútgjöld Fjárhæð allra vátryggingatengdra útgjalda 
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 LIÐUR LEIÐBEININGAR 

Líftrygginga- og lífendurtryggingaskuldbindingar 

C0210 til 

C0280/R1410 

Bókfærð iðgjöld — verg Skilgreining á bókfærðum iðgjöldum sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við 

beitingu tilskipunar 91/674/EBE: Verg bókfærð iðgjöld skulu samanstanda af 

öllum gjaldföllnum fjárhæðum á fjárhagsárinu að því er varðar vátrygginga-

samninga, sem stafa frá vergri tryggingastarfsemi, án tillits til þeirrar staðreyndar 

að slíkar fjárhæðir geta að öllu leyti eða hluta tengst seinna fjárhagsári. 

Innihalda bæði frumtryggingastafsemi og endurtryggingastarfsemi. 

C0210 til 

C0280/R1420 

Bókfærð iðgjöld — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Skilgreining á bókfærðum iðgjöldum sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við 

beitingu tilskipunar 91/674/EBE: Verg bókfærð iðgjöld skulu samanstanda af 

öllum fjárhæðum sem afsalað er til endurtryggjenda á fjárhagsárinu að því er 

varðar vátryggingasamninga, án tillits til þeirrar staðreyndar að slíkar fjárhæðir 

geta að öllu leyti eða hluta tengst seinna fjárhagsári. 

C0210 til 

C0280/R1500 

Bókfærð iðgjöld — hrein Skilgreining á bókfærðu iðgjaldi sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við beitingu 

tilskipunar 91/674/EBE: Hrein bókfærð iðgjöld standa fyrir samtöluna á frum-

tryggingastarfsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð með fjárhæðinni 

sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

C0210 til 

C0280/R1510 

Iðgjöld tímabilsins — 

verg 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á vergu bókfærðu iðgjöldunum að frádreginni 

breytingunni í verga vátryggingasjóðnum fyrir iðgjaldaskuldir sem tengjast 

frumtryggingastarfsemi og seldri endurtryggingastarfsemi. 

C0210 til 

C0280/R1520 

Iðgjöld tímabilsins — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Hlutdeild endurtryggjanda í vergu bókfærðu iðgjöldunum 

að frádreginni breytingunni í hlutdeild endurtryggjandans í vátryggingasjóði fyrir 

iðgjaldaskuldir. 

C0210 til 

C0280/R1600 

Iðgjöld tímabilsins — 

hrein 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á vergu bókfærðu iðgjöldunum að frádreginni 

breytingunni í verga vátryggingasjóðnum fyrir iðgjaldaskuldir sem tengjast 

samtölunni á frumtryggingastafsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð 

með fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

C0210 til 

C0280/R1610 

Gjaldfærð tjón — verg Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og skilgreind eru í tilskipun 

91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja samtöluna á greiddu tjónunum og 

breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu sem tengjast vátrygg-

ingasamningum sem stafa frá frumtryggingastafseminni og endurtrygginga-

starfsemi. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0210 til 

C0280/R1620 

Gjaldfærð tjón — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og skilgreind eru í tilskipun 

91/674/EBE: Hlutdeild endurtryggjanda í samtölunni á greiddu tjónunum og 

breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 
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 LIÐUR LEIÐBEININGAR 

C0210 til 

C0280/R1700 

Gjaldfærð tjón — hrein Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og skilgreind eru í tilskipun 

91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja samtöluna á greiddu tjónunum og 

breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu sem tengjast samtölu 

frumtryggingastarfsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð með fjár-

hæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0210 til 

C0280/R1710 

Breytingar á annarri 

vátryggingaskuld — verg 

— frumtryggingastarfsemi 

og seld endurtrygging 

Skilgreining á breytingum á annarri vátryggingaskuld sem, eftir atvikum, mælt er 

fyrir um í tilskipun 91/674/EBE: Breytingar á annarri vátryggingaskuld sem 

tengist vátryggingasamningum sem stafa frá vergri frumtryggingastarfsemi og 

endurtryggingastarfsemi. 

C0210 til 

C0280/R1720 

Breyting á annarri 

vátryggingaskuld — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Skilgreining á breytingum á annarri vátryggingaskuld sem, eftir atvikum, mælt er 

fyrir um í tilskipun 91/674/EBE: Hlutdeild endurtryggjenda í breytingum á 

annarri vátryggingaskuld. 

C0210 til 

C0280/R1800 

Breyting á annarri 

vátryggingaskuld — hrein 

Skilgreining á breytingum á annarri vátryggingaskuld sem, eftir atvikum, mælt er 

fyrir um í tilskipun 91/674/EBE: Hreinu breytingarnar á annarri vátryggingaskuld 

sem tengist samtölunni á frumtryggingastarfsemi og seldri endurtrygginga-

starfsemi, lækkuð með fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

C0210 til 

C0280/R1900 

Útgjöld sem stofnað er til Öll vátryggingatengd útgjöld sem félagið stofnar til á reikningsskilatímabilinu, á 

rekstrargrunni. 

C0300/R1410–

R1900 

Samtals Samtala fyrir mismunandi liði fyrir allar líftryggingagreinar. 

C0300/R2500 Önnur útgjöld Önnur vátryggingatengd útgjöld sem framangreind útgjöld ná ekki yfir og ekki er 

skipt eftir atvinnugreinum. 

Ættu ekki að innihalda útgjöld sem ekki eru vátryggingatengd, eins og skatt, 

vaxtakostnað, sölutap, o.s.frv. 

C0300/R2600 Heildarútgjöld Fjárhæð allra vátryggingatengdra útgjalda 

C0210 til 

C0280/R2700 

Heildarfjárhæð 

endurkaupa 

Þessi fjárhæð stendur fyrir heildarfjárhæðina á endurkaupum á árinu. 

Þessi fjárhæð er einnig birt undir gjaldfærð tjón (liður R1610). 

S.05.02 — Iðgjöld, kröfur og útgjöld eftir löndum 

Almennar athugasemdir: 

Þessi þáttur varðar árlega birtingu upplýsinga fyrir einstakar einingar. 

Þetta sniðmát skal birt út frá sjónarhóli reikningsskila, þ.e.: Landsbundinna góðra reikningsskilavenja (GAAP) eða alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla (IFRS) ef samþykktir sem landsbundnar góðar reikningsskilavenjur.  
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Sniðmátið byggir á því sem af er (fjárhags)árinu. Félög skulu nota greininga- og matsgrundvöllinn sem notaður er fyrir birtu 

reikningsskilin, engrar nýrrar greiningar eða endurmats er krafist. 

Nota skal eftirfarandi viðmiðanir fyrir flokkunina eftir landi: 

— Upplýsingarnar eftir landi skulu veittar fyrir þau fimm lönd með hæstu fjárhæðina á vergum bókfærðum iðgjöldum, í 

viðbót við heimalandið, eða þar til 90% af samtölu vergu bókfærðu iðgjaldanna næst. 

— Fyrir frumtryggingastarfsemina vegna atvinnugreinanna „Sjúkrakostnaðartrygging“, „Afkomutrygging“, „Atvinnuslysa-

trygging“, „Bruna- og önnur eignatjónstrygging“ og „Greiðslu- og efndatrygging“ skal birta upplýsingar eftir því landi þar 

sem áhættan er til staðar, eins og skilgreint er í 13. mgr. 13. gr. tilskipunar 2009/138/EB. 

— Fyrir frumtryggingastarfsemi vegna allra annarra atvinnugreina skal birta upplýsingar eftir því landi þar sem samningurinn 

var gerður. 

— Fyrir hlutfallslega og óhlutfallslega endurtryggingu skal birta upplýsingar eftir því landi þar sem félagið sem endurtryggir 

er staðsett. 

Að því er varðar þetta sniðmát merkir „land þar sem samningurinn var gerður“: 

a) Landið þar sem vátryggingafélagið er með staðfestu (heimaland), ef samningurinn var ekki seldur í gegnum útibú eða vegna 

frelsis til að veita þjónustu.  

b) Landið þar sem útibúið er staðset (gistiland), ef samningurinn var seldur í gegnum útibú. 

c) Landið þar sem frelsi til að veita þjónustu var tilkynnt (gistiland), ef samningurinn var seldur í gegnum frelsi til að veita 

þjónustu. 

d) Ef miðlari er notaður, eða í einhverjum öðrum aðstæðum, gildir a), b) eða c) með hliðsjón af hvers seldi samninginn. 

 REITUR LEIÐBEININGAR 

Skaðatrygginga- og skaðaendurtryggingaskuldbindingar 

C0020 til 

C0060/R0010 

Hæstu 5 löndin (eftir 

fjárhæð vergra bókfærðra 

iðgjalda) — skaðatrygg-

ingaskuldbindingar 

Auðkenna skal ISO 3166–1 alpha–2 kóði landanna sem skaðatryggingaskuld-

bindingarnar eru birtar um. 

C0080 til 

C0140/R0110 

Bókfærð iðgjöld — verg 

— frumtryggingastarfsemi 

Skilgreining á bókfærðum iðgjöldum sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við 

beitingu tilskipunar 91/674/EBE: Verg bókfærð iðgjöld skulu samanstanda af 

öllum gjaldföllnum fjárhæðum á fjárhagsárinu að því er varðar vátrygg-

ingasamninga, sem stafa frá frumtryggingastarfsemi, án tillits til þeirrar 

staðreyndar að slíkar fjárhæðir geta að öllu leyti eða hluta tengst seinna 

fjárhagsári. 

C0080 til 

C0140/R0120 

Bókfærð iðgjöld — verg 

— seld hlutfallsleg 

endurtrygging 

Skilgreining á bókfærðum iðgjöldum sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við 

beitingu tilskipunar 91/674/EBE: Verg bókfærð iðgjöld skulu samanstanda af 

öllum gjaldföllnum fjárhæðum á fjárhagsárinu að því er varðar vátrygg-

ingasamninga, sem stafa frá seldri hlutfallslegri endurtryggingastarfsemi, án tillits 

til þeirrar staðreyndar að slíkar fjárhæðir geta að öllu leyti eða hluta tengst seinna 

fjárhagsári. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0080 til 

C0140/R0130 

Bókfærð iðgjöld — verg 

— seld óhlutfallsleg 

endurtrygging 

Skilgreining á bókfærðum iðgjöldum sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við 

beitingu tilskipunar 91/674/EBE: Verg bókfærð iðgjöld skulu samanstanda af 

öllum gjaldföllnum fjárhæðum á fjárhagsárinu að því er varðar vátrygginga-

samninga, sem stafa frá seldri óhlutfallslegri endurtryggingastarfsemi, án tillits til 

þeirrar staðreyndar að slíkar fjárhæðir geta að öllu leyti eða hluta tengst seinna 

fjárhagsári. 

C0080 til 

C0140/R0140 

Bókfærð iðgjöld — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Skilgreining á bókfærðum iðgjöldum sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við 

beitingu tilskipunar 91/674/EBE: Verg bókfærð iðgjöld skulu samanstanda af 

öllum fjárhæðum sem afsalað er til endurtryggjenda á fjárhagsárinu að því er 

varðar vátryggingasamninga, án tillits til þeirrar staðreyndar að slíkar fjárhæðir 

geta að öllu leyti eða hluta tengst seinna fjárhagsári. 

C0080 til 

C0140/R0200 

Bókfærð iðgjöld — hrein Skilgreining á bókfærðu iðgjaldi sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við beitingu 

tilskipunar 91/674/EBE: Hrein bókfærð iðgjöld standa fyrir samtöluna á 

frumtryggingastarfsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð með 

fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

C0080 til 

C0140/R0210 

Iðgjöld tímabilsins — verg 

— frumtryggingastarfsemi 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á vergu bókfærðu iðgjöldunum að frádreginni 

breytingunni í verga vátryggingasjóðnum fyrir iðgjaldaskuldir sem tengjast 

frumtryggingastarfsemi. 

C0080 til 

C0140/R0220 

Iðgjöld tímabilsins — verg 

— seld hlutfallsleg 

endurtrygging 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á vergu bókfærðu iðgjöldunum að frádreginni 

breytingunni í verga vátryggingasjóðnum fyrir iðgjaldaskuldir sem tengjast seldri 

hlutfallslegri endurtryggingastarfsemi. 

C0080 til 

C0140/R0230 

Iðgjöld tímabilsins — verg 

— seld óhlutfallsleg 

endurtrygging 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á vergu bókfærðu iðgjöldunum að frádreginni 

breytingunni í verga vátryggingasjóðnum fyrir iðgjaldaskuldir sem tengjast seldri 

óhlutfallslegri endurtryggingastarfsemi. 

C0080 til 

C0140/R0240 

Iðgjöld tímabilsins — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á hlutdeild endurtryggjanda í vergu bókfærðu 

iðgjöldunum að frádreginni breytingunni í hlutdeild endurtryggjandans í 

vátryggingasjóði fyrir iðgjaldaskuldir. 

C0080 til 

C0140/R0300 

Iðgjöld tímabilsins — 

hrein 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á vergu bókfærðu iðgjöldunum að frádreginni 

breytingunni í verga vátryggingasjóðnum fyrir iðgjaldaskuldir sem tengjast 

samtölunni á frumtryggingastafsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð 

með fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

C0080 til 

C0140/R0310 

Gjaldfærð tjón — verg — 

frumtryggingastarfsemi 

Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja samtöluna á greiddu tjónunum 

og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu sem tengjast 

vátryggingasamningum sem stafa frá frumtryggingastarfsemi. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0080 til 

C0140/R0320 

Gjaldfærð tjón — verg — 

seld hlutfallsleg 

endurtrygging 

Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja samtöluna á greiddu tjónunum 

og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu sem tengjast 

vátryggingasamningum sem stafa frá seldri hlutfallslegri endurtryggingu. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0080 til 

C0140/R0330 

Gjaldfærð tjón — verg — 

seld óhlutfallsleg 

endurtrygging 

Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja samtöluna á greiddu tjónunum 

og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu sem tengjast 

vátryggingasamningum sem stafa frá seldri óhlutfallslegri endurtryggingu. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0080 til 

C0140/R0340 

Gjaldfærð tjón — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Hlutdeild endurtryggjanda í samtölu greiddu tjónanna og 

breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0080 til 

C0140/R0400 

Gjaldfærð tjón — hrein Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja samtöluna á greiddu tjónunum 

og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu sem tengjast samtölu 

frumtryggingastarfsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð með 

fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0080 til 

C0140/R0410 

Breytingar á annarri 

vátryggingaskuld — verg 

— frumtryggingastarfsemi 

Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og, eftir atvikum, skilgreint er í 

tilskipun 91/674/EBE: Breytingar á annarri vátryggingaskuld fyrir vergu 

frumtryggingastarfsemina. 

C0080 til 

C0140/R0420 

Breytingar á annarri 

vátryggingaskuld — verg 

— seld hlutfallsleg 

endurtrygging 

Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og, eftir atvikum, skilgreint er í 

tilskipun 91/674/EBE: Breytingar á annarri vátryggingaskuld fyrir vergu 

mótteknu hlutfallslegu endurtrygginguna. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0080 til 

C0140/R0430 

Breytingar á annarri 

vátryggingaskuld — verg 

— seld óhlutfallsleg 

endurtrygging 

Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og, eftir atvikum, skilgreint er í 

tilskipun 91/674/EBE: Breytingar á annarri vátryggingaskuld fyrir vergu 

mótteknu óhlutfallslegu endurtrygginguna. 

C0080 til 

C0140/R0440 

Breytingar á annarri 

vátryggingaskuld — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og, eftir atvikum, skilgreint er í 

tilskipun 91/674/EBE: Breytingar á annarri vátryggingaskuld sem tengist 

fjárhæðunum sem afsalað er til endurtryggjenda. 

C0080 til 

C0140/R0500 

Breytingar á annarri 

vátryggingaskuld — hrein 

Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og, eftir atvikum, skilgreint er í 

tilskipun 91/674/EBE: Hreina fjárhæðin á breytingum í annarri vátryggingaskuld 

stendur fyrir samtöluna á frumtryggingastarfsemi og seldri endurtrygginga-

starfsemi, lækkuð með fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

C0080 til 

C0140/R0550 

Útgjöld sem stofnað er til Öll vátryggingatengd útgjöld sem félagið stofnar til á reikningsskilatímabilinu, á 

rekstrargrunni. 

C0140/R1200 Önnur útgjöld Önnur vátryggingatengd útgjöld sem framangreind útgjöld ná ekki yfir og ekki er 

skipt eftir atvinnugreinum. 

Ættu ekki að innihalda útgjöld sem ekki eru vátryggingatengd, eins og skatt, 

vaxtakostnað, sölutap, o.s.frv. 

C0140/R1300 Heildarútgjöld Fjárhæð allra vátryggingatengdra útgjalda sem svara til landa sem þetta sniðmát 

nær yfir. 

Líftrygginga- og lífendurtryggingaskuldbindingar 

C0160 til 

C0200/R1400 

Hæstu 5 löndin (eftir 

fjárhæð vergra bókfærðra 

iðgjalda) — líftrygginga-

skuldbindingar 

Auðkenna skal ISO 3166–1 alpha–2 kóði landanna sem líftryggingaskuld-

bindingarnar eru birtar um. 

C0220 til 

C0280/R1410 

Bókfærð iðgjöld — verg Skilgreining á bókfærðum iðgjöldum sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við 

beitingu tilskipunar 91/674/EBE: Verg bókfærð iðgjöld skulu samanstanda af 

öllum gjaldföllnum fjárhæðum á fjárhagsárinu að því er varðar vátrygginga-

samninga, sem stafa frá vergri tryggingastarfsemi, án tillits til þeirrar staðreyndar 

að slíkar fjárhæðir geta að öllu leyti eða hluta tengst seinna fjárhagsári. 

C0220 til 

C0280/R1420 

Bókfærð iðgjöld — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Skilgreining á bókfærðum iðgjöldum sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við 

beitingu tilskipunar 91/674/EBE: Verg bókfærð iðgjöld skulu samanstanda af öllum 

fjárhæðum sem afsalað er til endurtryggjenda á fjárhagsárinu að því er varðar 

vátryggingasamninga, án tillits til þeirrar staðreyndar að slíkar fjárhæðir geta að öllu 

leyti eða hluta tengst seinna fjárhagsári. 

C0220 til 

C0280/R1500 

Bókfærð iðgjöld — hrein Skilgreining á bókfærðu iðgjaldi sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við beitingu 

tilskipunar 91/674/EBE: Hrein bókfærð iðgjöld standa fyrir samtöluna á frum-

tryggingastarfsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð með fjárhæðinni 

sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0220 til 

C0280/R1510 

Iðgjöld tímabilsins — verg Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á vergu bókfærðu iðgjöldunum að frádreginni 

breytingunni í verga vátryggingasjóðnum fyrir iðgjaldaskuldir sem tengjast 

frumtryggingastarfsemi og vergri seldri endurtryggingastarfsemi. 

C0220 til 

C0280/R1520 

Iðgjöld tímabilsins — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Hlutdeild endurtryggjanda í vergu bókfærðu iðgjöldunum 

að frádreginni breytingunni í hlutdeild endurtryggjandans í vátryggingasjóði fyrir 

iðgjaldaskuldir. 

C0220 til 

C0280/R1600 

Iðgjöld tímabilsins — 

hrein 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á vergu bókfærðu iðgjöldunum að frádreginni 

breytingunni í verga vátryggingasjóðnum fyrir iðgjaldaskuldir sem tengjast 

samtölunni á frumtryggingastafsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð 

með fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

C0220 til 

C0280/R1610 

Gjaldfærð tjón — verg Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja samtöluna á greiddu tjónunum 

og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu sem tengjast 

vátryggingasamningum sem stafa frá vergri frumtryggingastarfsemi og endur-

tryggingastarfsemi. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0220 til 

C0280/R1620 

Gjaldfærð tjón — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Hlutdeild endurtryggjenda í samtölunni á greiddu 

tjónunum og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0220 til 

C0280/R1700 

Gjaldfærð tjón — hrein Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja samtöluna á greiddu tjónunum 

og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu sem tengjast samtölu 

frumtryggingastarfsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð með 

fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0220 til 

C0280/R1710 

Breytingar á annarri 

vátryggingaskuld — verg 

Skilgreining á breytingum á annarri vátryggingaskuld sem, eftir atvikum, mælt er 

fyrir um í tilskipun 91/674/EBE: Breytingar á annarri vátryggingaskuld sem 

tengist vátryggingasamningum sem stafa frá vergri frumtryggingastarfsemi og 

endurtryggingastarfsemi. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0220 til 

C0280/R1720 

Breyting á annarri 

vátryggingaskuld — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Skilgreining á breytingum á annarri vátryggingaskuld sem, eftir atvikum, mælt er 

fyrir um í tilskipun 91/674/EBE: Hlutdeild endurtryggjenda í breytingum á 

annarri vátryggingaskuld. 

C0220 til 

C0280/R1800 

Breyting á annarri 

vátryggingaskuld — hrein 

Skilgreining á breytingum á annarri vátryggingaskuld sem, eftir atvikum, mælt er 

fyrir um í tilskipun 91/674/EBE: Hreinu breytingarnar á annarri vátryggingaskuld 

sem tengist samtölunni á frumtryggingastarfsemi og seldri endurtrygginga-

starfsemi, lækkuð með fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

C0220 til 

C0280/R1900 

Útgjöld sem stofnað er til Öll vátryggingatengd útgjöld sem félagið stofnar til á reikningsskilatímabilinu, á 

rekstrargrunni. 

C0280/R2500 Önnur útgjöld Önnur vátryggingatengd útgjöld sem framangreind útgjöld ná ekki yfir og ekki er 

skipt eftir atvinnugreinum. 

Ættu ekki að innihalda útgjöld sem ekki eru vátryggingatengd, eins og skatt, 

vaxtakostnað, sölutap, o.s.frv. 

C0280/R2600 Heildarútgjöld Fjárhæð allra vátryggingatengdra útgjalda sem svara til landa sem þetta sniðmát 

nær yfir. 

S.12.01 — Vátryggingaskuld líf- og heilsutryggingar, sem stafræktar eru á svipuðum tæknilegum grunni og líftrygging 

Almennar athugasemdir: 

Þessi þáttur varðar árlega birtingu upplýsinga fyrir einstakar einingar. 

Félög geta beitt viðeigandi nálgunum í útreikningnum á vátryggingaskuldinni eins og um getur í 21. gr. framseldrar reglugerðar 

(ESB) 2015/35. Auk þess má beita 59. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 til að reikna út áhættuálagið á fjárhagsárinu. 

Vátryggingagrein fyrir líftryggingaskuldbindingar: Vátryggingagreinin, sem um getur í 80. gr. tilskipunar 2009/138/EB, eins og 

skilgreint er í I. viðauka framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. Lagskiptingin skal endurspegla eðli áhættunnar sem er 

undirliggjandi samningnum (innihald), fremur en félagsform samningsins (form). Þegar vátrygginga- eða endurtryggingasamningur 

nær yfir áhættu þvert á vátryggingagreinar skal að jafnaði sundurgreina, ef mögulegt er, skuldbindingarnar á viðeigandi 

vátryggingagrein (55. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35). 

Vátryggingagreinunum „Vísitölu- og sjóðstengd vátrygging“, „Önnur líftrygging“ og „Sjúkratrygging“ er skipt á milli 

„Samningar án valrétta og ábyrgða“ og „Samningar með valréttum og ábyrgðum“. Fyrir þessa skiptingu ætti að taka tillit til 

eftirfarandi: 

— „Samningar án valrétta og ábyrgða“ ættu að innihalda fjárhæðirnar sem tengjast samningum án nokkurra fjárhagslegra 

trygginga eða samningsbundinna valrétta, í merkingunni að útreikningurinn á vátryggingaskuldinni endurspegli ekki 

fjárhæðina á neinum fjárhagslegum tryggingum eða samningsbundnum valréttum. 

— Samninga með óverulega samningsbundna valrétti eða fjárhagslegar tryggingar sem ekki eru endurspegluð í útreikningnum 

á vátryggingaskuldinni ætti einnig að birta í þessum dálki. 

— „Samningar með valréttum og ábyrgðum“ ættu að innihalda samninga sem annað hvort eru með fjárhagslegar tryggingar, 

samningbundna valrétti, eða bæði, að svo miklu leyti sem útreikningurinn á vátryggingaskuldinni endurspegli þessar 

fjárhagslegu tryggingar eða samningbundnu valrétti. 

Upplýsingarnar sem birtar eru ættu að vera án frádráttar endurtryggingar þar sem krafist er að upplýsingar um endurheimtanlegar 

fjárhæðir frá endurtryggingasamningum/félagi með sérstakan tilgang og takmarkaðri endurtryggingu séu tilgreindar í sérstakri línu.  
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Upplýsingarnar sem birta á milli R0010 og R0100 skulu vera á eftir aðlögunina vegna óstöðugleika, aðlögunina vegna 

samræmingar og umbreytingaraðlögunina á viðeigandi áhættulausum vaxtaferli ef honum er beitt, en skulu ekki innihalda 

umbreytingarfrádráttinn á vátryggingaskuld. Krafist er að fjárhæðin á umbreytingarfrádrættinum á vátryggingaskuld sé tilgreind 

sérstaklega á milli lína R0110 og R0130. 

 REITUR LEIÐBEININGAR 

Vátryggingaskuld, reiknuð út sem heild 

C0020, C0030, 

C0060, C0090, 

C0100, C0160, 

C0190, C0200/ 

R0010 

Vátryggingaskuld, reiknuð 

út sem heild 

Fjárhæð vátryggingaskuldar, reiknuð út sem heild fyrir hverja vátryggingagrein, 

eins og skilgreint er í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/35. 

C0150/R0010 Vátryggingaskuld, reiknuð 

út sem heild — alls 

(líftrygging, önnur en 

sjúkratrygging, þ.m.t. 

sjóðstengd) 

Heildarfjárhæð vátryggingaskuldar, reiknuð út sem heild fyrir líftryggingu, aðra 

en sjúkratryggingu, þ.m.t. sjóðstengda. 

C0210/R0010 Vátryggingaskuld, reiknuð 

út sem heild — alls 

(sjúkratrygging svipuð 

líftryggingu) 

Heildarfjárhæð vátryggingaskuldar, reiknuð út sem heild fyrir heilsutryggingu 

sem er stafrækt á svipuðum tæknilegum grunni og líftrygging (e. health SLT) 

C0020, C0030, 

C0060, C0090, 

C0100 til 

C0140, C0160, 

C0190, 

C0200/R0020 

Endurheimtanlegar fjár-

hæðir alls frá endur-

tryggingasamningum/félagi 

með sérstakan tilgang og 

takmarkaðri endur-

tryggingu eftir leiðrét-

tinguna fyrir væntu tapi 

vegna vanskila mótaðila 

sem tengjast 

vátryggingaskuld sem heild 

Fjárhæð endurheimtanlegra fjárhæða frá endurtryggingasamningum/félagi með 

sérstakan tilgang og takmarkaðri endurtryggingu eftir leiðréttinguna fyrir væntu 

tapi vegna vanskila mótaðila, reiknuð út sem heild fyrir hverja vátryggingagrein, 

eins og skilgreint er í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/35. 

C0150/R0020 Endurheimtanlegar fjár-

hæðir alls frá endur-

tryggingasamningum/félagi 

með sérstakan tilgang og 

takmarkaðri endur-

tryggingu eftir leiðrét-

tinguna fyrir væntu tapi 

vegna vanskila mótaðila 

sem tengjast vátrygginga-

skuld sem heild — alls 

(líftrygging, önnur en 

sjúkratrygging, þ.m.t. 

sjóðstengd) 

Heildarfjárhæð endurheimtanlegra fjárhæða frá endurtryggingasamningum/félagi 

með sérstakan tilgang og takmarkaðri endurtryggingu, eftir leiðréttinguna fyrir 

væntu tapi vegna vanskila mótaðila, reiknuð út sem heild fyrir líftryggingu, aðra 

en sjúkratryggingu, þ.m.t. sjóðstengda. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0210/R0020 Endurheimtanlegar fjár-

hæðir alls frá endur-

tryggingasamningum/félagi 

með sérstakan tilgang og 

takmarkaðri endur-

tryggingu eftir leiðrét-

tinguna fyrir væntu tapi 

vegna vanskila mótaðila 

sem tengjast vátrygginga-

skuld sem heild — alls 

(sjúkratrygging svipuð 

líftryggingu) 

Heildarfjárhæð endurheimtanlegra fjárhæða frá endurtryggingasamningum/félagi 

með sérstakan tilgang og takmarkaðri endurtryggingu eftir leiðréttinguna fyrir 

væntu tapi vegna vanskila mótaðila, reiknuð út sem heild fyrir sjúkratryggingu 

svipaða líftryggingu. 

Vátryggingaskuld, reiknuð út sem samtala besta mats og áhættuálags 

C0020, C0040, 

C0050, C0070, 

C0080, C0090, 

C0100 til 

C0140, C0170, 

C0180, C0190, 

C0200/R0030 

Vátryggingaskuld, reiknuð 

út sem samtala besta mats 

og áhættuálags, vergt besta 

mat 

Fjárhæðin á vergu besta mati (án frádráttar frá endurtryggingu, félögum með 

sérstakan tilgang og takmarkaðri endurtryggingu samkvæmt 2. mgr. 77. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB) fyrir hverja vátryggingagrein, eins og skilgreint er í  

I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/35. 

C0150/R0030 Vátryggingaskuld, reiknuð 

út sem samtala besta mats 

og áhættuálags, vergt besta 

mat — alls (líftrygging, 

önnur en sjúkratrygging, 

þ.m.t. sjóðstengd) 

Heildarfjárhæðin á vergu besta mati (án frádráttar frá endurtryggingu, félögum 

með sérstakan tilgang og takmarkaðri endurtryggingu samkvæmt 2. mgr. 77. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB), fyrir líftryggingu, aðra en sjúkratryggingu, þ.m.t. 

sjóðstengda. 

C0210/R0030 Vátryggingaskuld, reiknuð 

út sem samtala besta mats 

og áhættuálags, vergt besta 

mat — alls (sjúkratrygging 

svipuð líftryggingu) 

Heildarfjárhæðin á vergu besta mati (án frádráttar frá endurtryggingu, félögum 

með sérstakan tilgang og takmarkaðri endurtryggingu samkvæmt 2. mgr. 77. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB), fyrir sjúkratryggingu svipaða líftryggingu. 

C0020, C0040, 

C0050, C0070, 

C0080, C0090, 

C0100 til 

C0140, C0170, 

C0180, C0190, 

C0200/R0040 

Endurheimtanlegar fjár-

hæðir alls frá endur-

tryggingasamningum/félagi 

með sérstakan tilgang og 

takmarkaðri endur-

tryggingu eftir leiðrét-

tinguna fyrir væntu tapi 

vegna vanskila mótaðila 

Fjárhæð endurheimtanlegra fjárhæða eftir leiðréttingu fyrir væntu tapi vegna 

mögulegra vanskila endurtryggjanda, eins og skilgreint er í 81. gr. tilskipunar 

2009/138/EB, þ.m.t. afsalaðrar endurtryggingar innan samstæðu fyrir hverja 

vátryggingagrein, eins og skilgreint er í I. viðauka við framseld reglugerð (ESB) 

2015/35. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0150/R0080 Endurheimtanlegar fjár-

hæðir alls frá endur-

tryggingasamningum/félagi 

með sérstakan tilgang og 

takmarkaðri endur-

tryggingu eftir leiðrét-

tinguna fyrir væntu tapi 

vegna vanskila mótaðila — 

alls (líftrygging, önnur en 

sjúkratrygging, þ.m.t. 

sjóðstengd) 

Heildarfjárhæð endurheimtanlegra fjárhæða eftir leiðréttingu fyrir væntu tapi 

vegna mögulegra vanskila endurtryggjanda, eins og skilgreint er í 81. gr. tilski-

punar 2009/138/EB, þ.m.t. afsalaðrar endurtryggingar innan samstæðu, fyrir 

líftryggingu, aðra en sjúkratryggingu, þ.m.t. sjóðstengda. 

C0210/R0080 Endurheimtanlegar fjár-

hæðir alls frá endur-

tryggingasamningum/félagi 

með sérstakan tilgang og 

takmarkaðri endur-

tryggingu eftir leiðrét-

tinguna fyrir væntu tapi 

vegna vanskila mótaðila — 

alls (sjúkratrygging svipuð 

líftryggingu) 

Heildarfjárhæð endurheimtanlegra fjárhæða eftir leiðréttingu fyrir væntu tapi 

vegna mögulegra vanskila endurtryggjanda, eins og skilgreint er í 81. gr. tilski-

punar 2009/138/EB, þ.m.t. afsalaðrar endurtryggingar innan samstæðu, fyrir 

sjúkratryggingu svipaða líftryggingu. 

C0020, C0040, 

C0050, C0070, 

C0080, C0090, 

C0100, C0170, 

C0180, C0190, 

C0200/R0090 

Besta mat að frádregnum 

endurheimtanlegum fjár-

hæðum frá endurtrygginga-

samningum/félagi með sér-

stakan tilgang og tak-

markaðri endurtryggingu 

Fjárhæð besta mats að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endur-

tryggingasamningum/félagi með sérstakan tilgang, eftir vátryggingagrein  

C0150/R0090 Besta mat að frádregnum 

endurheimtanlegum fjár-

hæðum frá endurtrygginga-

samningum/félagi með 

sérstakan tilgang og tak-

markaðri endurtryggingu — 

alls (líftrygging, önnur en 

sjúkratrygging, þ.m.t. 

sjóðstengd) 

Heildarfjárhæð besta mats að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá 

endurtryggingasamningum/félagi með sérstakan tilgang og takmarkaðri endur-

tryggingu fyrir líftryggingu, aðra en sjúkratryggingu, þ.m.t. sjóðstengda. 

C0210/R0090 Besta mat að frádregnum 

endurheimtanlegum 

fjárhæðum frá endur-

tryggingasamningum/ 

félagi með sérstakan 

tilgang og takmarkaðri 

endurtryggingu — alls 

(sjúkratrygging svipuð 

líftryggingu) 

Heildarfjárhæð besta mats að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá 

endurtryggingasamningum/félagi með sérstakan tilgang og takmarkaðri endur-

tryggingu fyrir sjúkratryggingu svipaða líftryggingu. 

C0020, C0030, 

C0060, C0090, 

C0100 til 

C0140, C0160, 

C0190, C0200/ 

R0100 

Áhættuálag Fjárhæð áhættuálags, eins og skilgreint er í 3. mgr. 77. gr. tilskipunar 

2009/138/EB, fyrir hverja vátryggingagrein, eins og skilgreint er í I. viðauka við 

framselda reglugerð (ESB) 2015/35. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0150/R0100 Áhættuálag — alls 

(líftrygging, önnur en 

sjúkratrygging, þ.m.t. 

sjóðstengd) 

Heildarfjárhæð áhættuálags fyrir líftryggingu, aðra en sjúkratryggingu, þ.m.t. 

sjóðstengda. 

C0210/R0100 Áhættuálag — alls 

(sjúkratrygging svipuð 

líftryggingu) 

Heildarfjárhæð áhættuálags fyrir sjúkratryggingu svipaða líftryggingu. 

Fjárhæð fyrir umbreytingarráðstöfun á vátryggingaskuld 

C0020, C0030, 

C0060, C0090, 

C0100, C0160, 

C0190, 

C0200/R0110 

Vátryggingaskuld, reiknuð 

út sem heild 

Fjárhæð umbreytingarfrádráttarins á vátryggingaskuld sem úthlutað er á 

vátryggingaskuldina reiknaða út sem heild fyrir hverja vátryggingagrein. 

Þetta virði skal birt sem neikvætt virði. 

C0150/R0110 Vátryggingaskuld, reiknuð 

út sem heild — alls 

(líftrygging, önnur en 

sjúkratrygging, þ.m.t. 

sjóðstengd) 

Fjárhæð umbreytingarfrádráttarins á vátryggingaskuld sem úthlutað er á 

vátryggingaskuldina reiknaða út sem heild, fyrir líftryggingu, aðra en sjúkra-

tryggingu, þ.m.t. sjóðstengda. 

Þetta virði skal birt sem neikvætt virði. 

C0210/R0110 Vátryggingaskuld, reiknuð 

út sem heild — alls 

(sjúkratrygging svipuð 

líftryggingu) 

Fjárhæð umbreytingarfrádráttarins á vátryggingaskuld sem úthlutað er á 

vátryggingaskuldina reiknaða út sem heild, fyrir sjúkratryggingu svipaða 

líftryggingu. 

Þetta virði skal birt sem neikvætt virði. 

C0020, C0040, 

C0050, C0070, 

C0080, C0090, 

C0100, C0170, 

C0180, C0190, 

C0200/R0120 

Besta mat Fjárhæð umbreytingarfrádráttarins á vátryggingaskuld sem úthlutað er á besta 

matið fyrir hverja vátryggingagrein. 

Þetta virði skal birt sem neikvætt virði. 

C0150/R0120 Besta mat — alls 

(líftrygging, önnur en 

sjúkratrygging, þ.m.t. 

sjóðstengd) 

Heildarfjárhæð umbreytingarfrádráttarins á vátryggingaskuld sem úthlutað er á 

besta matið, fyrir líftryggingu, aðra en sjúkratryggingu, þ.m.t. sjóðstengda. 

Þetta virði skal birt sem neikvætt virði. 

C0210/R0120 Besta mat — alls 

(sjúkratrygging svipuð 

líftryggingu) 

Heildarfjárhæð umbreytingarfrádráttarins á vátryggingaskuld sem úthlutað er á 

besta matið, fyrir sjúkratryggingu svipaða líftryggingu. 

Þetta virði skal birt sem neikvætt virði. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0020, C0030, 

C0060, C0090, 

C0100, C0160, 

C0190, 

C0200/R0130 

Áhættuálag Fjárhæð umbreytingarfrádráttarins á vátryggingaskuld sem úthlutað er á 

áhættuálagið fyrir hverja vátryggingagrein. 

Þetta virði skal birt sem neikvætt virði. 

C0150/R0130 Áhættuálag — alls 

(líftrygging, önnur en 

sjúkratrygging, þ.m.t. 

sjóðstengd) 

Heildarfjárhæð umbreytingarfrádráttarins á vátryggingaskuld sem úthlutað er á 

áhættuálagið, fyrir líftryggingu, aðra en sjúkratryggingu, þ.m.t. sjóðstengda. 

Þetta virði skal birt sem neikvætt virði. 

C0210/R0130 Áhættuálag — alls 

(sjúkratrygging svipuð 

líftryggingu) 

Heildarfjárhæð umbreytingarfrádráttarins á vátryggingaskuld sem úthlutað er á 

áhættuálagið, fyrir sjúkratryggingu svipaða líftryggingu. 

Þetta virði skal birt sem neikvætt virði. 

Vátryggingaskuld — alls 

C0020, C0030, 

C0060, C0090, 

C0100, C0160, 

C0190, C0200/ 

R0200 

Vátryggingaskuld — alls Heildarfjárhæð vátryggingaskuldar fyrir hverja vátryggingagrein, eins og skilgreint 

er í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/35, þ.m.t. vátryggingaskuld sem 

reiknuð er út sem heild og eftir umbreytingarfrádráttinn á vátryggingaskuld. 

C0150/R0200 Vátryggingaskuld — alls 

— alls (líftrygging, önnur 

en sjúkratrygging, þ.m.t. 

sjóðstengd) 

Heildarfjárhæð vátryggingaskuldar fyrir líftryggingu, aðra en sjúkratryggingu, 

þ.m.t. sjóðstengda, þar með talið vátryggingaskuld sem reiknuð er út sem heild og 

eftir umbreytingarfrádráttinn á vátryggingaskuld. 

C0210/R0200 Vátryggingaskuld — alls 

— alls (sjúkratrygging 

svipuð líftryggingu) 

Heildarfjárhæð vátryggingaskuldar fyrir sjúkratryggingu svipaða líftryggingu, þar 

með talið vátryggingaskuld sem reiknuð er út sem heild og eftir umbre-

ytingarfrádráttinn á vátryggingaskuld. 

S.17.01 — Vátryggingaskuld skaðatryggingar 

Almennar athugasemdir: 

Þessi þáttur varðar árlega birtingu upplýsinga fyrir einstakar einingar. 

Félög geta beitt viðeigandi nálgunum í útreikningnum á vátryggingaskuldinni eins og um getur í 21. gr. framseldrar reglugerðar 

(ESB) 2015/35. Auk þess má beita 59. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 til að reikna út áhættuálagið á fjárhagsárinu.  
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Vátryggingagrein fyrir skaðatryggingaskuldbindingar: Vátryggingagreinin, sem um getur í 80. gr. tilskipunar 2009/138/EB, eins og 

skilgreint er í I. viðauka framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35, vísar til frumtryggingastarfsemi/seldrar hlutfallslegrar 

endurtryggingar og seldrar óhlutfallslegrar endurtryggingar. Lagskiptingin skal endurspegla eðli áhættunnar sem er undirliggjandi 

samningnum (innihald), fremur en félagsform samningsins (form). 

Bein sjúkratryggingastarfsemi, önnur en sú sem stunduð er á svipuðum grunni og líftrygging, skal skipt niður á vátryggingagreinar 

1 til 3 innan skaðatrygginga, eins og skilgreint er í I. viðauka við framseld reglugerð (ESB) 2015/35. 

Seld hlutfallsleg endurtrygging skal meðhöndluð saman með frumtryggingastarfsemi í C0020 til C0130. 

Upplýsingarnar sem birta á milli R0010 og R0280 skulu vera á eftir aðlögun vegna óstöðugleika, aðlögun vegna samræmingar og 

umbreytingaraðlögun á viðeigandi áhættulausum vaxtaferli, ef honum er beitt, en skulu ekki innihalda umbreytingarfrádráttinn á 

vátryggingaskuld. Krafist er að fjárhæðin á umbreytingarfrádrættinum á vátryggingaskuld sé tilgreind sérstaklega á milli lína 

R0290 og R0310. 

 REITUR LEIÐBEININGAR 

Vátryggingaskuld, reiknuð út sem heild 

C0020 til 

C0170/R0010 

Vátryggingaskuld, reiknuð 

út sem heild 

Fjárhæð vátryggingaskuldar, reiknuð út sem heild fyrir hverja vátryggingagrein, 

eins og skilgreint er í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/35, er varðar 

frumtryggingastarfsemi og selda tryggingastarfsemi. 

Þessi fjárhæð ætti að vera án frádráttar endurtryggingasamnings/félags með 

sérstakan tilgang og takmarkaðrar endurtryggingar sem tengjast þessari starfsemi. 

C0180/R0010 Vátryggingaskuld, reiknuð 

út sem heild — skaða-

tryggingaskuldbindingar 

alls 

Heildarfjárhæð vátryggingaskuldar, reiknuð út sem heild að því er varðar frum-

tryggingastarfsemi og selda tryggingastarfsemi. 

Þessi fjárhæð ætti að vera án frádráttar endurtryggingasamnings/félags með 

sérstakan tilgang og takmarkaðrar endurtryggingar sem tengjast þessari starfsemi. 

C0020 til 

C0170/R0050 

Endurheimtanlegar fjár-

hæðir alls frá endur-

tryggingasamningum/félagi 

með sérstakan tilgang og 

takmarkaðri endur-

tryggingu eftir leiðrét-

tinguna fyrir væntu tapi 

vegna vanskila mótaðila 

sem tengjast 

vátryggingaskuld sem heild 

Fjárhæð endurheimtanlegra fjárhæða frá endurtryggingasamningum/félagi með 

sérstakan tilgang og takmarkaðri endurtryggingu eftir leiðréttinguna fyrir væntu 

tapi vegna vanskila mótaðila, reiknuð út sem heild fyrir hverja vátryggingagrein, 

eins og skilgreint er í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/35. 

C0180/R0050 Endurheimtanlegar fjár-

hæðir alls frá endur-

tryggingasamningum/félagi 

með sérstakan tilgang og 

takmarkaðri endur-

tryggingu eftir leiðrét-

tinguna fyrir væntu tapi 

vegna vanskila mótaðila 

sem tengjast 

vátryggingaskuld sem heild 

Heildarfjárhæð, fyrir allar vátryggingagreinar, endurheimtanlegra fjárhæða frá 

endurtryggingasamningum/félagi með sérstakan tilgang og takmarkaðri endur-

tryggingu eftir leiðréttinguna fyrir væntu tapi vegna vanskila mótaðila, reiknuð út 

sem heild fyrir hverja vátryggingagrein, eins og skilgreint er í I. viðauka við 

framselda reglugerð (ESB) 2015/35. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

Vátryggingaskuld, reiknuð út sem samtala besta mats og áhættuálags — besta mat 

C0020 til 

C0170/R0060 

Besta mat á iðgjaldaniður-

færslum, vergt, alls 

Fjárhæð besta mats á iðgjaldaniðurfærslum, án frádrags endurheimtanlegra 

fjárhæða frá endurtryggingasamningum, félögum með sérstakan tilgang og 

takmarkaðri endurtryggingu, fyrir hverja vátryggingagrein, að því er varðar 

frumtryggingastarfsemi og selda tryggingastarfsemi. 

C0180/R0060 Skaðatryggingaskuld-

bindingar alls, besta mat á 

iðgjaldaniðurfærslum, 

vergt, alls 

Heildarfjárhæð besta mats á iðgjaldaniðurfærslum, án frádrags endurheimtanlegra 

fjárhæða frá endurtryggingasamningum, félögum með sérstakan tilgang og 

takmarkaðri endurtryggingu, að því er varðar frumtryggingastarfsemi og selda 

tryggingastarfsemi. 

C0020 til 

C0170/R0140 

Besta mat á iðgjaldaniður-

færslum, endurheimtanleg 

fjárhæð alls frá endur-

tryggingasamningi/félagi 

með sérstakan tilgang og 

takmarkaðri endur-

tryggingu eftir leiðrét-

tinguna fyrir væntu tapi 

vegna vanskila mótaðila — 

frumtryggingastarfsemi og 

seld endurtrygginga-

starfsemi 

Fjárhæð endurheimtanlegrar fjárhæðar frá endurtryggingasamningum/félagi með 

sérstakan tilgang og takmarkaðri endurtryggingu eftir leiðréttinguna fyrir væntu 

tapi vegna vanskila mótaðila, fyrir hverja vátryggingagrein að því er varðar 

frumtryggingastarfsemi og selda endurtryggingastarfsemi. 

C0180/R0140 Skaðatryggingaskuld-

bindingar alls, besta mat á 

iðgjaldaniðurfærslum, 

endurheimtanleg fjárhæð 

frá endurtrygginga-

samningi/félagi með sér-

stakan tilgang og tak-

markaðri endurtryggingu 

eftir leiðréttinguna fyrir 

væntu tapi vegna vanskila 

mótaðila. 

Heildarfjárhæð endurheimtanlegrar fjárhæðar frá endurtryggingasamningum/ 

félagi með sérstakan tilgang og takmarkaðri endurtryggingu eftir leiðréttinguna 

fyrir væntu tapi vegna vanskila mótaðila, sem varðar besta matið á iðgjaldaniður-

færslum. 

C0020 til 

C0170/R0150 

Hreint besta mat á 

iðgjaldaniðurfærslum — 

frumtryggingastarfsemi og 

seld endurtrygginga-

starfsemi 

Fjárhæð hreins besta mats á iðgjaldaniðurfærslum, fyrir hverja vátryggingagrein. 

C0180/R0150 Skaðatryggingaskuld-

bindingar alls, hreint besta 

mat á iðgjaldaniðurfærslum 

Heildarfjárhæð hreins besta mats á iðgjaldaniðurfærslum. 

C0020 til 

C0170/R0160 

Besta mat á tjónaniður-

færslum, vergt, alls 

Fjárhæð besta mats á tjónaniðurfærslum, án frádrags endurheimtanlegra fjárhæða 

frá endurtryggingasamningum, félögum með sérstakan tilgang og takmarkaðri 

endurtryggingu, fyrir hverja vátryggingagrein, að því er varðar frumtrygginga-

starfsemi og selda tryggingastarfsemi. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0180/R0160 Skaðatryggingaskuld-

bindingar alls, besta mat á 

tjónaniðurfærslum, vergt, 

alls 

Heildarfjárhæð besta mats á tjónaniðurfærslum, án frádrags endurheimtanlegra 

fjárhæða frá endurtryggingasamningum, félögum með sérstakan tilgang og 

takmarkaðri endurtryggingu. 

C0020 til 

C0170/R0240 

Besta mat á tjónaniður-

færslum, endurheimtanleg 

fjárhæð alls frá endur-

tryggingasamningi/félagi 

með sérstakan tilgang og 

takmarkaðri endur-

tryggingu eftir leiðrét-

tinguna fyrir væntu tapi 

vegna vanskila mótaðila — 

frumtryggingastarfsemi og 

seld endurtrygginga-

starfsemi 

Fjárhæð endurheimtanlegrar fjárhæðar frá endurtryggingasamningum/félagi með 

sérstakan tilgang og takmarkaðri endurtryggingu eftir leiðréttinguna fyrir væntu 

tapi vegna vanskila mótaðila, fyrir hverja vátryggingagrein að því er varðar 

frumtryggingastarfsemi og selda endurtryggingastarfsemi. 

C0180/R0240 Skaðatryggingaskuld-

bindingar alls, besta mat á 

tjónaniðurfærslum, endur-

heimtanleg fjárhæð frá 

endurtryggingasamningi/ 

félagi með sérstakan 

tilgang og takmarkaðri 

endurtryggingu eftir 

leiðréttinguna fyrir væntu 

tapi vegna vanskila 

mótaðila. 

Heildarfjárhæð endurheimtanlegrar fjárhæðar frá endurtryggingasamningum/ 

félagi með sérstakan tilgang og takmarkaðri endurtryggingu eftir leiðréttinguna 

fyrir væntu tapi vegna vanskila mótaðila, sem varðar besta matið á tjónaniður-

færslum. 

C0020 til 

C0170/R0250 

Hreint besta mat á tjó-

naniðurfærslum — frum-

tryggingastarfsemi og seld 

endurtryggingastarfsemi 

Fjárhæð hreins besta mats á tjónaniðurfærslum, fyrir hverja vátryggingagrein að 

því er varðar frumtryggingastarfsemi og selda endurtryggingastarfsemi. 

C0180/R0250 Skaðatryggingaskuld-

bindingar alls, hreint besta 

mat á tjónaniðurfærslum 

Heildarfjárhæð hreins besta mats á tjónaniðurfærslum. 

C0020 til 

C0170/R0260 

Besta mat alls, vergt — 

frumtryggingastarfsemi og 

seld endurtrygginga-

starfsemi 

Fjárhæð vergs besta mats alls, fyrir hverja vátryggingagrein að því er varðar 

frumtryggingastarfsemi og selda endurtryggingastarfsemi. 

C0180/R0260 Skaðatryggingaskuld-

bindingar alls, besta mat 

alls, vergt 

Heildarfjárhæð vergs besta mats (samtala iðgjaldaniðurfærslna og tjónaniður-

færslna). 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0020 til 

C0170/R0270 

Besta mat alls, hreint — 

frumtryggingastarfsemi og 

seld endurtrygginga-

starfsemi 

Fjárhæð hreins besta mats alls, fyrir hverja vátryggingagrein að því er varðar 

frumtryggingastarfsemi og selda endurtryggingastarfsemi. 

C0180/R0270 Skaðatryggingaskuld-

bindingar alls, besta mat 

alls, hreint 

Heildarfjárhæð hreins besta mats (samtala iðgjaldaniðurfærslna og tjónaniður-

færslna). 

C0020 til 

C0170/R0280 

Vátryggingaskuld, reiknuð 

út sem samtala besta mats 

og áhættuálags — 

áhættuálag 

Fjárhæðin á áhættuálagi, eins og krafist er í tilskipun 2009/138/EB (3. mgr. 

77. gr.) Áhættuálagið er reiknað út á allt eignasafn (endur)tryggingaskuldbindinga 

og síðan úthlutað á hverja einstaka vátryggingagrein, að því er varðar frum-

tryggingastarfsemi og selda endurtryggingastarfsemi. 

C0180/R0280 Skaðatryggingaskuld-

bindingar alls, áhættuálag 

alls 

Heildarfjárhæðin á áhættuálagi, eins og krafist er í tilskipun 2009/138/EB  

(3. mgr. 77. gr.) 

Fjárhæð fyrir umbreytingarráðstöfun á vátryggingaskuld 

C0020 til 

C0170/R0290 

Fjárhæð fyrir 

umbreytingarráðstöfun á 

vátryggingaskuld — 

Vátryggingaskuld, reiknuð 

út sem heild 

Fjárhæð umbreytingarfrádráttarins á vátryggingaskuld, sem úthlutað er á vátrygg-

ingaskuldina reiknaða út sem heild fyrir hverja vátryggingagrein, eins og 

skilgreint er í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/35. 

Þetta virði skal birt sem neikvætt virði. 

C0180/R0290 Fjárhæð fyrir 

umbreytingarráðstöfun á 

vátryggingaskuld — 

Vátryggingaskuld, reiknuð 

út sem heild 

Fjárhæð, fyrir hverja vátryggingagrein, umbreytingarfrádráttarins á vátrygg-

ingaskuld sem úthlutað er á vátryggingaskuldina reiknaða út sem heild fyrir 

hverja vátryggingagrein, eins og skilgreint er í I. viðauka við framselda reglugerð 

(ESB) 2015/35. 

Þetta virði skal birt sem neikvætt virði. 

C0020 til 

C0170/R0300 

Fjárhæð fyrir 

umbreytingarráðstöfun á 

vátryggingaskuld — 

Besta mat 

Fjárhæð umbreytingarfrádráttarins á vátryggingaskuld, sem úthlutað er á besta 

matið fyrir hverja vátryggingagrein, eins og skilgreint er í I. viðauka við 

framselda reglugerð (ESB) 2015/35. 

Þetta virði skal birt sem neikvætt virði. 

C0180/R0300 Fjárhæð fyrir 

umbreytingarráðstöfun á 

vátryggingaskuld — 

Besta mat 

Heildarfjárhæð, fyrir hverja vátryggingagrein, umbreytingarfrádráttarins á 

vátryggingaskuld sem úthlutað er á besta matið fyrir hverja vátryggingagrein, eins 

og skilgreint er í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/35. 

Þetta virði skal birt sem neikvætt virði. 

C0020 til 

C0170/R0310 

Fjárhæð fyrir 

umbreytingarráðstöfun á 

vátryggingaskuld — 

Áhættuálag 

Fjárhæð umbreytingarfrádráttarins á vátryggingaskuld, sem úthlutað er á 

áhættuálagið fyrir hverja vátryggingagrein, eins og skilgreint er í I. viðauka við 

framselda reglugerð (ESB) 2015/35. 

Þetta virði skal birt sem neikvætt virði. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0180/R0310 Fjárhæð fyrir umbre-

ytingarráðstöfun á 

vátryggingaskuld — 

Áhættuálag 

Heildarfjárhæð, fyrir hverja vátryggingagrein, umbreytingarfrádráttarins á 

vátryggingaskuld sem úthlutað er á áhættuálagið fyrir hverja vátryggingagrein, 

eins og skilgreint er í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/35. 

Þetta virði skal birt sem neikvætt virði. 

Vátryggingaskuld — alls 

C0020 til 

C0170/R0320 

Vátryggingaskuld, alls — 

frumtryggingastarfsemi og 

seld endurtrygginga-

starfsemi 

Heildarfjárhæðin á vergri vátryggingaskuld fyrir hverja vátryggingagrein að því 

er varðar frumtryggingastarfsemi og selda endurtryggingastarfsemi, þ.m.t. 

vátryggingaskuld sem reiknuð er út sem heild og eftir umbreytingarfrádráttinn á 

vátryggingaskuld. 

C0180/R0320 Skaðatryggingaskuld-

bindingar alls, vátrygginga-

skuld — alls 

Heildarfjárhæðin á vergri vátryggingaskuld að því er varðar frumtrygginga-

starfsemi og selda endurtryggingastarfsemi, þ.m.t. vátryggingaskuld sem reiknuð 

er út sem heild og eftir umbreytingarfrádráttinn á vátryggingaskuld. 

C0020 til 

C0170/R0330 

Vátryggingaskuld, alls — 

endurheimtanleg fjárhæð 

frá endurtrygginga-

samningi/félagi með sér-

stakan tilgang og tak-

markaðri endurtryggingu, 

eftir leiðréttinguna fyrir 

væntu tapi vegna vanskila 

mótaðila — frumtrygg-

ingastarfsemi og seld 

endurtryggingastarfsemi 

Heildarfjárhæð endurheimtanlegrar fjárhæðar frá endurtryggingasamningum/ 

félagi með sérstakan tilgang og takmarkaðri endurtryggingu, eftir leiðréttinguna 

fyrir væntu tapi vegna vanskila mótaðila, fyrir hverja vátryggingagrein að því er 

varðar frumtryggingastarfsemi og selda endurtryggingastarfsemi. 

C0180/R0330 Skaðatryggingaskuld-

bindingar alls, 

endurheimtanleg fjárhæð 

frá endurtrygginga-

samningi/félagi með 

sérstakan tilgang og 

takmarkaðri endur-

tryggingu, eftir leiðrét-

tinguna fyrir væntu tapi 

vegna vanskila mótaðila 

— frumtryggingastarfsemi 

og seld endurtrygginga-

starfsemi 

Heildarfjárhæð endurheimtanlegrar fjárhæðar frá endurtryggingasamningum/ 

félagi með sérstakan tilgang og takmarkaðri endurtryggingu, eftir leiðréttinguna 

fyrir væntu tapi vegna vanskila mótaðila að því er varðar frumtryggingastarfsemi 

og selda endurtryggingastarfsemi. 

C0020 til 

C0170/R0340 

Vátryggingaskuld, alls — 

vátryggingaskuld að 

frádregnum endurheimtan-

legum fjárhæðum frá 

endurtryggingasamningum/

félagi með sérstakan 

tilgang og takmarkaðri 

endurtryggingu — frum-

tryggingastarfsemi og seld 

endurtryggingastarfsemi 

Heildarfjárhæðin á hreinni vátryggingaskuld fyrir hverja vátryggingagrein að því 

er varðar frumtryggingastarfsemi og selda endurtryggingastarfsemi, þ.m.t. 

vátryggingaskuld sem reiknuð er út sem heild og eftir umbreytingarfrádráttinn á 

vátryggingaskuld. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0180/R0340 Skaðatryggingaskuld-

bindingar, alls, 

vátryggingaskuld að 

frádregnum endurheimtan-

legum fjárhæðum frá 

endurtryggingasamningum 

og félagi með sérstakan 

tilgang — frumtrygginga-

starfsemi og seld endur-

tryggingastarfsemi 

Heildarfjárhæðin á hreinni vátryggingaskuld að því er varðar frumtrygginga-

starfsemi og selda endurtryggingastarfsemi, þ.m.t. vátryggingaskuld sem reiknuð 

er út sem heild og eftir umbreytingarfrádráttinn á vátryggingaskuld. 

S.19.01. — Skaðatryggingakröfur 

Þessi þáttur varðar árlega birtingu upplýsinga fyrir einstakar einingar. 

Þróunarþríhyrningar fyrir kröfur sýna mat vátryggjanda á kostnaði vegna krafna (greitt tjón og tjónaniðurfærslur samkvæmt 

matsreglu Gjaldþolsáætlunar II) og hvernig þetta mat þróast til lengri tíma. 

Félög eiga að birta gögn á tjónaárs- eða tryggingaársgrunni, í samræmi við kröfur landsbundna eftirlitsyfirvaldsins. Ef 

landsbundna eftirlitsyfirvaldið hefur ekki mælt fyrir um hvort heldur eigi að nota getur félagið notað tjóna- eða tryggingaár 

samkvæmt því hvernig þau stjórna hverri vátryggingagrein, að því tilskildu þau noti sama ár með samræmdum hætti, ár eftir ár. 

Þetta sniðmát skal birt fyrir skaðatryggingastarfsemina alls, en skipt niður eftir tryggingaári og tjónaári ef félagið notar 

mismunandi grunna. 

Staðallengd niðurfærsluþríhyrnings er 10+1 ár, en krafan um upplýsingagjöf er byggð á þróuninni á kröfum félagsins (ef lengd 

uppgjörstímabils krafna er styttra en 10 ár, eiga félög að birta upplýsingar samkvæmt þeirri styttri innri þróun). 

Sögulegra gagna, frá og með því að Gjaldþolsáætlun II er beitt í fyrsta skipti, er krafist fyrir greidd tjón (þ.e. heildarmengið skal 

birt), en ekki fyrir besta mat á tjónaniðurfærslum. Til að fullgera sögulegu gögnin fyrir greidd tjón er sömu aðferðinni beitt 

varðandi lengdina á þríhyrningi fyrir áframhaldandi birtingu (þ.e. þeirri styttri á milli 10+1 ára og uppgjörstímabils krafna 

félagsins). 

 REITUR LEIÐBEININGAR 

Z0020 Tjónaár eða tryggingaár Birta upplýsingar um staðalinn sem félagið notar fyrir birtingu á þróun krafna. 

Einn valkostanna í eftirfarandi tæmandi skrá skal notaður: 

1 — Tjónaár 

2 — Tryggingaár 

C0010 til 

C0110/R0100 

til R0250 

Vergt greitt tjón (ekki 

uppsafnað) –þríhyrningur 

Vergu greiddu tjónin, að frádregnum endurheimtum og endurkröfum, að undan-

skildum útgjöldum, í þríhyrningi sem sýnir þróunina á þegar greiddum vergum 

tjónum: Fyrir hvert tjóna-/tryggingaár frá N–9 (og fyrr) og öll undangengin 

reikningsskilatímabil til — að meðtöldu — N (síðasta reikningsskilaári) tilgreina 

greiðslurnar sem þegar hafa verið gerðar sem samsvara hverju þróunarári (sem er 

seinkunin á milli tjóna-/tryggingadagsetningarinnar og greiðsludagsetningarinnar). 

Gögnin eru föst fjárhæð, ekki uppsöfnuð og óafvöxtuð. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0170/R0100 

til R0260 

Verg greidd tjón (ekki 

uppsafnað) — núverandi 

ár 

Samtölureiturinn „Núverandi ár“ endurspeglar síðustu hornalínuna (öll gögn sem 

varða síðasta reikningsskilaár) frá R0160 til R0250. 

R0260 er samtalan á R0160 til R0250 

C0180/R0100 

til R0260 

Verg greidd tjón — 

Samtala ára (uppsafnað) 

Samtölureiturinn „Samtala ára“ alls inniheldur samtölu allra gagna í röðunum 

(samtala allra greiðslna sem varða tjóna-/tryggingaárið), þar með talið alls. 

C0200 til 

C0300/R0100 

til R0250 

Vergt óafvaxtað besta mat 

á tjónaniðurfærslum — 

þríhyrningur 

Þríhyrningar fyrir óafvaxtað besta mat á tjónaniðurfærslum, án frádráttar endur-

tryggingar fyrir hvert tjóna-/tryggingaár frá N–9 (og fyrr) og allra undangengina 

reikningsskilatímabila til — að meðtöldu — N (síðasta reikningsskilaári). Besta 

matið fyrir tjónaniðurfærslur sem tengjast tjónaatburðum sem gerðust fyrir eða á 

matsdeginum, hvort sem tjónin sem stafa af þessum atburðum hafi veri tilkynnt eða 

ekki. 

Gögnin eru föst fjárhæð, ekki uppsöfnuð og óafvöxtuð. 

C0360/R0100 

til R0260 

Vergt besta mat á 

tjónaniðurfærslum — Lok 

árs (afvöxtuð gögn) 

Samtölureiturinn „Lok árs“ endurspeglar síðustu hornalínuna, en á afvöxtuðum 

grunni (öll gögn sem varða síðasta reikningsskilaár) frá R0160 til R0250. 

R0260 er samtalan á R0160 til R0250 

S.22.01 — Áhrif af langtímaábyrgð og umbreytingarráðstöfunum 

Almennar athugasemdir: 

Þetta sniðmát varðar árlega birtingu upplýsinga fyrir einstakar einingar. 

Þetta sniðmát á við þegar félagið notar a.m.k. eina langtímaábyrgð eða umbreytingarráðstöfun. 

Þetta sniðmát skal endurspegla áhrifin á fjárhagsstöðuna þegar umbreytingarráðstöfun er ekki notuð og hver langtímaábyrgð 

eða umbreytingarráðstöfun er núll. Í þeim tilgangi ætti að fylgja áfangaskiptri aðferð með því að undanskilja hverja 

umbreytingarráðstöfun og langtímaábyrgð fyrir sig og án þess að endurreikna áhrifin af eftirstandandi ráðstöfunum eftir hvern 

áfanga. 

Áhrifin þurfa að vera birt sem jákvætt gildi ef þau hækka fjárhæðina á liðnum sem birtur er og sem neikvætt gildi ef þau lækka 

fjárhæðina á liðnum (þ.e. ef fjárhæð gjaldþolskröfunnar hækkar eða ef fjárhæð gjaldþolsins hækkar þá ætti að birta jákvætt 

gildi.). 

 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010/R0010 Fjárhæð með langtíma-

ábyrgðum og umbre-

ytingarráðstöfunum — 

vátryggingaskuld 

Heildarfjárhæð vátryggingaskuldar að meðtöldum langtímaábyrgðum og umbre-

ytingarráðstöfunum 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0030/R0010 Áhrifin af umbreytingar-

ráðstöfun á vátrygginga-

skuld — vátryggingaskuld 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á vátryggingaskuldinni vegna beitingar umbre-

ytingarfrádráttarins á vátryggingaskuld.  

Hún skal vera mismunurinn á milli vátryggingaskuldarinnar án umbre-

ytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og vátryggingaskuldarinnar með langtímaá-

byrgðum og umbreytingarráðstöfunum. 

C0050/R0010 Áhrifin af umbreytingar-

ráðstöfun á vexti — 

vátryggingaskuld 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á vátryggingaskuldinni vegna beitingar umbre-

ytingaraðlögunarinnar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil. 

Hún skal vera mismunurinn á milli vátryggingaskuldarinnar án umbre-

ytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og vátryggingaskuldarinnar 

með langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum. 

C0070/R0010 Áhrifin af aðlögun vegna 

óstöðugleika sett á núll — 

vátryggingaskuld 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á vátryggingaskuldinni vegna beitingar aðlögunar 

vegna óstöðugleika. Hún skal endurspegla áhrifin af að setja aðlögunina vegna 

óstöðugleika á núll. 

Hún skal vera mismunurinn á milli vátryggingaskuldarinnar án aðlögunar vegna 

óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafana og hámarksins á milli 

vátryggingaskuldarinnar með langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum, 

vátryggingaskuldar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og 

vátryggingaskuldar án umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil. 

C0090/R0010 Áhrifin af aðlögun vegna 

samræmingar sett á núll 

— vátryggingaskuld 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á vátryggingaskuldinni vegna beitingar aðlögunar 

vegna samræmingar. Hún skal endurspegla áhrifin af að setja aðlögunina vegna 

óstöðugleika og aðlögunina vegna samræmingar á núll. 

Hún skal vera mismunurinn á milli vátryggingaskuldarinnar án aðlögunar vegna 

samræmingar og án allra annarra umbreytingarráðstafana og hámarksins á milli 

vátryggingaskuldarinnar með langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum, 

vátryggingaskuldar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld, vátrygg-

ingaskuldar án umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og 

vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra umbre-

ytingarráðstafana. 

C0010/R0020 Fjárhæð með langtíma-

ábyrgðum og umbre-

ytingarráðstöfunum — 

kjarnagjaldþol 

Heildarfjárhæð kjarnagjaldþols, reiknuð út að teknu tilliti til vátryggingaskuldar 

að meðtöldum aðlögununum vegna langtímaábyrgða og umbreytingarráðstafana 

C0030/R0020 Áhrifin af umbreytingar-

ráðstöfun á vátrygginga-

skuld — kjarnagjaldþol 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á kjarnagjaldþolinu vegna beitingar umbre-

ytingarfrádráttarins á vátryggingaskuld. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

  Hún skal vera mismunurinn á milli kjarnagjaldþolsins, reiknuð út að teknu tilliti 

til vátryggingaskuldarinnar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og að 

teknu tilliti til vátryggingaskuldar með langtímaábyrgð og umbreytingarráðstö-

funum. 

C0050/R0020 Áhrifin af umbreytingar-

ráðstöfun á vexti — 

kjarnagjaldþol 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á kjarnagjaldþolinu vegna beitingar umbre-

ytingaraðlögunarinnar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil. 

Hún skal vera mismunurinn á milli kjarnagjaldþolsins, reiknuð út að teknu tilliti 

til vátryggingaskuldar án umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan 

vaxtaferil og að teknu tilliti til vátryggingaskuldar með langtímaábyrgðum og 

umbreytingarráðstöfunum. 

C0070/R0020 Áhrifin af aðlögun vegna 

óstöðugleika sett á núll — 

kjarnagjaldþol 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á kjarnagjaldþolinu vegna beitingar aðlögunar vegna 

óstöðugleika. Hún skal endurspegla áhrifin af að setja aðlögunina vegna 

óstöðugleika á núll. 

Hún skal vera mismunurinn á milli kjarnagjaldþolsins að teknu tilliti til 

vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra umbre-

ytingarráðstafana og hámarksins á milli kjarnagjaldþolsins að teknu tilliti til 

vátryggingaskuldar með langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum, vátrygg-

ingaskuldar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og vátryggingaskuldar án 

umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil. 

C0090/R0020 Áhrifin af aðlögun vegna 

samræmingar sett á núll 

— kjarnagjaldþol 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á kjarnagjaldþolinu vegna beitingar aðlögunar vegna 

samræmingar. Hún skal endurspegla áhrifin af að setja aðlögunina vegna 

óstöðugleika og aðlögunina vegna samræmingar á núll. 

Hún skal vera mismunurinn á milli kjarnagjaldþolsins að teknu tilliti til vátrygg-

ingaskuldar án aðlögunar vegna samræmingar og án allra annarra umbreytingar-

ráðstafana og hámarksins á milli kjarnagjaldþolsins að teknu tilliti til vátrygginga-

skuldar með langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum, vátryggingaskuldar 

án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld, vátryggingaskuldar án 

umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og vátryggingaskuldar 

án aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafana. 

C0010/R0050 Fjárhæð með langtíma-

ábyrgðum og umbre-

ytingarráðstöfunum — 

hæft gjaldþol til að 

uppfylla gjaldþolskröfuna 

Heildarfjárhæð hæfs gjaldþols til að uppfylla gjaldþolskröfuna, reiknuð út að 

teknu tilliti til vátryggingaskuldar að meðtöldum aðlögununum vegna langtíma-

ábyrgða og umbreytingarráðstafana. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0030/R0050 Áhrifin af umbreytingar-

ráðstöfun á vátrygginga-

skuld — hæft gjaldþol til 

að uppfylla gjaldþols-

kröfuna 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á hæfa gjaldþolinu til að uppfylla gjaldþolskröfuna 

vegna beitingar umbreytingarfrádráttarins á vátryggingaskuld. 

Hún skal vera mismunurinn á milli hæfa gjaldþolsins til að uppfylla gjaldþolskrö-

funa, reiknuð út að teknu tilliti til vátryggingaskuldar án umbreytingarfrádráttar á 

vátryggingaskuld og að teknu tilliti til vátryggingaskuldar með langtíma-

ábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum. 

C0050/R0050 Áhrifin af umbreytingar-

ráðstöfun á vexti — hæft 

gjaldþol til að uppfylla 

gjaldþolskröfuna 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á hæfa gjaldþolinu til að uppfylla gjaldþolskröfuna 

vegna beitingar umbreytingaraðlögunarinnar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil. 

Hún skal vera mismunurinn á milli hæfa gjaldþolsins til að uppfylla gjaldþolskrö-

funa, reiknuð út að teknu tilliti til vátryggingaskuldar án umbreytingaraðlögunar á 

viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og að teknu tilliti til vátryggingaskuldar með 

langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum. 

C0070/R0050 Áhrifin af aðlögun vegna 

óstöðugleika sett á núll — 

hæft gjaldþol til að 

uppfylla gjaldþolskröfuna 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á hæfa gjaldþolinu til að uppfylla gjaldþolskröfuna 

vegna beitingar aðlögunar vegna óstöðugleika. Hún skal endurspegla áhrifin af að 

setja aðlögunina vegna óstöðugleika á núll. 

Hún skal vera mismunurinn á milli hæfa gjaldþolsins til að uppfylla gjaldþolskrö-

funa að teknu tilliti til vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna óstöðugleika og án 

annarra umbreytingarráðstafana og hámarksins á milli hæfa gjaldþolsins til að 

uppfylla gjaldþolskröfuna að teknu tilliti til vátryggingaskuldar með langtíma-

ábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum, vátryggingaskuldar án umbreytingar-

frádráttar á vátryggingaskuld og vátryggingaskuldar án umbreytingaraðlögunar á 

viðeigandi áhættulausan vaxtaferil. 

C0090/R0050 Áhrifin af aðlögun vegna 

samræmingar sett á núll 

— hæft gjaldþol til að 

uppfylla gjaldþolskröfuna 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á hæfa gjaldþolinu til að uppfylla gjaldþolskröfuna 

vegna beitingar aðlögunar vegna samræmingar. Hún skal endurspegla áhrifin af 

að setja aðlögunina vegna óstöðugleika og aðlögunina vegna samræmingar á núll. 

Hún skal vera mismunurinn á milli hæfa gjaldþolsins til að uppfylla gjaldþolskrö-

funa að teknu tilliti til vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna samræmingar og 

án allra annarra umbreytingarráðstafana og hámarksins á milli hæfa gjaldþolsins 

til að uppfylla gjaldþolskröfuna að teknu tilliti til vátryggingaskuldar með 

langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum, vátryggingaskuldar án umbre-

ytingarfrádráttar á vátryggingaskuld, vátryggingaskuldar án umbreytingaraðlö-

gunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og vátryggingaskuldar án aðlögunar 

vegna óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafana. 

C0010/R0090 Fjárhæð með langtíma-

ábyrgðum og umbre-

ytingarráðstöfunum — 

gjaldþolskrafa 

Heildarfjárhæð gjaldþolskröfu, reiknuð út að teknu tilliti til vátryggingaskuldar að 

meðtöldum aðlögununum vegna langtímaábyrgða og umbreytingarráðstafana 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0030/R0090 Áhrifin af umbreytingar-

ráðstöfun á vátrygginga-

skuld — gjaldþolskrafa 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á gjaldþolskröfunni vegna beitingar umbre-

ytingarfrádráttarins á vátryggingaskuld. 

Hún skal vera mismunurinn á milli gjaldþolskröfunnar, reiknuð út að teknu tilliti 

til vátryggingaskuldar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og að teknu 

tilliti til vátryggingaskuldar með langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstö-

funum. 

C0050/R0090 Áhrifin af umbreytingar-

ráðstöfun á vexti — 

gjaldþolskrafa 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á gjaldþolskröfunni vegna beitingar umbre-

ytingaraðlögunarinnar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil. 

Hún skal vera mismunurinn á milli gjaldþolskröfunnar, reiknuð út að teknu tilliti 

til vátryggingaskuldar án umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan 

vaxtaferil og að teknu tilliti til vátryggingaskuldar með langtímaábyrgðum og 

umbreytingarráðstöfunum. 

C0070/R0090 Áhrifin af aðlögun vegna 

óstöðugleika sett á núll — 

gjaldþolskrafa 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á gjaldþolskröfunni vegna beitingar aðlögunar vegna 

óstöðugleika. Hún skal endurspegla áhrifin af að setja aðlögunina vegna 

óstöðugleika á núll. 

Hún skal vera mismunurinn á milli gjaldþolskröfunnar að teknu tilliti til 

vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra umbre-

ytingarráðstafana og hámarksins á milli gjaldþolskröfunnar að teknu tilliti til 

vátryggingaskuldar með langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum, vátrygg-

ingaskuldar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og vátryggingaskuldar án 

umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil. 

C0090/R0090 Áhrifin af aðlögun vegna 

samræmingar sett á núll 

— gjaldþolskrafa 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á gjaldþolskröfunni vegna beitingar aðlögunar vegna 

samræmingar. Hún skal endurspegla áhrifin af að setja aðlögunina vegna 

óstöðugleika og aðlögunina vegna samræmingar á núll. 

Hún skal vera mismunurinn á milli gjaldþolskröfunnar, reiknuð út að teknu tilliti 

til vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna samræmingar og án allra annarra 

umbreytingarráðstafana og hámarksins á milli gjaldþolskröfunnar að teknu tilliti 

til vátryggingaskuldar með langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum, 

vátryggingaskuldar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld, vátrygg-

ingaskuldar án umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og 

vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra umbre-

ytingarráðstafana. 

C0010/R0100 Fjárhæð með langtíma-

ábyrgðum og umbre-

ytingarráðstöfunum — 

hæft gjaldþol til að 

uppfylla kröfuna um 

lágmarksfjármagn 

Heildarfjárhæð hæfs gjaldþols til að uppfylla kröfuna um lágmarksfjármagn, 

reiknuð út að teknu tilliti til vátryggingaskuldar að meðtöldum aðlögununum 

vegna langtímaábyrgða og umbreytingarráðstafana. 

C0030/R0100 Áhrifin af umbreytingar-

ráðstöfun á vátrygginga-

skuld — hæft gjaldþol til 

að uppfylla kröfuna um 

lágmarksfjármagn 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á hæfa gjaldþolinu til að uppfylla kröfuna um 

lágmarksfjármagn vegna beitingar umbreytingarfrádráttarins á vátryggingaskuld. 

Hún skal vera mismunurinn á milli hæfa gjaldþolsins til að uppfylla kröfuna um 

lágmarksfjármagn, reiknuð út að teknu tilliti til vátryggingaskuldar án umbre-

ytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og að teknu tilliti til vátryggingaskuldar með 

langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0050/R0100 Áhrifin af umbre-

ytingarráðstöfun á vexti 

— hæft gjaldþol til að 

uppfylla kröfuna um 

lágmarksfjármagn 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á hæfa gjaldþolinu til að uppfylla kröfuna um 

lágmarksfjármagn vegna beitingar umbreytingaraðlögunarinnar á viðeigandi 

áhættulausan vaxtaferil. 

Hún skal vera mismunurinn á milli hæfa gjaldþolsins til að uppfylla kröfuna um 

lágmarksfjármagn, reiknuð út að teknu tilliti til vátryggingaskuldar án 

umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og að teknu tilliti til 

vátryggingaskuldar með langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum. 

C0070/R0100 Áhrifin af aðlögun vegna 

óstöðugleika sett á núll — 

hæft gjaldþol til að 

uppfylla kröfuna um 

lágmarksfjármagn 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á hæfa gjaldþolinu til að uppfylla kröfuna um 

lágmarksfjármagn vegna beitingar aðlögunar vegna óstöðugleika. Hún skal 

endurspegla áhrifin af að setja aðlögunina vegna óstöðugleika á núll. 

Hún skal vera mismunurinn á milli hæfa gjaldþolsins til að uppfylla kröfuna um 

lágmarksfjármagn að teknu tilliti til vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna 

óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafana og hámarksins á milli hæfa 

gjaldþolsins til að uppfylla kröfuna um lágmarksfjármagn að teknu tilliti til 

vátryggingaskuldar með langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum, 

vátryggingaskuldar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og vátrygg-

ingaskuldar án umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil. 

C0090/R0100 Áhrifin af aðlögun vegna 

samræmingar sett á núll 

— hæft gjaldþol til að 

uppfylla kröfuna um 

lágmarksfjármagn 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á hæfa gjaldþolinu til að uppfylla kröfuna um 

lágmarksfjármagn vegna beitingar aðlögunar vegna samræmingar. Hún skal 

endurspegla áhrifin af að setja aðlögunina vegna óstöðugleika og aðlögunina 

vegna samræmingar á núll. 

Hún skal vera mismunurinn á milli hæfa gjaldþolsins til að uppfylla kröfuna um 

lágmarksfjármagn að teknu tilliti til vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna 

samræmingar og án allra annarra umbreytingarráðstafana og hámarksins á milli 

hæfa gjaldþolsins til að uppfylla kröfuna um lágmarksfjármagn að teknu tilliti til 

vátryggingaskuldar með langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum, 

vátryggingaskuldar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld, vátrygg-

ingaskuldar án umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og 

vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra umbreytingar-

ráðstafana. 

C0010/R0110 Fjárhæð með lang-

tímaábyrgðum og 

umbreytingarráðstöfunum 

— krafa um lágmarksfjár-

magn 

Heildarfjárhæð kröfu um lágmarksfjármagn, reiknuð út að teknu tilliti til 

vátryggingaskuldar að meðtöldum aðlögununum vegna langtímaábyrgða og 

umbreytingarráðstafana. 

C0030/R0110 Áhrifin af umbreytingar-

ráðstöfun á vátrygg-

ingaskuld — krafa um 

lágmarksfjármagn 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á kröfunni um lágmarksfjármagn vegna beitingar 

umbreytingarfrádráttarins á vátryggingaskuld. 

Hún skal vera mismunurinn á milli kröfunnar um lágmarksfjármagn, reiknuð út 

að teknu tilliti til vátryggingaskuldar án umbreytingarfrádráttar á vátrygg-

ingaskuld og að teknu tilliti til vátryggingaskuldar með langtímaábyrgðum og 

umbreytingarráðstöfunum. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0050/R0110 Áhrifin af umbreytingar-

ráðstöfun á vexti — krafa 

um lágmarksfjármagn 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á kröfunni um lágmarksfjármagn vegna beitingar 

umbreytingaraðlögunarinnar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil. 

Hún skal vera mismunurinn á milli kröfunnar um lágmarksfjármagn, reiknuð út 

að teknu tilliti til vátryggingaskuldar án umbreytingaraðlögunar á viðeigandi 

áhættulausan vaxtaferil og að teknu tilliti til vátryggingaskuldar með langtí-

maábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum. 

C0070/R0110 Áhrifin af aðlögun vegna 

óstöðugleika sett á núll — 

krafa um lágmarksfjár-

magn 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á kröfunni um lágmarksfjármagn vegna beitingar 

aðlögunar vegna óstöðugleika. Hún skal endurspegla áhrifin af að setja 

aðlögunina vegna óstöðugleika á núll. 

Hún skal vera mismunurinn á milli kröfunnar um lágmarksfjármagn að teknu tilliti 

til vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra 

umbreytingarráðstafana og hámarksins á milli kröfunnar um lágmarksfjármagn að 

teknu tilliti til vátryggingaskuldar með langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstö-

funum, vátryggingaskuldar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og 

vátryggingaskuldar án umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil. 

C0090/R0110 Áhrifin af aðlögun vegna 

samræmingar sett á núll 

— krafa um lágmarksfjár-

magn 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á kröfunni um lágmarksfjármagn vegna beitingar 

aðlögunar vegna samræmingar. Hún skal endurspegla áhrifin af að setja 

aðlögunina vegna óstöðugleika og aðlögunina vegna samræmingar á núll. 

Hún skal vera mismunurinn á milli kröfunnar um lágmarksfjármagn, reiknuð út 

að teknu tilliti til vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna samræmingar og án 

allra annarra umbreytingarráðstafana og hámarksins á milli kröfunnar um 

lágmarksfjármagn að teknu tilliti til vátryggingaskuldar með langtímaábyrgðum 

og umbreytingarráðstöfunum, vátryggingaskuldar án umbreytingarfrádráttar á 

vátryggingaskuld, vátryggingaskuldar án umbreytingaraðlögunar á viðeigandi 

áhættulausan vaxtaferil og vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna óstöðugleika 

og án annarra umbreytingarráðstafana. 

S.23.01. Gjaldþol 

Almennar athugasemdir: 

Þessi þáttur varðar árlega birtingu upplýsinga fyrir einstakar einingar. 

 REITUR LEIÐBEININGAR 

Kjarnagjaldþol fyrir frádrátt vegna hlutdeilda í öðrum fjármálageira eins og fjallað er um í 68. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2015/35 

R0010/C0010 Almennt hlutafé (án 

frádráttar eigin hlutafjár) 

— alls 

Þetta er allt almenna hlutaféð, bæði í beinni og óbeinni eigu (fyrir frádrátt eigin 

hlutafjár). Þetta er allt almennt hlutafé félagsins, sem uppfyllir að fullu 

viðmiðanirnar fyrir liði þáttar 1 og þáttar 2. Sérhvert almennt hlutafé sem ekki 

uppfyllir að fullu viðmiðanirnar skal meðhöndlað sem forgangshlutafé og flokkað 

samkvæmt því, þrátt fyrir lýsingu eða tilgreiningu þess. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0010/C0020 Almennt hlutafé (án 

frádráttar eigin hlutafjár) 

— þáttur 1, ótakmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á uppgreiddu almennur hlutafé sem uppfyllir viðmiðanirnar 

fyrir ótakmarkaðan þátt 1. 

R0010/C0040 Almennt hlutafé (án 

frádráttar eigin hlutafjár) 

— þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á innkölluðu almennu hlutafé sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir 

þátt 2. 

R0030/C0010 Yfirverðsreikningur 

hlutafjár sem tengist 

almennu hlutafé — alls 

Yfirverðsreikningur hlutafjár alls, sem tengist almennu hlutafé félagsins, sem 

uppfyllir að fullu viðmiðanirnar fyrir liði þáttar 1 og þáttar 2. 

R0030/C0020 Yfirverðsreikningur 

hlutafjár sem tengist 

almennu hlutafé —  

þáttur 1, ótakmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á yfirverðsreikningi hlutafjár, sem tengist almennu hlutafé sem 

uppfyllir viðmiðanirnar fyrir ótakmarkaðan þátt 1 vegna þess hún tengist almennu 

hlutafé sem meðhöndlað er sem ótakmarkaður þáttur 1. 

R0030/C0040 Yfirverðsreikningur 

hlutafjár sem tengist 

almennu hlutafé — 

þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á yfirverðsreikningi hlutafjár, sem tengist almennu hlutafé sem 

uppfyllir viðmiðanirnar fyrir þátt 2 vegna þess hún tengist almennu hlutafé sem 

meðhöndlað er sem þáttur 2. 

R0040/C0010 Stofnfé, framlög 

félagsaðila eða jafngildur 

kjarnagjaldþolsliður fyrir 

gagnkvæm félög og félög 

hliðstæðrar gerðar — alls 

Stofnfé, framlög félagsaðila eða jafngildur kjarnagjaldþolsliður fyrir gagnkvæm 

félög og félög hliðstæðrar gerðar, sem uppfyllir að fullu viðmiðanirnar fyrir liði 

þáttar 1 og þáttar 2. 

R0040/C0020 Stofnfé, framlög 

félagsaðila eða jafngildur 

kjarnagjaldþolsliður fyrir 

gagnkvæm félög og félög 

hliðstæðrar gerðar — 

þáttur 1, ótakmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á stofnfé, framlögum félagsaðila eða jafngildum kjarna-

gjaldþolslið fyrir gagnkvæm félög og félög hliðstæðrar gerðar sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir ótakmarkaðan þátt 1. 

R0040/C0040 Stofnfé, framlög 

félagsaðila eða jafngildur 

kjarnagjaldþolsliður fyrir 

gagnkvæm félög og félög 

hliðstæðrar gerðar — 

þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á stofnfé, framlögum félagsaðila eða jafngildum kjarna-

gjaldþolslið fyrir gagnkvæm félög og félög hliðstæðrar gerðar sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0050/C0010 Undirskipaðir gagn-

kvæmir reikningar 

félagsaðila — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á undirskipuðum gagnkvæmum reikningum félagsaðila, 

sem uppfyllir að fullu viðmiðanirnar fyrir takmarkaðan þátt 1, þátt 2 eða liði 

þáttar 3. 

R0050/C0030 Undirskipaðir gagn-

kvæmir reikningar 

félagsaðila — þáttur 1, 

takmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á undirskipuðum gagnkvæmum reikningum félagsaðila sem 

uppfylla viðmiðanirnar fyrir takmarkaðan þátt 1. 

R0050/C0040 Undirskipaðir gagn-

kvæmir reikningar 

félagsaðila — þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á undirskipuðum gagnkvæmum reikningum félagsaðila sem 

uppfylla viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 

R0050/C0050 Undirskipaðir gagn-

kvæmir reikningar 

félagsaðila — þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á undirskipuðum gagnkvæmum reikningum félagsaðila sem 

uppfylla viðmiðanirnar fyrir þátt 3. 

R0070/C0010 Umframfjármunir — alls Þetta er heildarfjárhæðin á umframfjármunum sem falla undir ákvæði 2. mgr. 

91. gr. tilskipunar 2009/138/EB. 

R0070/C0020 Umframfjármunir — 

þáttur 1, ótakmarkaður 

Þetta eru umframfjármunirnir sem falla undir ákvæði 2. mgr. 91. gr. tilskipunar 

2009/138/EB og sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir ótakmarkaða liði þáttar 1. 

R0090/C0010 Forgangshlutafé — alls Þetta er heildarfjárhæðin á forgangshlutafé, útgefnu af félaginu, sem uppfyllir að 

fullu viðmiðanirnar fyrir takmarkaðan þátt 1, þátt 2 eða liði þáttar 3. 

R0090/C0030 Forgangshlutafé —  

þáttur 1, takmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á forgangshlutafénu, útgefnu af félaginu, sem uppfyllir 

viðmiðanirnar fyrir takmarkaðan þátt 1. 

R0090/C0040 Forgangshlutafé —  

þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á forgangshlutafénu, útgefnu af félaginu, sem uppfyllir 

viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 

R0090/C0050 Forgangshlutafé —  

þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á forgangshlutafénu, útgefnu af félaginu, sem uppfyllir 

viðmiðanirnar fyrir þátt 3. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0110/C0010 Yfirverðsreikningur 

hlutafjár sem tengist 

forgangshlutafé — alls 

Yfirverðsreikningur hlutafjár alls, sem tengist forgangshlutafé félagsins, sem 

uppfyllir að fullu viðmiðanirnar fyrir takmarkaðan þátt 1, þátt 2 eða liði þáttar 3. 

R0110/C0030 Yfirverðsreikningur 

hlutafjár sem tengist 

forgangshlutafé —  

þáttur 1, takmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á yfirverðsreikningi hlutafjár, sem tengist forgangshlutafé sem 

uppfyllir viðmiðanirnar fyrir takmarkaða liði þáttar 1 vegna þess hún tengist 

forgangshlutafé sem meðhöndlað er sem takmarkaðir liðir þáttar 1. 

R0110/C0040 Yfirverðsreikningur 

hlutafjár sem tengist 

forgangshlutafé — þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á yfirverðsreikningi hlutafjár, sem tengist forgangshlutafé sem 

uppfyllir viðmiðanirnar fyrir þátt 2 vegna þess hún tengist forgangshlutafé sem 

meðhöndlað er sem þáttur 2. 

R0110/C0050 Yfirverðsreikningur 

hlutafjár sem tengist 

forgangshlutafé — þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á yfirverðsreikningi hlutafjár, sem tengist forgangshlutafé sem 

uppfyllir viðmiðanirnar fyrir þátt 3 vegna þess hún tengist forgangshlutafé sem 

meðhöndlað er sem þáttur 3. 

R0130/C0010 Afstemmingarvarasjóður 

— alls 

Afstemmingarvarasjóðurinn alls samsvarar varasjóðum (þ.e. óráðstöfuðu eigin 

fé), að frádregnum leiðréttingum (sjóðum sem haldið er aðgreindum). Hann stafar 

aðallega af mismuninum á milli reikningsskilamats og mats samkvæmt 75. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB. 

R0130/C0020 Afstemmingarvarasjóður 

— þáttur 1, ótakmarkaður 

Afstemmingarvarasjóðurinn samsvarar varasjóðum (þ.e. óráðstöfuðu eigin fé), að 

frádregnum leiðréttingum (sjóðum sem haldið er aðgreindum). Hann stafar 

aðallega af mismuninum á milli reikningsskilamats og mats samkvæmt tilskipun 

2009/138/EB. 

R0140/C0010 Víkjandi skuldir — alls Þetta er heildarfjárhæðin á víkjandi skuldum, útgefnum af félaginu. 

R0140/C0030 Víkjandi skuldir — þáttur 

1, takmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á víkjandi skuldum, útgefnum af félaginu, sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir takmarkaða liði þáttar 1. 

R0140/C0040 Víkjandi skuldir — 

þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á víkjandi skuldum, útgefnum af félaginu, sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 

R0140/C0050 Víkjandi skuldir — 

þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á víkjandi skuldum, útgefnum af félaginu, sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir þátt 3. 

R0160/C0010 Fjárhæð jöfn virðinu á 

hreinni frestaðri 

skattinneign — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á hreinni frestaðri skattinneign félagsins. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0160/C0050 Fjárhæð jöfn virðinu á 

hreinni frestaðri 

skattinneign — þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á hreinni frestaðri skattinneign félagsins, sem uppfyllir 

flokkunarviðmiðanirnar fyrir þátt 3. 

R0180/C0010 Aðrir gjaldþolsliðir sem 

eftirlitsyfirvaldið 

samþykkti sem kjarna-

gjaldþol og ekki eru 

tilgreindir að ofan 

Þetta eru kjarnagjaldþolsliðirnir alls, sem ekki eru tilgreindir að ofan og sem 

fengu samþykki eftirlitsyfirvalds. 

R0180/C0020 Aðrir gjaldþolsliðir sem 

eftirlitsyfirvaldið 

samþykkti sem kjarna-

gjaldþol og ekki eru 

tilgreindir að ofan — 

þáttur 1, ótakmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á kjarnagjaldþolsliðunum sem ekki eru tilgreindir að ofan og 

uppfylla viðmiðanirnar fyrir ótakmörkuðum þætti 1 og sem fengu samþykki 

eftirlitsyfirvalds. 

R0180/C0030 Aðrir gjaldþolsliðir sem 

eftirlitsyfirvaldið 

samþykkti sem kjarna-

gjaldþol og ekki eru 

tilgreindir að ofan — 

þáttur 1, takmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á kjarnagjaldþolsliðunum sem ekki eru tilgreindir að ofan og 

uppfylla viðmiðanirnar fyrir takmarkaða liði þáttar 1 og sem fengu samþykki 

eftirlitsyfirvalds. 

R0180/C0040 Aðrir gjaldþolsliðir sem 

eftirlitsyfirvaldið 

samþykkti sem kjarna-

gjaldþol og ekki eru 

tilgreindir að ofan — 

þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á kjarnagjaldþolsliðunum sem ekki eru tilgreindir að ofan, sem 

uppfylla viðmiðanirnar fyrir þátt 2 og fengu samþykki eftirlitsyfirvalds. 

R0180/C0050 Aðrir gjaldþolsliðir sem 

eftirlitsyfirvaldið 

samþykkti sem kjarna-

gjaldþol og ekki eru 

tilgreindir að ofan — 

þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á kjarnagjaldþolsliðunum sem ekki eru tilgreindir að ofan, sem 

uppfylla viðmiðanirnar fyrir þátt 3 og fengu samþykki eftirlitsyfirvalds. 

Gjaldþol frá reikningsskilunum sem ætti ekki að vera hluti af afstemmingarvarasjóðnum og uppfyllir ekki viðmiðin til 

að flokkast sem gjaldþol samkvæmt Gjaldþolsáætlun II 

R0220/C0010 Gjaldþol frá reikningsskil-

unum sem á ekki að vera 

hluti af afstemmingar-

varasjóðnum og uppfyllir 

ekki viðmiðin til að 

flokkast sem gjaldþol 

samkvæmt Gjaldþols-

áætlun II — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á gjaldþolsliðum frá reikningsskilum sem ekki eru hluti 

af afstemmingarvarasjóðnum og uppfylla ekki viðmiðin til að flokkast sem 

gjaldþol samkvæmt Gjaldþolsáætlun II. 

Þessir gjaldþolsliðir eru annað hvort: 

i)  Liðir sem birtir eru í skránum yfir gjaldþolsliði, en uppfylla ekki flokkunar-

viðmiðanirnar eða umbreytingarákvæðin, eða 

ii)  liðir sem ætlað er að vera í hlutverki gjaldþols sem ekki eru í skránni yfir 

gjaldþolsliði og hafa ekki verið samþykktir af eftirlitsyfirvaldinu, og eru ekki 

birtir í efnahagsreikningnum sem skuldir. 

Víkjandi skuldir sem ekki teljast til kjarnagjaldþols skulu ekki birtar hér, heldur í 

efnahagsreikningnum (sniðmát S.02.01) sem víkjandi skuldir sem ekki teljast til 

kjarnagjaldþols. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

Frádrættir 

R0230/C0010 Frádráttur vegna 

hlutdeilda í fjármála- og 

lánastofnunum — alls 

Þetta er heildarfrádrátturinn vegna hlutdeilda í fjármála- og lánastofnunum, í 

samræmi við 68. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 

R0230/C0020 Frádráttur vegna 

hlutdeilda í fjármála- og 

lánastofnunum — þáttur 1, 

ótakmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á frádrættinum vegna hlutdeilda í fjármála- og lánastofnunum 

sem dregnar eru frá ótakmörkuðum þætti 1, í samræmi við 68. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2015/35. 

R0230/C0030 Frádráttur vegna 

hlutdeilda í fjármála- og 

lánastofnunum — þáttur 1, 

takmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á frádrættinum vegna hlutdeilda í fjármála- og lánastofnunum 

sem dregnar eru frá takmörkuðum þætti 1, í samræmi við 68. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2015/35. 

R0230/C0040 Frádráttur vegna 

hlutdeilda í fjármála- og 

lánastofnunum — þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á frádrættinum vegna hlutdeilda í fjármála- og lánastofnunum 

sem dregnar eru frá þætti 2, í samræmi við 68. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 

2015/35. 

Heildarkjarnagjaldþol eftir frádrætti 

R0290/C0010 Heildarkjarnagjaldþol eftir 

frádrætti 

Þetta er heildarfjárhæðin á kjarnagjaldþolsliðum eftir frádrætti. 

R0290/C0020 Heildarkjarnagjaldþol eftir 

frádrætti — þáttur 1, 

ótakmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á kjarnagjaldþolsliðunum eftir frádrætti, sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir ótakmarkaða liði þáttar 1. 

R0290/C0030 Heildarkjarnagjaldþol eftir 

frádrætti — þáttur 1, 

takmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á kjarnagjaldþolsliðunum eftir leiðréttingar, sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir takmarkaða liði þáttar 1. 

R0290/C0040 Heildarkjarnagjaldþol eftir 

frádrætti — þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á kjarnagjaldþolsliðunum eftir leiðréttingar, sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 

R0290/C0050 Heildarkjarnagjaldþol eftir 

frádrætti — þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á kjarnagjaldþolsliðunum eftir leiðréttingar, sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir þátt 3. 

Stuðningsgjaldþol 

R0300/C0010 Ógreitt og óinnheimt 

almennt hlutafé, innkallan-

legt þegar krafist er — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á útgefnu almennu hlutafé sem ekki hefur verið 

innkallað eða greitt upp, en sem er innkallanlegt þegar krafist er. 

R0300/C0040 Ógreitt og óinnheimt 

almennt hlutafé, innkallan-

legt þegar krafist er — 

þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á útgefnu almennu hlutafé sem ekki hefur verið innkallað eða 

greitt upp, en sem er innkallanlegt þegar krafist er og uppfyllir viðmiðanirnar 

fyrir þátt 2. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0310/C0010 Ógreitt og óinnheimt 

stofnfé, framlög 

félagsaðila eða jafngildi 

kjarnagjaldþolsliðurinn 

fyrir gagnkvæm félög og 

félög hliðstæðrar gerðar, 

innkallanleg þegar krafist 

er — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á stofnfé, framlögum félagsaðila eða jafngilda kjarna-

gjaldþolsliðnum fyrir gagnkvæm félög og félög hliðstæðrar gerðar sem ekki hefur 

verið innkallað eða greitt upp, en sem eru innkallanleg þegar krafist er 

R0310/C0040 Ógreitt og óinnheimt 

stofnfé, framlög 

félagsaðila eða jafngildi 

kjarnagjaldþolsliðurinn 

fyrir gagnkvæm félög og 

félög hliðstæðrar gerðar, 

innkallanleg þegar krafist 

er — þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á stofnfé, framlögum félagsaðila eða jafngilda kjarna-

gjaldþolsliðnum fyrir gagnkvæm félög og félög hliðstæðrar gerðar sem ekki hefur 

verið innkallað eða greitt upp, en sem eru innkallanleg þegar krafist er og 

uppfyllir viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 

R0320/C0010 Ógreitt og óinnheimt 

forgangshlutafé, innkall-

anlegt þegar krafist er — 

alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á forgangshlutafé sem ekki hefur verið innkallað eða 

greitt upp, en sem er innkallanlegt þegar krafist er. 

R0320/C0040 Ógreitt og óinnheimt 

forgangshlutafé, innkall-

anlegt þegar krafist er — 

þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á forgangshlutafé sem ekki hefur verið innkallað eða greitt upp, 

en sem er innkallanlegt þegar krafist er, sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 

R0320/C0050 Ógreitt og óinnheimt 

forgangshlutafé, innkall-

anlegt þegar krafist er — 

þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á forgangshlutafé sem ekki hefur verið innkallað eða greitt upp, 

en sem er innkallanlegt þegar krafist er, sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir þátt 3. 

R0330/C0010 Lagalega bindandi 

skuldbinding um að skrá 

og greiða fyrir víkjandi 

skuldir þegar krafist er — 

alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á lagalega bindandi skuldbindingum um að skrá og 

greiða fyrir víkjandi skuldir þegar krafist er. 

R0330/C0040 Lagalega bindandi 

skuldbinding um að skrá 

og greiða fyrir víkjandi 

skuldir þegar krafist er — 

þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á lagalega bindandi skuldbindingum um að skrá og greiða fyrir 

víkjandi skuldir þegar krafist er, sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 

R0330/C0050 Lagalega bindandi 

skuldbinding um að skrá 

og greiða fyrir víkjandi 

skuldir þegar krafist er — 

þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á lagalega bindandi skuldbindingum um að skrá og greiða fyrir 

víkjandi skuldir þegar krafist er, sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir þátt 3. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0340/C0010 Bankaábyrgðir og 

tryggingar skv. 2. mgr. 

96. gr. tilskipunar 

2009/138/EB — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á bankaábyrgðum og tryggingum sem óháður fjár-

vörsluaðili heldur í sjóði í þágu vátryggingalánardrottna og veittar eru af 

lánastofnunum með starfsleyfi í samræmi við tilskipun 2006/48/EB. 

R0340/C0040 Bankaábyrgðir og 

tryggingar skv. 2. mgr. 

96. gr. tilskipunar 

2009/138/EB — þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á bankaábyrgðum og tryggingum sem óháður fjárvörsluaðili 

heldur í sjóði í þágu vátryggingalánardrottna og veittar eru af lánastofnunum með 

starfsleyfi í samræmi við tilskipun 2006/48/EB, sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir 

þátt 2. 

R0350/C0010 Bankaábyrgðir og 

tryggingar, aðrar en 

skv. 2. mgr. 96. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB 

— alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á bankaábyrgðum og tryggingum sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir þátt 2 eða þátt 3, aðrar en þær sem óháður fjárvörsluaðili 

heldur í sjóði í þágu vátryggingalánardrottna og veittar eru af lánastofnunum með 

starfsleyfi í samræmi við tilskipun 2006/48/EB. 

R0350/C0040 Bankaábyrgðir og tryggin-

gar, aðrar en skv. 2. mgr. 

96. gr. tilskipunar 

2009/138/EB — þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á bankaábyrgðum og tryggingum sem uppfylla viðmiðanirnar 

fyrir þátt 2, aðrar en þær sem óháður fjárvörsluaðili heldur í sjóði í þágu 

vátryggingalánardrottna og veittar eru af lánastofnunum með starfsleyfi í 

samræmi við tilskipun 2006/48/EB. 

R0350/C0050 Bankaábyrgðir og tryggin-

gar, aðrar en skv. 2. mgr. 

96. gr. tilskipunar 

2009/138/EB — þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á bankaábyrgðum og tryggingum sem uppfylla viðmiðanirnar 

fyrir þátt 3, aðrar en þær sem óháður fjárvörsluaðili heldur í sjóði í þágu 

vátryggingalánardrottna og veittar eru af lánastofnunum með starfsleyfi í 

samræmi við tilskipun 2006/48/EB. 

R0360/C0010 Viðbótariðgjald 

félagsaðila samkvæmt 

fyrstu undirgrein 3. mgr. 

96. gr. tilskipunar 

2009/138/EB — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á sérhverjum framtíðarkröfum sem gagnkvæm félög og 

félög hliðstæðrar gerðar skipaeigenda með breytileg framlög, sem eingöngu 

vátryggja fyrir áhættu sem skráð er í flokka 6, 12 og 17 í A hluta I. viðauka, geta 

átt á félagsaðila sína með því að kalla eftir viðbótarframlögum, innan næstu  

12 mánaða. 

R0360/C0040 Viðbótariðgjald 

félagsaðila samkvæmt 

fyrstu undirgrein 3. mgr. 

96. gr. tilskipunar 

2009/138/EB — þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á sérhverjum framtíðarkröfum sem gagnkvæm félög og félög 

hliðstæðrar gerðar skipaeigenda með breytileg framlög, sem eingöngu vátryggja 

fyrir áhættu sem skráð er í flokka 6, 12 og 17 í A hluta I. viðauka, geta átt á 

félagsaðila sína með því að kalla eftir viðbótarframlögum, innan næstu  

12 mánaða. 

R0370/C0010 Viðbótariðgjald 

félagsaðila — annað en 

samkvæmt fyrstu 

undirgrein 3. mgr. 96. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB 

Þetta er heildarfjárhæðin á sérhverjum framtíðarkröfum sem gagnkvæm félög og 

félög hliðstæðrar gerðar með breytileg framlög geta átt á félagsaðila sína með því 

að kalla eftir viðbótarframlögum, innan næstu 12 mánaða, öðrum en þeim sem 

lýst er í fyrstu undirgrein 3. mgr. 96. gr. tilskipunar 2009/138/EB. 

R0370/C0040 Viðbótariðgjald 

félagsaðila — annað en 

samkvæmt fyrstu undir-

grein 3. mgr. 96. gr. til-

skipunar 2009/138/EB — 

þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á sérhverjum framtíðarkröfum sem gagnkvæm félög og félög 

hliðstæðrar gerðar með breytileg framlög geta átt á félagsaðila sína með því að 

kalla eftir viðbótarframlögum, innan næstu 12 mánaða, öðrum en þeim sem lýst 

er í fyrstu undirgrein 3. mgr. 96. gr. tilskipunar 2009/138/EB, sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0370/C0050 Viðbótariðgjald 

félagsaðila — annað en 

samkvæmt fyrstu undir-

grein 3. mgr. 96. gr. til-

skipunar 2009/138/EB — 

þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á sérhverjum framtíðarkröfum sem gagnkvæm félög og félög 

hliðstæðrar gerðar með breytileg framlög geta átt á félagsaðila sína með því að 

kalla eftir viðbótarframlögum, innan næstu 12 mánaða, öðrum en þeim sem lýst 

er í fyrstu undirgrein 3. mgr. 96. gr. rammatilskipunar 2009/138/EB, sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir þátt 3. 

R0390/C0010 Annað stuðningsgjaldþol 

— alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á öðru stuðningsgjaldþoli. 

R0390/C0040 Annað stuðningsgjaldþol 

— þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á öðru stuðningsgjaldþoli sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir 

þátt 2. 

R0390/C0050 Annað stuðningsgjaldþol 

— þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á öðru stuðningsgjaldþoli sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir 

þátt 3. 

R0400/C0010 Heildarstuðningsgjaldþol Þetta er heildarfjárhæðin á stuðningsgjaldþolsliðum. 

R0400/C0040 Heildarstuðningsgjaldþol 

— þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á stuðningsgjaldþolsliðum sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir 

þátt 2. 

R0400/C0050 Heildarstuðningsgjaldþol 

— þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á stuðningsgjaldþolsliðum sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir 

þátt 3. 

Hæft gjaldþol og til ráðstöfunar 

R0500/C0010 Gjaldþol alls, sem er til 

ráðstöfunar til að uppfylla 

gjaldþolskröfuna (SCR) 

Þetta er samtalan á öllum kjarnagjaldþolsliðum og stuðningsgjaldþolsliðum, sem 

uppfylla viðmiðanir þáttar 1, þáttar 2 og þáttar 3 og eru þess vegna til ráðstöfunar 

til að uppfylla gjaldþolskröfuna. 

R0500/C0020 Gjaldþol alls, sem er til 

ráðstöfunar til að uppfylla 

gjaldþolskröfuna — þáttur 

1, ótakmarkaður 

Þetta er samtalan á öllum kjarnagjaldþolsliðum sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir 

að vera teknir með í ótakmarkaða liði þáttar 1 og eru þess vegna til ráðstöfunar til 

að uppfylla gjaldþolskröfuna. 

R0500/C0030 Gjaldþol alls, sem er til 

ráðstöfunar til að uppfylla 

gjaldþolskröfuna — þáttur 

1, takmarkaður 

Þetta er samtalan á öllum kjarnagjaldþolsliðum sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir 

að vera teknir með í takmarkaða liði þáttar 1 og eru þess vegna til ráðstöfunar til 

að uppfylla gjaldþolskröfuna. 

R0500/C0040 Gjaldþol alls, sem er til 

ráðstöfunar til að uppfylla 

gjaldþolskröfuna — 

þáttur 2 

Þetta er samtalan á öllum kjarnagjaldþolsliðum, eftir leiðréttingar, og 

stuðningsgjaldþolsliðum sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir að vera teknir með í 

þátt 2 og eru þess vegna til ráðstöfunar til að uppfylla gjaldþolskröfuna. 

R0500/C0050 Gjaldþol alls, sem er til 

ráðstöfunar til að uppfylla 

gjaldþolskröfuna — 

þáttur 3 

Þetta er samtalan á öllum kjarnagjaldþolsliðum, eftir leiðréttingar, og 

stuðningsgjaldþolsliðum sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir að vera teknir með í 

þátt 3 og eru þess vegna til ráðstöfunar til að uppfylla gjaldþolskröfuna. 

R0510/C0010 Gjaldþol alls, sem er til 

ráðstöfunar til að uppfylla 

kröfuna um lágmarks-

fjármagn (MCR) 

Þetta er samtalan á öllum kjarnagjaldþolsliðum, eftir leiðréttingar, sem uppfylla 

viðmiðanir þáttar 1 og þáttar 2 og eru þess vegna til ráðstöfunar til að uppfylla 

gjaldþolskröfuna. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0510/C0020 Gjaldþol alls, sem er til 

ráðstöfunar til að uppfylla 

kröfuna um lágmarksfjár-

magn — þáttur 1, ótak-

markaður 

Þetta er samtalan á öllum kjarnagjaldþolsliðum, eftir leiðréttingar, sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir að vera teknir með í ótakmarkaða liði þáttar 1 og eru þess 

vegna til ráðstöfunar til að uppfylla kröfuna um lágmarksfjármagn. 

R0510/C0030 Gjaldþol alls, sem er til 

ráðstöfunar til að uppfylla 

kröfuna um lágmarksfjár-

magn — þáttur 1, tak-

markaður 

Þetta er samtalan á öllum kjarnagjaldþolsliðum, eftir leiðréttingar, sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir að vera teknir með í takmarkaða liði þáttar 1 og eru þess 

vegna til ráðstöfunar til að uppfylla kröfuna um lágmarksfjármagn. 

R0510/C0040 Gjaldþol alls, sem er til 

ráðstöfunar til að uppfylla 

kröfuna um lágmarksfjár-

magn — þáttur 2 

Þetta er samtalan á öllum kjarnagjaldþolsliðum, eftir leiðréttingar, sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir að vera teknir með í þátt 2 og eru þess vegna til ráðstöfunar til 

að uppfylla kröfuna um lágmarksfjármagn. 

R0540/C0010 Hæft gjaldþol alls til að 

uppfylla gjaldþolskröfuna 

(SCR) 

Þetta er heildarfjárhæðin á hæfu gjaldþoli, sem er til ráðstöfunar til að mæta 

gjaldþolskröfunni („SCR“). 

R0540/C0020 Hæft gjaldþol alls til að 

uppfylla gjaldþolskröfuna 

— þáttur 1, ótakmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á ótakmörkuðum gjaldþolsliðum þáttar 1 sem eru hæfir til að 

uppfylla gjaldþolskröfuna. 

R0540/C0030 Hæft gjaldþol alls til að 

uppfylla gjaldþolskröfuna 

— þáttur 1, takmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á takmörkuðum gjaldþolsliðum þáttar 1 sem eru hæfir til að 

uppfylla gjaldþolskröfuna. 

R0540/C0040 Hæft gjaldþol alls til að 

uppfylla gjaldþolskröfuna 

— þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á gjaldþolsliðum þáttar 2 sem eru hæfir til að uppfylla 

gjaldþolskröfuna. 

R0540/C0050 Hæft gjaldþol alls til að 

uppfylla gjaldþolskröfuna 

— þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á gjaldþolsliðum þáttar 3 sem eru hæfir til að uppfylla 

gjaldþolskröfuna. 

R0550/C0010 Hæft gjaldþol alls til að 

uppfylla kröfuna um 

lágmarksfjármagn (MCR) 

Þetta er heildarfjárhæðin á gjaldþolsliðum sem eru hæfir til að uppfylla kröfuna 

um lágmarksfjármagn. 

R0550/C0020 Hæft gjaldþol alls til að 

uppfylla kröfuna um 

lágmarksfjármagn — 

þáttur 1, ótakmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á ótakmörkuðum gjaldþolsliðum þáttar 1 sem eru hæfir til að 

uppfylla kröfuna um lágmarksfjármagn. 

R0550/C0030 Hæft gjaldþol alls til að 

uppfylla kröfuna um 

lágmarksfjármagn — 

þáttur 1, takmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á takmörkuðum gjaldþolsliðum þáttar 1 sem eru hæfir til að 

uppfylla kröfuna um lágmarksfjármagn. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0550/C0040 Hæft gjaldþol alls til að 

uppfylla kröfuna um 

lágmarksfjármagn — 

þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á gjaldþolsliðum þáttar 2 sem eru hæfir til að uppfylla kröfuna 

um lágmarksfjármagn. 

R0580/C0010 Gjaldþolskrafa Þetta er heildargjaldþolskrafa félagsins alls og skal samsvara gjaldþolskröfunni 

sem birt er í viðkomandi sniðmáti fyrir gjaldþolskröfu. 

R0600/C0010 Krafa um lágmarksfjár-

magn (MCR) 

Þetta er krafa um lágmarksfjármagn félagsins og skal samsvara heildarkröfunni 

um lágmarksfjármagn sem birt er í viðkomandi sniðmáti fyrir kröfu um 

lágmarksfjármagn. 

R0620/C0010 Hlutfall á milli hæfs 

gjaldþols á móti 

gjaldþolskröfu 

Þetta er gjaldþolshlutfallið, reiknað út sem hæft gjaldþol alls til að uppfylla 

gjaldþolskröfuna deilt með fjárhæð gjaldþolskröfunnar. 

R0640/C0060 Hlutfall á milli hæfs 

gjaldþols á móti kröfu um 

lágmarksfjármagn 

Þetta er hlutfallið á kröfu um lágmarksfjármagn, reiknað út sem hæft gjaldþol alls 

til að uppfylla kröfuna um lágmarksfjármagn deilt með fjárhæð kröfunnar um 

lágmarksfjármagn. 

Afstemmingarvarasjóður 

R0700/C0060 Eignir umfram skuldir Þetta eru eignir umfram skuldir eins og birtar eru í efnahagsreikningi Gjald-

þolsáætlunar 2. 

R0710/C0060 Eigin hlutabréf (í beinni 

og óbeinni eigu) 

Þetta er fjárhæðin á eigin hlutabréfum bæði í beinni og óbeinni eigu félagsins. 

R0720/C0060 Fyrirsjáanlegar 

arðgreiðslur, úthlutanir og 

gjöld 

Þetta er arðgreiðslur, úthlutanir og gjöld sem félagið sér fyrir. 

R0730/C0060 Aðrir kjarnagjaldþolsliðir Þetta eru kjarnagjaldþolsliðirnir í i.–v. liðum a-liðar 69. gr., a-lið 72. gr. og a-lið 

76. gr., sem og þeir kjarnagjaldþolsliðir sem eftirlitsyfirvaldið hefur samþykkt í 

samræmi við 79. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. 

R0740/C0060 Aðlaganir fyrir tak-

markaða gjaldþolsliði að 

því er varðar eignasöfn, 

aðlöguð vegna samræ-

mingar og varða sjóði 

Þetta er heildarfjárhæðin á leiðréttingunni á afstemmingarvarasjóðnum vegna 

takmarkaðra gjaldþolsliða að því er varðar varða sjóði og samræmd eignasöfn. 

R0760/C0060 Afstemmingarvarasjóður 

— alls 

Þetta er afstemmingarvarasjóður félagsins, fyrir frádrátt vegna hlutdeilda í öðrum 

fjármálageira eins og fjallað er um í 68. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 

2015/35. 

R0770/C0060 Væntur hagnaður inni-

falinn í framtíðariðgjöl-

dum (EPIFP) — líft-

ryggingastarfsemi 

Afstemmingarvarasjóðurinn inniheldur fjárhæð fyrir eignir umfram skuldir sem 

samsvarar vænta hagnaðinum af framtíðariðgjöldum (EPIFP). Þessi reitur stendur 

fyrir þá fjárhæð er varðar líftryggingastarfsemi félagsins. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0780/C0060 Væntur hagnaður inni-

falinn í framtíðariðgjö-

ldum (EPIFP) — skaða-

tryggingastarfsemi 

Afstemmingarvarasjóðurinn inniheldur fjárhæð fyrir eignir umfram skuldir sem 

samsvarar vænta hagnaðinum af framtíðariðgjöldum (EPIFP). Þessi reitur stendur 

fyrir þá fjárhæð er varðar skaðatryggingastarfsemi félagsins. 

R0790/C0060 Væntur heildarhagnaður 

innifalinn í framtíða-

riðgjöldum (EPIFP) 

Þetta er heildarfjárhæðin, reiknuð út sem væntur hagnaður innifalinn í framtíða-

riðgjöldum. 

S.25.01. — Gjaldþolskrafa — fyrir félög sem nota staðalregluna 

Almennar athugasemdir: 

Þessi þáttur varðar árlega birtingu upplýsinga fyrir einstakar einingar. 

 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0010–R0050/ 

C0110 

Verg gjaldþolskrafa Fjárhæð vergu gjaldþolskröfunnar fyrir hverja áhættueiningu, eins og reiknuð er 

út með því að nota staðalregluna. 

Mismunurinn á milli hreinu og vergu gjaldþolskröfunnar að teknu tilliti til 

valkvæðra framtíðarágóðahlutdeilda samkvæmt 205. gr. framseldrar reglugerðar 

(ESB) 2015/35. 

Í þessari fjárhæð skal að fullu tekið tillit til fjölþættingaráhrifa samkvæmt 304. gr. 

tilskipunar 2009/138/ESB, eftir atvikum. 

Þessir reitir ná yfir úthlutunina á leiðréttingunni vegna samantektarinnar á ígildi 

gjaldþolskröfunnar fyrir varða sjóði/samræmd eignasöfn á einingastigi. 

R0060/C0110 Verg gjaldþolskrafa — 

fjölþætting 

Fjárhæð fjölþættingaráhrifanna á milli grunngjaldþolskröfu vergra áhættueininga 

vegna beitingarinnar á fylgnifylkinu sem skilgreint er í IV. viðauka tilskipunar 

2009/138/ESB. 

Þessa fjárhæð ætti að birta sem neikvætt virði. 

R0070/C0110 Verg gjaldþolskrafa — 

áhætta af óefnislegum 

eignum 

Valkvæðar framtíðarágóðahlutdeildir samkvæmt 205. gr. framseldrar reglugerðar 

(ESB) 2015/35 fyrir áhættu af óefnislegum eignum er núll samkvæmt staðalreglu. 

R0100/C0110 Verg gjaldþolskrafa — 

grunngjaldþolskrafa 

Fjárhæð grunngjaldþolskröfunnar, áður en tekið er tillit til valkvæðra fram-

tíðarágóðahlutdeilda samkvæmt 205. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35, 

eins og reiknuð er út með því að nota staðalregluna. 

Í þessari fjárhæð skal að fullu tekið tillit til fjölþættingaráhrifa samkvæmt 304. gr. 

tilskipunar 2009/138/ESB. 

Þessi reitur nær yfir úthlutunina á leiðréttingunni vegna samantektarinnar á ígildi 

gjaldþolskröfunnar fyrir varða sjóði/samræmd eignasöfn á einingastigi. 

Þessa fjárhæð skal reikna út sem samtölu vergu gjaldþolskrafnanna fyrir hverja 

áhættueiningu innan staðalreglunnar, þ.m.t. leiðréttingu fyrir fjölþættingaráhrifum 

innan staðalreglunnar. 

R0030/C0080 Eigin stiki vátryggingafé-

lags — líftryggingaáhætta 

Hér er tilgreint hvaða eigin stikar vátryggingafélags hafa verið notaðir í hverri 

áhættueiningu. Einn valkostanna í eftirfarandi tæmandi skrá ætti að vera notaður: 

— Aukning í fjárhæðinni vegna lífeyrisbóta. 

— Ekkert 



21.11.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 94/103 

 

2
1

.1
1

.2
0
1

9
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

N
r. 9

4
/1

0
3
 

 

 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0040/C0080 Eigin stiki vátryggingafé-

lags — heilsutrygginga-

áhætta 

Hér er tilgreint hvaða eigin stikar vátryggingafélags hafa verið notaðir í hverri 

áhættueiningu. Að minnsta kosti einn valkostanna í eftirfarandi tæmandi skrá skal 

notaður: 

— Aukning í fjárhæðinni vegna lífeyrisbóta. 

— Staðalfrávik fyrir iðgjaldaáhættu heilsutryggingar, sem starfrækt er á 

svipuðum tæknilegum grunni og skaðatrygging, sem um getur í 12. þætti,  

V. kafla, I. bálki framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 

— Staðalfrávik fyrir verga iðgjaldaáhættu heilsutryggingar, sem starfrækt er á 

svipuðum tæknilegum grunni og skaðatrygging, sem um getur í 12. þætti,  

V. kafla, I. bálki framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 

— Leiðréttingarstuðull fyrir óhlutfallslega endurtryggingu 

— Staðalfrávik fyrir sjóðsáhættu heilsutryggingar, sem starfrækt er á svipuðum 

tæknilegum grunni og skaðatrygging, sem um getur í 12. þætti, V. kafla,  

I. bálki framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 

— Ekkert 

Ef fleiri en einn eigin stiki er notaður, skulu þeir tilgreindir aðgreindir með 

kommu. 

R0050/C0080 Eigin stiki vátryggingafé-

lags — skaðatrygginga-

áhætta 

Hér er tilgreint hvaða eigin stikar vátryggingafélags hafa verið notaðir í hverri 

áhættueiningu. Að minnsta kosti einn valkostanna í eftirfarandi tæmandi skrá ætti 

að vera notaður: 

— Staðalfrávik fyrir iðgjaldaáhættu skaðatryggingar 

— Staðalfrávik fyrir verga iðgjaldaáhættu skaðatryggingar 

— Leiðréttingarstuðull fyrir óhlutfallslega endurtryggingu 

— Staðalfrávik fyrir sjóðsáhættu skaðatryggingar 

— Ekkert 

R0010, R0030, 

R0040, R0050/ 

C0090 

Einfaldanir Hér eru tilgreindar áhættuundireiningarnar fyrir hverja áhættueiningu þar sem 

einfölduð reikningsaðferð hefur verið notuð. 

Ef einfölduð reikningsaðferð hefur verið notuð fyrir fleiri en eina áhættu-

undireiningu innan einnar áhættueiningar, skal tilgreina þær aðskildar með 

kommu. 

Útreikningur á gjaldþolskröfu 

R0130/C0100 Rekstraráhætta Fjárhæð gjaldþolskröfunnar fyrir rekstraráhættueiningu, eins og reiknuð er út með 

því að nota staðalregluna. 

R0140/C0100 Tapgleypni vátrygg-

ingaskuldar 

Fjárhæð leiðréttingarinnar fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar, reiknuð út 

samkvæmt staðalreglunni. Þessa fjárhæð ætti að birta sem neikvætt virði. 

R0150/C0100 Tapgleypni frestaðs skatts Fjárhæð leiðréttingarinnar fyrir tapgleypni frestaðs skatts, reiknuð út samkvæmt 

staðalreglunni. 

Þessa fjárhæð ætti að birta sem neikvætt virði. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0160/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir 

starfsemi sem starfrækt er 

í samræmi við 4. gr. 

tilskipunar 2003/41/EB 

Fjárhæð gjaldþolskröfunnar, reiknuð út samkvæmt reglunum í 17. gr. tilskipunar 

2003/41/EB, fyrir varða sjóði er tengjast starfrækslu lífeyris samkvæmt 4. gr. 

tilskipun 2003/41/EB sem umbreytingarráðstöfunum er beitt á. Þennan lið á 

eingöngu að birta á umbreytingartímabilinu. 

R0200/C0100 Gjaldþolskrafa að 

undanskildu 

viðbótargjaldþoli 

Fjárhæð fjölþættrar gjaldþolskröfu alls, fyrir sérhvert viðbótagjaldþol. 

R0210/C0100 Viðbótargjaldþol sem 

þegar hefur verið ákveðið 

Fjárhæð viðbótargjaldþols sem hefur verið ákveðið á viðmiðunardagsetningu 

reikningsskila. Hún inniheldur ekki viðbótargjaldþol sem ákveðið er á milli 

þeirrar dagsetningar og framlagningardagsetningarinnar til eftirlitsyfirvaldsins, né 

nokkuð það sem ákveðið er eftir framlagningardagsetninguna. 

Á umbreytingartímabilinu skal eingöngu birta þennan lið ákveði aðildarríkið það 

vera skyldubundið samkvæmt 2. mgr. 51. gr. tilskipunar 2009/138/EB. Að öðrum 

kosti ætti að skipta fjárhæð viðbótargjaldþolsins á meðal ígildis gjaldþolskröfu 

fyrir áhættueiningarnar. Fyrirfram ætti að gera samkomulag við landsbundna 

eftirlitsyfirvaldið um nákvæma málsmeðferð. 

R0220/C0100 Gjaldþolskrafa Fjárhæð gjaldþolskröfunnar 

Aðrar upplýsingar um gjaldþolskröfu 

R0400/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir 

undireiningu hlutabré-

faáhættu sem byggist á 

líftíma 

Fjárhæð gjaldþolskröfunnar fyrir undireiningu hlutabréfaáhættu sem byggist á 

líftíma. 

R0410/C0100 Heildarfjárhæð á ígildi 

gjaldþolskrafna fyrir 

eftirstæðan hluta 

Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskrafna fyrir eftirstæðan hluta þegar félag er með 

varinn sjóð. 

R0420/C0100 Heildarfjárhæð á ígildi 

gjaldþolskrafna fyrir varða 

sjóði 

Fjárhæð samtölunnar á ígildi gjaldþolskrafna fyrir varða sjóði þegar félag er með 

varinn sjóð (aðra en þá sem tengjast starfsemi sem starfrækt er í samræmi við 

4. gr. tilskipunar 2003/41/EB (umbreytingarráðstafanir)). 

R0430/C0100 Heildarfjárhæð á ígildi 

gjaldþolskrafna fyrir 

eignasöfn, aðlöguð vegna 

samræmingar 

Fjárhæð samtölunnar á ígildi gjaldþolskrafna fyrir öll eignasöfn, aðlöguð vegna 

samræmingar. 

R0440/C0100 Fjölþættingaráhrif 

vegna samtölu ígildis 

gjaldþolskröfu fyrir varinn 

sjóð að því er varðar 

304. gr. 

Fjárhæð leiðréttingarinnar fyrir fjölþættingaráhrif á milli varðra sjóða (RFF) 

samkvæmt 304. gr. tilskipunar 2009/138/EB og eftirstæða hlutans. 

Hún skal vera jöfn mismuninum á milli samtölunnar á ígildi gjaldþolskröfunnar 

fyrir hvern varinn sjóð (RFF)/eignasafn, aðlagað vegna samræmingar (MAP)/ 

eftirstæðan hluta (RP) og heildargjaldþolskröfunnar. 

S.25.02. — Gjaldþolskrafa — fyrir félög sem nota staðalregluna og hlutalíkan 

Almennar athugasemdir: 

Þessi þáttur varðar árlega birtingu upplýsinga fyrir einstakar einingar.  
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Samkomulag um efnisþættina sem birta á skal gert á milli landsbundinna eftirlitsyfirvalda og vátrygginga- og endurtryggingafé-

laga.  

 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010 Einkvæmt númer 

efnisþátta 

Einkvæmt númer hvers efnisþáttar sem samkomulag er um við landsbundið 

eftirlitsyfirvald þeirra til að auðkenna sérstaklega efnisþættina frá líkani þeirra. 

Þetta númer skal alltaf notað með viðeigandi lýsingu efnisþáttar sem birt er fyrir 

hvern lið. Ef hlutalíkanið heimilar sömu skiptingu eftir áhættueiningu eins og sú í 

staðalreglunni skulu eftirfarandi númer efnisþátta notuð: 

— 1 — Markaðsáhætta 

— 2 — Mótaðilaáhætta 

— 3 — Líftryggingaáhætta 

— 4 — Heilsutryggingaáhætta 

— 5 — Skaðatryggingaáhætta 

— 6 — Áhætta af óefnislegri eign 

— 7 — Rekstraráhætta 

— 8 — Tapgleypni (LAC) vátryggingaskuldar (neikvæð fjárhæð) 

— 9 — Tapgleypni frestaðs skatts (neikvæð fjárhæð) 

Ef ekki er hægt að birta áhættueiningar staðalreglunnar skal félag úthluta númeri 

á hvern efnisþátt, sem er ólíkt frá 1 til 7. 

Þetta númer skal alltaf notað með viðeigandi lýsingu efnisþáttar sem birt er fyrir 

hvern lið C0030. Númerum efnisþáttanna skal haldið samkvæmum til lengri tíma. 

C0020 Lýsing efnisþátta Auðkenning, í lausu máli, á hverjum efnisþáttanna sem félagið getur auðkennt. Ef 

mögulegt er skulu þessir efnisþættir samræmdir áhættueiningum staðalreglunnar 

samkvæmt hlutalíkaninu. Hver efnisþáttur skal auðkenndur með því að nota 

sérstaka færslu. Félög skulu auðkenna og tilgreina efnisþættina með samræmdum 

hætti á mismunandi reikningsskilatímabilum, nema einhverjar breytingar hafi 

orðið á eigin líkaninu sem hefur áhrif á flokkana. 

Birta skal tapgleypni vátryggingaskuldar og/eða frestaðs skatts sem ekki eru felld 

inn í efnisþættina sem sérstaka efnisþætti. 

C0030 Útreikningur á 

gjaldþolskröfunni 

Fjárhæð gjaldþolskröfunnar fyrir hvern efnisþátt, án tillits til reikniaðferðarinnar 

(hvort heldur staðalregla eða hlutalíkan), eftir leiðréttinguna fyrir tapgleypni 

vátryggingaskuldar og/eða frestaðs skatts þegar þau eru felld inn í útreikninginn á 

efnisþáttunum. 

Þegar efnisþættirnir tapgleypni vátryggingaskuldar og/eða frestaðs skatts eru 

birtir sem sérstakur efnisþáttur ætti hann að vera fjárhæðin á tapgleypninni (þær 

fjárhæðir ætti að birta sem neikvætt virði). 

Fyrir efnisþætti sem reiknaðir eru út með því að nota staðalregluna stendur þessi 

reitur fyrir vergt ígildi gjaldþolskröfunnar. Fyrir efnisþætti sem reiknaðir eru út 

með því að nota hlutalíkanið stendur þessi reitur fyrir virðið að teknu tilliti 

framtíðar stjórnunaraðgerða sem felldar eru inn í útreikninginn, en ekki þá sem 

meðhöndlaðir eru í líkaninu sem sérstakir þættir. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

  Í þessari fjárhæð skal að fullu tekið tillit til fjölþættingaráhrifa samkvæmt 304. gr. 

tilskipunar 2009/138/ESB, eftir atvikum. 

Þegar við á nær þessi reitur ekki yfir úthlutunina á leiðréttingunni vegna saman-

tektarinnar á ígildi gjaldþolskröfunnar fyrir varða sjóði/samræmd eignasöfn á 

einingastigi. 

C0060 Að teknu tilliti framtíðar 

stjórnunaraðgerða að því 

er varðar vátryggingaskuld 

og/eða frestaðs skatts 

Til að ákvarða hvort framtíðar stjórnunaraðgerðir sem varða tapgleypnina á 

vátryggingaskuld og/eða frestuðum skatti séu felldar inn í útreikninginn skal 

eftirfarandi tæmandi skrá yfir valkosti notuð: 

1 — Framtíðar stjórnunaraðgerðir sem varða tapgleypnina á vátryggingaskuld 

sem felldar eru inn í efnisþáttinn 

2 — Framtíðar stjórnunaraðgerðir sem varða tapgleypnina á frestuðum skatti sem 

felldar eru inn í efnisþáttinn 

3 — Framtíðar stjórnunaraðgerðir sem varða tapgleypnina á vátryggingaskuld og 

frestuðum skatti sem felldar eru inn í efnisþáttinn 

4 — Ekki er tekið tillit til framtíðar stjórnunaraðgerða eða þær felldar inn í 

þáttinn. 

C0070 Fjárhæð sem meðhöndluð 

er í líkaninu 

Fyrir hvern efnisþátt stendur þessi reitur fyrir fjárhæðina sem reiknuð er út 

samkvæmt hlutalíkaninu. Þess vegna ætti fjárhæðin sem reiknuð er út með 

staðalreglunni að vera mismunurinn á milli fjárhæðanna sem birtar eru í C0040 

og C0060. 

C0080 Eigin stiki vátrygginga-

félags 

Fyrir þá efnisþætti sem reiknaðir eru út samkvæmt staðalreglunni þar sem eigin 

stikum vátryggingafélags hefur verið beitt, skal nota einn af eftirfarandi 

valkostum: 

Fyrir líftryggingaáhættu: 

— Aukning í fjárhæðinni vegna lífeyrisbóta 

— Ekkert 

Fyrir heilsutryggingaáhættu: 

— Aukning í fjárhæðinni vegna lífeyrisbóta 

— Staðalfrávik fyrir iðgjaldaáhættu heilsutryggingar, sem starfrækt er á 

svipuðum tæknilegum grunni og skaðatrygging 

— Staðalfrávik fyrir verga iðgjaldaáhættu heilsutryggingar, sem starfrækt er á 

svipuðum tæknilegum grunni og skaðatrygging 

— Leiðréttingarstuðull fyrir óhlutfallslega endurtryggingu 

— Staðalfrávik fyrir sjóðsáhættu heilsutryggingar, sem starfrækt er á svipuðum 

tæknilegum grunni og skaðatrygging 

— Ekkert 

Fyrir skaðatryggingaáhættu: 

— Staðalfrávik fyrir iðgjaldaáhættu skaðatryggingar 

— Staðalfrávik fyrir verga iðgjaldaáhættu skaðatryggingar 

— Leiðréttingarstuðull fyrir óhlutfallslega endurtryggingu 

— Staðalfrávik fyrir sjóðsáhættu skaðatryggingar 

— Ekkert 

Ef fleiri en einn eigin stiki er notaður, skulu þeir tilgreindir aðgreindir með 

kommu. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0090 Einfaldanir Fyrir þá efnisþætti sem reiknaðir eru út samkvæmt staðalreglunni þar sem 

einföldununum hefur verið beitt ætti að tilgreina áhættuundireiningarnar fyrir 

hverja áhættueiningu þar sem einfölduð reikningsaðferð hefur verið notuð. 

Ef einfölduð reikningsaðferð hefur verið notuð fyrir fleiri en eina áhættu-

undireiningu innan einnar áhættueiningar, skal tilgreina þær aðskildar með 

kommu. 

R0110/C0100 Ófjölþættir efnisþættir alls Samtala allra efnisþátta. 

R0060/C0100 Fjölþætting Heildarfjárhæðin á fjölþættingunni meðal efnisþáttana sem birtir eru í C0030. 

Þessi fjárhæð inniheldur ekki fjölþættingaráhrif innan hvers efnisþáttar, sem fella 

skal inn í virðin sem birt eru í C0030. 

Þessa fjárhæð ætti að birta sem neikvætt virði. 

R0160/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir 

starfsemi sem starfrækt er 

í samræmi við 4. gr. 

tilskipunar 2003/41/EB 

Fjárhæð gjaldþolskröfunnar, reiknuð út samkvæmt reglunum í 17. gr. tilskipunar 

2003/41/EB, fyrir varða sjóði er tengjast starfrækslu lífeyris samkvæmt 4. gr. 

tilskipun 2003/41/EB sem umbreytingarráðstöfunum er beitt á. Þennan lið á 

eingöngu að birta á umbreytingartímabilinu. 

R0200/C0100 Gjaldþolskrafa að 

undanskildu 

viðbótargjaldþoli 

Fjárhæð fjölþættrar gjaldþolskröfu alls, fyrir sérhvert viðbótagjaldþol. 

R0210/C0100 Viðbótargjaldþol Fjárhæð viðbótargjaldþols sem hefur verið ákveðið á viðmiðunardagsetningu 

reikningsskila. Hún inniheldur ekki viðbótargjaldþol sem ákveðið er á milli 

þeirrar dagsetningar og framlagningardagsetningarinnar til eftirlitsyfirvaldsins, né 

nokkuð það sem ákveðið er eftir framlagningardagsetninguna. 

Á umbreytingartímabilinu skal eingöngu birta þennan lið ákveði aðildarríkið það 

vera skyldubundið samkvæmt 2. mgr. 51. gr. tilskipunar 2009/138/EB. Að öðrum 

kosti ætti að skipta fjárhæð viðbótargjaldþolsins á meðal ígildis gjaldþolskröfu 

fyrir áhættueiningarnar. Fyrirfram ætti að gera samkomulag við landsbundna 

eftirlitsyfirvaldið um nákvæma málsmeðferð. 

R0220/C0100 Gjaldþolskrafa Heildargjaldþolskrafa að meðtöldu viðbótargjaldþoli. 

Aðrar upplýsingar um gjaldþolskröfu 

R0300/C0100 Fjárhæð/mat á 

heildartapgleypni 

vátryggingaskuldar 

Fjárhæð/mat á heildarleiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar, þ.m.t. 

þeim hluta sem felldur er inn í þættina og hlutann sem birtur er sem einstakur 

efnisþáttur. Þessa fjárhæð skal birta sem neikvæða fjárhæð. 

R0310/C0100 Fjárhæð/mat á tapgleypni 

fyrir frestaðan skatt 

Fjárhæð/mat á heildarleiðréttingunni fyrir tapgleypni frestaðs skatts, þ.m.t. þeim 

hluta sem felldur er inn í þættina og hlutann sem birtur er sem einstakur 

efnisþáttur. Þessa fjárhæð skal birta sem neikvæða fjárhæð. 

R0400/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir 

undireiningu hlutabréfa-

áhættu sem byggist á 

líftíma 

Fjárhæð gjaldþolskröfunnar fyrir undireiningu hlutabréfaáhættu sem byggist á 

líftíma. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0410/C0100 Heildarfjárhæð á ígildi 

gjaldþolskrafna fyrir 

eftirstæðan hluta 

Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskrafna fyrir eftirstæðan hluta þegar félag er með 

varinn sjóð. 

R0420/C0100 Heildarfjárhæð á ígildi 

gjaldþolskrafna fyrir varða 

sjóði 

Fjárhæð samtölunnar á ígildi gjaldþolskrafna fyrir varða sjóði þegar félag er með 

varinn sjóð (aðra en þá sem tengjast starfsemi sem starfrækt er í samræmi við 

4. gr. tilskipunar 2003/41/EB (umbreytingarráðstafanir)). 

R0430/C0100 Heildarfjárhæð á ígildi 

gjaldþolskrafna fyrir 

eignasöfn, aðlöguð vegna 

samræmingar 

Fjárhæð samtölunnar á ígildi gjaldþolskrafna fyrir öll eignasöfn, aðlöguð vegna 

samræmingar. 

Ekki þarf að birta þennan lið þegar gjaldþolskröfuútreikningur er tilgreindur á 

stigi varins sjóðs eða eignasafns, aðlagað vegna samræmingar. 

R0440/C0100 Fjölþættingaráhrif vegna 

samtölu ígildis gjald-

þolskröfu fyrir varinn sjóð 

að því er varðar 304. gr. 

Fjárhæð leiðréttingarinnar fyrir fjölþættingaráhrif á milli varðra sjóða samkvæmt 

304. gr. Gjaldþolsáætlunar II tilskipunar og eftirstæða hlutans. 

Hún skal vera jöfn mismuninum á milli samtölunnar á ígildi gjaldþolskröfunnar 

fyrir hvern varinn sjóð (RFF)/eignasafn, aðlagað vegna samræmingar (MAP)/ 

eftirstæðan hluta (RP) og gjaldþolskröfunnar sem birt er í R0200/C0100. 

S.25.03. — Gjaldþolskrafa — fyrir félög sem nota alhliða líkan 

Almennar athugasemdir: 

Þessi þáttur varðar árlega birtingu upplýsinga fyrir einstakar einingar. 

Samkomulag um efnisþættina sem birta á skal gert á milli landsbundinna eftirlitsyfirvalda og vátrygginga- og endur-

tryggingafélaga. 

 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010 Einkvæmt númer 

efnisþátta 

Einkvæmt númer hvers efnisþáttar alhliða líkans sem samkomulag er um við 

landsbundið eftirlitsyfirvald þeirra til að auðkenna sérstaklega efnisþættina frá 

líkani þeirra. Þetta númer skal alltaf notað með viðeigandi lýsingu efnisþáttar sem 

birt er fyrir hvern lið C0020. 

Númerum efnisþáttanna skal haldið samkvæmum til lengri tíma. 

C0020 Lýsing efnisþátta Auðkenning, í lausu máli, á hverjum efnisþáttanna sem félagið getur auðkennt 

innan alhliða líkansins. Þessir efnisþættir samræmast mögulega ekki nákvæmlega 

áhættunni sem skilgreind er fyrir staðalregluna. Hver efnisþáttur skal auðkenndur 

með því að nota sérstaka færslu. Félög skulu auðkenna og tilgreina efnisþættina 

með samræmdum hætti á mismunandi reikningsskilatímabilum, nema einhverjar 

breytingar hafi orðið á eigin líkani sem hefur áhrif á flokkana. 

Birta skal tapgleypni vátryggingaskuldar og/eða frestaðs skatts sem meðhöndluð 

eru í líkaninu en ekki innan efnisþáttanna sem sérstaka efnisþætti. 



21.11.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 94/109 

 

2
1

.1
1

.2
0
1

9
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

N
r. 9

4
/1

0
9
 

 

 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0030 Útreikningur á 

gjaldþolskröfunni 

Fjárhæð hreinu gjaldþolskröfunnar fyrir hvern efnisþátt, eftir leiðréttingarnar fyrir 

framtíðar stjórnunaraðgerðum sem tengjast vátryggingaskuld og/eða frestuðum 

skatti þegar við á, reiknuð út með alhliða líkaninu á ófjölþættum grunni, að því 

marki sem þessar leiðréttingar eru meðhöndlaðar í líkaninu innan efnisþáttanna 

Birta skal tapgleypni vátryggingaskuldar og/eða frestaðs skatts sem meðhöndluð 

eru í líkaninu en ekki innan efnisþáttanna sem neikvæð virði. 

R0110/C0100 Ófjölþættir efnisþættir alls Samtala allra efnisþátta. 

R0060/C0100 Fjölþætting Heildarfjárhæðin á fjölþættingunni meðal efnisþáttana sem birtir eru í C0030, 

reiknaðir út með því að nota alhliða líkanið. 

Þessi fjárhæð inniheldur ekki fjölþættingaráhrif innan hvers efnisþáttar, sem fella 

skal inn í virðin sem birt eru í C0030. 

Þessa fjárhæð ætti að birta sem neikvætt virði. 

R0160/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir 

starfsemi sem starfrækt er 

í samræmi við 4. gr. 

tilskipunar 2003/41/EB 

Fjárhæð gjaldþolskröfunnar, reiknuð út samkvæmt reglunum í 17. gr. tilskipunar 

2003/41/EB, fyrir varða sjóði er tengjast starfrækslu lífeyris samkvæmt 4. gr. 

tilskipun 2003/41/EB sem umbreytingarráðstöfunum er beitt á. Þennan lið á 

eingöngu að birta á umbreytingartímabilinu. 

R0200/C0100 Gjaldþolskrafa að 

undanskildu 

viðbótargjaldþoli 

Fjárhæð fjölþættrar gjaldþolskröfu alls, fyrir sérhvert viðbótagjaldþol. 

R0210/C0100 Viðbótargjaldþol Fjárhæð viðbótargjaldþols sem hefur verið ákveðið á viðmiðunardagsetningu 

reikningsskila. Hún inniheldur ekki viðbótargjaldþol sem ákveðið er á milli 

þeirrar dagsetningar og framlagningardagsetningarinnar til eftirlitsyfirvaldsins, né 

nokkuð það sem ákveðið er eftir framlagningardagsetninguna. 

Á umbreytingartímabilinu skal eingöngu birta þennan lið ákveði aðildarríkið það 

vera skyldubundið samkvæmt 2. mgr. 51. gr. tilskipunar 2009/138/EB. Að öðrum 

kosti ætti að skipta fjárhæð viðbótargjaldþolsins á meðal ígildis gjaldþolskröfu 

fyrir áhættueiningarnar. Fyrirfram ætti að gera samkomulag við landsbundna 

eftirlitsyfirvaldið um nákvæma málsmeðferð. 

R0220/C0100 Gjaldþolskrafa Fjárhæð heildargjaldþolskröfu, reiknuð út með því að nota alhliða líkan. 

Aðrar upplýsingar um gjaldþolskröfu 

R0300/C0100 Fjárhæð/mat á 

heildartapgleypni 

vátryggingaskuldar 

Fjárhæð/mat á heildarleiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar, þ.m.t. 

þeim hluta sem felldur er inn í hvern þátt og hlutann sem birtur er sem einstakur 

efnisþáttur. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0310/C0100 Fjárhæð/mat á heildartap-

gleypni frestaðs skatts 

Fjárhæð/mat á heildarleiðréttingunni fyrir tapgleypni frestaðs skatts, þ.m.t. þeim 

hluta sem felldur er inn í hvern þátt og hlutann sem birtur er sem einstakur 

efnisþáttur. 

R0410/C0100 Heildarfjárhæð á ígildi 

gjaldþolskrafna fyrir 

eftirstæðan hluta 

Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskrafna fyrir eftirstæðan hluta þegar félag er með 

varinn sjóð. 

R0420/C0100 Heildarfjárhæð á ígildi 

gjaldþolskrafna fyrir varða 

sjóði 

Fjárhæð samtölunnar á ígildi gjaldþolskrafna fyrir varða sjóði þegar félag er með 

varinn sjóð (aðra en þá sem tengjast starfsemi sem starfrækt er í samræmi við 

4. gr. tilskipunar 2003/41/EB (umbreytingarráðstafanir)). 

R0430/C0100 Heildarfjárhæð á ígildi 

gjaldþolskrafna fyrir 

eignasöfn, aðlöguð vegna 

samræmingar 

Fjárhæð samtölunnar á ígildi gjaldþolskrafna fyrir öll eignasöfn, aðlöguð vegna 

samræmingar. 

R0440/C0100 Fjölþættingaráhrif vegna 

samtölu ígildis gjaldþols-

kröfu fyrir varinn sjóð að 

því er varðar 304. gr. 

Fjárhæð leiðréttingarinnar fyrir fjölþættingaráhrif á milli varðra sjóða samkvæmt 

304. gr. Gjaldþolsáætlunar II tilskipunar og eftirstæðs hluta. 

Hún skal vera jöfn mismuninum á milli samtölunnar á ígildi gjaldþolskröfunnar 

fyrir hvern varinn sjóð (RFF)/eignasafn, aðlagað vegna samræmingar (MAP)/ 

eftirstæðan hluta (RP) og heildargjaldþolskröfunnar. 

S.28.01. — Krafa um lágmarksfjármagn — eingöngu líf- eða eingöngu skaðatrygginga- eða endurtryggingastarfsemi 

Almennar athugasemdir: 

Þessi þáttur varðar árlega birtingu upplýsinga fyrir einstakar einingar. 

Einkum vátrygginga- og endurtryggingafélög eiga að leggja fram S.28.01, önnur en vátryggingafélög sem leggja stund á bæði 

líftrygginga- og skaðatryggingastarfsemi. Þau félög skulu í staðin leggja fram S.28.02. 

Fylla skal út þetta sniðmát á grunni matsreglu Gjaldþolsáætlunar II, þ.e. bókfærð iðgjöld eru skilgreind sem gjaldfallin iðgjöld 

sem félagið móttekur á tímabilinu (eins og skilgreint er í 11. mgr. 1. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35). 

Allar tilvísanir til vátryggingaskuldar eru til vátryggingaskuldar eftir beitingu langtímaábyrgða og umbreytingarráðstafana. 

Í útreikningnum á kröfu um lágmarksfjármagn er tengd saman línuleg formúla með 25% lágmark og 45% hámark á gjaldþols-

kröfunni. Krafan um lágmarksfjármagn fellur undir algjört lágmark með hliðsjón af eðli félagsins (eins og skilgreint er í d-lið 

1. mgr. 129. gr. tilskipunar 2009/138/EB). 

 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010/R0010 Línulegur formúluþáttur 

fyrir skaðatrygginga- og 

skaðaendurtrygginga-

skuldbindingar — krafa 

um lágmarksfjármagn, 

MCRNL Niðurstaða 

Þetta er línulegi formúluþátturinn fyrir skaðatrygginga- og skaðaendurtrygg-

ingaskuldbindingar, reiknaður út í samræmi við 250. gr. framseldrar reglugerðar 

(ESB) 2015/35. 

C0020/R0020 Sjúkrakostnaðartrygging 

og hlutfallsleg endur-

trygging — hreint besta 

mat (eftir endurtryggingu/ 

félag með sérstakan 

tilgang) og vátrygginga-

skuld, reiknað út sem 

heild 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir sjúkrakostnaðartryggingu og hlutfallslega 

endurtryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endur-

tryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, 

með lágmark jafnt og núll. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0030/R0020 Sjúkrakostnaðartrygging 

og hlutfallsleg endur-

trygging — hrein bókfærð 

iðgjöld (eftir endur-

tryggingu) síðustu  

12 mánuði 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir sjúkrakostnaðartryggingu og hlutfallslega 

endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtrygginga-

samninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll. 

C0020/R0030 Afkomutrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir afkomutryggingu og hlutfallslega endur-

tryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endur-

tryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, 

með lágmark jafnt og núll. 

C0030/R0030 Afkomutrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hrein bókfærð iðgjöld 

(eftir endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir afkomutryggingu og hlutfallslega endur-

tryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtrygginga-

samninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll. 

C0020/R0040 Atvinnuslysatrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir atvinnuslysatryggingu og hlutfallslega endur-

tryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endur-

tryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, 

með lágmark jafnt og núll. 

C0030/R0040 Atvinnuslysatrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hrein bókfærð iðgjöld 

(eftir endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir atvinnuslysatryggingu og hlutfallslega 

endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtrygginga-

samninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll. 

C0020/R0050 Ábyrgðartrygging 

vélknúinna ökutækja og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir ábyrgðartryggingu vélknúinna ökutækja og 

hlutfallslega endurtryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir 

frá endurtryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið 

dregnar frá, með lágmark jafnt og núll. 

C0030/R0050 Ábyrgðartrygging 

vélknúinna ökutækja og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hrein bókfærð iðgjöld 

(eftir endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir ábyrgðartryggingu vélknúinna ökutækja og 

hlutfallslega endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir 

endurtryggingasamninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0020/R0060 Aðrar ökutækjatryggingar 

og hlutfallsleg endur-

trygging — hreint besta 

mat (eftir endurtryggingu/ 

félag með sérstakan 

tilgang) og vátrygginga-

skuld, reiknað út sem 

heild 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir aðrar ökutækjatryggingar og hlutfallslega endur-

tryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endur-

tryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, 

með lágmark jafnt og núll. 

C0030/R0060 Aðrar ökutækjatryggingar 

og hlutfallsleg endur-

trygging — hrein bókfærð 

iðgjöld (eftir endurtrygg-

ingu) síðustu 12 mánuði 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir aðrar ökutækjatryggingar og hlutfallslega 

endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endur-

tryggingasamninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll. 

C0020/R0070 Sjó-, flug- og farmtryggin-

gar og hlutfallsleg endur-

trygging — hreint besta 

mat (eftir endurtryggingu/ 

félag með sérstakan til-

gang) og vátryggingaskuld, 

reiknað út sem heild 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir aðra sjó-, flug- og farmtryggingar og 

hlutfallslega endurtryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir 

frá endurtryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið 

dregnar frá, með lágmark jafnt og núll. 

C0030/R0070 Sjó-, flug- og farmtryggin-

gar og hlutfallsleg endur-

trygging — hrein bókfærð 

iðgjöld (eftir endurtrygg-

ingu) síðustu 12 mánuði 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir sjó-, flug- og farmtryggingar og hlutfallslega 

endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endur-

tryggingasamninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll. 

C0020/R0080 Bruna- og önnur eigna-

tjónstrygging og hlutfalls-

leg endurtrygging — 

hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir bruna- og aðra eignatjónstryggingu og 

hlutfallslega endurtryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir 

frá endurtryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið 

dregnar frá, með lágmark jafnt og núll. 

C0030/R0080 Bruna- og önnur 

eignatjónstrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hrein bókfærð iðgjöld 

(eftir endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir bruna- og aðra eignatjónstryggingu og 

hlutfallslega endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir 

endurtryggingasamninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll. 

C0020/R0090 Almenn ábyrgðartrygging 

og hlutfallsleg endur-

trygging — hreint besta 

mat (eftir endurtryggingu/ 

félag með sérstakan 

tilgang) og vátrygginga-

skuld, reiknað út sem 

heild 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir almenna ábyrgðartryggingu og hlutfallslega 

endurtryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá 

endurtryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar 

frá, með lágmark jafnt og núll. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0030/R0090 Almenn ábyrgðartrygging 

og hlutfallsleg endurtrygg-

ing — hrein bókfærð 

iðgjöld (eftir endurtrygg-

ingu) síðustu 12 mánuði 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir almenna ábyrgðartryggingu og hlutfallslega 

endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endur-

tryggingasamninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll. 

C0020/R0100 Greiðslu- og efndavá-

tryggingar og hlutfallsleg 

endurtrygging — hreint 

besta mat (eftir endur-

tryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir greiðslu- og efndavátryggingar og hlutfallslega 

endurtryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endur-

tryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, 

með lágmark jafnt og núll. 

C0030/R0100 Greiðslu- og efndavá-

tryggingar og hlutfallsleg 

endurtrygging — hrein 

bókfærð iðgjöld (eftir 

endurtryggingu) síðustu 

12 mánuði 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir greiðslu- og efndavátryggingar og hlutfallslega 

endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endur-

tryggingasamninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll. 

C0020/R0110 Réttaraðstoðartrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir réttaraðstoðartryggingu og hlutfallslega endur-

tryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endur-

tryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, 

með lágmark jafnt og núll. 

C0030/R0110 Réttaraðstoðartrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hrein bókfærð iðgjöld 

(eftir endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir réttaraðstoðartryggingu og hlutfallslega 

endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endur-

tryggingasamninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll. 

C0020/R0120 Aðstoðartrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir aðstoðartryggingu og hlutfallslega endur-

tryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endur-

tryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, 

með lágmark jafnt og núll. 

C0030/R0120 Aðstoðartrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hrein bókfærð iðgjöld 

(eftir endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir aðstoðartryggingu og hlutfallslega endur-

tryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtrygginga-

samninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0020/R0130 Vátrygging vegna ýmiss 

konar fjárhagstjóns og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir vátryggingu vegna ýmiss konar fjárhagstjóns og 

hlutfallslega endurtryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir 

frá endurtryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið 

dregnar frá, með lágmark jafnt og núll. 

C0030/R0130 Vátrygging vegna ýmiss 

konar fjárhagstjóns og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hrein bókfærð iðgjöld 

(eftir endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir vátryggingu vegna ýmiss konar fjárhagstjóns 

og hlutfallslega endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir 

endurtryggingasamninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll. 

C0020/R0140 Óhlutfallsleg sjúkraendur-

trygging — hreint besta 

mat (eftir endurtryggingu/ 

félag með sérstakan til-

gang) og vátrygginga-

skuld, reiknað út sem 

heild 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir óhlutfallslega sjúkraendurtryggingu, án 

áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum 

og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með lágmark jafnt og 

núll. 

C0030/R0140 Óhlutfallsleg sjúkraendur-

trygging — hrein bókfærð 

iðgjöld (eftir endurtrygg-

ingu) síðustu 12 mánuði 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir óhlutfallslega sjúkraendurtryggingu, 

undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtryggingasamninga hafa 

verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll. 

C0020/R0150 Óhlutfallsleg slysaendur-

trygging — hreint besta 

mat (eftir endurtryggingu/ 

félag með sérstakan 

tilgang) og vátrygginga-

skuld, reiknað út sem 

heild 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir óhlutfallslega slysaendurtryggingu, án 

áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum 

og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með lágmark jafnt og 

núll. 

C0030/R0150 Óhlutfallsleg slysaendur-

trygging — hrein bókfærð 

iðgjöld (eftir endurtrygg-

ingu) síðustu 12 mánuði 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir óhlutfallslega slysaendurtryggingu, 

undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtryggingasamninga hafa 

verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll. 

C0020/R0160 Óhlutfallslegar sjó-, flug- 

og farmendurtryggingar 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir óhlutfallslegar sjó-, flug- og farmendurtrygg-

ingar, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtrygging-

asamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með 

lágmark jafnt og núll. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0030/R0160 Óhlutfallslegar sjó-, flug- 

og farmendurtryggingar 

— hrein bókfærð iðgjöld 

(eftir endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir óhlutfallslegar sjó-, flug- og farmendur-

tryggingar, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtrygginga-

samninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll. 

C0020/R0170 Óhlutfallsleg eignaendur-

trygging — hreint besta 

mat (eftir endurtryggingu/ 

félag með sérstakan til-

gang) og vátrygginga-

skuld, reiknað út sem 

heild 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir óhlutfallslega eignaendurtryggingu, án áhættu-

álags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum og 

félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með lágmark jafnt og núll. 

C0030/R0170 Óhlutfallsleg eignaendur-

trygging — hrein bókfærð 

iðgjöld (eftir endurtrygg-

ingu) síðustu 12 mánuði 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir óhlutfallslega eignaendurtryggingu, undan-

genginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtryggingasamninga hafa verið 

dregin frá, með lágmark jafnt og núll. 

C0040/R0200 Línulegur formúluþáttur 

fyrir líftrygginga- og 

lífendurtryggingaskuld-

bindingar — krafa um 

lágmarksfjármagn, MCRL 

Niðurstaða 

Þetta er niðurstaðan á línulega formúluþættinum fyrir líftrygginga- eða lífendur-

tryggingaskuldbindingar, reiknaður út í samræmi við 251. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2015/35. 

C0050/R0210 Skuldbindingar með 

ágóðahlutdeild frá 

endurtryggjendum — 

tryggð ágóðahlutdeild — 

hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild 

Þetta er vátryggingaskuldin án áhættuálags í tengslum við tryggða ágóðahlutdeild 

fyrir líftryggingaskuldbindingar með ágóðahlutdeild frá endurtryggjendum, eftir 

að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum og félögum með 

sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með lágmark jafnt og núll, og 

vátryggingaskuld án áhættuálags fyrir endurtryggingaskuldbindingar þar sem 

undirliggjandi líftryggingaskuldbindingar ná yfir ágóðahlutdeild frá endurtryggj-

endum, eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum og 

félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með lágmark jafnt og núll. 

C0050/R0220 Skuldbindingar með 

ágóðahlutdeild frá 

endurtryggjendum — 

valkvæð framtíðarágóða-

hlutdeild — hreint besta 

mat (eftir endurtryggingu/ 

félag með sérstakan 

tilgang) og vátrygginga-

skuld, reiknað út sem 

heild 

Þetta er vátryggingaskuldin án áhættuálags í tengslum við valkvæða fram-

tíðarágóðahlutdeild fyrir líftryggingaskuldbindingar með ágóðahlutdeild frá 

endurtryggjendum, eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtrygginga-

samningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með 

lágmark jafnt og núll. 

C0050/R0230 Vísitölu- og sjóðstengdar 

tryggingaskuldbindingar 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild 

Þetta er vátryggingaskuldin án áhættuálags fyrir vísitölu- og sjóðstengdar 

líftryggingaskuldbindingar og endurtryggingaskuldbindingar sem tengjast slíkum 

tryggingaskuldbindingum, eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtrygg-

ingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með 

lágmark jafnt og núll. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0050/R0240 Aðrar líf- (endur)trygg-

inga- og sjúkra- (endur)-

tryggingaskuldbindingar 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild 

Þetta er vátryggingaskuldin án áhættuálags fyrir allar aðrar líftrygginga-

skuldbindingar og endurtryggingaskuldbindingar sem tengjast slíkum trygginga-

skuldbindingum, eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtrygginga-

samningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með 

lágmark jafnt og núll. 

Lífeyri sem tengist skaðatryggingasamningum ætti að birta hér. 

C0060/R0250 Heildarvátrygginga-

fjárhæð fyrir allar líf- 

(endur)tryggingaskuld-

bindingar — hrein 

vátryggingafjárhæð alls 

(eftir endurtrygginga-

samning/félag með 

sérstakan tilgang) 

Þetta er heildarvátryggingafjárhæðin, sem er samtalan á vátryggingafjárhæð 

samninganna í tengslum við alla samninga sem stofna til líftrygginga- eða 

lífendurtryggingaskuldbindinga. 

C0070/R0300 Útreikningur á kröfu um 

lágmarksfjármagn í heild 

— línuleg krafa um 

lágmarksfjármagn 

Línulega krafan um lágmarksfjármagn skal vera jöfn samtölunni á línulegum 

formúluþætti kröfunnar um lágmarksfjármagn fyrir skaðatryggingu og skaða-

endurtryggingu og línulegum formúluþætti kröfunnar um lágmarksfjármagn fyrir 

líftrygginga- og lífendurtryggingaskuldbindingar, reiknuð út í samræmi við 

249. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. 

C0070/R0310 Útreikningur á kröfu um 

lágmarksfjármagn í heild 

— gjaldþolskrafa 

Þetta er nýjasta gjaldþolskrafan sem reikna á út og tilkynna í samræmi við 103.–

127. gr. tilskipunar 2009/138/EB, annað hvort sú árlega eða sú sem er nýlegri hafi 

gjaldþolskrafan verið endurreiknuð (þ.e. vegna breytinga í áhættusniði), þ.m.t. 

viðbótargjaldþol. Félög sem nota eigið líkan eða hlutalíkan til að reikna út 

gjaldþolskröfuna ættu að vísa til viðkomandi gjaldþolskröfu, nema þegar, 

samkvæmt 3. mgr. 129. gr. tilskipunar 2009/138/EB, landsbundna eftirlits-

yfirvaldið fer fram á tilvísun til staðalreglunnar. 

C0070/R0320 Útreikningur á kröfu um 

lágmarksfjármagn í heild 

— hámark fyrir kröfu um 

lágmarksfjármagn 

Það er reiknað út sem 45% af gjaldþolskröfunni að meðtöldu sérhverju viðbótar-

gjaldþoli, í samræmi við 3. mgr. 129. gr. tilskipunar 2009/138/EB. 

C0070/R0330 Útreikningur á kröfu um 

lágmarksfjármagn í heild 

— lágmark fyrir kröfu um 

lágmarksfjármagn 

Það er reiknað út sem 25 % af gjaldþolskröfunni að meðtöldu sérhverju viðbótar-

gjaldþoli, í samræmi við 3. mgr. 129. gr. tilskipunar 2009/138/EB. 

C0070/R0340 Útreikningur á kröfu um 

lágmarksfjármagn í heild 

— samsett krafa um 

lágmarksfjármagn 

Þetta er niðurstaðan á línulega formúluþættinum, reiknuðum út í samræmi við 

2. mgr. 248. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. 

C0070/R0350 Útreikningur á kröfu um 

lágmarksfjármagn í heild 

— 

Þetta er reiknað út eins og skilgreint er í d-lið 1. mgr. 129. gr. tilskipunar 

2009/138/EB. 

C0070/R0400 Krafa um 

lágmarksfjármagn 

Þetta er niðurstaðan á línulega formúluþættinum, reiknuðum út í samræmi við 

1. mgr. 248. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. 
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S.28.02. — Krafa um lágmarksfjármagn — bæði líf- og skaðatryggingastarfsemi 

Almennar athugasemdir: 

Þessi þáttur varðar árlega birtingu upplýsinga fyrir einstakar einingar. 

Einkum vátryggingafélög sem leggja stund á bæði líftrygginga- og skaðatryggingastarfsemi eiga að leggja fram S.28.02. 

Vátrygginga- og endurtryggingafélög, önnur en vátryggingafélög sem leggja stund á bæði líftrygginga- og skaðatrygginga-

starfsemi, skulu leggja fram S.28.01. 

Fylla skal út þetta sniðmát á grunni matsreglu Gjaldþolsáætlunar II, þ.e. bókfærð iðgjöld eru skilgreind sem gjaldfallin iðgjöld 

sem félagið móttekur á tímabilinu (eins og skilgreint er í 11. mgr. 1. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35). 

Allar tilvísanir til vátryggingaskuldar eru til vátryggingaskuldar eftir beitingu langtímaábyrgða og umbreytingarráðstafana. 

Í útreikningnum á kröfu um lágmarksfjármagn er tengd saman línuleg formúla með 25% lágmark og 45% hámark á gjaldþols-

kröfunni. Krafan um lágmarksfjármagn fellur undir algjört lágmark með hliðsjón af eðli félagsins (eins og skilgreint er í d-lið 

1. mgr. 129. gr. tilskipunar 2009/138/EB). 

 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010/R0010 Línulegur formúluþáttur 

fyrir skaðatrygginga- og 

skaðaendurtrygginga-

skuldbindingar — krafa 

um lágmarksfjármagn, 

MCR(NL,NL) Niðurstaða — 

skaðatryggingastarfsemi 

Þetta er línulegi formúluþátturinn fyrir skaðatrygginga- og skaðaendurtrygg-

ingaskuldbindingar sem tengist skaðatrygginga- eða skaðaendurtryggingastarf-

semi, reiknaður út í samræmi við 4. og 5. mgr. 252. gr. framseldrar reglugerðar 

(ESB) 2015/35. 

C0020/R0010 Línulegur formúluþáttur 

fyrir skaðatrygginga- og 

skaðaendurtrygginga-

skuldbindingar — krafa 

um lágmarksfjármagn, 

MCR(NL,L) Niðurstaða — 

líftryggingastarfsemi 

Þetta er línulegi formúluþátturinn fyrir skaðatrygginga- og skaðaendurtrygginga-

skuldbindingar sem tengist líftrygginga- eða lífendurtryggingastarfsemi, 

reiknaður út í samræmi við 9. og 10. mgr. 252. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 

2015/35. 

C0030/R0020 Sjúkrakostnaðartrygging 

og hlutfallsleg endur-

trygging — hreint besta 

mat (eftir endurtryggingu/ 

félag með sérstakan 

tilgang) og vátrygginga-

skuld, reiknað út sem 

heild — skaðatrygginga-

starfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir sjúkrakostnaðartryggingu og hlutfallslega 

endurtryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá 

endurtryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar 

frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengist skaðatryggingastarfsemi. 

C0040/R0020 Sjúkrakostnaðartrygging 

og hlutfallsleg endur-

trygging — hrein bókfærð 

iðgjöld (eftir endurtrygg-

ingu) síðustu 12 mánuði 

— skaðatrygginga-

starfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir sjúkrakostnaðartryggingu og hlutfallslega 

endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtrygginga-

samninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast skaða-

tryggingastarfsemi. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0050/R0020 Sjúkrakostnaðartrygging 

og hlutfallsleg endur-

trygging — hreint besta 

mat (eftir endurtryggingu/ 

félag með sérstakan 

tilgang) og vátrygginga-

skuld, reiknað út sem 

heild — líftryggingastarf-

semi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir sjúkrakostnaðartryggingu og hlutfallslega 

endurtryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endur-

tryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, 

með lágmark jafnt og núll, sem tengist líftryggingastarfsemi. 

C0060/R0020 Sjúkrakostnaðartrygging 

og hlutfallsleg endur-

trygging — hrein bókfærð 

iðgjöld (eftir endurtrygg-

ingu) síðustu 12 mánuði 

— líftryggingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir sjúkrakostnaðartryggingu og hlutfallslega 

endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endur-

tryggingasamninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast 

líftryggingastarfsemi. 

C0030/R0030 Afkomutrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — skaða-

tryggingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir afkomutryggingu og hlutfallslega endur-

tryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endur-

tryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, 

með lágmark jafnt og núll, sem tengist skaðatryggingastarfsemi. 

C0040/R0030 Afkomutrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hrein bókfærð iðgjöld 

(eftir endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði — 

skaðatryggingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir afkomutryggingu og hlutfallslega endur-

tryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtrygginga-

samninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast 

skaðatryggingastarfsemi. 

C0050/R0030 Afkomutrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — líftrygg-

ingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir afkomutryggingu og hlutfallslega endurtrygg-

ingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtrygginga-

samningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með 

lágmark jafnt og núll, sem tengist líftryggingastarfsemi. 

C0060/R0030 Afkomutrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hrein bókfærð iðgjöld 

(eftir endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði — 

líftryggingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir afkomutryggingu og hlutfallslega endurtrygg-

ingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtryggingasamninga 

hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast líftrygginga-

starfsemi. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0030/R0040 Atvinnuslysatrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — skaða-

tryggingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir atvinnuslysatryggingu og hlutfallslega endur-

tryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endur-

tryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, 

með lágmark jafnt og núll, sem tengist skaðatryggingastarfsemi. 

C0040/R0040 Atvinnuslysatrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hrein bókfærð iðgjöld 

(eftir endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði — 

skaðatryggingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir atvinnuslysatryggingu og hlutfallslega endur-

tryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtrygginga-

samninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast skaða-

tryggingastarfsemi. 

C0050/R0040 Atvinnuslysatrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — 

líftryggingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir atvinnuslysatryggingu og hlutfallslega endur-

tryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endur-

tryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, 

með lágmark jafnt og núll, sem tengist líftryggingastarfsemi. 

C0060/R0040 Atvinnuslysatrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hrein bókfærð iðgjöld 

(eftir endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði — 

líftryggingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir atvinnuslysatryggingu og hlutfallslega endur-

tryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtrygginga-

samninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast líftrygg-

ingastarfsemi. 

C0030/R0050 Ábyrgðartrygging 

vélknúinna ökutækja og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — skaða-

tryggingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir ábyrgðartryggingu vélknúinna ökutækja og 

hlutfallslega endurtryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir 

frá endurtryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið 

dregnar frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengist skaðatryggingastarfsemi. 

C0040/R0050 Ábyrgðartrygging 

vélknúinna ökutækja og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hrein bókfærð iðgjöld 

(eftir endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði — 

skaðatryggingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir ábyrgðartryggingu vélknúinna ökutækja og 

hlutfallslega endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir 

endurtryggingasamninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem 

tengjast skaðatryggingastarfsemi. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0050/R0050 Ábyrgðartrygging 

vélknúinna ökutækja og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — líftrygg-

ingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir ábyrgðartryggingu vélknúinna ökutækja og 

hlutfallslega endurtryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir 

frá endurtryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið 

dregnar frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengist líftryggingastarfsemi. 

C0060/R0050 Ábyrgðartrygging 

vélknúinna ökutækja og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hrein bókfærð iðgjöld 

(eftir endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði — 

líftryggingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir ábyrgðartryggingu vélknúinna ökutækja og 

hlutfallslega endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir 

endurtryggingasamninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem 

tengjast líftryggingastarfsemi. 

C0030/R0060 Aðrar ökutækjatryggingar 

og hlutfallsleg endur-

trygging — hreint besta 

mat (eftir endurtryggingu/ 

félag með sérstakan 

tilgang) og vátrygginga-

skuld, reiknað út sem 

heild — skaðatrygginga-

starfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir aðrar ökutækjatryggingar og hlutfallslega 

endurtryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endur-

tryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, 

með lágmark jafnt og núll, sem tengist skaðatryggingastarfsemi. 

C0040/R0060 Aðrar ökutækjatryggingar 

og hlutfallsleg endur-

trygging — hrein bókfærð 

iðgjöld (eftir endurtrygg-

ingu) síðustu 12 mánuði 

— skaðatryggingastarf-

semi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir aðrar ökutækjatryggingar og hlutfallslega 

endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtrygg-

ingasamninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast 

skaðatryggingastarfsemi. 

C0050/R0060 Aðrar ökutækjatryggingar 

og hlutfallsleg endur-

trygging — hreint besta 

mat (eftir endurtryggingu/ 

félag með sérstakan 

tilgang) og vátrygginga-

skuld, reiknað út sem 

heild — líftryggingastarf-

semi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir aðrar ökutækjatryggingar og hlutfallslega endur-

tryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtrygg-

ingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með 

lágmark jafnt og núll, sem tengist líftryggingastarfsemi. 

C0060/R0060 Aðrar ökutækjatryggingar 

og hlutfallsleg endur-

trygging — hrein bókfærð 

iðgjöld (eftir endurtrygg-

ingu) síðustu 12 mánuði 

— líftryggingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir aðrar ökutækjatryggingar og hlutfallslega 

endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtrygginga-

samninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast líftrygg-

ingastarfsemi. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0030/R0070 Sjó-, flug- og farmtrygg-

ingar og hlutfallsleg 

endurtrygging — hreint 

besta mat (eftir endur-

tryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — skaða-

tryggingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir sjó-, flug- og farmtryggingar og hlutfallslega 

endurtryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endur-

tryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, 

með lágmark jafnt og núll, sem tengist skaðatryggingastarfsemi. 

C0040/R0070 Sjó-, flug- og farmtrygg-

ingar og hlutfallsleg 

endurtrygging — hrein 

bókfærð iðgjöld (eftir 

endurtryggingu) síðustu 

12 mánuði — skaða-

tryggingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir sjó-, flug- og farmtryggingar og hlutfallslega 

endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtrygg-

ingasamninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast 

skaðatryggingastarfsemi. 

C0050/R0070 Sjó-, flug- og farmtrygg-

ingar og hlutfallsleg 

endurtrygging — hreint 

besta mat (eftir endur-

tryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — líftrygg-

ingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir sjó-, flug- og farmtryggingar og hlutfallslega 

endurtryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endur-

tryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, 

með lágmark jafnt og núll, sem tengist líftryggingastarfsemi. 

C0060/R0070 Sjó-, flug- og farmtrygg-

ingar og hlutfallsleg 

endurtrygging — hrein 

bókfærð iðgjöld (eftir 

endurtryggingu) síðustu 

12 mánuði — líftrygg-

ingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir sjó-, flug- og farmtryggingar og hlutfallslega 

endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtrygg-

ingasamninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast 

líftryggingastarfsemi. 

C0030/R0080 Bruna- og önnur eigna-

tjónstrygging og hlutfalls-

leg endurtrygging — 

hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — skaða-

tryggingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir bruna- og aðra eignatjónstryggingu og 

hlutfallslega endurtryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir 

frá endurtryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið 

dregnar frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengist skaðatryggingastarfsemi. 

C0040/R0080 Bruna- og önnur eigna-

tjónstrygging og hlutfalls-

leg endurtrygging — hrein 

bókfærð iðgjöld (eftir 

endurtryggingu) síðustu 

12 mánuði — skaða-

tryggingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir bruna- og aðra eignatjónstryggingu og 

hlutfallslega endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir 

endurtryggingasamninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem 

tengjast skaðatryggingastarfsemi. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0050/R0080 Bruna- og önnur eigna-

tjónstrygging og hlutfalls-

leg endurtrygging — 

hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — líftrygg-

ingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir bruna- og aðra eignatjónstryggingu og 

hlutfallslega endurtryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir 

frá endurtryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið 

dregnar frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengist líftryggingastarfsemi. 

C0060/R0080 Bruna- og önnur eigna-

tjónstrygging og hlutfalls-

leg endurtrygging — hrein 

bókfærð iðgjöld (eftir 

endurtryggingu) síðustu 

12 mánuði — líftrygg-

ingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir bruna- og aðra eignatjónstryggingu og 

hlutfallslega endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir 

endurtryggingasamninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem 

tengjast líftryggingastarfsemi. 

C0030/R0090 Almenn ábyrgðartrygging 

og hlutfallsleg endur-

trygging — hreint besta 

mat (eftir endurtryggingu/ 

félag með sérstakan 

tilgang) og vátrygginga-

skuld, reiknað út sem 

heild — skaðatrygginga-

starfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir almenna ábyrgðartryggingu og hlutfallslega 

endurtryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endur-

tryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, 

með lágmark jafnt og núll, sem tengist skaðatryggingastarfsemi. 

C0040/R0090 Almenn ábyrgðartrygging 

og hlutfallsleg endur-

trygging — hrein bókfærð 

iðgjöld (eftir endurtrygg-

ingu) síðustu 12 mánuði 

— skaðatryggingastarf-

semi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir almenna ábyrgðartryggingu og hlutfallslega 

endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtrygg-

ingasamninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast 

skaðatryggingastarfsemi. 

C0050/R0090 Almenn ábyrgðartrygging 

og hlutfallsleg endur-

trygging — hreint besta 

mat (eftir endurtryggingu/ 

félag með sérstakan til-

gang) og vátrygginga-

skuld, reiknað út sem 

heild — líftryggingastarf-

semi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir almenna ábyrgðartryggingu og hlutfallslega 

endurtryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endur-

tryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, 

með lágmark jafnt og núll, sem tengist líftryggingastarfsemi. 

C0060/R0090 Almenn ábyrgðartrygging 

og hlutfallsleg endur-

trygging — hrein bókfærð 

iðgjöld (eftir endurtrygg-

ingu) síðustu 12 mánuði 

— líftryggingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir almenna ábyrgðartryggingu og hlutfallslega 

endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtrygg-

ingasamninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast 

líftryggingastarfsemi. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0030/R0100 Greiðslu- og efndavá-

tryggingar og hlutfallsleg 

endurtrygging — hreint 

besta mat (eftir endur-

tryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — skaða-

tryggingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir greiðslu- og efndavátryggingar og hlutfallslega 

endurtryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá 

endurtryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar 

frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengist skaðatryggingastarfsemi. 

C0040/R0100 Greiðslu- og efndavá-

tryggingar og hlutfallsleg 

endurtrygging — hrein 

bókfærð iðgjöld (eftir 

endurtryggingu) síðustu 

12 mánuði — skaða-

tryggingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir greiðslu- og efndavátryggingar og hlutfallslega 

endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtrygginga-

samninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast 

skaðatryggingastarfsemi. 

C0050/R0100 Greiðslu- og efndavá-

tryggingar og hlutfallsleg 

endurtrygging — hreint 

besta mat (eftir endur-

tryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — líftrygg-

ingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir greiðslu- og efndavátryggingar og hlutfallslega 

endurtryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá 

endurtryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar 

frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengist líftryggingastarfsemi. 

C0060/R0100 Greiðslu- og efndavá-

tryggingar og hlutfallsleg 

endurtrygging — hrein 

bókfærð iðgjöld (eftir 

endurtryggingu) síðustu 

12 mánuði — líftrygg-

ingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir greiðslu- og efndavátryggingar og hlutfallslega 

endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtrygg-

ingasamninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast 

líftryggingastarfsemi. 

C0030/R0110 Réttaraðstoðartrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — skaða-

tryggingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir réttaraðstoðartryggingu og hlutfallslega endur-

tryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtrygg-

ingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með 

lágmark jafnt og núll, sem tengist skaðatryggingastarfsemi. 

C0040/R0110 Réttaraðstoðartrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hrein bókfærð iðgjöld 

(eftir endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði — 

skaðatryggingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir réttaraðstoðartryggingu og hlutfallslega 

endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtrygg-

ingasamninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast 

skaðatryggingastarfsemi. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0050/R0110 Réttaraðstoðartrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — 

líftryggingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir réttaraðstoðartryggingu og hlutfallslega endur-

tryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtrygginga-

samningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með 

lágmark jafnt og núll, sem tengist líftryggingastarfsemi. 

C0060/R0110 Réttaraðstoðartrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hrein bókfærð iðgjöld 

(eftir endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði — 

líftryggingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir réttaraðstoðartryggingu og hlutfallslega endur-

tryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtrygginga-

samninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast líftrygg-

ingastarfsemi. 

C0030/R0120 Aðstoðartrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — 

skaðatryggingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir aðstoðartryggingu og hlutfallslega endurtrygg-

ingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtrygginga-

samningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með 

lágmark jafnt og núll, sem tengist skaðatryggingastarfsemi. 

C0040/R0120 Aðstoðartrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hrein bókfærð iðgjöld 

(eftir endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði — 

skaðatryggingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir aðstoðartryggingu og hlutfallslega endurtrygg-

ingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtryggingasamninga 

hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast skaðatrygginga-

starfsemi. 

C0050/R0120 Aðstoðartrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — líftrygg-

ingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir aðstoðartryggingu og hlutfallslega endurtrygg-

ingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtrygginga-

samningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með 

lágmark jafnt og núll, sem tengist líftryggingastarfsemi. 

C0060/R0120 Aðstoðartrygging og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hrein bókfærð iðgjöld 

(eftir endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði — 

líftryggingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir aðstoðartryggingu og hlutfallslega endur-

tryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtrygginga-

samninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast líftrygg-

ingastarfsemi. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0030/R0130 Vátrygging vegna ýmiss 

konar fjárhagstjóns og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — skaða-

tryggingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir vátryggingu vegna ýmiss konar fjárhagstjóns og 

hlutfallslega endurtryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir 

frá endurtryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið 

dregnar frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengist skaðatryggingastarfsemi. 

C0040/R0130 Vátrygging vegna ýmiss 

konar fjárhagstjóns og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hrein bókfærð iðgjöld 

(eftir endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði — 

skaðatryggingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir vátryggingu vegna ýmiss konar fjárhagstjóns 

og hlutfallslega endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir 

endurtryggingasamninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem 

tengjast skaðatryggingastarfsemi. 

C0050/R0130 Vátrygging vegna ýmiss 

konar fjárhagstjóns og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — líftrygg-

ingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir vátryggingu vegna ýmiss konar fjárhagstjóns og 

hlutfallslega endurtryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir 

frá endurtryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið 

dregnar frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengist líftryggingastarfsemi. 

C0060/R0130 Vátrygging vegna ýmiss 

konar fjárhagstjóns og 

hlutfallsleg endurtrygging 

— hrein bókfærð iðgjöld 

(eftir endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði — 

líftryggingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir vátryggingu vegna ýmiss konar fjárhagstjóns 

og hlutfallslega endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir 

endurtryggingasamninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem 

tengjast líftryggingastarfsemi. 

C0030/R0140 Óhlutfallsleg sjúkra-

endurtrygging — hreint 

besta mat (eftir endur-

tryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — skaða-

tryggingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir óhlutfallslega sjúkraendurtryggingu og hlut-

fallslega endurtryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá 

endurtryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar 

frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengist skaðatryggingastarfsemi. 

C0040/R0140 Óhlutfallsleg sjúkra-

endurtrygging — hrein 

bókfærð iðgjöld (eftir 

endurtryggingu) síðustu 

12 mánuði — skaða-

tryggingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir óhlutfallslega sjúkraendurtryggingu og hlut-

fallslega endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endur-

tryggingasamninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast 

skaðatryggingastarfsemi. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0050/R0140 Óhlutfallsleg sjúkra-

endurtrygging — hreint 

besta mat (eftir endur-

tryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — líftrygg-

ingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir óhlutfallslega sjúkraendurtryggingu og hlut-

fallslega endurtryggingu, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá 

endurtryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar 

frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengist líftryggingastarfsemi. 

C0060/R0140 Óhlutfallsleg sjúkra-

endurtrygging — hrein 

bókfærð iðgjöld (eftir 

endurtryggingu) síðustu 

12 mánuði — líftrygg-

ingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir óhlutfallslega sjúkraendurtryggingu og 

hlutfallslega endurtryggingu, undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir 

endurtryggingasamninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem 

tengjast líftryggingastarfsemi. 

C0030/R0150 Óhlutfallsleg slysaendur-

trygging — hreint besta 

mat (eftir endurtryggingu/ 

félag með sérstakan 

tilgang) og vátrygginga-

skuld, reiknað út sem 

heild — skaðatrygginga-

starfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir óhlutfallslega slysaendurtryggingu, án áhættu-

álags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum og 

félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með lágmark jafnt og núll, 

sem tengist skaðatryggingastarfsemi. 

C0040/R0150 Óhlutfallsleg slysaendur-

trygging — hrein bókfærð 

iðgjöld (eftir endurtrygg-

ingu) síðustu 12 mánuði 

— skaðatryggingastarf-

semi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir óhlutfallslega slysaendurtryggingu undan-

genginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtryggingasamninga hafa verið 

dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast skaðatryggingastarfsemi. 

C0050/R0150 Óhlutfallsleg slysaendur-

trygging — hreint besta 

mat (eftir endurtryggingu/ 

félag með sérstakan 

tilgang) og vátrygginga-

skuld, reiknað út sem 

heild — líftryggingastarf-

semi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir óhlutfallslega sjúkraendurtryggingu, án áhættu-

álags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum og 

félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með lágmark jafnt og núll, 

sem tengist líftryggingastarfsemi. 

C0060/R0150 Óhlutfallsleg slysaendur-

trygging — hrein bókfærð 

iðgjöld (eftir endurtrygg-

ingu) síðustu 12 mánuði 

— líftryggingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir óhlutfallslega slysaendurtryggingu undangeng-

inna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtryggingasamninga hafa verið dregin 

frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast líftryggingastarfsemi. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0030/R0160 Óhlutfallslegar sjó-, flug- 

og farmendurtryggingar 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — skaða-

tryggingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir óhlutfallslegar sjó-, flug- og farmendur-

tryggingar, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtrygg-

ingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með 

lágmark jafnt og núll, sem tengist skaðatryggingastarfsemi. 

C0040/R0160 Óhlutfallslegar sjó-, flug- 

og farmendurtryggingar 

— hrein bókfærð iðgjöld 

(eftir endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði — 

skaðatryggingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir óhlutfallslegar sjó-, flug- og farmendur-

tryggingar undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtrygginga-

samninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast 

skaðatryggingastarfsemi. 

C0050/R0160 Óhlutfallslegar sjó-, flug- 

og farmendurtryggingar 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — 

líftryggingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir óhlutfallslegar sjó-, flug- og farmendur-

tryggingar, án áhættuálags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtrygg-

ingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með 

lágmark jafnt og núll, sem tengist líftryggingastarfsemi. 

C0060/R0160 Óhlutfallslegar sjó-, flug- 

og farmendurtryggingar 

— hrein bókfærð iðgjöld 

(eftir endurtryggingu) 

síðustu 12 mánuði — 

líftryggingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir óhlutfallslegar sjó-, flug- og farmendur-

tryggingar undangenginna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtrygginga-

samninga hafa verið dregin frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast líftrygg-

ingastarfsemi. 

C0030/R0170 Óhlutfallsleg eignaendur-

trygging — hreint besta 

mat (eftir endurtryggingu/ 

félag með sérstakan 

tilgang) og vátrygginga-

skuld, reiknað út sem 

heild — skaðatrygginga-

starfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir óhlutfallslega eignaendurtryggingu, án áhættu-

álags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum og 

félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með lágmark jafnt og núll, 

sem tengist skaðatryggingastarfsemi. 

C0040/R0170 Óhlutfallsleg eignaendur-

trygging — hrein bókfærð 

iðgjöld (eftir endurtrygg-

ingu) síðustu 12 mánuði 

— skaðatryggingastarf-

semi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir óhlutfallslega eignaendurtryggingu undangeng-

inna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtryggingasamninga hafa verið dregin 

frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast skaðatryggingastarfsemi. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0050/R0170 Óhlutfallsleg eignaendur-

trygging — hreint besta 

mat (eftir endurtryggingu/ 

félag með sérstakan 

tilgang) og vátrygginga-

skuld, reiknað út sem 

heild — líftryggingastarf-

semi 

Þetta er vátryggingaskuldin fyrir óhlutfallslega eignaendurtryggingu, án áhættu-

álags eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum og 

félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með lágmark jafnt og núll, 

sem tengist líftryggingastarfsemi. 

C0060/R0170 Óhlutfallsleg eignaendur-

trygging — hrein bókfærð 

iðgjöld (eftir endurtrygg-

ingu) síðustu 12 mánuði 

— líftryggingastarfsemi 

Þetta eru bókfærðu iðgjöldin fyrir óhlutfallslega eignaendurtryggingu undangeng-

inna 12 mánaða, eftir að iðgjöld fyrir endurtryggingasamninga hafa verið dregin 

frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengjast líftryggingastarfsemi. 

C0070/R0200 Línulegur formúluþáttur 

fyrir líftrygginga- og 

lífendurtryggingaskuld-

bindingar — krafa um 

lágmarksfjármagn, 

MCR(L,NL) Niðurstaða 

Þetta er línulegi formúluþátturinn fyrir líftrygginga- og lífendurtrygginga-

skuldbindingar sem tengist skaðatrygginga- eða skaðaendurtryggingastarfsemi, 

reiknaður út í samræmi við 4. og 5. mgr. 252. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 

2015/35. 

C0080/R0200 Línulegur formúluþáttur 

fyrir líftrygginga- og 

lífendurtrygginga-

skuldbindingar — krafa 

um lágmarksfjármagn, 

MCR(L,L) Niðurstaða 

Þetta er línulegi formúluþátturinn fyrir líftrygginga- og lífendurtrygginga-

skuldbindingar sem tengist líftrygginga- eða lífendurtryggingastarfsemi, 

reiknaður út í samræmi við 9. og 10. mgr. 252. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 

2015/35. 

C0090/R0210 Skuldbindingar með 

ágóðahlutdeild frá 

endurtryggjendum — 

tryggð ágóðahlutdeild — 

hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — 

skaðatryggingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin án áhættuálags fyrir tryggða ágóðahlutdeild að því er 

varðar líftryggingaskuldbindingar með ágóðahlutdeild frá endurtryggjendum, eftir 

að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum og félögum með 

sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengist 

skaðatryggingastarfsemi og vátryggingaskuld án áhættuálags fyrir endurtrygg-

ingaskuldbindingar þar sem undirliggjandi líftryggingaskuldbindingar ná yfir 

ágóðahlutdeild frá endurtryggjendum, eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá 

endurtryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar 

frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengist skaðatryggingastarfsemi. 

C0110/R0210 Skuldbindingar með 

ágóðahlutdeild frá endur-

tryggjendum — tryggð 

ágóðahlutdeild — hreint 

besta mat (eftir endur-

tryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — 

líftryggingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin án áhættuálags fyrir tryggða ágóðahlutdeild að því er 

varðar líftryggingaskuldbindingar með ágóðahlutdeild frá endurtryggjendum, eftir 

að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum og félögum með 

sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með lágmark jafnt og núll, sem tengist 

líftryggingastarfsemi og vátryggingaskuld án áhættuálags fyrir endurtrygginga-

skuldbindingar þar sem undirliggjandi líftryggingaskuldbindingar ná yfir ágóða-

hlutdeild frá endurtryggjendum, eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endur-

tryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, 

með lágmark jafnt og núll, sem tengist líftryggingastarfsemi. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0090/R0220 Skuldbindingar með 

ágóðahlutdeild frá endur-

tryggjendum — valkvæð 

framtíðarágóðahlutdeild 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — skaða-

tryggingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin án áhættuálags fyrir valkvæða framtíðarágóða-

hlutdeild að því er varðar líftryggingaskuldbindingar með ágóðahlutdeild frá 

endurtryggjendum, eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtrygginga-

samningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með 

lágmark jafnt og núll, sem tengist skaðatryggingastarfsemi. 

C0110/R0220 Skuldbindingar með 

ágóðahlutdeild frá endur-

tryggjendum — valkvæð 

framtíðarágóðahlutdeild 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — líftrygg-

ingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin án áhættuálags fyrir valkvæða framtíðarágóðahlut-

deild að því er varðar líftryggingaskuldbindingar með ágóðahlutdeild frá endur-

tryggjendum, eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum 

og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með lágmark jafnt og 

núll, sem tengist líftryggingastarfsemi. 

C0090/R0230 Vísitölu- og sjóðstengdar 

tryggingaskuldbindingar 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — skaða-

tryggingastarfsemi — 

skaðatryggingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin án áhættuálags fyrir vísitölu- og sjóðstengdar 

líftryggingaskuldbindingar og endurtryggingaskuldbindingar sem tengjast slíkum 

tryggingaskuldbindingum, eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endur-

tryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, 

með lágmark jafnt og núll, sem tengist skaðatryggingastarfsemi. 

C0110/R0230 Vísitölu- og sjóðstengdar 

tryggingaskuldbindingar 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — 

skaðatryggingastarfsemi 

— líftryggingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin án áhættuálags fyrir vísitölu- og sjóðstengdar 

líftryggingaskuldbindingar og endurtryggingaskuldbindingar sem tengjast slíkum 

tryggingaskuldbindingum, eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtrygg-

ingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með 

lágmark jafnt og núll, sem tengist líftryggingastarfsemi. 

C0090/R0240 Aðrar líf- (endur)trygg-

inga- og sjúkra- (endur)-

tryggingaskuldbindingar 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — skaða-

tryggingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin án áhættuálags fyrir aðrar líftryggingaskuldbindingar 

og endurtryggingaskuldbindingar sem tengjast slíkum tryggingaskuldbindingum, 

eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum og félögum 

með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með lágmark jafnt og núll, sem 

tengist skaðatryggingastarfsemi. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0110/R0240 Aðrar líf- (endur)trygg-

inga- og sjúkra- (endur)-

tryggingaskuldbindingar 

— hreint besta mat (eftir 

endurtryggingu/félag með 

sérstakan tilgang) og 

vátryggingaskuld, reiknað 

út sem heild — líftrygg-

ingastarfsemi 

Þetta er vátryggingaskuldin án áhættuálags fyrir aðrar líftryggingaskuldbindingar 

og endurtryggingaskuldbindingar sem tengjast slíkum tryggingaskuldbindingum, 

eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum og félögum 

með sérstakan tilgang hafa verið dregnar frá, með lágmark jafnt og núll, sem 

tengist líftryggingastarfsemi. 

C0100/R0250 Heildarvátrygginga-

fjárhæð fyrir allar líf- 

(endur)tryggingaskuld-

bindingar — hrein 

vátryggingafjárhæð alls 

(eftir endurtrygginga-

samning/félag með 

sérstakan tilgang) — 

skaðatryggingastarfsemi 

Þetta er heildarvátryggingafjárhæðin, sem er samtala allra samninga sem stofna til 

hæstu fjárhæða líftrygginga- eða lífendurtryggingaskuldbindinga sem vátrygg-

inga- eða endurtryggingafélagið borgar við dauðsfall eða örorku tryggða 

einstaklingsins samkvæmt samningnum, eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá 

endurtryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar 

frá, og vænta núvirðið á lífeyri sem greiða á við dauðsfall eða örorku að frá-

dregnu hreinu besta mati, með lágmark jafnt og núll, sem tengist skaðatrygginga-

starfsemi. 

C0120/R0250 Heildarvátrygginga-

fjárhæð fyrir allar líf- 

(endur)tryggingaskuld-

bindingar — hrein 

vátryggingafjárhæð alls 

(eftir endurtrygginga-

samning/félag með 

sérstakan tilgang) — 

líftryggingastarfsemi 

Þetta er heildarvátryggingafjárhæðin, sem er samtala allra samninga sem stofna til 

hæstu fjárhæða líftrygginga- eða lífendurtryggingaskuldbindinga sem vátrygg-

inga- eða endurtryggingafélagið borgar við dauðsfall eða örorku tryggða 

einstaklingsins samkvæmt samningnum, eftir að endurheimtanlegar fjárhæðir frá 

endurtryggingasamningum og félögum með sérstakan tilgang hafa verið dregnar 

frá, og vænta núvirðið á lífeyri sem greiða á við dauðsfall eða örorku að frá-

dregnu hreinu besta mati, með lágmark jafnt og núll, sem tengist líftrygginga-

starfsemi. 

C0130/R0300 Útreikningur á kröfu um 

lágmarksfjármagn í heild 

— línuleg krafa um 

lágmarksfjármagn 

Línulega krafan um lágmarksfjármagn skal vera jöfn samtölunni á línulegum 

formúluþætti kröfunnar um lágmarksfjármagn fyrir skaðatryggingu og 

skaðaendurtryggingu og línulegum formúluþætti kröfunnar um lágmarksfjármagn 

fyrir líftrygginga- og lífendurtryggingaskuldbindingar, reiknuð út í samræmi við 

249. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. 

C0130/R0310 Útreikningur á kröfu um 

lágmarksfjármagn í heild 

— gjaldþolskrafa 

Þetta er nýjasta gjaldþolskrafan sem reikna á út og tilkynna í samræmi við 103.–

127. gr. tilskipunar 2009/138/EB, annað hvort sú árlega eða sú sem er nýlegri hafi 

gjaldþolskrafan verið endurreiknuð (þ.e. vegna breytinga í áhættusniði), þ.m.t. 

viðbótargjaldþol. Félög sem nota eigið líkan eða hlutalíkan til að reikna út 

gjaldþolskröfuna ættu að vísa til viðkomandi gjaldþolskröfu, nema þegar, 

samkvæmt 3. mgr. 129. gr. tilskipunar 2009/138/EB, landsbundni eftirlitsaðilinn 

fer fram á að staðalreglan sé notuð. 

C0130/R0320 Útreikningur á kröfu um 

lágmarksfjármagn í heild 

— hámark fyrir kröfu um 

lágmarksfjármagn 

Það er reiknað út sem 45% af gjaldþolskröfunni að meðtöldu sérhverju viðbótar-

gjaldþoli, í samræmi við 3. mgr. 129. gr. tilskipunar 2009/138/EB. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0130/R0330 Útreikningur á kröfu um 

lágmarksfjármagn í heild 

— lágmark fyrir kröfu um 

lágmarksfjármagn 

Það er reiknað út sem 25 % af gjaldþolskröfunni að meðtöldu sérhverju við-

bótargjaldþoli, í samræmi við 3. mgr. 129. gr. tilskipunar 2009/138/EB. 

C0130/R0340 Útreikningur á kröfu um 

lágmarksfjármagn í heild 

— samsett krafa um 

lágmarksfjármagn 

Þetta er niðurstaðan á línulega formúluþættinum, reiknuðum út í samræmi við 

2. mgr. 248. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. 

C0130/R0350 Útreikningur á kröfu um 

lágmarksfjármagn í heild 

— algjört lágmark fyrir 

kröfu um lágmarks-

fjármagn 

Þetta er reiknað út eins og skilgreint er í d-lið 1. mgr. 129. gr. tilskipunar 

2009/138/EB. 

C0130/R0400 Krafa um lágmarks-

fjármagn 

Þetta er niðurstaðan á línulega formúluþættinum, reiknuðum út í samræmi við 

1. mgr. 248. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. 

C0140/R0500 Útreikningur á ígildi kröfu 

um lágmarksfjármagn 

skaða- og líftrygginga — 

línulegt ígildi kröfu um 

lágmarksfjármagn — 

skaðatryggingastarfsemi 

Það er reiknað út í samræmi við 3. mgr. 252. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 

2015/35. 

C0150/R0500 Útreikningur á ígildi kröfu 

um lágmarksfjármagn 

skaða- og líftrygginga — 

línulegt ígildi kröfu um 

lágmarksfjármagn — 

líftryggingastarfsemi 

Það er reiknað út í samræmi við 9. mgr. 252. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 

2015/35. 

C0140/R0510 Útreikningur á ígildi kröfu 

um lágmarksfjármagn 

skaða- og líftrygginga — 

ígildi gjaldþolskröfu að 

undanskildu viðbótar-

gjaldþoli (árlegur eða 

síðasti útreikningur) — 

skaðatryggingastarfsemi 

Þetta er nýjasta ígildi gjaldþolskröfu sem reikna á út og birta í samræmi við 103.–

127. gr. tilskipunar 2009/138/EB, annað hvort sú árlega eða sú sem er nýlegri hafi 

ígildi gjaldþolskröfu verið endurreiknuð (þ.e. vegna breytinga í áhættusniði), að 

undanskildu viðbótargjaldþoli. Félög sem nota eigið líkan eða hlutalíkan til að 

reikna út gjaldþolskröfuna ættu að vísa til viðkomandi gjaldþolskröfu, nema 

þegar, samkvæmt 3. mgr. 129. gr. tilskipunar 2009/138/EB, landsbundni eftirlits-

aðilinn fer fram á að staðalreglan sé notuð. 

C0150/R0510 Útreikningur á ígildi kröfu 

um lágmarksfjármagn 

skaða- og líftrygginga — 

ígildi gjaldþolskröfu að 

undanskildu viðbótar-

gjaldþoli (árlegur eða 

síðasti útreikningur) — 

líftryggingastarfsemi 

Þetta er nýjasta ígildi gjaldþolskröfu sem reikna á út og birta í samræmi við 103.–

127. gr. tilskipunar 2009/138/EB, annað hvort sú árlega eða sú sem er nýlegri hafi 

ígildi gjaldþolskröfu verið endurreiknuð (þ.e. vegna breytinga í áhættusniði), að 

undanskildu viðbótargjaldþoli. Félög sem nota eigið líkan eða hlutalíkan til að 

reikna út gjaldþolskröfuna ættu að vísa til viðkomandi gjaldþolskröfu, nema 

þegar, samkvæmt 3. mgr. 129. gr. tilskipunar 2009/138/EB, landsbundni eftirlits-

aðilinn fer fram á að staðalreglan sé notuð. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0140/R0520 Útreikningur á ígildi kröfu 

um lágmarksfjármagn 

skaða- og líftrygginga — 

hámark fyrir ígildi kröfu 

um lágmarksfjármagn — 

skaðatryggingastarfsemi 

Það er reiknað út sem 45% af ígildi gjaldþolskröfu skaðatrygginga að meðtöldu 

viðbótargjaldþoli skaðatryggingar, í samræmi við 3. mgr. 129. gr. tilskipunar 

2009/138/EB. 

C0150/R0520 Útreikningur á ígildi kröfu 

um lágmarksfjármagn 

skaða- og líftrygginga — 

hámark fyrir ígildi kröfu 

um lágmarksfjármagn — 

líftryggingastarfsemi 

Það er reiknað út sem 45% af ígildi gjaldþolskröfu líftrygginga að meðtöldu 

viðbótargjaldþoli líftryggingar, í samræmi við 3. mgr. 129. gr. tilskipunar 

2009/138/EB. 

C0140/R0530 Útreikningur á ígildi kröfu 

um lágmarksfjármagn 

skaða- og líftrygginga — 

lágmark fyrir ígildi kröfu 

um lágmarksfjármagn — 

skaðatryggingastarfsemi 

Það er reiknað út sem 25% af ígildi gjaldþolskröfu skaðatrygginga að meðtöldu 

viðbótargjaldþoli skaðatryggingar, í samræmi við 3. mgr. 129. gr. tilskipunar 

2009/138/EB. 

C0150/R0530 Útreikningur á ígildi kröfu 

um lágmarksfjármagn 

skaða- og líftrygginga — 

lágmark fyrir ígildi kröfu 

um lágmarksfjármagn — 

líftryggingastarfsemi 

Það er reiknað út sem 25% af ígildi gjaldþolskröfu líftrygginga að meðtöldu 

viðbótargjaldþoli líftryggingar, í samræmi við 3. mgr. 129. gr. tilskipunar 

2009/138/EB. 

C0140/R0540 Útreikningur á ígildi kröfu 

um lágmarksfjármagn 

skaða- og líftrygginga — 

samsett ígildi kröfu um 

lágmarksfjármagn — 

skaðatryggingastarfsemi 

Það er reiknað út í samræmi við 3. mgr. 252. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 

2015/35. 

C0150/R0540 Útreikningur á ígildi kröfu 

um lágmarksfjármagn 

skaða- og líftrygginga — 

samsett ígildi kröfu um 

lágmarksfjármagn — 

líftryggingastarfsemi 

Það er reiknað út í samræmi við 8. mgr. 252. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 

2015/35. 

C0140/R0550 Útreikningur á ígildi kröfu 

um lágmarksfjármagn 

skaða- og líftrygginga — 

algjört lágmark fyrir ígildi 

kröfu um lágmarksfjár-

magn — skaðatrygginga-

starfsemi 

Þetta er fjárhæðin sem skilgreind er í i. lið d-liðar 1. mgr. 129. gr. tilskipunar 

2009/138/EB. 

C0150/R0560 Útreikningur á ígildi kröfu 

um lágmarksfjármagn 

skaða- og líftrygginga — 

algjört lágmark fyrir ígildi 

kröfu um lágmarksfjár-

magn — líftrygginga-

starfsemi 

Þetta er fjárhæðin sem skilgreind er í ii. lið d-liðar 1. mgr. 129. gr. tilskipunar 

2009/138/EB. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0140/R0560 Útreikningur á ígildi kröfu 

um lágmarksfjármagn 

skaða- og líftrygginga — 

ígildi kröfu um lágmarks-

fjármagn — skaðatrygg-

ingastarfsemi 

Þetta er ígildi kröfu um lágmarksfjármagn skaðatrygginga, reiknað út í samræmi 

við 2. mgr. 252. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. 

C0150/R0560 Útreikningur á ígildi kröfu 

um lágmarksfjármagn 

skaða- og líftrygginga — 

ígildi kröfu um lágmarks-

fjármagn — líftrygginga-

starfsemi 

Þetta er ígildi kröfu um lágmarksfjármagn trygginga, reiknað út í samræmi við 

7. mgr. 252. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. 
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III. VIÐAUKI 

Leiðbeiningar að því er varðar sniðmátin fyrir skýrsluna um gjaldþol og fjárhagslega stöðu samstæðna 

Þessi viðauki inniheldur viðbótarleiðbeiningar í tengslum við sniðmátin í I. viðauka við þessa reglugerð. Fyrsti dálkur taflanna 

tilgreinir liðina sem birta á með því að tilgreina dálkana og línurnar eins og sýnt er í sniðmátinu í I. viðauka. 

Vísað er til sniðmáta sem fylla á út, í samræmi við leiðbeiningarnar í mismunandi þáttum þessa viðauka, sem „þetta sniðmát“ í 

texta sniðmátsins. 

S.02.01. — Efnahagsreikningur 

Almennar athugasemdir: 

Þessi þáttur varðar árlega birtingu upplýsinga fyrir samstæður. 

Þetta sniðmát á við þegar aðferð 1 (aðferð byggð á samstæðureikningsskilum) er notuð, annað hvort eingöngu eða saman með 

aðferð 2 (frádráttar- og samlagningaraðferð). Eignarhluti í tengdum félögum, sem ekki er steypt saman röð fyrir röð í samræmi 

við a-, b- eða c-lið 1. mgr. 335. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35, þ.m.t. eignarhlutina í tengdum félögum sem teknir 

eru með í aðferð 2 þegar samsetning aðferða er notuð, skal taka með í liðnum „Eignarhlutir í tengdum félögum, þ.m.t. 

hlutdeildir“. 

Fylla skal út í dálkinn „Gjaldþolsáætlun II - virði“ (C0010) með því að nota matsregluna sem sett er fram í tilskipun 

2009/138/EB, framseldri reglugerð (ESB) 2015/35, tæknilegum stöðlum og viðmiðunarreglum Gjaldþolsáætlunar 2. 

 REITUR LEIÐBEININGAR 

Eignir 

C0010/R0030 Óefnislegar eignir Óefnisleg eignir, aðrar en viðskiptavild. Auðgreinanleg ópeningaleg eign án 

efnislegs forms. 

C0010/R0040 Frestuð skattinneign Frestuð skattinneign er fjárhæðin á tekjuskatti sem endurheimtanlegur er á síðari 

tímabilum, að því er varðar: 

a) Frádráttarbæran, tímabundinn mismun, 

b) yfirfærslu á ónotuðu skattalegu tapi, og/eða 

c) yfirfærslu á ónotuðum skattaafslætti. 

C0010/R0050 Umframlífeyrir Þetta er hreinn heildarumframlífeyrir sem tengist starfsmannalífeyriskerfi. 

C0010/R0060 Varanlegir rekstrar-

fjármunir til eigin nota 

Efnislegar eignir sem ætlaðar eru til varanlegrar notkunar og fasteign í eigu 

samstæðunnar til eigin nota. Þar með talið fasteign í byggingu til eigin nota. 

C0010/R0070 Fjárfestingar (aðrar en 

eignir sem haldið er fyrir 

vísitölutengda og sjóð-

stengda samninga) 

Þetta er heildarfjárhæð fjárfestinga, að undanskildum eignum sem haldið er fyrir 

vísitölutengda og sjóðstengda samninga. 

C0010/R0080 Fasteign (önnur en til 

eigin nota) 

Fjárhæð fyrir fasteignina, önnur en til eigin nota. Þar með talið fasteign í 

byggingu, önnur til eigin nota. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010/R0090 Eignarhlutir í tengdum 

félögum, þ.m.t. hlutdeildir 

Hlutdeildir, eins og skilgreint er í 20. mgr. 13. gr. og 2. mgr. 212. gr. og 

hlutdeildir í tengdum félögum í b-lið 1. mgr. 212. gr. tilskipunar 2009/138/EB. 

Þegar hluti eignanna er varða hlutdeild og tengd félög vísa til sjóðs- og 

vísitölutengdra samninga, skulu þessir hlutar birtir í „Eignir sem haldið er fyrir 

vísitölutengda og sjóðstengda samninga“ í C0010/R0220. 

Hlutdeildir og eignarhlutir í tengdum félögum á samstæðustigi nær yfir: 

— Eignarhlutir í tengdum, þó ekki dótturfélögum, vátrygginga- eða endurtrygg-

ingafélögum, eignarhaldsfélögum á vátryggingasviði eða blönduðum 

eignarhaldsfélögum á fjármálasviði eins og lýst er í d-lið 1. mgr. 335. gr. 

framseld reglugerðar (ESB) 2015/35 

— eignarhlutir í tengdum félögum í öðrum fjármálageira eins og lýst er í e-lið 

1. mgr. 335. gr. framseld reglugerðar (ESB) 2015/35 

— öðrum tengdum félögum eins og lýst er í f-lið 1. mgr. 335. gr. framseld 

reglugerðar (ESB) 2015/35 

— vátrygginga- eða endurtryggingafélög, eignarhaldsfélög á vátryggingasviði 

eða blönduð eignarhaldsfélög á fjármálasviði sem tekin eru með frádráttar- og 

samlagningaraðferðinni (þegar samsetning aðferða er notuð). 

C0010/R0100 Hlutabréf Þetta heildarfjárhæðin á hlutabréfum, skráðum og óskráðum. 

C0010/R0110 Hlutabréf — skráð Hlutabréf sem standa fyrir fjármagn fyrirtækis, þ.e. eignarhald í fyrirtæki, sem 

viðskipti eru með á skipulegum verðbréfamarkaði eða markaðstorgi fjármálagern-

inga, eins og skilgreint er í tilskipun 2004/39/EB. 

Undanskilja skal eignarhluti í tengdum félögum, þ.m.t. hlutdeildir. 

C0010/R0120 Hlutabréf — óskráð Hlutabréf sem standa fyrir fjármagn fyrirtækis, þ.e. eignarhald í fyrirtæki, sem 

viðskipti eru ekki með á skipulegum verðbréfamarkaði eða markaðstorgi fjár-

málagerninga, eins og skilgreint er í tilskipun 2004/39/EB. 

Undanskilja skal eignarhluti í tengdum félögum, þ.m.t. hlutdeildir. 

C0010/R0130 Skuldabréf Þetta er heildarfjárhæðin á ríkisskuldabréfum, fyrirtækjaskuldabréfum, samsettum 

skuldaviðurkenningum og veðtryggðum verðbréfum. 

C0010/R0140 Ríkisskuldabréf Skuldabréf útgefin af opinberum yfirvöldum, hvort heldur ríkisstjórnum, yfirþjóð-

legum ríkisstofnunum, héraðsstjórnum eða staðaryfirvöldum og skuldabréf sem að 

fullu, óskilyrt og óafturkallanlega eru tryggð af Seðlabanka Evrópu, ríkisstjórnum 

og seðlabönkum aðildarríkja, tilgreind og fjármögnuð í gjaldmiðli þeirrar 

ríkisstjórnar og þess seðlabanka, eða af fjölþjóðlegum þróunarbönkum, sem um 

getur í 2. mgr. 117. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013, eða alþjóðastofnunum, sem 

um getur í 118. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013, þegar tryggingin uppfyllir 

kröfurnar sem settar eru fram í 215. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010/R0150 Fyrirtækjaskuldabréf Skuldabréf útgefin af fyrirtækjum. 

C0010/R0160 Samsettar skuldaviður-

kenningar 

Blönduð verðbréf, samsetning gerninga með fasta ávöxtun (ávöxtun í formi fastra 

greiðslna) við röð afleiðuþátta. Undanskilið frá þessum flokki eru verðbréf með 

fastri ávöxtun sem gefin eru út af ríkisstjórnum. Á við um verðbréf sem einhverjir 

flokkar afleiða eru hluti af, þ.m.t. skuldatryggingar (CDS), skiptasamningar með 

fastan líftíma (CMS), skuldatryggingavalréttir (CDOp). Eignir í þessum flokki 

eru ekki sundurgreinanlegar. 

C0010/R0170 Veðtryggð verðbréf Verðbréf þar sem virði og greiðslur er leitt út frá undirliggjandi eignasafni. Nær 

yfir eignavarin verðbréf (ABS), verðbréf tryggð með fasteignaveði (MBS), 

verðbréf, tryggð með fasteignaveði í atvinnuhúsnæði (CMBS), skuldavafninga 

(CDO), lánavafninga (CLO), fasteignaveðsvafninga (CMO) 

C0010/R0180 Sjóðir um sameiginlega 

fjárfestingu 

„Sjóður um sameiginlega fjárfestingu“: Verðbréfasjóður (UCITS), eins og 

skilgreint er í 2. mgr. 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB 

eða sérhæfður sjóður (AIF), eins og skilgreint er í a-lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB. 

C0010/R0190 Afleiður Fjármálagerningur eða annar samningur sem ber öll þrjú eftirfarandi einkenni: 

a) Virði hans í ljósi breytinga á tilgreindum vöxtum, verði fjármálagernings, 

hrávöruverði, gengi gjaldmiðla, verð- eða vaxtavísitölu, lánshæfismati eða 

lánskjaravísitölu eða annarri breytu, að því tilskildu, ef um ófjárhagslega 

breytu er að ræða, að breytan eigi ekki sérstaklega við um aðila að 

samningnum (stundum kallað „undirliggjandi breyta“). 

b) Hann krefst ekki hreinnar upphafsfjárfestingar eða hreinnar upphafsfjár-

festingar sem er minni en krafa væri gerð um vegna annarra samningstegunda 

sem gera mætti ráð fyrir að hefðu sambærilega svörun gagnvart breytingum á 

markaðsþáttum. 

c) Uppgjörsdagsetning hans er í framtíðinni. 

Gjaldþolsáætlun II - virði afleiðunnar á reikningsskiladeginum, eingöngu ef það 

er jákvætt, er birt hér (í tilviki neikvæðs virðis, sjá C0010/R0790). 

C0010/R0200 Innstæður, aðrar en ígildi 

handbærs fjár 

Innstæður, aðrar en ígildi handbærs fjár, sem ekki er hægt að nota til greiðslu 

fyrir tiltekinn gjalddaga og ekki eru skiptanlegar fyrir gjaldeyri eða framseljan-

legar innstæður án neinna verulegra takmarkana eða sekta. 

C0010/R0210 Aðrar fjárfestingar Aðrar fjárfestingar sem ekki er þegar fjallað um innan fjárfestinga hér að ofan. 

C0010/R0220 Eignir sem haldið er fyrir 

vísitölutengda og 

sjóðstengda samninga 

Eignir sem haldið er fyrir vísitölutengda og sjóðstengda samninga (flokkaðar á 

vátryggingagrein 31, eins og skilgreint er í I. viðauka framseldrar reglugerðar 

(ESB) 2015/35). 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010/R0230 Lán og veðlán Þetta er heildarfjárhæðin á lánum og veðlánum, þ.e. fjáreignir sem verða til þegar 

félög lána fjármuni, annað hvort með eða án tryggingar, þ.m.t. reiðufjársöfn. 

C0010/R0240 Lán gegn tryggingum Lán sem veitt eru til vátryggingataka, veðsett gegn tryggingum (undirliggjandi 

vátryggingaskuld). 

C0010/R0250 Lán og veðlán til 

einstaklinga 

Fjáreignir sem verða til þegar lánveitendur lána fjármuni til lántaka — einstak-

linga, gegn veði eða ekki, þ.m.t. reiðufjársöfn. 

C0010/R0260 Önnur lán og veðlán Fjáreignir sem verða til þegar lánveitendur lána fjármuni til lántaka — annarra, 

sem ekki flokkast í lið R0240 eða R0250, gegn veði eða ekki, þ.m.t. reiðufjársöfn. 

C0010/R0270 Endurheimtanlegar fjár-

hæðir frá endurtrygginga-

samningum frá: 

Þetta er heildarfjárhæðin á endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtrygginga-

samningum. Hún samsvarar fjárhæðinni á hlutdeild endurtryggjanda í vátrygg-

ingaskuld (þ.m.t. takmörkuð endurtrygging og félag með sérstakan tilgang). 

C0010/R0280 Skaðatrygging og 

sjúkratrygging svipuð 

skaðatryggingu 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum að því er varðar 

vátryggingaskuld fyrir skaðatryggingu og sjúkratryggingu sem er svipuð 

skaðatryggingu. 

C0010/R0290 Skaðatrygging að undan-

skilinni sjúkratryggingu 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum að því er varðar 

vátryggingaskuld fyrir skaðatryggingastarfsemi, að undanskilinni vátrygginga-

skuld fyrir sjúkratryggingu sem er svipuð skaðatryggingu. 

C0010/R0300 Sjúkratrygging svipuð 

skaðatryggingu 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum að því er varðar 

vátryggingaskuld fyrir sjúkratryggingu sem er svipuð skaðatryggingu. 

C0010/R0310 Líftrygging og sjúkra-

trygging svipuð líftrygg-

ingu, að undanskilinni 

sjúkratryggingu og 

vísitölutengdum og 

sjóðstengdum samningi 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum að því er varðar 

vátryggingaskuld fyrir líftryggingu og sjúkratryggingu sem er svipuð líftrygg-

ingu, að undanskilinni sjúkratryggingu og vísitölutengdum og sjóðstengdum 

samningi. 

C0010/R0320 Sjúkratrygging svipuð 

líftryggingu 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum að því er varðar 

vátryggingaskuld fyrir sjúkratryggingu sem er svipuð líftryggingu. 

C0010/R0330 Líftrygging, að undan-

skilinni sjúkratryggingu 

og vísitölutengdum og 

sjóðstengdum samningi 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum að því er varðar 

vátryggingaskuld fyrir líftryggingastarfsemi, að undanskilinni vátryggingaskuld 

sjúkratryggingar sem er svipuð líftryggingu og vátryggingaskuld fyrir vísitölu-

tengdan og sjóðstengdan samning. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010/R0340 Líftrygging, vísitölutengd 

og sjóðatengd 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum að því er varðar 

vátryggingaskuld fyrir vísitölutengda og sjóðstengda líftryggingastarfsemi. 

C0010/R0350 Innlán tengd endurtrygg-

ingasamningi 

Innstæður sem tengjast seldri endurtryggingu. 

C0010/R0360 Viðskiptakröfur frá 

tryggingum og miðlurum 

Gjaldfallnar fjárhæðir til greiðslu af vátryggingatökum, vátryggjendum og öðrum 

aðilum tengdum tryggingastarfsemi, sem ekki eru innifaldar í reiðufjárinnstreymi 

vátryggingaskuldar. 

Þær skulu ná yfir viðskiptakröfur frá seldri endurtryggingu. 

C0010/R0370 Viðskiptakröfur frá 

endurtryggingum 

Gjaldfallnar fjárhæðir endurtryggjenda og aðila tengdum endurtrygginga-

starfsemi, sem ekki eru innifaldar í endurheimtanlegum fjárhæðum frá endur-

tryggingasamningum. 

Þær geta náð yfir: Gjaldfallnar fjárhæðirnar frá viðskiptakröfum frá endur-

tryggjendum sem tengjast uppgerðum kröfum vátryggingataka eða vátryggðra, 

viðskiptakröfur frá endurtryggjendum í tengslum við annað en tryggingaatburði 

eða uppgerðar vátryggingakröfur, t.d. umboðslaun. 

C0010/R0380 Viðskiptakröfur (vegna 

viðskipta, ekki trygginga) 

Ná yfir fjárhæðir viðskiptakrafna frá starfsmönnum eða ýmsum viðskiptafélögum 

(ekki tryggingatengdum), þ.m.t. opinberum aðilum. 

C0010/R0390 Eigin hlutabréf (í beinni 

eigu) 

Þetta er heildarfjárhæðin á eigin hlutabréfum í beinni eigu samstæðunnar. 

C0010/R0400 Gjaldfallnar fjárhæðir að 

því er varðar gjaldþolsliði 

eða stofnfé, innkallaðar en 

ekki ennþá greiddar 

Virði gjaldfallinnar fjárhæðar að því er varðar gjaldþolsliði eða stofnfé, innkölluð 

en ekki ennþá greidd. 

C0010/R0410 Handbært fé og ígildi þess Seðlar og mynt í umferð sem eru almennt notuð til greiðslna, og innstæður sem 

skiptanlegar eru fyrir gjaldeyri á nafnverði þegar krafist er og sem hægt er að nota 

beint til að greiða með ávísun, víxli, gíró, beingreiðslu/kredit, eða öðru formi 

beingreiðslu, án viðurlaga eða takmarkana. 

Bankareikningar skulu ekki jafnaðir út, þannig að eingöngu skal viðurkenna 

jákvæða reikninga í þessum lið og sýna yfirdráttarlán í banka á skuldahlið, nema 

til staðar séu bæði lagalegur réttur til útjöfnunar og hægt að sýna fram á 

fyrirætlun um uppgjör. 

C0010/R0420 Aðrar eignir, sem ekki eru 

færðar annars staðar 

Þetta er fjárhæðin á öllum öðrum eignum sem ekki eru þegar teknar með öðrum 

liðum efnahagsreikningsins. 

C0010/R0500 Heildareignir Þetta er heildarfjárhæðin á öllum eignum. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

Skuldir 

C0010/R0510 Vátryggingaskuld — 

skaðatrygging 

Samtala vátryggingaskuldarinnar vegna skaðatryggingar. 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við aðferðafræðina sem byggir á framlögum sem 

notuð er í þeim tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0520 Vátryggingaskuld — 

skaðatrygging (að undan-

skilinni sjúkratryggingu) 

Þetta er heildarfjárhæðin á vátryggingaskuld fyrir skaðatryggingastarfsemi (að 

undanskilinni sjúkratryggingu). 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við aðferðafræðina sem byggir á framlögum sem 

notuð er í þeim tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0530 Vátryggingaskuld — 

skaðatrygging (að undan-

skilinni sjúkratryggingu) 

— vátryggingaskuld, 

reiknuð út sem heild 

Þetta er heildarfjárhæðin á vátryggingaskuld reiknuð út sem heild (eignasafn sem 

hægt er að endurgera/verja) fyrir skaðatryggingastarfsemi (að undanskilinni 

sjúkratryggingu). 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við aðferðafræðina sem byggir á framlögum sem 

notuð er í þeim tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0540 Vátryggingaskuld — 

skaðatrygging (að undan-

skilinni sjúkratryggingu) 

— besta mat 

Þetta er heildarfjárhæðin á besta mati á vátryggingaskuld fyrir skaðatrygginga-

starfsemi (að undanskilinni sjúkratryggingu). 

Birta skal besta mat án frádráttar endurtryggingar. 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við aðferðafræðina sem byggir á framlögum sem 

notuð er í þeim tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0550 Vátryggingaskuld — 

skaðatrygging (að 

undanskilinni 

sjúkratryggingu) — 

áhættuálag 

Þetta er heildarfjárhæðin á áhættuálagi á vátryggingaskuld fyrir skaðatrygginga-

starfsemi (að undanskilinni sjúkratryggingu). 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við aðferðafræðina sem byggir á framlögum sem 

notuð er í þeim tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0560 Vátryggingaskuld — 

sjúkratrygging (svipuð 

skaðatryggingu) 

Þetta er heildarfjárhæðin á vátryggingaskuld fyrir sjúkratryggingu (svipuð skaða-

tryggingu). 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við aðferðafræðina sem byggir á framlögum sem 

notuð er í þeim tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0570 Vátryggingaskuld — 

sjúkratrygging (svipuð 

skaðatryggingu) — 

vátryggingaskuld, reiknuð 

út sem heild 

Þetta er heildarfjárhæðin á vátryggingaskuld, reiknuð út sem heild (eignasafn sem 

hægt er að endurgera/verja) fyrir sjúkratryggingu (svipuð skaðatryggingu). 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við aðferðafræðina sem byggir á framlögum sem 

notuð er í þeim tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010/R0580 Vátryggingaskuld — 

sjúkratrygging (svipuð 

skaðatryggingu) — besta 

mat 

Þetta er heildarfjárhæðin á besta mati á vátryggingaskuld fyrir sjúkratrygga-

starfsemi (svipuð skaðatryggingu). 

Birta skal besta mat án frádráttar endurtryggingar. 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við aðferðafræðina sem byggir á framlögum sem 

notuð er í þeim tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0590 Vátryggingaskuld — 

sjúkratrygging (svipuð 

skaðatryggingu) — 

áhættuálag 

Þetta er heildarfjárhæðin á áhættuálagi á vátryggingaskuld fyrir sjúkratrygga-

starfsemi (svipuð skaðatryggingu). 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við aðferðafræðina sem byggir á framlögum sem 

notuð er í þeim tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0600 Vátryggingaskuld — 

líftrygging (að undan-

skilinni vísitölutengdri og 

sjóðstengdri) 

Samtala vátryggingaskuldarinnar vegna líftryggingar (að undanskilinni vísitölu-

tengdri og sjóðstengdri). 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við aðferðafræðina sem byggir á framlögum sem 

notuð er í þeim tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0610 Vátryggingaskuld — 

sjúkratrygging (svipuð 

líftryggingu) 

Þetta er heildarfjárhæðin á vátryggingaskuld fyrir sjúkratryggingastarfsemi 

(svipuð líftryggingu). 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við aðferðafræðina sem byggir á framlögum sem 

notuð er í þeim tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0620 Vátryggingaskuld — 

sjúkratrygging (svipuð 

líftryggingu) — 

vátryggingaskuld, reiknuð 

út sem heild 

Þetta er heildarfjárhæðin á vátryggingaskuld, reiknuð út sem heild (eignasafn sem 

hægt er að endurgera/verja) fyrir sjúkratryggingastarfsemi (svipuð líftryggingu). 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við aðferðafræðina sem byggir á framlögum sem 

notuð er í þeim tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0630 Vátryggingaskuld — 

sjúkratrygging (svipuð 

líftryggingu) — besta mat 

Þetta er heildarfjárhæðin á besta mati á vátryggingaskuld fyrir sjúkratrygginga-

starfsemi (svipuð líftryggingu). 

Birta skal besta mat án frádráttar endurtryggingar. 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við aðferðafræðina sem byggir á framlögum sem 

notuð er í þeim tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010/R0640 Vátryggingaskuld — 

sjúkratrygging (svipuð 

líftryggingu) — 

áhættuálag 

Þetta er heildarfjárhæðin á áhættuálagi á vátryggingaskuld fyrir sjúkratrygginga-

starfsemi (svipuð líftryggingu). 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við aðferðafræðina sem byggir á framlögum sem 

notuð er í þeim tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0650 Vátryggingaskuld — líf-

trygging (að undanskilinni 

sjúkratryggingu og 

vísitölutengdum og 

sjóðstengdum samningi) 

Þetta er heildarfjárhæðin á vátryggingaskuld fyrir líftryggingastarfsemi (að 

undanskilinni sjúkratryggingu og vísitölutengdum og sjóðstengdum samningi) 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við aðferðafræðina sem byggir á framlögum sem 

notuð er í þeim tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0660 Vátryggingaskuld — líf-

trygging (að undanskilinni 

sjúkratryggingu og 

vísitölutengdum og 

sjóðstengdum samningi) 

— vátryggingaskuld, 

reiknuð út sem heild 

Þetta er heildarfjárhæðin á vátryggingaskuld, reiknuð út sem heild (eignasafn sem 

hægt er að endurgera/verja) fyrir líftryggingastarfsemi (að undanskilinni sjúkra-

tryggingu og vísitölutengdum og sjóðstengdum samningi) 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við aðferðafræðina sem byggir á framlögum sem 

notuð er í þeim tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0670 Vátryggingaskuld — líf-

trygging (að undanskilinni 

sjúkratryggingu og 

vísitölutengdum og 

sjóðstengdum samningi) 

— besta mat 

Þetta er heildarfjárhæðin á besta mati á vátryggingaskuld fyrir líftrygginga-

starfsemi (að undanskilinni sjúkratryggingu og vísitölutengdum og sjóðstengdum 

samningi). 

Birta skal besta mat án frádráttar endurtryggingar. 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við aðferðafræðina sem byggir á framlögum sem 

notuð er í þeim tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0680 Vátryggingaskuld — 

líftrygging (að undan-

skilinni sjúkratryggingu 

og vísitölutengdum og 

sjóðstengdum samningi) 

— áhættuálag 

Þetta er heildarfjárhæðin á áhættuálagi á vátryggingaskuld fyrir líftrygginga-

starfsemi (að undanskilinni sjúkratryggingu og vísitölutengdum og sjóðstengdum 

samningi). 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við aðferðafræðina sem byggir á framlögum sem 

notuð er í þeim tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0690 Vátryggingaskuld — vísi-

tölutengd og sjóðstengd 

Þetta er heildarfjárhæðin á vátryggingaskuld fyrir vísitölutengdan og sjóð-

stengdan samning. 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við aðferðafræðina sem byggir á framlögum sem 

notuð er í þeim tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010/R0700 Vátryggingaskuld — 

vísitölutengd og sjóð-

stengd — vátrygginga-

skuld, reiknuð út sem 

heild 

Þetta er heildarfjárhæðin á vátryggingaskuld, reiknuð út sem heild (eignasafn sem 

hægt er að endurgera/verja) fyrir vísitölutengda og sjóðstengda starfsemi. 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við aðferðafræðina sem byggir á framlögum sem 

notuð er í þeim tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0710 Vátryggingaskuld — 

vísitölutengd og 

sjóðstengd — besta mat 

Þetta er heildarfjárhæðin á besta mati á vátryggingaskuld fyrir vísitölutengda og 

sjóðstengda starfsemi. 

Birta skal besta mat án frádráttar endurtryggingar. 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við aðferðafræðina sem byggir á framlögum sem 

notuð er í þeim tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0720 Vátryggingaskuld — 

vísitölutengd og 

sjóðstengd — áhættuálag 

Þetta er heildarfjárhæðin á áhættuálagi á vátryggingaskuld fyrir vísitölutengda og 

sjóðstengda starfsemi. 

Þessi fjárhæð ætti að innihalda skiptinguna frá umbreytingarfrádrættinum á 

vátryggingaskuld í samræmi við aðferðafræðina sem byggir á framlögum sem 

notuð er í þeim tilgangi að reikna út kröfuna um lágmarksfjármagn (MCR). 

C0010/R0740 Skilyrtar skuldir Skilyrtar skuldir eru skilgreindar sem: 

a) Mögleg skuldbinding sem stafar af liðnum atburðum og sem eingöngu verður 

staðfest að sé til staðar ef einn eða fleiri óvissir framtíðar atburðir sem ekki 

eru að fullu á valdi einingarinnar eiga sér stað eða eiga sér ekki stað, eða 

b) núverandi skuldbinding sem stafar af liðnum atburðum jafnvel þótt: 

i. Ekki sé líklegt að krafist verði útstreymis efnahagslegs ávinnings til að 

gera upp skuldbindinguna, eða 

ii. fjárhæð skuldbindingarinnar verður ekki mæld með nægjanlegri vissu. 

Fjárhæð skilyrtar skuldir sem færð er í efnahagsreikninginn ætti að fylgja 

viðmiðuninni sem sett er fram í 11. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. 

C0010/R0750 Aðrar skuldir en 

vátryggingaskuld 

Skuldbindingar með óvissan greiðslutíma eða óvissa fjárhæð, að undanskildum 

þeim sem gefnar eru upp undir „Lífeyrisskuldbindingar“. 

Skuldirnar eru viðurkenndar sem skuldbindingar (að því gefnu hægt sé að meta 

þær með áreiðanlegum hætti) þegar þær standa fyrir skuldbindingar og líklegt er 

að krafist verði útstreymis efnahagslegs ávinnings til að gera upp skuld-

bindingarnar. 

C0010/R0760 Lífeyrisskuldbindingar Þetta eru hreinar heildarskuldbindingar sem tengist starfsmannalífeyriskerfi. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010/R0770 Innstæður frá 

endurtryggjendum 

Fjárhæðið (þ.e. reiðufé) sem móttekið er frá endurtryggjanda eða endurtryggj-

andinn dregur frá samkvæmt endurtryggingasamningnum. 

C0010/R0780 Frestaðar skattskuld-

bindingar 

Frestaðar skattskuldbindingar eru fjárhæðir tekjuskatts sem greiðast á síðari 

tímabilum að því er varðar tímabundinn mismunur á skattskyldu. 

C0010/R0790 Afleiður Fjármálagerningur eða annar samningur sem ber öll þrjú eftirfarandi einkenni: 

a) Virði hans í ljósi breytinga á tilgreindum vöxtum, verði fjármálagernings, 

hrávöruverði, gengi gjaldmiðla, verð- eða vaxtavísitölu, lánshæfismati eða 

lánskjaravísitölu eða annarri breytu, að því tilskildu, ef um ófjárhagslega breytu 

er að ræða, að breytan eigi ekki sérstaklega við um aðila að samningnum 

(stundum kallað „undirliggjandi breyta“). 

b) Hann krefst ekki hreinnar upphafsfjárfestingar eða hreinnar upphafsfjárfestingar 

sem er minni en krafa væri gerð um vegna annarra samningstegunda sem gera 

mætti ráð fyrir að hefðu sambærilega svörun gagnvart breytingum á 

markaðsþáttum. 

c) Uppgjörsdagsetning hans er í framtíðinni. 

Eingöngu skal birta afleiðuskuldir í þessari línu (þ.e. afleiður með neikvætt virði 

á reikningsskiladeginum). Afleiðueignir skulu birtar undir C0010/R0190. 

Félög sem verðsetja ekki afleiður samkvæmt landsbundnum góðum reiknings-

skilavenjum (GAAP) þeirra þurfa ekki að setja fram virði í reikningsskilum 

sínum. 

C0010/R0800 Skuldir til lánastofnana Skuldir, eins og veðlán og lán, til lánastofnana, að undanskildum skuldabréfum í 

eigu lánastofnana (þar sem ekki er mögulegt fyrir samstæðuna að auðkenna alla 

eigendur skuldabréfanna sem það gefur út) og víkjandi skuldir. Þetta skal einnig 

ná yfir yfirdráttarlán í banka. 

C0010/R0810 Fjárskuldbindingar, aðrar 

en skuldir til lánastofnana 

Fjárskuldbindingar að meðtöldum skuldabréfum, útgefnum af samstæðunni 

(hvort heldur í eigu lánastofnana eða ekki), samsettar skuldaviðurkenningar sem 

samstæðan gefur sjálft út og veðlán og lán til annarra eininga en lánastofnana. 

Ekki skal taka með víkjandi skuldir hér. 

C0010/R0820 Tryggingaskuldir og 

skuldir til miðlara 

Fjárhæðir sem komnar eru fram yfir gjalddaga til greiðslu til vátryggingataka, 

vátryggjenda og annarrar tengdrar tryggingastarfsemi, en sem ekki eru vátrygg-

ingaskuld. 

Þar með taldar fjárhæðir sem komnar eru fram yfir gjalddaga til greiðslu til 

(endur)vátryggingamiðlara (t.d. umboðslaun sem samstæðan hefur enn ekki greitt 

miðlurum). 

Undanskilin eru lán og veðlán til annarra vátryggingafélaga, ef þau tengjast 

eingöngu fjármögnun og ekki tengd tryggingastarfsemi (slík lán og veðlán skal 

birta sem fjárskuldbindingar). 

Þau skulu ná yfir skuldir vegna seldrar endurtryggingar. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010/R0830 Endurtryggingaskuldir Fjárhæðir sem komnar eru fram yfir gjalddaga til greiðslu til endurtryggjenda 

(einkum hlaupareikningar) aðrar en innstæður tengdar endurtryggingastarfsemi 

sem ekki eru teknar með í endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtrygginga-

samningum. 

Að meðtöldum skuldum til endurtryggjenda sem tengjast aðsöluðum iðgjöldum. 

C0010/R0840 Skuldir (vegna viðskipta, 

ekki trygginga) 

Þetta er heildarfjárhæð viðskiptaskulda, þ.m.t. fjárhæðir til starfsmanna, birgja 

o.s.frv. sem ekki er tryggingatengd, hliðstæð viðskiptakröfum (vegna viðskipta, 

ekki trygginga) á eignahlið, auk opinberra aðila. 

C0010/R0850 Víkjandi skuldir Víkjandi skuldir eru skuldir sem skipað á eftir öðrum tilteknum skuldum þegar 

útgefandinn er gerður upp. Þetta eru víkjandi skuldir alls, flokkaðar sem 

kjarnagjaldþol og þær sem ekki eru teknar með í kjarnagjaldþol. 

C0010/R0860 Víkjandi skuldir sem ekki 

eru í kjarnagjaldþoli 

Víkjandi skuldir eru skuldir sem skipað á eftir öðrum tilteknum skuldum þegar 

útgefandinn er gerður upp. Aðrar skuldir geta verið jafnvel enn meira víkandi. 

Eingöngu ætti að setja fram hér víkjandi skuldir sem ekki eru flokkaðar í 

kjarnagjaldþol. 

C0010/R0870 Víkjandi skuldir í 

kjarnagjaldþoli 

Víkjandi skuldir flokkaðar í kjarnagjaldþol 

C0010/R0880 Sérhverjar aðrar skuldir, 

sem ekki eru færðar 

annars staðar 

Þetta er heildarfjárhæðin á öllum öðrum skuldum, sem ekki eru þegar teknar með 

öðrum liðum efnahagsreikningsins. 

C0010/R0900 Skuldir samtals Þetta er heildarfjárhæðin á öllum skuldum. 

C0010/R1000 Eignir umfram skuldir Þetta er heildarfjárhæðin á eignum umfram skuldum samstæðunnar, verðsettar í 

samræmi við matsgrundvöll Gjaldþolsáætlunar II. Virði eigna að frádregnum 

skuldum. 

S.05.01. — Iðgjöld, kröfur og útgjöld eftir vátryggingagrein 

Almennar athugasemdir: 

Þessi þáttur varðar árlega birtingu upplýsinga fyrir samstæður. 

Þetta sniðmát skal birt út frá sjónarhóli reikningsskila, þ.e.: Landsbundinna góðra reikningsskilavenja (GAAP) eða alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla (IFRS) ef samþykktir sem landsbundnar góðar reikningsskilavenjur, en með því að nota atvinnugreinar 

samkvæmt Gjaldþolsáætlun II (SII), eins og skilgreint er í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/35. Félög skulu nota 

greininga- og matsgrundvöllinn sem notaður er fyrir birtu reikningsskilin, engrar nýrrar greiningar eða endurmats er krafist. 

Þetta sniðmát nær eingöngu yfir vátrygginga- og endurtryggingastarfsemi innan gildissviðs samstæðureikningsskila.  
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

Skaðatrygginga- og skaðaendurtryggingaskuldbindingar 

C0010 til 

C0120/R0110 

Bókfærð iðgjöld — verg 

— frumtryggingastarfsemi 

Skilgreining á bókfærðum iðgjöldum sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við 

beitingu tilskipunar 91/674/EBE: Verg bókfærð iðgjöld skulu samanstanda af 

öllum gjaldföllnum fjárhæðum á fjárhagsárinu að því er varðar vátrygginga-

samninga, sem stafa frá frumtryggingastarfsemi, án tillits til þeirrar staðreyndar 

að slíkar fjárhæðir geta að öllu leyti eða hluta tengst seinna fjárhagsári. 

C0010 til 

C0120/R0120 

Bókfærð iðgjöld — verg 

— seld hlutfallsleg 

endurtrygging 

Skilgreining á bókfærðum iðgjöldum sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við 

beitingu tilskipunar 91/674/EBE: Verg bókfærð iðgjöld skulu samanstanda af 

öllum gjaldföllnum fjárhæðum á fjárhagsárinu að því er varðar vátrygginga-

samninga, sem stafa frá seldri hlutfallslegri endurtryggingastarfsemi, án tillits til 

þeirrar staðreyndar að slíkar fjárhæðir geta að öllu leyti eða hluta tengst seinna 

fjárhagsári. 

C0130 til 

C0160/R0130 

Bókfærð iðgjöld — verg 

— seld óhlutfallsleg 

endurtrygging 

Skilgreining á bókfærðum iðgjöldum sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við 

beitingu tilskipunar 91/674/EBE: Verg bókfærð iðgjöld skulu samanstanda af 

öllum gjaldföllnum fjárhæðum á fjárhagsárinu að því er varðar vátrygginga-

samninga, sem stafa frá seldri óhlutfallslegri endurtryggingastarfsemi, án tillits til 

þeirrar staðreyndar að slíkar fjárhæðir geta að öllu leyti eða hluta tengst seinna 

fjárhagsári. 

C0010 til 

C0160/R0140 

Bókfærð iðgjöld — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Skilgreining á bókfærðum iðgjöldum sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við 

beitingu tilskipunar 91/674/EBE: Verg bókfærð iðgjöld skulu samanstanda af 

öllum fjárhæðum sem afsalað er til endurtryggjenda á fjárhagsárinu að því er 

varðar vátryggingasamninga, án tillits til þeirrar staðreyndar að slíkar fjárhæðir 

geta að öllu leyti eða hluta tengst seinna fjárhagsári. 

C0010 til 

C0160/R0200 

Bókfærð iðgjöld — hrein Skilgreining á bókfærðu iðgjaldi sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við beitingu 

tilskipunar 91/674/EBE: Hrein bókfærð iðgjöld standa fyrir samtöluna á 

frumtryggingastarfsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð með 

fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

C0010 til 

C0120/R0210 

Iðgjöld tímabilsins — 

verg — frumtrygginga-

starfsemi 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á vergu bókfærðu iðgjöldunum að frádreginni 

breytingunni í verga vátryggingasjóðnum fyrir iðgjaldaskuldir sem tengjast 

frumtryggingastarfsemi. 

C0010 til 

C0120/R0220 

Iðgjöld tímabilsins — 

verg — seld hlutfallsleg 

endurtrygging 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á vergu bókfærðu iðgjöldunum að frádreginni 

breytingunni í verga vátryggingasjóðnum fyrir iðgjaldaskuldir sem tengjast seldri 

hlutfallslegri endurtryggingastarfsemi. 

C0130 til 

C0160/R0230 

Iðgjöld tímabilsins — 

verg — seld óhlutfallsleg 

endurtrygging 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á vergu bókfærðu iðgjöldunum að frádreginni 

breytingunni í verga vátryggingasjóðnum fyrir iðgjaldaskuldir sem tengjast seldri 

óhlutfallslegri endurtryggingastarfsemi. 

C0010 til 

C0160/R0240 

Iðgjöld tímabilsins — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á hlutdeild endurtryggjanda í vergu bókfærðu 

iðgjöldunum að frádreginni breytingunni í hlutdeild endurtryggjandans í vátrygg-

ingasjóði fyrir iðgjaldaskuldir. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010 til 

C0160/R0300 

Iðgjöld tímabilsins — 

hrein 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á vergu bókfærðu iðgjöldunum að frádreginni 

breytingunni í verga vátryggingasjóðnum fyrir iðgjaldaskuldir sem tengjast 

samtölunni á frumtryggingastafsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð 

með fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

C0010 til 

C0120/R0310 

Gjaldfærð tjón — verg — 

frumtryggingastarfsemi 

Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja samtöluna á greiddu tjónunum 

og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu sem tengjast 

vátryggingasamningum sem stafa frá frumtryggingastarfsemi. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0010 til 

C0120/R0320 

Gjaldfærð tjón — verg — 

seld hlutfallsleg 

endurtrygging 

Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja samtöluna á greiddu tjónunum 

og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu sem tengjast 

vátryggingasamningum sem stafa frá vergri seldri hlutfallslegri endurtryggingu. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0130 til 

C0160/R0330 

Gjaldfærð tjón — verg — 

seld óhlutfallsleg 

endurtrygging 

Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja samtöluna á greiddu tjónunum 

og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu sem tengjast 

vátryggingasamningum sem stafa frá vergri seldri óhlutfallslegri endurtryggingu. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0010 til 

C0160/R0340 

Gjaldfærð tjón — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Hlutdeild endurtryggjanda í samtölunni á greiddu 

tjónunum og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0010 til 

C0160/R0400 

Gjaldfærð tjón — hrein Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja samtöluna á greiddu tjónunum 

og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu sem tengjast samtölu 

frumtryggingastarfsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð með fjárhæð-

inni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0010 til 

C0120/R0410 

Breytingar á annarri 

vátryggingaskuld — verg 

— frumtryggingastarfsemi 

Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og, eftir atvikum, skilgreint er í 

tilskipun 91/674/EBE: Breytingar á annarri vátryggingaskuld fyrir vergu frum-

tryggingastarfsemina. 

C0010 til 

C0120/R0420 

Breytingar á annarri 

vátryggingaskuld — verg 

— seld hlutfallsleg 

endurtrygging 

Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og, eftir atvikum, skilgreint er í 

tilskipun 91/674/EBE: Breytingar á annarri vátryggingaskuld fyrir vergu 

mótteknu hlutfallslegu endurtrygginguna. 
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C0130 til 

C0160/R0430 

Breytingar á annarri 

vátryggingaskuld — verg 

— seld óhlutfallsleg 

endurtrygging 

Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og, eftir atvikum, skilgreint er í 

tilskipun 91/674/EBE: Breytingar á annarri vátryggingaskuld fyrir vergu mót-

teknu óhlutfallslegu endurtrygginguna. 

C0010 til 

C0160/R0440 

Breytingar á annarri 

vátryggingaskuld — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og, eftir atvikum, skilgreint er í 

tilskipun 91/674/EBE: Breytingar á annarri vátryggingaskuld sem tengist fjár-

hæðunum sem afsalað er til endurtryggjenda. 

C0010 til 

C0160/R0500 

Breytingar á annarri 

vátryggingaskuld — hrein 

Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og, eftir atvikum, skilgreint er í 

tilskipun 91/674/EBE: Hreina fjárhæðin á breytingum í annarri vátryggingaskuld 

stendur fyrir samtöluna á frumtryggingastarfsemi og seldri endurtrygginga-

starfsemi, lækkuð með fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

C0010 til 

C0160/R0550 

Útgjöld sem stofnað er til Öll vátryggingatengd útgjöld sem samstæðan stofnar til á reikningsskila-

tímabilinu, á rekstrargrunni. 

C0200/R0110–

R0550 

Samtals Samtala fyrir mismunandi liði fyrir allar atvinnugreinar, eins og skilgreint er í  

I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/35. 

C0200/R1200 Önnur útgjöld Önnur vátryggingatengd útgjöld sem framangreind útgjöld ná ekki yfir og ekki er 

skipt eftir atvinnugreinum. 

Ættu ekki að innihalda útgjöld sem ekki eru vátryggingatengd, eins og skatt, 

vaxtakostnað, sölutap, o.s.frv. 

C0200/R1300 Heildarútgjöld Fjárhæð allra vátryggingatengdra útgjalda 

Líftrygginga- og lífendurtryggingaskuldbindingar 

C0210 til 

C0280/R1410 

Bókfærð iðgjöld — verg Skilgreining á bókfærðum iðgjöldum sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við 

beitingu tilskipunar 91/674/EBE: Verg bókfærð iðgjöld skulu samanstanda af 

öllum gjaldföllnum fjárhæðum á fjárhagsárinu að því er varðar vátrygginga-

samninga, sem stafa frá vergri tryggingastarfsemi, án tillits til þeirrar staðreyndar 

að slíkar fjárhæðir geta að öllu leyti eða hluta tengst seinna fjárhagsári. 

Innihalda bæði frumtryggingastafsemi og endurtryggingastarfsemi. 

C0210 til 

C0280/R1420 

Bókfærð iðgjöld — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Skilgreining á bókfærðum iðgjöldum sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við 

beitingu tilskipunar 91/674/EBE: Verg bókfærð iðgjöld skulu samanstanda af 

öllum fjárhæðum sem afsalað er til endurtryggjenda á fjárhagsárinu að því er 

varðar vátryggingasamninga, án tillits til þeirrar staðreyndar að slíkar fjárhæðir 

geta að öllu leyti eða hluta tengst seinna fjárhagsári. 

C0210 til 

C0280/R1500 

Bókfærð iðgjöld — hrein Skilgreining á bókfærðu iðgjaldi sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við beitingu 

tilskipunar 91/674/EBE: Hrein bókfærð iðgjöld standa fyrir samtöluna á frum-

tryggingastarfsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð með fjárhæðinni 

sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

C0210 til 

C0280/R1510 

Iðgjöld tímabilsins — 

verg — frumtrygginga-

starfsemi og seld 

endurtrygging 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á vergu bókfærðu iðgjöldunum að frádreginni 

breytingunni í verga vátryggingasjóðnum fyrir iðgjaldaskuldir sem tengjast 

frumtryggingastarfsemi og seldri endurtryggingastarfsemi. 
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C0210 til 

C0280/R1520 

Iðgjöld tímabilsins — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Hlutdeild endurtryggjanda í vergu bókfærðu iðgjöldunum 

að frádreginni breytingunni í hlutdeild endurtryggjandans í vátryggingasjóði fyrir 

iðgjaldaskuldir. 

C0210 til 

C0280/R1600 

Iðgjöld tímabilsins — 

hrein 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á vergu bókfærðu iðgjöldunum að frádreginni 

breytingunni í verga vátryggingasjóðnum fyrir iðgjaldaskuldir sem tengjast 

samtölunni á frumtryggingastafsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð 

með fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

C0210 til 

C0280/R1610 

Gjaldfærð tjón — verg — 

frumtryggingastarfsemi og 

seld endurtrygging 

Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og skilgreind eru í tilskipun 

91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja samtöluna á greiddu tjónunum og 

breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu sem tengjast vátrygg-

ingasamningum sem stafa frá frumtryggingastafseminni og endurtrygginga-

starfsemi. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0210 til 

C0280/R1620 

Gjaldfærð tjón — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og skilgreind eru í tilskipun 

91/674/EBE: Hlutdeild endurtryggjanda í samtölunni á greiddu tjónunum og 

breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0210 til 

C0280/R1700 

Gjaldfærð tjón — hrein Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og skilgreind eru í tilskipun 

91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja samtöluna á greiddu tjónunum og 

breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu sem tengjast samtölu 

frumtryggingastarfsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð með 

fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0210 til 

C0280/R1710 

Breytingar á annarri 

vátryggingaskuld — verg 

Skilgreining á breytingum á annarri vátryggingaskuld sem, eftir atvikum, mælt er 

fyrir um í tilskipun 91/674/EBE: Breytingar á annarri vátryggingaskuld sem 

tengist vátryggingasamningum sem stafa frá vergri frumtryggingastarfsemi og 

endurtryggingastarfsemi. 

C0210 til 

C0280/R1720 

Breyting á annarri 

vátryggingaskuld — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Skilgreining á breytingum á annarri vátryggingaskuld sem, eftir atvikum, mælt er 

fyrir um í tilskipun 91/674/EBE: Hlutdeild endurtryggjenda í breytingum á 

annarri vátryggingaskuld. 

C0210 til 

C0280/R1800 

Breyting á annarri 

vátryggingaskuld — hrein 

Skilgreining á breytingum á annarri vátryggingaskuld sem, eftir atvikum, mælt er 

fyrir um í tilskipun 91/674/EBE: Hreinu breytingarnar á annarri vátryggingaskuld 

sem tengist samtölunni á frumtryggingastarfsemi og seldri endurtrygginga-

starfsemi, lækkuð með fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

C0210 til 

C0280/R1900 

Útgjöld sem stofnað er til Öll vátryggingatengd útgjöld sem samstæðan stofnar til á reikningsskila-

tímabilinu, á rekstrargrunni. 
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C0300/R1410–

R1900 

Samtals Samtala fyrir mismunandi liði fyrir allar atvinnugreinar, eins og skilgreint er í  

I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/35. 

C0300/R2500 Önnur útgjöld Önnur vátryggingatengd útgjöld sem framangreind útgjöld ná ekki yfir og ekki er 

skipt eftir atvinnugreinum. 

Ættu ekki að innihalda útgjöld sem ekki eru vátryggingatengd, eins og skatt, 

vaxtakostnað, sölutap, o.s.frv. 

C0300/R2600 Heildarútgjöld Fjárhæð allra vátryggingatengdra útgjalda 

C0210 til 

C0280/R2700 

Heildarfjárhæð 

endurkaupa 

Þessi fjárhæð stendur fyrir heildarfjárhæðina á endurkaupum á árinu. 

Þessi fjárhæð er einnig birt undir gjaldfærð tjón (liður R1610). 

S.05.02 — Iðgjöld, kröfur og útgjöld eftir löndum 

Almennar athugasemdir: 

Þessi þáttur varðar árlega birtingu upplýsinga fyrir samstæður. 

Þetta sniðmát skal birt út frá sjónarhóli reikningsskila, þ.e.: Landbundinna góðra reikningsskilavenja (GAAP) eða alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla (IFRS) ef samþykktir sem landsbundnar góðar reikningsskilavenjur. Félög skulu nota greininga- og 

matsgrundvöllinn sem notaður er fyrir birtu reikningsskilin, engrar nýrrar greiningar eða endurmats er krafist. 

Þetta sniðmát nær eingöngu yfir vátrygginga- og endurtryggingastarfsemi innan gildissviðs samstæðureikningsskila. 

Nota skal eftirfarandi viðmiðanir fyrir flokkunina eftir landi: 

— Upplýsingarnar eftir landi skulu veittar fyrir þau fimm lönd með hæstu fjárhæðina á vergum bókfærðum iðgjöldum, í viðbót 

við heimalandið, eða þar til 90% af samtölu vergu bókfærðu iðgjaldanna næst. 

— Fyrir frumtryggingastarfsemina vegna atvinnugreinanna, eins og skilgreindar eru í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 

2015/35, „Sjúkrakostnaðartrygging“, „Afkomutrygging“, „Atvinnuslysatrygging“, „Bruna- og önnur eignatjónstrygging“ 

og „Greiðslu- og efndatrygging“ skal birta upplýsingar eftir því landi þar sem áhættan er til staðar, eins og skilgreint er í 

13. mgr. 13. gr. tilskipunar 2009/138/EB. 

— Fyrir frumtryggingastarfsemi vegna allra annarra atvinnugreina skal birta upplýsingar eftir því landi þar sem samningurinn 

var gerður. 

— Fyrir hlutfallslega og óhlutfallslega endurtryggingu skal birta upplýsingar eftir því landi þar sem félagið sem endurtryggir er 

staðsett. 

Að því er varðar þetta sniðmát merkir „land þar sem samningurinn var gerður“: 

e) Landið þar sem vátryggingafélagið er með staðfestu (heimaland), ef samningurinn var ekki seldur í gegnum útibú eða 

vegna frelsis til að veita þjónustu. 

f) Landið þar sem útibúið er staðset (gistiland), ef samningurinn var seldur í gegnum útibú.  
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g) Landið þar sem frelsi til að veita þjónustu var tilkynnt (gistiland), ef samningurinn var seldur í gegnum frelsi til að veita 

þjónustu. 

h) Ef miðlari er notaður, eða í einhverjum öðrum aðstæðum, gildir a), b) eða c) með hliðsjón af hvers seldi samninginn. 

 REITUR LEIÐBEININGAR 

Skaðatrygginga- og skaðaendurtryggingaskuldbindingar 

C0020 til 

C0060/R0010 

Hæstu 5 löndin (eftir 

fjárhæð vergra bókfærðra 

iðgjalda) — skaða-

tryggingaskuldbindingar 

Auðkenna skal ISO 3166–1 alpha–2 kóði landanna sem skaðatryggingaskuld-

bindingarnar eru birtar um. 

C0080 til 

C0140/R0110 

Bókfærð iðgjöld — verg 

— frumtryggingastarfsemi 

Skilgreining á bókfærðum iðgjöldum sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við 

beitingu tilskipunar 91/674/EBE: Verg bókfærð iðgjöld skulu samanstanda af 

öllum gjaldföllnum fjárhæðum á fjárhagsárinu að því er varðar vátrygginga-

samninga, sem stafa frá frumtryggingastarfsemi, án tillits til þeirrar staðreyndar 

að slíkar fjárhæðir geta að öllu leyti eða hluta tengst seinna fjárhagsári. 

C0080 til 

C0140/R0120 

Bókfærð iðgjöld — verg 

— seld hlutfallsleg 

endurtrygging 

Skilgreining á bókfærðum iðgjöldum sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við 

beitingu tilskipunar 91/674/EBE: Verg bókfærð iðgjöld skulu samanstanda af 

öllum gjaldföllnum fjárhæðum á fjárhagsárinu að því er varðar vátrygginga-

samninga, sem stafa frá seldri hlutfallslegri endurtryggingastarfsemi, án tillits til 

þeirrar staðreyndar að slíkar fjárhæðir geta að öllu leyti eða hluta tengst seinna 

fjárhagsári. 

C0080 til 

C0140/R0130 

Bókfærð iðgjöld — verg 

— seld óhlutfallsleg 

endurtrygging 

Skilgreining á bókfærðum iðgjöldum sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við 

beitingu tilskipunar 91/674/EBE: Verg bókfærð iðgjöld skulu samanstanda af 

öllum gjaldföllnum fjárhæðum á fjárhagsárinu að því er varðar vátrygginga-

samninga, sem stafa frá seldri óhlutfallslegri endurtryggingastarfsemi, án tillits til 

þeirrar staðreyndar að slíkar fjárhæðir geta að öllu leyti eða hluta tengst seinna 

fjárhagsári. 

C0080 til 

C0140/R0140 

Bókfærð iðgjöld — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Skilgreining á bókfærðum iðgjöldum sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við 

beitingu tilskipunar 91/674/EBE: Verg bókfærð iðgjöld skulu samanstanda af 

öllum fjárhæðum sem afsalað er til endurtryggjenda á fjárhagsárinu að því er 

varðar vátryggingasamninga, án tillits til þeirrar staðreyndar að slíkar fjárhæðir 

geta að öllu leyti eða hluta tengst seinna fjárhagsári. 

C0080 til 

C0140/R0200 

Bókfærð iðgjöld — hrein Skilgreining á bókfærðu iðgjaldi sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við beitingu 

tilskipunar 91/674/EBE: Hrein bókfærð iðgjöld standa fyrir samtöluna á frum-

tryggingastarfsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð með fjárhæðinni 

sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

C0080 til 

C0140/R0210 

Iðgjöld tímabilsins — 

verg — frumtrygginga-

starfsemi 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á vergu bókfærðu iðgjöldunum að frádreginni 

breytingunni í verga vátryggingasjóðnum fyrir iðgjaldaskuldir sem tengjast 

frumtryggingastarfsemi. 

C0080 til 

C0140/R0220 

Iðgjöld tímabilsins — 

verg — seld hlutfallsleg 

endurtrygging 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á vergu bókfærðu iðgjöldunum að frádreginni 

breytingunni í verga vátryggingasjóðnum fyrir iðgjaldaskuldir sem tengjast seldri 

hlutfallslegri endurtryggingastarfsemi. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0080 til 

C0140/R0230 

Iðgjöld tímabilsins — 

verg — seld óhlutfallsleg 

endurtrygging 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á vergu bókfærðu iðgjöldunum að frádreginni 

breytingunni í verga vátryggingasjóðnum fyrir iðgjaldaskuldir sem tengjast seldri 

óhlutfallslegri endurtryggingastarfsemi. 

C0080 til 

C0140/R0240 

Iðgjöld tímabilsins — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Hlutdeild endurtryggjanda í vergu bókfærðu iðgjöldunum 

að frádreginni breytingunni í hlutdeild endurtryggjandans í vátryggingasjóði fyrir 

iðgjaldaskuldir. 

C0080 til 

C0140/R0300 

Iðgjöld tímabilsins — 

hrein 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á vergu bókfærðu iðgjöldunum að frádreginni 

breytingunni í verga vátryggingasjóðnum fyrir iðgjaldaskuldir sem tengjast 

samtölunni á frumtryggingastafsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð 

með fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

C0080 til 

C0140/R0310 

Gjaldfærð tjón — verg — 

frumtryggingastarfsemi 

Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja samtöluna á greiddu tjónunum 

og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu sem tengjast 

vátryggingasamningum sem stafa frá frumtryggingastarfsemi. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0080 til 

C0140/R0320 

Gjaldfærð tjón — verg — 

seld hlutfallsleg 

endurtrygging 

Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja samtöluna á greiddu tjónunum 

og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu sem tengjast 

vátryggingasamningum sem stafa frá seldri hlutfallslegri endurtryggingu. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0080 til 

C0140/R0330 

Gjaldfærð tjón — verg — 

seld óhlutfallsleg 

endurtrygging 

Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja samtöluna á greiddu tjónunum 

og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu sem tengjast 

vátryggingasamningum sem stafa frá seldri óhlutfallslegri endurtryggingu. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0080 til 

C0140/R0340 

Gjaldfærð tjón — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja hlutdeild endurtryggjanda í 

samtölu greiddu tjónanna og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á 

fjárhagsárinu. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0080 til 

C0140/R0400 

Gjaldfærð tjón — hrein Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja samtöluna á greiddu tjónunum 

og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu sem tengjast samtölu 

frumtryggingastarfsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð með 

fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0080 til 

C0140/R0410 

Breytingar á annarri 

vátryggingaskuld — verg 

— frumtryggingastarfsemi 

Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og, eftir atvikum, skilgreint er í 

tilskipun 91/674/EBE: Breytingar á annarri vátryggingaskuld fyrir vergu 

frumtryggingastarfsemina. 

C0080 til 

C0140/R0420 

Breytingar á annarri 

vátryggingaskuld — verg 

— seld hlutfallsleg 

endurtrygging 

Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og, eftir atvikum, skilgreint er í 

tilskipun 91/674/EBE: Breytingar á annarri vátryggingaskuld fyrir vergu 

mótteknu hlutfallslegu endurtrygginguna. 

C0080 til 

C0140/R0430 

Breytingar á annarri 

vátryggingaskuld — verg 

— seld óhlutfallsleg 

endurtrygging 

Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og, eftir atvikum, skilgreint er í 

tilskipun 91/674/EBE: Breytingar á annarri vátryggingaskuld fyrir vergu 

mótteknu óhlutfallslegu endurtrygginguna. 

C0080 til 

C0140/R0440 

Breytingar á annarri 

vátryggingaskuld — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og, eftir atvikum, skilgreint er í 

tilskipun 91/674/EBE: Breytingar á annarri vátryggingaskuld sem tengist 

fjárhæðunum sem afsalað er til endurtryggjenda. 

C0080 til 

C0140/R0500 

Breytingar á annarri 

vátryggingaskuld — hrein 

Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og, eftir atvikum, skilgreint er í 

tilskipun 91/674/EBE: Hreina fjárhæðin á breytingum í annarri vátryggingaskuld 

stendur fyrir samtöluna á frumtryggingastarfsemi og seldri endurtrygginga-

starfsemi, lækkuð með fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

C0080 til 

C0140/R0550 

Útgjöld sem stofnað er til Öll vátryggingatengd útgjöld sem samstæðan stofnar til á reikningsskila-

tímabilinu, á rekstrargrunni. 

C0140/R1200 Önnur útgjöld Önnur vátryggingatengd útgjöld sem framangreind útgjöld ná ekki yfir og ekki er 

skipt eftir atvinnugreinum. 

Ættu ekki að innihalda útgjöld sem ekki eru vátryggingatengd, eins og skatt, 

vaxtakostnað, sölutap, o.s.frv. 

C0140/R1300 Heildarútgjöld Fjárhæð allra vátryggingatengdra útgjalda sem svara til landa sem þetta sniðmát 

nær yfir. 

Líftryggingaskuldbindingar 

C0160 til 

C0200/R1400 

Hæstu 5 löndin (eftir 

fjárhæð vergra bókfærðra 

iðgjalda) — líftrygginga-

skuldbindingar 

Auðkenna skal ISO 3166–1 alpha–2 kóði landanna sem líftryggingaskuld-

bindingarnar eru birtar um. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0220 til 

C0280/R1410 

Bókfærð iðgjöld — verg Skilgreining á bókfærðum iðgjöldum sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við 

beitingu tilskipunar 91/674/EBE: Verg bókfærð iðgjöld skulu samanstanda af 

öllum gjaldföllnum fjárhæðum á fjárhagsárinu að því er varðar vátrygginga-

samninga, sem stafa frá vergri tryggingastarfsemi, án tillits til þeirrar staðreyndar 

að slíkar fjárhæðir geta að öllu leyti eða hluta tengst seinna fjárhagsári. 

C0220 til 

C0280/R1420 

Bókfærð iðgjöld — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Skilgreining á bókfærðum iðgjöldum sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við 

beitingu tilskipunar 91/674/EBE: Verg bókfærð iðgjöld skulu samanstanda af 

öllum fjárhæðum sem afsalað er til endurtryggjenda á fjárhagsárinu að því er 

varðar vátryggingasamninga, án tillits til þeirrar staðreyndar að slíkar fjárhæðir 

geta að öllu leyti eða hluta tengst seinna fjárhagsári. 

C0220 til 

C0280/R1500 

Bókfærð iðgjöld — hrein Skilgreining á bókfærðu iðgjaldi sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um við beitingu 

tilskipunar 91/674/EBE: Hrein bókfærð iðgjöld standa fyrir samtöluna á 

frumtryggingastarfsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð með 

fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

C0220 til 

C0280/R1510 

Iðgjöld tímabilsins — 

verg 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á vergu bókfærðu iðgjöldunum að frádreginni 

breytingunni í verga vátryggingasjóðnum fyrir iðgjaldaskuldir sem tengjast 

frumtryggingastarfsemi og vergri seldri endurtryggingastarfsemi. 

C0220 til 

C0280/R1520 

Iðgjöld tímabilsins — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Hlutdeild endurtryggjanda í vergu bókfærðu iðgjöldunum 

að frádreginni breytingunni í hlutdeild endurtryggjandans í vátryggingasjóði fyrir 

iðgjaldaskuldir. 

C0220 til 

C0280/R1600 

Iðgjöld tímabilsins — 

hrein 

Skilgreining á iðgjöldum tímabilsins sem, eftir atvikum, mælt er fyrir um í 

tilskipun 91/674/EBE: Samtalan á vergu bókfærðu iðgjöldunum að frádreginni 

breytingunni í verga vátryggingasjóðnum fyrir iðgjaldaskuldir sem tengjast 

samtölunni á frumtryggingastafsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð 

með fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

C0220 til 

C0280/R1610 

Gjaldfærð tjón — verg Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja samtöluna á greiddu tjónunum 

og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu sem tengjast 

vátryggingasamningum sem stafa frá vergri frumtryggingastarfsemi og endur-

tryggingastarfsemi. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0220 til 

C0280/R1620 

Gjaldfærð tjón — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Hlutdeild endurtryggjenda í samtölunni á greiddu 

tjónunum og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0220 til 

C0280/R1700 

Gjaldfærð tjón — hrein Gjaldfærð tjón á reikningsskilatímabilinu eins og, eftir atvikum, skilgreind eru í 

tilskipun 91/674/EBE: Gjaldfærðu tjónin merkja samtöluna á greiddu tjónunum 

og breytingunni í niðurfærslunni fyrir kröfur á fjárhagsárinu sem tengjast samtölu 

frumtryggingastarfsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð með 

fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

Undanskilja skal kostnað við meðferð krafna og breytingar í niðurfærslum á 

kostnaði við meðferð krafna. 

C0220 til 

C0280/R1710 

Breytingar á annarri 

vátryggingaskuld — verg 

— frumtryggingastarfsemi 

og seld endurtrygging 

Skilgreining á breytingum á annarri vátryggingaskuld sem, eftir atvikum, mælt er 

fyrir um í tilskipun 91/674/EBE: Breytingar á annarri vátryggingaskuld sem 

tengist vátryggingasamningum sem stafa frá vergri frumtryggingastarfsemi og 

endurtryggingastarfsemi. 

C0220 til 

C0280/R1720 

Breyting á annarri 

vátryggingaskuld — 

hlutdeild endurtryggjenda 

Skilgreining á breytingum á annarri vátryggingaskuld sem, eftir atvikum, mælt er 

fyrir um í tilskipun 91/674/EBE: Hlutdeild endurtryggjenda í breytingum á 

annarri vátryggingaskuld. 

C0220 til 

C0280/R1800 

Breyting á annarri 

vátryggingaskuld — hrein 

Skilgreining á breytingum á annarri vátryggingaskuld sem, eftir atvikum, mælt er 

fyrir um í tilskipun 91/674/EBE: Hreinu breytingarnar á annarri vátryggingaskuld 

sem tengist samtölunni á frumtryggingastarfsemi og seldri endurtrygginga-

starfsemi, lækkuð með fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga. 

C0220 til 

C0280/R1900 

Útgjöld sem stofnað er til Öll vátryggingatengd útgjöld sem samstæðan stofnar til á reikningsskila-

tímabilinu, á rekstrargrunni. 

C0280/R2500 Önnur útgjöld Önnur vátryggingatengd útgjöld sem framangreind útgjöld ná ekki yfir og ekki er 

skipt eftir atvinnugreinum. 

Ættu ekki að innihalda útgjöld sem ekki eru vátryggingatengd, eins og skatt, 

vaxtakostnað, sölutap, o.s.frv. 

C0280/R2600 Heildarútgjöld Fjárhæð allra vátryggingatengdra útgjalda sem svara til landa sem þetta sniðmát 

nær yfir. 

S.22.01 — Áhrif af langtímaábyrgð og umbreytingarráðstöfunum 

Almennar athugasemdir: 

Þessi þáttur varðar árlega birtingu upplýsinga fyrir samstæður. 

Þetta sniðmát á við þegar félag, sem fellur undir gildissvið samstæðueftirlits, notar a.m.k. eina langtímaábyrgð eða 

umbreytingarráðstöfun. 

Þetta sniðmát skal endurspegla áhrifin á fjárhagsstöðuna þegar umbreytingarráðstöfun er ekki notuð og hver langtímaábyrgð 

eða umbreytingarráðstöfun er núll. Í þeim tilgangi ætti að fylgja áfangaskiptri aðferð með því að undanskilja hverja 

umbreytingarráðstöfun og langtímaábyrgð fyrir sig og án þess að endurreikna áhrifin af eftirstandandi ráðstöfun eftir hvern 

áfanga.  
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Áhrifin þurfa að vera birt sem jákvætt gildi ef þau hækka fjárhæðina á liðnum sem birtur er og sem neikvætt gildi ef þau lækka 

fjárhæðina á liðnum (þ.e. ef fjárhæð gjaldþolskröfunnar hækkar eða ef fjárhæð gjaldþolsins hækkar þá ætti að birta jákvætt 

gildi.). 

Fjárhæðirnar sem birtar eru í þessu sniðmáti skulu vera að frádregnum viðskiptum innan samstæðu. 

 REITUR LEIÐBEININGAR 

Vátryggingaskuld 

C0010/R0010 Fjárhæð með langtíma-

ábyrgðum og umbreyting-

arráðstöfunum — vátrygg-

ingaskuld 

Heildarfjárhæð vátryggingaskuldar að meðtöldum langtímaábyrgðum (LTG) og 

umbreytingarráðstöfunum 

C0030/R0010 Áhrifin af umbreytingar-

ráðstöfun á vátrygginga-

skuld — vátryggingaskuld 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á vátryggingaskuldinni vegna beitingar umbreyting-

arfrádráttarins á vátryggingaskuld. 

Hún skal vera mismunurinn á milli vátryggingaskuldarinnar án umbreytingar-

frádráttar á vátryggingaskuld og vátryggingaskuldarinnar með langtímaábyrgðum 

og umbreytingarráðstöfunum. 

C0050/R0010 Áhrifin af umbreytingar-

ráðstöfun á vexti — 

vátryggingaskuld 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á vátryggingaskuldinni vegna beitingar aðlögunar-

innar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil. 

Hún skal vera mismunurinn á milli vátryggingaskuldarinnar án umbreytingar-

aðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og vátryggingaskuldarinnar með 

langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum. 

C0070/R0010 Áhrifin af aðlögun vegna 

óstöðugleika sett á núll — 

vátryggingaskuld 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á vátryggingaskuldinni vegna beitingar aðlögunar 

vegna óstöðugleika. Hún skal endurspegla áhrifin af að setja aðlögunina vegna 

óstöðugleika á núll. 

Hún skal vera mismunurinn á milli vátryggingaskuldarinnar án aðlögunar vegna 

óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafana og hámarksins á milli 

vátryggingaskuldarinnar með langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum, 

vátryggingaskuldar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og vátrygg-

ingaskuldar án umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil. 

C0090/R0100 Áhrifin af aðlögun vegna 

samræmingar sett á núll — 

vátryggingaskuld 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á vátryggingaskuldinni vegna beitingar aðlögunar 

vegna samræmingar. Hún skal endurspegla áhrifin af að setja aðlögunina vegna 

óstöðugleika og aðlögunina vegna samræmingar á núll. 

Hún skal vera mismunurinn á milli vátryggingaskuldarinnar án aðlögunar vegna 

samræmingar og án allra annarra umbreytingarráðstafana og hámarksins á milli 

vátryggingaskuldarinnar með langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum, 

vátryggingaskuldar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld, vátrygginga-

skuldar án umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og 

vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra umbreytinga-

rráðstafana. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010/R0020 Fjárhæð með langtíma-

ábyrgðum og umbreyting-

arráðstöfunum — kjarna-

gjaldþol 

Heildarfjárhæð kjarnagjaldþols, reiknuð út að teknu tilliti til vátryggingaskuldar að 

meðtöldum aðlögununum vegna langtímaábyrgða og umbreytingarráðstafana 

C0030/R0020 Áhrifin af umbreytingar-

ráðstöfun á vátrygginga-

skuld — kjarnagjaldþol 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á kjarnagjaldþolinu vegna beitingar umbreyting-

arfrádráttarins á vátryggingaskuld. 

Hún skal vera mismunurinn á milli kjarnagjaldþolsins, reiknað út að teknu tilliti 

til vátryggingaskuldar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og að teknu 

tilliti til vátryggingaskuldar með langtímaábyrgðum og umbreytingar-

ráðstöfunum. 

C0050/R0020 Áhrifin af umbreytingar-

ráðstöfun á vexti — 

kjarnagjaldþol 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á kjarnagjaldþolinu vegna beitingar umbreytingarað-

lögunarinnar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil. 

Hún skal vera mismunurinn á milli kjarnagjaldþolsins, reiknuð út að teknu tilliti 

til vátryggingaskuldar án umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan 

vaxtaferil og að teknu tilliti til vátryggingaskuldar með langtímaábyrgðum og 

umbreytingarráðstöfunum. 

C0070/R0020 Áhrifin af aðlögun vegna 

óstöðugleika sett á núll — 

kjarnagjaldþol 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á kjarnagjaldþolinu vegna beitingar aðlögunar vegna 

óstöðugleika. Hún skal endurspegla áhrifin af að setja aðlögunina vegna 

óstöðugleika á núll. 

Hún skal vera mismunurinn á milli kjarnagjaldþolsins að teknu tilliti til vátrygg-

ingaskuldar án aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra umbreytingar-

ráðstafana og hámarksins á milli kjarnagjaldþolsins að teknu tilliti til vátrygg-

ingaskuldar með langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum, vátrygginga-

skuldar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og vátryggingaskuldar án 

umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil. 

C0090/R0020 Áhrifin af aðlögun vegna 

samræmingar sett á núll — 

kjarnagjaldþol 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á kjarnagjaldþolinu vegna beitingar aðlögunar vegna 

samræmingar. Hún skal endurspegla áhrifin af að setja aðlögunina vegna 

óstöðugleika og aðlögunina vegna samræmingar á núll. 

Hún skal vera mismunurinn á milli kjarnagjaldþolsins að teknu tilliti til vátrygg-

ingaskuldar án aðlögunar vegna samræmingar og án allra annarra umbreytingar-

ráðstafana og hámarksins á milli kjarnagjaldþolsins að teknu tilliti til vátrygg-

ingaskuldar með langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum, vátrygg-

ingaskuldar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld, vátryggingaskuldar án 

umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og vátrygg-

ingaskuldar án aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra umbreytingar-

ráðstafana. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010/R0050 Fjárhæð með lang-

tímaábyrgðum og 

umbreytingarráðstöfunum 

— hæft gjaldþol til að 

uppfylla gjaldþolskröfuna 

Heildarfjárhæð hæfs gjaldþols til að uppfylla gjaldþolskröfuna (SCR), reiknuð út 

að teknu tilliti til vátryggingaskuldar að meðtöldum aðlögununum vegna lang-

tímaábyrgða og umbreytingarráðstafana. 

C0030/R0050 Áhrifin af umbreytingar-

ráðstöfun á vátrygginga-

skuld — hæft gjaldþol til 

að uppfylla gjaldþols-

kröfuna 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á hæfa gjaldþolinu til að uppfylla gjaldþolskröfuna 

vegna beitingar umbreytingarfrádráttarins á vátryggingaskuld. 

Hún skal vera mismunurinn á milli hæfa gjaldþolsins til að uppfylla gjald-

þolskröfuna, reiknuð út að teknu tilliti til vátryggingaskuldar án umbreyting-

arfrádráttar á vátryggingaskuld og að teknu tilliti til vátryggingaskuldar með 

langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum. 

C0050/R0050 Áhrifin af umbreytingar-

ráðstöfun á vexti — hæft 

gjaldþol til að uppfylla 

gjaldþolskröfuna 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á hæfa gjaldþolinu til að uppfylla gjaldþolskröfuna 

vegna beitingar umbreytingaraðlögunarinnar á viðeigandi áhættulausan 

vaxtaferil. 

Hún skal vera mismunurinn á milli hæfa gjaldþolsins til að uppfylla gjald-

þolskröfuna, reiknuð út að teknu tilliti til vátryggingaskuldar án umbreytinga-

raðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og að teknu tilliti til vátrygginga-

skuldar með langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum. 

C0070/R0050 Áhrifin af aðlögun vegna 

óstöðugleika sett á núll — 

hæft gjaldþol til að 

uppfylla gjaldþolskröfuna 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á hæfa gjaldþolinu til að uppfylla gjaldþolskröfuna 

vegna beitingar aðlögunar vegna óstöðugleika. Hún skal endurspegla áhrifin af að 

setja aðlögunina vegna óstöðugleika á núll. 

Hún skal vera mismunurinn á milli hæfa gjaldþolsins til að uppfylla 

gjaldþolskröfuna að teknu tilliti til vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna 

óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafana og hámarksins á milli hæfa 

gjaldþolsins til að uppfylla gjaldþolskröfuna að teknu tilliti til vátryggingaskuldar 

með langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum, vátryggingaskuldar án 

umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og vátryggingaskuldar án 

umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil. 

C0090/R0050 Áhrifin af aðlögun vegna 

samræmingar sett á núll — 

hæft gjaldþol til að 

uppfylla gjaldþolskröfuna 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á hæfa gjaldþolinu til að uppfylla gjaldþolskröfuna 

vegna beitingar aðlögunar vegna samræmingar. Hún skal endurspegla áhrifin af að 

setja aðlögunina vegna óstöðugleika og aðlögunina vegna samræmingar á núll. 

Hún skal vera mismunurinn á milli hæfa gjaldþolsins til að uppfylla gjaldþols-

kröfuna að teknu tilliti til vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna samræmingar og 

án allra annarra umbreytingarráðstafana og hámarksins á milli hæfa gjaldþolsins til 

að uppfylla gjaldþolskröfuna að teknu tilliti til vátryggingaskuldar með langtíma-

ábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum, vátryggingaskuldar án umbreytingar-

frádráttar á vátryggingaskuld, vátryggingaskuldar án umbreytingaraðlögunar á 

viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna 

óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafana. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010/R0090 Fjárhæð með langtíma-

ábyrgðum og umbreytingar-

ráðstöfunum — gjald-

þolskrafa 

Heildarfjárhæð gjaldþolskröfu, reiknuð út að teknu tilliti til vátryggingaskuldar 

að meðtöldum aðlögununum vegna langtímaábyrgða og umbreytingarráðstafana 

C0030/R0090 Áhrifin af umbreytingar-

ráðstöfun á vátrygginga-

skuld — gjaldþolskrafa 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á gjaldþolskröfunni vegna beitingar umbreytingar-

frádráttarins á vátryggingaskuld. 

Hún skal vera mismunurinn á milli gjaldþolskröfunnar, reiknuð út að teknu tilliti 

til vátryggingaskuldar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og að teknu 

tilliti til vátryggingaskuldar með langtímaábyrgðum og umbreytingar-

ráðstöfunum. 

C0050/R0090 Áhrifin af umbreytingar-

ráðstöfun á vexti — 

gjaldþolskrafa 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á gjaldþolskröfunni vegna beitingar umbreytingarað-

lögunarinnar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil. 

Hún skal vera mismunurinn á milli gjaldþolskröfunnar, reiknuð út að teknu tilliti 

til vátryggingaskuldar án umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan 

vaxtaferil og að teknu tilliti til vátryggingaskuldar með langtímaábyrgðum og 

umbreytingarráðstöfunum. 

C0070/R0090 Áhrifin af aðlögun vegna 

óstöðugleika sett á núll — 

gjaldþolskrafa 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á gjaldþolskröfunni vegna beitingar aðlögunar vegna 

óstöðugleika. Hún skal endurspegla áhrifin af að setja aðlögunina vegna 

óstöðugleika á núll. 

Hún skal vera mismunurinn á milli gjaldþolskröfunnar að teknu tilliti til vátrygg-

ingaskuldar án aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra umbreytingar-

ráðstafana og hámarksins á milli gjaldþolskröfunnar að teknu tilliti til vátrygg-

ingaskuldar með langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum, vátrygg-

ingaskuldar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og vátryggingaskuldar 

án umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil. 

C0090/R0090 Áhrifin af aðlögun vegna 

samræmingar sett á núll — 

gjaldþolskrafa 

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á gjaldþolskröfunni vegna beitingar aðlögunar vegna 

samræmingar. Hún skal endurspegla áhrifin af að setja aðlögunina vegna 

óstöðugleika og aðlögunina vegna samræmingar á núll. 

Hún skal vera mismunurinn á milli gjaldþolskröfunnar, reiknuð út að teknu tilliti 

til vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna samræmingar og án allra annarra 

umbreytingarráðstafana og hámarksins á milli gjaldþolskröfunnar að teknu tilliti 

til vátryggingaskuldar með langtímaábyrgðum og umbreytingarráðstöfunum, 

vátryggingaskuldar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld, vátrygginga-

skuldar án umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og 

vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra 

umbreytingarráðstafana. 

S.23.01. Gjaldþol 

Almennar athugasemdir: 

Þessi þáttur varðar upphaflega, ársfjórðungslega og árlega birtingu upplýsinga fyrir samstæður.  
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Sniðmátið er notað fyrir allar þrjár útreikningsaðferðirnar fyrir gjaldþolskröfu samstæðu. Þar sem flestir liðanna eiga við um 

þann hluta samstæðunnar sem aðferð 1 nær yfir, eru liðirnir sem eiga við þegar frádráttar- og samlagningaraðferðin er notuð eða 

saman með aðferð 1 auðkenndir með skýrum hætti í leiðbeiningunum. 

 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0010/C0010 Almennt hlutafé (án frádráttar 

eigin hlutafjár) — alls 

Þetta er allt almenna hlutaféð, bæði í beinni og óbeinni eigu (fyrir frádrátt 

eigin hlutafjár). Þetta er allt almennt hlutafé samstæðunnar, sem uppfyllir að 

fullu viðmiðanirnar fyrir liði þáttar 1 og þáttar 2. Sérhvert almennt hlutafé sem 

ekki uppfyllir að fullu viðmiðanirnar skal meðhöndlað sem forgangshlutafé og 

flokkað samkvæmt því, þrátt fyrir lýsingu eða tilgreiningu þess. 

R0010/C0020 Almennt hlutafé (án frádráttar 

eigin hlutafjár) — þáttur 1, 

ótakmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á uppgreiddu almennur hlutafé sem uppfyllir viðmiðanirnar 

fyrir ótakmarkaðan þátt 1. 

R0010/C0040 Almennt hlutafé (án frádráttar 

eigin hlutafjár) — þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á innkölluðu almennu hlutafé sem uppfyllir viðmiðanirnar 

fyrir þátt 2. 

R0020/C0010 Innkallað, en ekki greitt, 

almennt hlutafé, sem ekki er 

til ráðstöfunar á sam-

stæðustigi — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á innkölluðu, en ekki greiddu, almennu hlutafé sem 

telst ekki vera til ráðstöfunar, eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB. 

R0020/C0020 Innkallað, en ekki greitt, 

almennt hlutafé, sem ekki er 

til ráðstöfunar á sam-

stæðustigi — þáttur 1, 

ótakmarkaður 

Þetta er heildarfjárhæðin á innkölluðu, en ekki greiddu, almennu hlutafé sem 

telst ekki vera til ráðstöfunar, eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. til-

skipunar 2009/138/EB, sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir ótakmörkuðum  

þætti 1. 

R0020/C0040 Innkallað, en ekki greitt, 

almennt hlutafé, sem ekki er 

til ráðstöfunar á sam-

stæðustigi — þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á innkölluðu, en ekki greiddu, almennu hlutafé sem telst 

ekki vera til ráðstöfunar, eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. tilskip-

unar 2009/138/EB, sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 

R0030/C0010 Yfirverðsreikningur hlutafjár 

sem tengist almennu hlutafé 

— alls 

Yfirverðsreikningur hlutafjár alls, sem tengist almennu hlutafé, sem uppfyllir 

að fullu viðmiðanirnar fyrir liði þáttar 1 og þáttar 2. 

R0030/C0020 Yfirverðsreikningur hlutafjár 

sem tengist almennu hlutafé 

— þáttur 1, ótakmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á yfirverðsreikningi hlutafjár, sem tengist almennu hlutafé, 

sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir ótakmarkaðan þátt 1 vegna þess hún tengist 

almennu hlutafé sem meðhöndlað er sem ótakmarkaður þáttur 1. 

R0030/C0040 Yfirverðsreikningur hlutafjár 

sem tengist almennu hlutafé 

— þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á yfirverðsreikningi hlutafjár, sem tengist almennu hlutafé, 

sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir þátt 2 vegna þess hún tengist almennu 

hlutafé sem meðhöndlað er sem þáttur 2. 

R0040/C0010 Stofnfé, framlög félagsaðila 

eða jafngildur kjarnagjald-

þolsliður fyrir gagnkvæm 

félög og félög hliðstæðrar 

gerðar — alls 

Stofnfé, framlög félagsaðila eða jafngildur kjarnagjaldþolsliður fyrir 

gagnkvæm félög og félög hliðstæðrar gerðar, sem uppfylla að fullu 

viðmiðanirnar fyrir liði þáttar 1 og þáttar 2. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0040/C0020 Stofnfé, framlög félagsaðila 

eða jafngildur kjarnagjald-

þolsliður fyrir gagnkvæm 

félög og félög hliðstæðrar 

gerðar — þáttur 1, 

ótakmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á stofnfé, framlögum félagsaðila eða jafngildum kjarna-

gjaldþolslið fyrir gagnkvæm félög og félög hliðstæðrar gerðar, sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir ótakmarkaðan þátt 1. 

R0040/C0040 Stofnfé, framlög félagsaðila 

eða jafngildur kjarnagjald-

þolsliður fyrir gagnkvæm 

félög og félög hliðstæðrar 

gerðar — þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á stofnfé, framlögum félagsaðila eða jafngildum kjarna-

gjaldþolslið fyrir gagnkvæm félög og félög hliðstæðrar gerðar, sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 

R0050/C0010 Undirskipaðir gagnkvæmir 

reikningar félagsaðila — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á undirskipuðum gagnkvæmum reikningum 

félagsaðila, sem uppfyllir að fullu viðmiðanirnar fyrir takmarkaðan þátt 1,  

þátt 2 eða liði þáttar 3. 

R0050/C0030 Undirskipaðir gagnkvæmir 

reikningar félagsaðila — 

þáttur 1, takmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á undirskipuðum gagnkvæmum reikningum félagsaðila sem 

uppfylla viðmiðanirnar fyrir takmarkaðan þátt 1. 

R0050/C0040 Undirskipaðir gagnkvæmir 

reikningar félagsaðila — 

þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á undirskipuðum gagnkvæmum reikningum félagsaðila sem 

uppfylla viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 

R0050/C0050 Undirskipaðir gagnkvæmir 

reikningar félagsaðila — 

þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á undirskipuðum gagnkvæmum reikningum félagsaðila sem 

uppfylla viðmiðanirnar fyrir þátt 3. 
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R0060/C0010 Undirskipaðir gagnkvæmir 

reikningar félagsaðila, sem 

ekki eru til ráðstöfunar á 

samstæðustigi — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á undirskipuðum gagnkvæmum reikningum félags-

aðila sem teljast ekki vera til ráðstöfunar, eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 

222. gr. tilskipunar 2009/138/EB. 

R0060/C0030 Undirskipaðir gagnkvæmir 

reikningar félagsaðila, sem 

ekki eru til ráðstöfunar á 

samstæðustigi — þáttur 1, 

takmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á undirskipuðum gagnkvæmum reikningum félagsaðila sem 

teljast ekki vera til ráðstöfunar, eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB, sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir takmörkuðum 

þætti 1. 

R0060/C0040 Undirskipaðir gagnkvæmir 

reikningar félagsaðila, sem 

ekki eru til ráðstöfunar á 

samstæðustigi — þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á undirskipuðum gagnkvæmum reikningum félagsaðila sem 

teljast ekki vera til ráðstöfunar, eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB, sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 

R0060/C0050 Undirskipaðir gagnkvæmir 

reikningar félagsaðila, sem 

ekki eru til ráðstöfunar á 

samstæðustigi — þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á undirskipuðum gagnkvæmum reikningum félagsaðila sem 

teljast ekki vera til ráðstöfunar, eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB, sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir þátt 3. 

R0070/C0010 Umframfjármunir — alls Þetta er heildarfjárhæðin á umframfjármunum sem falla undir ákvæði 2. mgr. 

91. gr. tilskipunar 2009/138/EB. 

R0070/C0020 Umframfjármunir — þáttur 1, 

ótakmarkaður 

Þetta eru umframfjármunirnir sem falla undir ákvæði 2. mgr. 91. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB og sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir ótakmarkaða 

liði þáttar 1. 

R0080/C0010 Umframfjármunir, sem ekki 

eru til ráðstöfunar á sam-

stæðustigi — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á umframfjármunum sem teljast ekki vera til 

ráðstöfunar, eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. tilskipunar 

2009/138/EB. 

R0080/C0020 Umframfjármunir, sem ekki 

eru til ráðstöfunar á sam-

stæðustigi — þáttur 1, 

ótakmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á umframfjármunum sem teljast ekki vera til ráðstöfunar, 

eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. tilskipunar 2009/138/EB, sem 

uppfylla viðmiðanirnar fyrir ótakmarkaða liði þáttar 1. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0090/C0010 Forgangshlutafé — alls Þetta er heildarfjárhæðin á útgefnu forgangshlutafé, sem uppfyllir að fullu 

viðmiðanirnar fyrir takmarkaðan þátt 1, þátt 2 eða liði þáttar 3. 

R0090/C0030 Forgangshlutafé —  

þáttur 1, takmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á útgefna forgangshlutafénu sem uppfyllir viðmiðanirnar 

fyrir takmarkaðan þátt 1. 

R0090/C0040 Forgangshlutafé —  

þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á útgefna forgangshlutafénu sem uppfyllir viðmiðanirnar 

fyrir þátt 2. 

R0090/C0050 Forgangshlutafé —  

þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á útgefna forgangshlutafénu sem uppfyllir viðmiðanirnar 

fyrir þátt 3. 

R0100/C0010 Forgangshlutafé, sem ekki er 

til ráðstöfunar á 

samstæðustigi 

Þetta er heildarfjárhæðin á forgangshlutafé sem telst ekki vera til ráðstöfunar, 

eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. tilskipunar 2009/138/EB. 

R0100/C0030 Forgangshlutafé, sem ekki er 

til ráðstöfunar á samstæðustigi 

— þáttur 1, takmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á forgangshlutafé sem telst ekki vera til ráðstöfunar, eins og 

skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. tilskipunar 2009/138/EB, sem uppfyllir 

viðmiðanirnar fyrir takmarkaða liði þáttar 1. 

R0100/C0040 Forgangshlutafé, sem ekki er 

til ráðstöfunar á samstæðustigi 

— þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á forgangshlutafé sem telst ekki vera til ráðstöfunar, eins og 

skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. tilskipunar 2009/138/EB, sem uppfyllir 

viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 

R0100/C0050 Forgangshlutafé, sem ekki er 

til ráðstöfunar á samstæðustigi 

— þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á forgangshlutafé sem telst ekki vera til ráðstöfunar, eins og 

skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. tilskipunar 2009/138/EB, sem uppfyllir 

viðmiðanirnar fyrir þátt 3. 

R0110/C0010 Yfirverðsreikningur hlutafjár 

sem tengist forgangshlutafé 

— alls 

Yfirverðsreikningur hlutafjár alls, sem tengist forgangshlutafé, sem uppfyllir 

að fullu viðmiðanirnar fyrir takmarkaðan þátt 1, þátt 2 eða liði þáttar 3. 

R0110/C0030 Yfirverðsreikningur hlutafjár 

sem tengist forgangshlutafé 

— þáttur 1, takmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á yfirverðsreikningi hlutafjár sem tengist forgangshlutafé, 

sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir takmarkaða liði þáttar 1 vegna þess hún 

tengist forgangshlutafé sem meðhöndlað er sem takmarkaðir liðir þáttar 1. 

R0110/C0040 Yfirverðsreikningur hlutafjár 

sem tengist forgangshlutafé 

— þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á yfirverðsreikningi hlutafjár sem tengist forgangshlutafé, 

sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir þátt 2 vegna þess hún tengist 

forgangshlutafé sem meðhöndlað er sem þáttur 2. 

R0110/C0050 Yfirverðsreikningur hlutafjár 

sem tengist forgangshlutafé 

— þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á yfirverðsreikningi hlutafjár sem tengist forgangshlutafé, 

sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir þátt 3 vegna þess hún tengist 

forgangshlutafé sem meðhöndlað er sem þáttur 3. 

R0120/C0010 Yfirverðsreikningur hlutafjár 

sem tengist forgangshlutafé, 

sem ekki er til ráðstöfunar á 

samstæðustigi — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á yfirverðsreikningi hlutafjár sem tengist forgangs-

hlutafé sem telst ekki vera til ráðstöfunar, eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 

222. gr. tilskipunar 2009/138/EB. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0120/C0030 Yfirverðsreikningur hlutafjár 

sem tengist forgangshlutafé, 

sem ekki er til ráðstöfunar á 

samstæðustigi — þáttur 1, 

takmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á yfirverðsreikningi hlutafjár sem tengist forgangshlutafé, 

sem telst ekki vera til ráðstöfunar, eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. til-

skipunar 2009/138/EB, og uppfyllir viðmiðanirnar fyrir takmarkaða liði  

þáttar 1. 

R0120/C0040 Yfirverðsreikningur hlutafjár 

sem tengist forgangshlutafé, 

sem ekki er til ráðstöfunar á 

samstæðustigi — þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á yfirverðsreikningi hlutafjár sem tengist forgangshlutafé, 

sem telst ekki vera til ráðstöfunar, eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB, og uppfyllir viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 

R0120/C0050 Yfirverðsreikningur hlutafjár 

sem tengist forgangshlutafé, 

sem ekki er til ráðstöfunar á 

samstæðustigi — þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á yfirverðsreikningi hlutafjár sem tengist forgangshlutafé, 

sem telst ekki vera til ráðstöfunar, eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB, og uppfyllir viðmiðanirnar fyrir þátt 3. 

R0130/C0010 Afstemmingarvarasjóður — 

alls 

Afstemmingarvarasjóðurinn alls samsvarar varasjóðum (þ.e. óráðstöfuðu eigin 

fé), að frádregnum leiðréttingum (sjóðum sem haldið er aðgreindum). Hann 

stafar aðallega af mismuninum á milli reikningsskilamats og mats samkvæmt 

75. gr. tilskipunar 2009/138/EB. 

R0130/C0020 Afstemmingarvarasjóður — 

þáttur 1, ótakmarkaður 

Afstemmingarvarasjóðurinn samsvarar varasjóðum (þ.e. óráðstöfuðu eigin fé), 

að frádregnum leiðréttingum (sjóðum sem haldið er aðgreindum). Hann stafar 

aðallega af mismuninum á milli reikningsskilamats og mats samkvæmt 

tilskipun 2009/138/EB. 

R0140/C0010 Víkjandi skuldir — alls Þetta er heildarfjárhæðin á víkjandi skuldum. 

R0140/C0030 Víkjandi skuldir —  

þáttur 1, takmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á víkjandi skuldum sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir 

takmarkaða liði þáttar 1. 

R0140/C0040 Víkjandi skuldir —  

þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á víkjandi skuldum sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 

R0140/C0050 Víkjandi skuldir —  

þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á víkjandi skuldum sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir þátt 3. 

R0150/C0010 Víkjandi skuldir, sem ekki eru 

til ráðstöfunar á sam-

stæðustigi — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á víkjandi skuldum sem teljast ekki vera til 

ráðstöfunar, eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. tilskipunar 

2009/138/EB. 

R0150/C0030 Víkjandi skuldir, sem ekki eru 

til ráðstöfunar á samstæðustigi 

— þáttur 1, takmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á víkjandi skuldum sem teljast ekki vera til ráðstöfunar, eins 

og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. tilskipunar 2009/138/EB, sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir takmarkaða liði þáttar 1. 

R0150/C0040 Víkjandi skuldir, sem ekki eru 

til ráðstöfunar á samstæðustigi 

— þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á víkjandi skuldum sem teljast ekki vera til ráðstöfunar, eins 

og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. tilskipunar 2009/138/EB, sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0150/C0050 Víkjandi skuldir, sem ekki eru 

til ráðstöfunar á samstæðustigi 

— þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á víkjandi skuldum sem teljast ekki vera til ráðstöfunar, eins 

og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. tilskipunar 2009/138/EB, sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir þátt 3. 

R0160/C0010 Fjárhæð jöfn virðinu á hreinni 

frestaðri skattinneign — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á hreinni frestaðri skattinneign. 

R0160/C0050 Fjárhæð jöfn virðinu á hreinni 

frestaðri skattinneign — 

þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á hreinni frestaðri skattinneign, sem uppfyllir flokkunar-

viðmiðanirnar fyrir þátt 3. 

R0170/C0010 Fjárhæð jöfn virðinu á hreinni 

frestaðri skattinneign, sem 

ekki er til ráðstöfunar á 

samstæðustigi — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á hreinni frestaðri skattinneign sem telst ekki vera til 

ráðstöfunar, eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. tilskipunar 

2009/138/EB. 

R0170/C0050 Fjárhæð jöfn virðinu á hreinni 

frestaðri skattinneign, sem 

ekki er til ráðstöfunar á sam-

stæðustigi — þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á hreinni frestaðri skattinneign sem telst ekki vera til 

ráðstöfunar, eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. tilskipunar 

2009/138/EB, og uppfyllir viðmiðanirnar fyrir þátt 3. 

R0180/C0010 Aðrir gjaldþolsliðir sem 

eftirlitsyfirvaldið samþykkti 

sem kjarnagjaldþol og ekki 

eru tilgreindir að ofan 

Þetta eru kjarnagjaldþolsliðirnir alls, sem ekki eru tilgreindir að ofan og sem 

fengu samþykki eftirlitsyfirvalds. 

R0180/C0020 Aðrir gjaldþolsliðir sem 

eftirlitsyfirvaldið samþykkti 

sem kjarnagjaldþol og ekki 

eru tilgreindir að ofan — 

þáttur 1, ótakmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á kjarnagjaldþolsliðunum sem ekki eru tilgreindir að ofan 

og uppfylla viðmiðanirnar fyrir ótakmörkuðum þætti 1 og sem fengu 

samþykki eftirlitsyfirvalds. 

R0180/C0030 Aðrir gjaldþolsliðir sem 

eftirlitsyfirvaldið samþykkti 

sem kjarnagjaldþol og ekki 

eru tilgreindir að ofan — 

þáttur 1, takmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á kjarnagjaldþolsliðunum sem ekki eru tilgreindir að ofan 

og uppfylla viðmiðanirnar fyrir takmarkaða liði þáttar 1 og sem fengu 

samþykki eftirlitsyfirvalds. 

R0180/C0040 Aðrir gjaldþolsliðir sem 

eftirlitsyfirvaldið samþykkti 

sem kjarnagjaldþol og ekki 

eru tilgreindir að ofan — 

þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á kjarnagjaldþolsliðunum sem ekki eru tilgreindir að ofan, 

sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir þátt 2 og fengu samþykki eftirlitsyfirvalds. 

R0180/C0050 Aðrir gjaldþolsliðir sem 

eftirlitsyfirvaldið samþykkti 

sem kjarnagjaldþol og ekki 

eru tilgreindir að ofan — 

þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á kjarnagjaldþolsliðunum sem ekki eru tilgreindir að ofan, 

sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir þátt 3 og fengu samþykki eftirlitsyfirvalds. 
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R0190/C0010 Gjaldþol, sem ekki er til 

ráðstöfunar, sem tengist öðrum 

liðum sem eftirlitsyfirvald 

samþykkti sem kjarnagjaldþol 

og ekki er tilgreint að ofan — 

alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á gjaldþolsliðum sem tengjast öðrum liðum sem 

eftirlitsyfirvald samþykkti sem kjarnagjaldþol og ekki eru tilgreindir að ofan, 

sem teljast ekki vera til ráðstöfunar, eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB. 

R0190/C0020 Gjaldþol, sem ekki er til 

ráðstöfunar, sem tengist öðrum 

liðum sem eftirlitsyfirvald 

samþykkti sem kjarnagjaldþol 

og ekki er tilgreint að ofan —  

þáttur 1, ótakmarkaðir liðir 

Þetta er fjárhæðin á gjaldþolsliðum sem tengjast öðrum liðum sem 

eftirlitsyfirvald samþykkti sem kjarnagjaldþol og ekki eru tilgreindir að ofan, 

sem teljast ekki vera til ráðstöfunar, eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB, og uppfylla viðmiðanirnar fyrir ótakmarkaða liði 

þáttar 1. 

R0190/C0030 Gjaldþol, sem ekki er til 

ráðstöfunar, sem tengist öðrum 

liðum sem eftirlitsyfirvald 

samþykkti sem kjarnagjaldþol 

og ekki er tilgreint að ofan —  

þáttur 1, takmarkaðir liðir 

Þetta er fjárhæðin á gjaldþolsliðum sem tengjast öðrum liðum sem 

eftirlitsyfirvald samþykkti sem kjarnagjaldþol og ekki eru tilgreindir að ofan, 

sem teljast ekki vera til ráðstöfunar, eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB, og uppfylla viðmiðanirnar fyrir takmarkaða liði  

þáttar 1. 

R0190/C0040 Gjaldþol, sem ekki er til 

ráðstöfunar, sem tengist öðrum 

liðum sem eftirlitsyfirvald 

samþykkti sem kjarnagjaldþol 

og ekki er tilgreint að ofan — 

þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á gjaldþolsliðum sem tengjast öðrum liðum sem 

eftirlitsyfirvald samþykkti sem kjarnagjaldþol og ekki eru tilgreindir að ofan, 

sem teljast ekki vera til ráðstöfunar, eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB, og uppfylla viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 

R0190/C0050 Gjaldþol, sem ekki er til 

ráðstöfunar, sem tengist öðrum 

liðum sem eftirlitsyfirvald 

samþykkti sem kjarnagjaldþol 

og ekki er tilgreint að ofan — 

þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á gjaldþolsliðum sem tengjast öðrum liðum sem 

eftirlitsyfirvald samþykkti sem kjarnagjaldþol og ekki eru tilgreindir að ofan, 

sem teljast ekki vera til ráðstöfunar, eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB, og uppfylla viðmiðanirnar fyrir þátt 3. 

R0200/C0010 Hlutdeild minnihluta á 

samstæðustigi (ef ekki birt sem 

hluti annars gjaldþolsliðar) — 

alls 

Þetta er heildarhlutdeild minnihluta í samstæðunni sem upplýsingar eru birtar 

um. Upplýsingar ætti að birta í þessari línu ef hlutdeild minnihluta hefur ekki 

þegar verið tekin með í öðrum liðum kjarnagjaldþols (þ.e. ekki ætti að tvítelja 

hlutdeild minnihluta). 

R0200/C0020 Hlutdeild minnihluta á 

samstæðustigi (ef ekki birt sem 

hluti annars gjaldþolsliðar) — 

þáttur 1, ótakmarkaður 

Fjárhæðin á hlutdeild minnihluta í samstæðunni, sem upplýsingar eru birtar um, 

sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir ótakmarkaða liði þáttar 1. 

R0200/C0030 Hlutdeild minnihluta á 

samstæðustigi (ef ekki birt sem 

hluti annars gjaldþolsliðar) — 

þáttur 1, takmarkaður 

Fjárhæðin á hlutdeild minnihluta í samstæðunni, sem upplýsingar eru birtar um, 

sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir takmarkaða liði þáttar 1. 

R0200/C0040 Hlutdeild minnihluta á 

samstæðustigi (ef ekki birt sem 

hluti annars gjaldþolsliðar) — 

þáttur 2 

Fjárhæðin á hlutdeild minnihluta í samstæðunni, sem upplýsingar eru birtar um, 

sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 
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R0200/C0050 Hlutdeild minnihluta á 

samstæðustigi (ef ekki birt sem 

hluti annars gjaldþolsliðar) — 

þáttur 3 

Fjárhæðin á hlutdeild minnihluta í samstæðunni, sem upplýsingar eru birtar 

um, sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir þátt 3. 

R0210/C0010 Hlutdeild minnihluta, sem 

ekki er til ráðstöfunar á 

samstæðustigi — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á hlutdeild minnihluta sem telst ekki vera til 

ráðstöfunar, eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. tilskipunar 

2009/138/EB. 

R0210/C0020 Hlutdeild minnihluta, sem 

ekki eru til ráðstöfunar á 

samstæðustigi — þáttur 1, 

ótakmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á hlutdeild minnihluta sem telst ekki vera til ráðstöfunar, 

eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. tilskipunar 2009/138/EB, sem 

uppfyllir viðmiðanirnar fyrir ótakmarkaðan þátt 1. 

R0210/C0030 Hlutdeild minnihluta, sem 

ekki eru til ráðstöfunar á 

samstæðustigi — þáttur 1, 

takmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á hlutdeild minnihluta sem telst ekki vera til ráðstöfunar, 

eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. tilskipunar 2009/138/EB, sem 

uppfyllir viðmiðanirnar fyrir takmarkaðan þátt 1. 

R0210/C0040 Hlutdeild minnihluta, sem 

ekki eru til ráðstöfunar á 

samstæðustigi — þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á hlutdeild minnihluta sem telst ekki vera til ráðstöfunar, 

eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. tilskipunar 2009/138/EB, sem 

uppfyllir viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 

R0210/C0050 Hlutdeild minnihluta, sem 

ekki eru til ráðstöfunar á 

samstæðustigi — þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á hlutdeild minnihluta sem telst ekki vera til ráðstöfunar, 

eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. tilskipunar 2009/138/EB, sem 

uppfyllir viðmiðanirnar fyrir þátt 3. 

Gjaldþol frá reikningsskilunum sem ætti ekki að vera hluti af afstemmingarvarasjóðnum og uppfyllir ekki viðmiðin til 

að flokkast sem gjaldþol samkvæmt Gjaldþolsáætlun II 

R0220/C0010 Gjaldþol frá reiknings-

skilunum sem á ekki að vera 

hluti af afstemmingar-

varasjóðnum og uppfyllir ekki 

viðmiðin til að flokkast sem 

gjaldþol samkvæmt 

Gjaldþolsáætlun II — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á gjaldþolsliðum frá reikningsskilum sem ekki eru 

hluti af afstemmingarvarasjóðnum og uppfylla ekki viðmiðin til að flokkast 

sem gjaldþol samkvæmt Gjaldþolsáætlun II. 

Þessir gjaldþolsliðir eru annað hvort: 

i)  Liðir sem birtir eru í skránum yfir gjaldþolsliði, en uppfylla ekki 

flokkunarviðmiðanirnar eða umbreytingarákvæðin, eða 

ii)  liðir sem ætlað er að vera í hlutverki gjaldþols sem ekki eru í skránni yfir 

gjaldþolsliði og hafa ekki verið samþykktir af eftirlitsyfirvaldinu, og eru 

ekki birtir í efnahagsreikningnum sem skuldir. 

Víkjandi skuldir sem ekki teljast til kjarnagjaldþols skulu ekki birtar hér, 

heldur í efnahagsreikningnum (sniðmát S.02.01) sem víkjandi skuldir sem 

ekki teljast til kjarnagjaldþols. 

Frádrættir 

R0230/C0010 Frádrættir vegna hlutdeilda í 

öðrum fjármálafyrirtækjum, 

þ.m.t. óeftirlitsskyldum 

félögum sem leggja stund á 

fjármálastarfsemi — alls 

Þetta er heildarfrádrátturinn vegna hlutdeilda í lánastofnunum, verðbréfa-

fyrirtækjum, fjármálastofnunum, rekstraraðilum sérhæfðra sjóða, rekstr-

arfélögum verðbréfasjóða og stofnunum um starfstengdan lífeyri, óeftirlits-

skyldum aðilum á fjármálamarkaði sem leggja stund á fjármálastarfsemi, 

þ.m.t. hlutdeilda sem dregnar eru frá samkvæmt 2. mgr. 228. gr. tilskipunar 

2009/138/EB. 
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  Þessar hlutdeildir eru dregnar frá kjarnagjaldþoli og bakfærðar sem gjaldþol 

samkvæmt viðkomandi sérreglum í línurnar frá R0410 til R0440, og auðvelda 

þannig útreikninginn á gjaldþolshlutföllum, bæði að undanskildum og 

meðtöldum öðrum aðilum á fjármálamarkaði. 

R0230/C0020 Frádrættir vegna hlutdeilda í 

öðrum fjármálafyrirtækjum, 

þ.m.t. óeftirlitsskyldum 

félögum sem leggja stund á 

fjármálastarfsemi — þáttur 1, 

ótakmarkaður 

Þetta er frádrátturinn á hlutdeildunum í lánastofnunum, verðbréfafyrirtækjum, 

fjármálastofnunum, rekstraraðilum sérhæfðra sjóða, rekstrarfélögum verð-

bréfasjóða og stofnunum um starfstengdan lífeyri, óeftirlitsskyldum aðilum á 

fjármálamarkaði sem leggja stund á fjármálastarfsemi, þ.m.t. hlutdeildunum 

sem dregnar eru frá samkvæmt 2. mgr. 228. gr. tilskipunar 2009/138/EB (sem 

birta á sérstaklega í línu R0240). 

Þessar hlutdeildir eru dregnar frá kjarnagjaldþoli og bakfærðar sem gjaldþol 

samkvæmt viðkomandi sérreglum í línurnar frá R0410 til R0440, og auðvelda 

þannig útreikninginn á gjaldþolshlutföllum, bæði að undanskildum og 

meðtöldum öðrum aðilum á fjármálamarkaði — þáttur 1, ótakmarkaðir liðir. 

R0230/C0030 Frádrættir vegna hlutdeilda í 

öðrum fjármálafyrirtækjum, 

þ.m.t. óeftirlitsskyldum 

félögum sem leggja stund á 

fjármálastarfsemi — þáttur 1, 

takmarkaður 

Þetta er frádrátturinn á hlutdeildunum í lánastofnunum, verðbréfafyrirtækjum, 

fjármálastofnunum, rekstraraðilum sérhæfðra sjóða, rekstrarfélögum verð-

bréfasjóða og stofnunum um starfstengdan lífeyri, óeftirlitsskyldum aðilum á 

fjármálamarkaði sem leggja stund á fjármálastarfsemi, þ.m.t. hlutdeildunum 

sem dregnar eru frá samkvæmt 2. mgr. 228. gr. tilskipunar 2009/138/EB. 

Þessar hlutdeildir eru dregnar frá kjarnagjaldþoli og bakfærðar sem gjaldþol 

samkvæmt viðkomandi sérreglum í línurnar frá R0410 til R0440, og auðvelda 

þannig útreikninginn á gjaldþolshlutföllum, bæði að undanskildum og 

meðtöldum öðrum aðilum á fjármálamarkaði — þáttur 1, takmarkaðir liðir. 

R0230/C0040 Frádrættir vegna hlutdeilda í 

öðrum fjármálafyrirtækjum, 

þ.m.t. óeftirlitsskyldum 

félögum sem leggja stund á 

fjármálastarfsemi — þáttur 2 

Þetta er frádrátturinn á hlutdeildunum í lánastofnunum, verðbréfafyrirtækjum, 

fjármálastofnunum, rekstraraðilum sérhæfðra sjóða, rekstrarfélögum 

verðbréfasjóða og stofnunum um starfstengdan lífeyri, óeftirlitsskyldum aðilum 

á fjármálamarkaði sem leggja stund á fjármálastarfsemi, þ.m.t. hlutdeildunum 

sem dregnar eru frá samkvæmt 2. mgr. 228. gr. tilskipunar 2009/138/EB. 

Þessar hlutdeildir eru dregnar frá kjarnagjaldþoli og bakfærðar sem gjaldþol 

samkvæmt viðkomandi sérreglum í línurnar frá R0410 til R0440, og auðvelda 

þannig útreikninginn á gjaldþolshlutföllum, bæði að undanskildum og 

meðtöldum öðrum aðilum á fjármálamarkaði — þáttur 2. 

R0240/C0010 Þar af, frádrættir samkvæmt 

228. gr. tilskipunar 

2009/138/EB — alls 

Þetta er heildarvirðið á hlutdeildum sem dregnar eru frá samkvæmt 2. mgr. 

228. gr. tilskipunar 2009/138/EB, sem hluti af virðinu sem birt er í línu R0230 

— alls 

R0240/C0020 Þar af, frádrættir samkvæmt 

228. gr. tilskipunar 

2009/138/EB — þáttur 1, 

ótakmarkaður 

Þetta er virðið á hlutdeildum sem dregnar eru frá samkvæmt 2. mgr. 228. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB, sem hluti af virðinu sem birt er í línu R0230 — 

þáttur 1, ótakmarkaður 
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R0240/C0030 Þar af, frádrættir samkvæmt 

228. gr. tilskipunar 

2009/138/EB — þáttur 1, 

takmarkaður 

Þetta er virðið á hlutdeildum sem dregnar eru frá samkvæmt 2. mgr. 228. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB, sem hluti af virðinu sem birt er í línu R0230 —  

þáttur 1, takmarkaður 

R0240/C0040 Þar af, frádrættir samkvæmt 

228. gr. tilskipunar 

2009/138/EB — þáttur 2 

Þetta er virðið á hlutdeildum sem dregnar eru frá samkvæmt 2. mgr. 228. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB, sem hluti af virðinu sem birt er í línu R0230 —  

þáttur 2 

R0250/C0010 Frádrættir vegna hlutdeilda þar 

sem upplýsingar eru ekki 

tiltækar (229. gr.) — alls 

Þetta er heildarfrádrátturinn á hlutdeildunum í tengdum félögum þegar 

upplýsingarnar sem nauðsynlegar eru til að reikna út gjaldþolsstöðu samstæðu 

eru ekki tiltækar, samkvæmt 222. gr. tilskipun 2009/138/EB. 

R0250/C0020 Frádrættir vegna hlutdeilda þar 

sem upplýsingar eru ekki 

tiltækar (229. gr.) — þáttur 1, 

ótakmarkaður 

Þetta er frádrátturinn á hlutdeildunum í tengdum félögum þegar upplýsingarnar 

sem nauðsynlegar eru til að reikna út gjaldþolsstöðu samstæðu eru ekki tiltækar, 

samkvæmt 222. gr. tilskipun 2009/138/EB — þáttur 1, ótakmarkaður. 

R0250/C0030 Frádrættir vegna hlutdeilda þar 

sem upplýsingar eru ekki 

tiltækar (229. gr.) — þáttur 1, 

takmarkaður 

Þetta er frádrátturinn á hlutdeildunum í tengdum félögum þegar upplýsingarnar 

sem nauðsynlegar eru til að reikna út gjaldþolsstöðu samstæðu eru ekki tiltækar, 

samkvæmt 222. gr. tilskipun 2009/138/EB — þáttur 1, takmarkaður. 

R0250/C0040 Frádrættir vegna hlutdeilda þar 

sem upplýsingar eru ekki 

tiltækar (229. gr.) — þáttur 2 

Þetta er frádrátturinn á hlutdeildunum í tengdum félögum þegar upplýsingarnar 

sem nauðsynlegar eru til að reikna út gjaldþolsstöðu samstæðu eru ekki tiltækar, 

samkvæmt 222. gr. tilskipun 2009/138/EB — þáttur 2. 

R0250/C0050 Frádrættir vegna hlutdeilda þar 

sem upplýsingar eru ekki 

tiltækar (229. gr.) — þáttur 3 

Þetta er frádrátturinn á hlutdeildunum í tengdum félögum þegar upplýsingarnar 

sem nauðsynlegar eru til að reikna út gjaldþolsstöðu samstæðu eru ekki tiltækar, 

samkvæmt 222. gr. tilskipun 2009/138/EB — þáttur 3. 

R0260/C0010 Frádráttur vegna hlutdeilda 

sem teknar eru með í frá-

dráttar- og samlagningaraðferð 

þegar samsetning aðferða er 

notuð — alls 

Þetta er heildarfrádrátturinn á hlutdeildum í tengdum félögum sem teknar eru 

með í frádráttar- og samlagningaraðferðinni þegar samsetning aðferða er notuð. 

R0260/C0020 Frádráttur vegna hlutdeilda 

sem teknar eru með í frá-

dráttar- og samlagningaraðferð 

þegar samsetning aðferða er 

notuð — þáttur 1, 

ótakmarkaður 

Þetta er frádrátturinn á hlutdeildum í tengdum félögum sem teknar eru með í 

frádráttar- og samlagningaraðferðinni þegar samsetning aðferða er notuð —  

þáttur 1, ótakmarkaður. 

R0260/C0030 Frádráttur vegna hlutdeilda 

sem teknar eru með í frá-

dráttar- og samlagningaraðferð 

þegar samsetning aðferða er 

notuð — þáttur 1, takmarkaður 

Þetta er frádrátturinn á hlutdeildum í tengdum félögum sem teknar eru með í 

frádráttar- og samlagningaraðferðinni þegar samsetning aðferða er notuð —  

þáttur 1, takmarkaður. 
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R0260/C0040 Frádráttur vegna hlutdeilda 

sem teknar eru með í 

frádráttar- og samlagningar-

aðferð þegar samsetning 

aðferða er notuð — þáttur 2 

Þetta er frádrátturinn á hlutdeildum í tengdum félögum sem teknar eru með í 

frádráttar- og samlagningaraðferðinni þegar samsetning aðferða er notuð — 

þáttur 2. 

R0260/C0050 Frádráttur vegna hlutdeilda 

sem teknar eru með í 

frádráttar- og samlagningar-

aðferð þegar samsetning 

aðferða er notuð — þáttur 3 

Þetta er frádrátturinn á hlutdeildum í tengdum félögum sem teknar eru með í 

frádráttar- og samlagningaraðferðinni þegar samsetning aðferða er notuð — 

þáttur 3. 

R0270/C0010 Gjaldþolsliðir alls, sem ekki 

eru til ráðstöfunar — alls 

Þetta eru gjaldþolsliðir alls, sem ekki eru til ráðstöfunar. 

R0270/C0020 Gjaldþolsliðir alls, sem ekki 

eru til ráðstöfunar — þáttur 1, 

ótakmarkaður 

Þetta eru gjaldþolsliðirnir, sem ekki eru til ráðstöfunar — þáttur 1, 

ótakmarkaðir liðir. 

R0270/C0030 Gjaldþolsliðir alls, sem ekki 

eru til ráðstöfunar — þáttur 1, 

takmarkaður 

Þetta eru gjaldþolsliðirnir, sem ekki eru til ráðstöfunar — þáttur 1, 

takmarkaðir liðir. 

R0270/C0040 Gjaldþolsliðir alls, sem ekki 

eru til ráðstöfunar — þáttur 2 

Þetta eru gjaldþolsliðirnir, sem ekki eru til ráðstöfunar — þáttur 2. 

R0270/C0050 Gjaldþolsliðir alls, sem ekki 

eru til ráðstöfunar — þáttur 3 

Þetta eru gjaldþolsliðirnir, sem ekki eru til ráðstöfunar — þáttur 3. 

R0280/C0010 Heildafrádrættir — alls Þetta er heildarfjárhæðin á frádráttum sem ekki eru teknir með í afstemm-

ingarvarasjóðina. 

R0280/C0020 Heildafrádrættir —  

þáttur 1, ótakmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á frádráttum frá ótakmörkuðum þætti 1 sem ekki eru teknir 

með í afstemmingarvarasjóðina. 

R0280/C0030 Heildafrádrættir —  

þáttur 1, takmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á frádráttum frá takmörkuðum þætti 1 sem ekki eru teknir 

með í afstemmingarvarasjóðina. 

R0280/C0040 Heildafrádrættir —  

þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á frádráttum frá þætti 2 sem ekki eru teknir með í afstemm-

ingarvarasjóðina. 

R0280/C0050 Heildafrádrættir —  

þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á frádráttum frá þætti 3 sem ekki eru teknir með í afstemm-

ingarvarasjóðina. 

Heildarkjarnagjaldþol eftir frádrætti 

R0290/C0010 Heildarkjarnagjaldþol eftir 

frádrætti — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á kjarnagjaldþolsliðum eftir frádrætti. 

R0290/C0020 Heildarkjarnagjaldþol eftir 

frádrætti — þáttur 1, 

ótakmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á kjarnagjaldþolsliðunum eftir frádrætti, sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir ótakmarkaða liði þáttar 1. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0290/C0030 Heildarkjarnagjaldþol eftir 

frádrætti — þáttur 1, 

takmarkaður 

Þetta er fjárhæðin á kjarnagjaldþolsliðunum eftir leiðréttingar, sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir takmarkaða liði þáttar 1. 

R0290/C0040 Heildarkjarnagjaldþol eftir 

frádrætti — þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á kjarnagjaldþolsliðunum eftir leiðréttingar, sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 

R0290/C0050 Heildarkjarnagjaldþol eftir 

frádrætti — þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á kjarnagjaldþolsliðunum eftir leiðréttingar, sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir þátt 3. 

Stuðningsgjaldþol 

R0300/C0010 Ógreitt og óinnheimt almennt 

hlutafé, innkallanlegt þegar 

krafist er — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á útgefnu almennu hlutafé sem ekki hefur verið 

innkallað eða greitt upp, en sem er innkallanlegt þegar krafist er. 

R0300/C0040 Ógreitt og óinnheimt almennt 

hlutafé, innkallanlegt þegar 

krafist er — þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á útgefnu almennu hlutafé sem ekki hefur verið innkallað 

eða greitt upp, en sem er innkallanlegt þegar krafist er og uppfyllir 

viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 

R0310/C0010 Ógreitt og óinnheimt stofnfé, 

framlög félagsaðila eða 

jafngildi kjarnagjald-

þolsliðurinn fyrir gagnkvæm 

félög og félög hliðstæðrar 

gerðar, innkallanleg þegar 

krafist er — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á stofnfé, framlögum félagsaðila eða jafngilda 

kjarnagjaldþolsliðnum fyrir gagnkvæm félög og félög hliðstæðrar gerðar sem 

ekki hefur verið innkallað eða greitt upp, en sem eru innkallanleg þegar krafist 

er 

R0310/C0040 Ógreitt og óinnheimt stofnfé, 

framlög félagsaðila eða 

jafngildi kjarnagjald-

þolsliðurinn fyrir gagnkvæm 

félög og félög hliðstæðrar 

gerðar, innkallanleg þegar 

krafist er — þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á stofnfé, framlögum félagsaðila eða jafngilda kjarnagjald-

þolsliðnum fyrir gagnkvæm félög og félög hliðstæðrar gerðar sem ekki hefur 

verið innkallað eða greitt upp, en sem eru innkallanleg þegar krafist er og 

uppfyllir viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 

R0320/C0010 Ógreitt og óinnheimt 

forgangshlutafé, innkallanlegt 

þegar krafist er — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á forgangshlutafé sem ekki hefur verið innkallað eða 

greitt upp, en sem er innkallanlegt þegar krafist er. 
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R0320/C0040 Ógreitt og óinnheimt 

forgangshlutafé, innkallanlegt 

þegar krafist er — þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á forgangshlutafé sem ekki hefur verið innkallað eða greitt 

upp, en sem er innkallanlegt þegar krafist er, sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir 

þátt 2. 

R0320/C0050 Ógreitt og óinnheimt 

forgangshlutafé, innkallanlegt 

þegar krafist er — þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á forgangshlutafé sem ekki hefur verið innkallað eða greitt 

upp, en sem er innkallanlegt þegar krafist er, sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir 

þátt 3. 

R0330/C0010 Lagalega bindandi 

skuldbinding um að skrá og 

greiða fyrir víkjandi skuldir 

þegar krafist er — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á lagalega bindandi skuldbindingum um að skrá og 

greiða fyrir víkjandi skuldir þegar krafist er. 

R0330/C0040 Lagalega bindandi 

skuldbinding um að skrá og 

greiða fyrir víkjandi skuldir 

þegar krafist er — þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á lagalega bindandi skuldbindingum um að skrá og greiða 

fyrir víkjandi skuldir þegar krafist er, sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 

R0330/C0050 Lagalega bindandi 

skuldbinding um að skrá og 

greiða fyrir víkjandi skuldir 

þegar krafist er — þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á lagalega bindandi skuldbindingum um að skrá og greiða 

fyrir víkjandi skuldir þegar krafist er, sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir þátt 3. 

R0340/C0010 Bankaábyrgðir og tryggingar 

skv. 2. mgr. 96. gr. tilskip-

unar 2009/138/EB — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á bankaábyrgðum og tryggingum sem óháður 

fjárvörsluaðili heldur í sjóði í þágu vátryggingalánardrottna og veittar eru af 

lánastofnunum með starfsleyfi í samræmi við tilskipun 2006/48/EB. 

R0340/C0040 Bankaábyrgðir og tryggingar 

skv. 2. mgr. 96. gr. tilskip-

unar 2009/138/EB — þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á bankaábyrgðum og tryggingum sem óháður fjárvörsluaðili 

heldur í sjóði í þágu vátryggingalánardrottna og veittar eru af lánastofnunum 

með starfsleyfi í samræmi við tilskipun 2006/48/EB, sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 

R0350/C0010 Bankaábyrgðir og tryggingar, 

aðrar en skv. 2. mgr. 96. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB — 

alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á bankaábyrgðum og tryggingum sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir þátt 2 eða þátt 3, aðrar en þær sem óháður fjárvörsluaðili 

heldur í sjóði í þágu vátryggingalánardrottna og veittar eru af lánastofnunum 

með starfsleyfi í samræmi við tilskipun 2006/48/EB. 

R0350/C0040 Bankaábyrgðir og tryggingar, 

aðrar en skv. 2. mgr. 96. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB — 

þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á bankaábyrgðum og tryggingum sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir þátt 2, aðrar en þær sem óháður fjárvörsluaðili heldur í 

sjóði í þágu vátryggingalánardrottna og veittar eru af lánastofnunum með 

starfsleyfi í samræmi við tilskipun 2006/48/EB. 

R0350/C0050 Bankaábyrgðir og tryggingar, 

aðrar en skv. 2. mgr. 96. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB — 

þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á bankaábyrgðum og tryggingum sem uppfylla 

viðmiðanirnar fyrir þátt 3, aðrar en þær sem óháður fjárvörsluaðili heldur í 

sjóði í þágu vátryggingalánardrottna og veittar eru af lánastofnunum með 

starfsleyfi í samræmi við tilskipun 2006/48/EB. 
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R0360/C0010 Viðbótariðgjald félagsaðila 

samkvæmt fyrstu undirgrein 

3. mgr. 96. gr. tilskipunar 

2009/138/EB — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á sérhverjum framtíðarkröfum sem gagnkvæm félög 

og félög hliðstæðrar gerðar skipaeigenda með breytileg framlög, sem 

eingöngu vátryggja fyrir áhættu sem skráð er í flokka 6, 12 og 17 í A hluta  

I. viðauka, geta átt á félagsaðila sína með því að kalla eftir viðbótar-

framlögum, innan næstu 12 mánaða. 

R0360/C0040 Viðbótariðgjald félagsaðila 

samkvæmt fyrstu undirgrein 

3. mgr. 96. gr. tilskipunar 

2009/138/EB — þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á sérhverjum framtíðarkröfum sem gagnkvæm félög og 

félög hliðstæðrar gerðar skipaeigenda með breytileg framlög, sem eingöngu 

vátryggja fyrir áhættu sem skráð er í flokka 6, 12 og 17 í A hluta I. viðauka, 

geta átt á félagsaðila sína með því að kalla eftir viðbótarframlögum, innan 

næstu 12 mánaða. 

R0370/C0010 Viðbótariðgjald félagsaðila — 

annað en samkvæmt fyrstu 

undirgrein 3. mgr. 96. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB 

Þetta er heildarfjárhæðin á sérhverjum framtíðarkröfum sem gagnkvæm félög 

og félög hliðstæðrar gerðar með breytileg framlög geta átt á félagsaðila sína 

með því að kalla eftir viðbótarframlögum, innan næstu 12 mánaða, öðrum en 

þeim sem lýst er í fyrstu undirgrein 3. mgr. 96. gr. tilskipunar 2009/138/EB. 

R0370/C0040 Viðbótariðgjald félagsaðila — 

annað en samkvæmt fyrstu 

undirgrein 3. mgr. 96. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB — 

þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á sérhverjum framtíðarkröfum sem gagnkvæm félög og 

félög hliðstæðrar gerðar með breytileg framlög geta átt á félagsaðila sína með 

því að kalla eftir viðbótarframlögum, innan næstu 12 mánaða, öðrum en þeim 

sem lýst er í fyrstu undirgrein 3. mgr. 96. gr. tilskipunar 2009/138/EB, sem 

uppfylla viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 

R0370/C0050 Viðbótariðgjald félagsaðila — 

annað en samkvæmt fyrstu 

undirgrein 3. mgr. 96. gr. 

tilskipunar 2009/138/EB — 

þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á sérhverjum framtíðarkröfum sem gagnkvæm félög og 

félög hliðstæðrar gerðar með breytileg framlög geta átt á félagsaðila sína með 

því að kalla eftir viðbótarframlögum, innan næstu 12 mánaða, öðrum en þeim 

sem lýst er í fyrstu undirgrein 3. mgr. 96. gr. rammatilskipunar 2009/138/EB, 

sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir þátt 3. 

R0380/C0010 Stuðningsgjaldþol, sem ekki 

er til ráðstöfunar á sam-

stæðustigi — alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á stuðningsgjaldþoli sem telst ekki vera til 

ráðstöfunar, eins og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. tilskipunar 

2009/138/EB. 

R0380/C0040 Stuðningsgjaldþol, sem ekki 

er til ráðstöfunar á 

samstæðustigi — þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á stuðningsgjaldþoli sem telst ekki vera til ráðstöfunar, eins 

og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. tilskipunar 2009/138/EB, sem uppfyllir 

viðmiðanirnar fyrir þátt 2. 

R0380/C0050 Stuðningsgjaldþol, sem ekki 

er til ráðstöfunar á sam-

stæðustigi — þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á stuðningsgjaldþoli sem telst ekki vera til ráðstöfunar, eins 

og skilgreint er í 2.–5. mgr. 222. gr. tilskipunar 2009/138/EB, sem uppfyllir 

viðmiðanirnar fyrir þátt 3. 

R0390/C0010 Annað stuðningsgjaldþol — 

alls 

Þetta er heildarfjárhæðin á öðru stuðningsgjaldþoli. 

R0390/C0040 Annað stuðningsgjaldþol — 

þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á öðru stuðningsgjaldþoli sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir 

þátt 2. 
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R0390/C0050 Annað stuðningsgjaldþol — 

þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á öðru stuðningsgjaldþoli sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir 

þátt 3. 

R0400/C0010 Heildarstuðningsgjaldþol Þetta er heildarfjárhæðin á stuðningsgjaldþolsliðum. 

R0400/C0040 Heildarstuðningsgjaldþol — 

þáttur 2 

Þetta er fjárhæðin á stuðningsgjaldþolsliðum sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir 

þátt 2. 

R0400/C0050 Heildarstuðningsgjaldþol — 

þáttur 3 

Þetta er fjárhæðin á stuðningsgjaldþolsliðum sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir 

þátt 3. 

Gjaldþol í öðrum fjármálageirum 

Eftirfarandi liðir eiga einnig við um frádráttar- og samlagningaraðferð og samsetningu aðferða 

R0410/C0010 Lánastofnanir, verðbréfa-

fyrirtæki, fjármálastofnanir, 

rekstraraðilar sérhæfðra sjóða, 

rekstrarfélög verðbréfasjóða 

— alls 

Gjaldþol alls í lánastofnunum, verðbréfafyrirtækjum, fjármálastofnunum, 

rekstraraðilum sérhæfðra sjóða, rekstrarfélögum verðbréfasjóða sem öll 

viðkomandi viðskipti innan samstæðu hafa þegar verið dregin frá. Þessa liði 

ætti einnig að draga frá gjaldþoli sem ekki er til ráðstöfunar samkvæmt 

viðkomandi sérreglum og draga frá gjaldþoli samkvæmt 2. mgr. 228. gr. 

tilskipun 2009/138/EB. 

R0410/C0020 Lánastofnanir, verðbréfa-

fyrirtæki, fjármálastofnanir, 

rekstraraðilar sérhæfðra sjóða, 

rekstrarfélög verðbréfasjóða 

— þáttur 1, ótakmarkaður 

Gjaldþol í lánastofnunum, verðbréfafyrirtækjum, fjármálastofnunum, rekstrar-

aðilum sérhæfðra sjóða, rekstrarfélögum verðbréfasjóða sem öll viðkomandi 

viðskipti innan samstæðu hafa þegar verið dregin frá — þáttur 1, ótakmarkaður. 

Þessa liði ætti einnig að draga frá gjaldþoli sem ekki er til ráðstöfunar 

samkvæmt viðkomandi sérreglum og draga frá gjaldþoli samkvæmt 2. mgr. 228. 

gr. tilskipun 2009/138/EB. 

R0410/C0030 Lánastofnanir, verðbréfa-

fyrirtæki, fjármálastofnanir, 

rekstraraðilar sérhæfðra sjóða, 

rekstrarfélög verðbréfasjóða 

— þáttur 1, takmarkaður 

Gjaldþol í lánastofnunum, verðbréfafyrirtækjum, fjármálastofnunum, rekstrar-

aðilum sérhæfðra sjóða, rekstrarfélögum verðbréfasjóða sem öll viðkomandi 

viðskipti innan samstæðu hafa þegar verið dregin frá — þáttur 1, takmarkaður. 

Þessa liði ætti einnig að draga frá gjaldþoli sem ekki er til ráðstöfunar 

samkvæmt viðkomandi sérreglum og draga frá gjaldþoli samkvæmt 2. mgr. 

228. gr. tilskipun 2009/138/EB. 

R0410/C0040 Lánastofnanir, verðbréfa-

fyrirtæki, fjármálastofnanir, 

rekstraraðilar sérhæfðra sjóða, 

rekstrarfélög verðbréfasjóða 

— þáttur 2 

Gjaldþol í lánastofnunum, verðbréfafyrirtækjum, fjármálastofnunum, rekstrar-

aðilum sérhæfðra sjóða, rekstrarfélögum verðbréfasjóða sem öll viðkomandi 

viðskipti innan samstæðu hafa þegar verið dregin frá — þáttur 2. 

Þessa liði ætti einnig að draga frá gjaldþoli sem ekki er til ráðstöfunar 

samkvæmt viðkomandi sérreglum og draga frá gjaldþoli samkvæmt 2. mgr. 

228. gr. tilskipun 2009/138/EB. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0420/C0010 Stofnanir um starfstengdan 

lífeyri — alls 

Gjaldþol alls í stofnunum um starfstengdan lífeyri, sem öll viðkomandi 

viðskipti innan samstæðu hafa þegar verið dregin frá. Þessa liði ætti einnig að 

draga frá gjaldþoli sem ekki er til ráðstöfunar samkvæmt viðkomandi 

sérreglum og draga frá gjaldþoli samkvæmt 2. mgr. 228. gr. tilskipun 

2009/138/EB. 

R0420/C0020 Stofnanir um starfstengdan 

lífeyri — þáttur 1, 

ótakmarkaður 

Gjaldþol í stofnunum um starfstengdan lífeyri, sem öll viðkomandi viðskipti 

innan samstæðu hafa þegar verið dregin frá — þáttur 1, ótakmarkaður. 

Þessa liði ætti einnig að draga frá gjaldþoli sem ekki er til ráðstöfunar 

samkvæmt viðkomandi sérreglum og draga frá gjaldþoli samkvæmt 2. mgr. 

228. gr. tilskipun 2009/138/EB. 

R0420/C0030 Stofnanir um starfstengdan 

lífeyri — þáttur 1, 

takmarkaður 

Gjaldþol í stofnunum um starfstengdan lífeyri, sem öll viðkomandi viðskipti 

innan samstæðu hafa þegar verið dregin frá — þáttur 1, takmarkaður. 

Þessa liði ætti einnig að draga frá gjaldþoli sem ekki er til ráðstöfunar 

samkvæmt viðkomandi sérreglum og draga frá gjaldþoli samkvæmt 2. mgr. 

228. gr. tilskipun 2009/138/EB. 

R0420/C0040 Stofnanir um starfstengdan 

lífeyri — þáttur 2 

Gjaldþol í stofnunum um starfstengdan lífeyri, sem öll viðkomandi viðskipti 

innan samstæðu hafa þegar verið dregin frá — þáttur 2. 

Þessa liði ætti einnig að draga frá gjaldþoli sem ekki er til ráðstöfunar 

samkvæmt viðkomandi sérreglum og draga frá gjaldþoli samkvæmt 2. mgr. 

228. gr. tilskipun 2009/138/EB. 

R0420/C0050 Stofnanir um starfstengdan 

lífeyri — þáttur 3 

Gjaldþol í stofnunum um starfstengdan lífeyri, sem öll viðkomandi viðskipti 

innan samstæðu hafa þegar verið dregin frá — þáttur 3. 

Þessa liði ætti einnig að draga frá gjaldþoli sem ekki er til ráðstöfunar 

samkvæmt viðkomandi sérreglum og draga frá gjaldþoli samkvæmt 2. mgr. 

228. gr. tilskipun 2009/138/EB. 

R0430/C0010 Óeftirlitsskyld félög sem 

leggja stund á fjármála-

starfsemi — alls 

Gjaldþol alls í óeftirlitsskyldum félögum sem leggja stund á fjármála-

starfsemi, sem öll viðkomandi viðskipti innan samstæðu hafa þegar verið 

dregin frá. Þessa liði ætti einnig að draga frá gjaldþoli sem ekki er til 

ráðstöfunar samkvæmt viðkomandi sérreglum og draga frá gjaldþoli 

samkvæmt 2. mgr. 228. gr. tilskipun 2009/138/EB. 

R0430/C0020 Óeftirlitsskyld félög sem 

leggja stund á fjármála-

starfsemi — þáttur 1, 

ótakmarkaður 

Gjaldþol í óeftirlitsskyldum félögum sem leggja stund á fjármálastarfsemi, 

sem öll viðkomandi viðskipti innan samstæðu hafa þegar verið dregin frá — 

þáttur 1, ótakmarkaður. 

Þessa liði ætti einnig að draga frá gjaldþoli sem ekki er til ráðstöfunar 

samkvæmt viðkomandi sérreglum og draga frá gjaldþoli samkvæmt 2. mgr. 

228. gr. tilskipun 2009/138/EB. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0430/C0030 Óeftirlitsskyld félög sem 

leggja stund á fjármála-

starfsemi — þáttur 1, 

takmarkaður 

Gjaldþol í óeftirlitsskyldum félögum sem leggja stund á fjármálastarfsemi, 

sem öll viðkomandi viðskipti innan samstæðu hafa þegar verið dregin frá — 

þáttur 1, takmarkaður. 

Þessa liði ætti einnig að draga frá gjaldþoli sem ekki er til ráðstöfunar 

samkvæmt viðkomandi sérreglum og draga frá gjaldþoli samkvæmt 2. mgr. 

228. gr. tilskipun 2009/138/EB. 

R0430/C0040 Óeftirlitsskyld félög sem 

leggja stund á fjármála-

starfsemi — þáttur 2 

Gjaldþol í óeftirlitsskyldum félögum sem leggja stund á fjármálastarfsemi, 

sem öll viðkomandi viðskipti innan samstæðu hafa þegar verið dregin frá — 

þáttur 2. 

Þessa liði ætti einnig að draga frá gjaldþoli sem ekki er til ráðstöfunar 

samkvæmt viðkomandi sérreglum og draga frá gjaldþoli samkvæmt 2. mgr. 

228. gr. tilskipun 2009/138/EB. 

R0440/C0010 Heildargjaldþol fyrir aðra 

fjármálageira 

Gjaldþol alls í öðrum fjármálageirum. 

Heildargjaldþolið sem dregið er frá í reit R0240/C0010 er bakfært hér, að 

frádregnum viðskiptum innan samstæðu og eftir leiðréttinguna fyrir gjaldþoli 

sem ekki er til ráðstöfunar samkvæmt viðkomandi sérreglum og eftir 

frádráttinn samkvæmt 2. mgr. 228. gr. tilskipun 2009/138/EB. 

R0440/C0020 Heildargjaldþol fyrir aðra 

fjármálageira — þáttur 1, 

ótakmarkaður 

Gjaldþol alls í öðrum fjármálageirum — þáttur 1, ótakmarkaður. 

Heildargjaldþolið sem dregið er frá í reit R0230/C0010 er bakfært hér, eftir 

leiðréttinguna fyrir gjaldþoli sem ekki er til ráðstöfunar samkvæmt 

viðkomandi sérreglum og eftir frádráttinn samkvæmt 2. mgr. 228. gr. 

tilskipun 2009/138/EB. 

R0440/C0030 Heildargjaldþol fyrir aðra 

fjármálageira — þáttur 1, 

takmarkaður 

Gjaldþol alls í öðrum fjármálageirum — þáttur 1, takmarkaður. 

Heildargjaldþolið sem dregið er frá í reit R0230/C0010 er bakfært hér, eftir 

leiðréttinguna fyrir gjaldþoli sem ekki er til ráðstöfunar samkvæmt 

viðkomandi sérreglum og eftir frádráttinn samkvæmt 2. mgr. 228. gr. 

tilskipun 2009/138/EB. 

R0440/C0040 Heildargjaldþol fyrir aðra 

fjármálageira — þáttur 2 

Gjaldþol alls í öðrum fjármálageirum — þáttur 2. 

Heildargjaldþolið sem dregið er frá í reit R0230/C0010 er bakfært hér, eftir 

leiðréttinguna fyrir gjaldþoli sem ekki er til ráðstöfunar samkvæmt 

viðkomandi sérreglum og eftir frádráttinn samkvæmt 2. mgr. 228. gr. 

tilskipun 2009/138/EB. 

Gjaldþol þegar frádráttar- og samlagningaraðferð er notuð eingöngu eða með samsetningu aðferðar 1 

R0450/C0010 Samtala gjaldþols þegar 

frádráttar- og 

samlagningaraðferð og 

samsetning aðferða er notuð 

— alls 

Þetta er hæfa gjaldþolið alls fyrir tengd félög sem á að bæta við fyrir 

útreikninginn á samanlögðu gjaldþoli þegar frádráttar- og samlagn-

ingaraðferðin eða samsetning aðferða er notuð, eftir að gjaldþol sem ekki er til 

ráðstöfunar á samstæðustigi hefur verið dregið frá. 

R0450/C0020 Samtala gjaldþols þegar 

frádráttar- og samlagn-

ingaraðferð og samsetning 

aðferða er notuð —  

þáttur 1, ótakmarkaður 

Þetta er hæfa gjaldþolið fyrir tengd félög sem á að bæta við fyrir útreikninginn 

á samanlögðu gjaldþoli þegar frádráttar- og samlagningaraðferðin eða 

samsetning aðferða er notuð, flokkað sem ótakmarkaður þáttur 1, eftir að 

gjaldþol sem ekki er til ráðstöfunar á samstæðustigi hefur verið dregið frá. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0450/C0030 Samtala gjaldþols þegar 

frádráttar- og samlagn-

ingaraðferð og samsetning 

aðferða er notuð —  

þáttur 1, takmarkaður 

Þetta er hæfa gjaldþolið fyrir tengd félög sem á að bæta við fyrir útreikninginn á 

samanlögðu gjaldþoli þegar frádráttar- og samlagningaraðferðin eða samsetning 

aðferða er notuð, flokkað sem takmarkaður þáttur 1, eftir að gjaldþol sem ekki er 

til ráðstöfunar á samstæðustigi hefur verið dregið frá. 

R0450/C0040 Samtala gjaldþols þegar 

frádráttar- og samlagn-

ingaraðferð og samsetning 

aðferða er notuð —  

þáttur 2 

Þetta er hæfa gjaldþolið fyrir tengd félög sem á að bæta við fyrir útreikninginn á 

samanlögðu gjaldþoli þegar frádráttar- og samlagningaraðferðin eða samsetning 

aðferða er notuð, flokkað sem þáttur 2, eftir að gjaldþol sem ekki er til 

ráðstöfunar á samstæðustigi hefur verið dregið frá. 

R0450/C0050 Samtala gjaldþols þegar 

frádráttar- og samlagn-

ingaraðferð og samsetning 

aðferða er notuð — þáttur 3 

Þetta er hæfa gjaldþolið fyrir tengd félög sem á að bæta við fyrir útreikninginn á 

samanlögðu gjaldþoli þegar frádráttar- og samlagningaraðferðin eða samsetning 

aðferða er notuð, flokkað sem þáttur 3, eftir að gjaldþol sem ekki er til 

ráðstöfunar á samstæðustigi hefur verið dregið frá. 

R0460/C0010 Samtala gjaldþols þegar 

frádráttar- og samlagn-

ingaraðferð og samsetning 

aðferða er notuð, að 

frádregnum viðskiptum innan 

samstæðu — alls 

Þetta er hæfa gjaldþolið alls eftir að viðskipti innan samstæðu hafa verið 

fjarlægð fyrir útreikninginn á samanlögðu hæfu gjaldþoli samstæðu. 

Gjaldþolstalan sem birt er hér ætti að vera að frádregnu gjaldþoli sem ekki er 

til ráðstöfunar og að frádregnum viðskiptum innan samstæðu. 

R0460/C0020 Samtala gjaldþols þegar 

frádráttar- og samlagn-

ingaraðferð og samsetning 

aðferða er notuð, að 

frádregnum viðskiptum innan 

samstæðu — þáttur 1, 

ótakmarkaður 

Þetta er hæfa gjaldþolið eftir að viðskipti innan samstæðu (ITG) hafa verið 

fjarlægð fyrir útreikninginn á samanlögðu hæfu gjaldþoli samstæðu, flokkað 

sem ótakmarkaðir liðir þáttar 1. 

Gjaldþolstalan sem birt er hér ætti að vera að frádregnu gjaldþoli sem ekki er 

til ráðstöfunar og að frádregnum viðskiptum innan samstæðu. 

R0460/C0030 Samtala gjaldþols þegar 

frádráttar- og samlagn-

ingaraðferð og samsetning 

aðferða er notuð, að 

frádregnum viðskiptum innan 

samstæðu — þáttur 1, 

takmarkaður 

Þetta er hæfa gjaldþolið eftir að viðskipti innan samstæðu (ITG) hafa verið 

fjarlægð fyrir útreikninginn á samanlögðu hæfu gjaldþoli samstæðu, flokkað 

sem takmarkaður þáttur 1. 

Gjaldþolstalan sem birt er hér ætti að vera að frádregnu gjaldþoli sem ekki er 

til ráðstöfunar og að frádregnum viðskiptum innan samstæðu. 

R0460/C0040 Samtala gjaldþols þegar 

frádráttar- og samlagn-

ingaraðferð og samsetning 

aðferða er notuð, að 

frádregnum viðskiptum innan 

samstæðu — þáttur 2 

Þetta er hæfa gjaldþolið eftir að viðskipti innan samstæðu (ITG) hafa verið 

fjarlægð fyrir útreikninginn á samanlögðu hæfu gjaldþoli samstæðu, flokkað 

sem þáttur 2. 

Gjaldþolstalan sem birt er hér ætti að vera að frádregnu gjaldþoli sem ekki er 

til ráðstöfunar og að frádregnum viðskiptum innan samstæðu. 

R0460/C0050 Samtala gjaldþols þegar 

frádráttar- og samlagn-

ingaraðferð og samsetning 

aðferða er notuð, að 

frádregnum viðskiptum innan 

samstæðu — þáttur 3 

Þetta er hæfa gjaldþolið eftir að viðskipti innan samstæðu (ITG) hafa verið 

fjarlægð fyrir útreikninginn á samanlögðu hæfu gjaldþoli samstæðu, flokkað 

sem þáttur 3. 

Gjaldþolstalan sem birt er hér ætti að vera að frádregnu gjaldþoli sem ekki er 

til ráðstöfunar og að frádregnum viðskiptum innan samstæðu. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0520/C0010 Gjaldþol alls, sem er til 

ráðstöfunar til að uppfylla 

gjaldþolskröfu (samstæðu) á 

samstæðugrundvelli (að 

undanskildum öðrum 

fjármálageira og félögunum 

sem tekin eru með í frádráttar- 

og samlagningaraðferðina) — 

alls 

Þetta er heildargjaldþol samstæðunnar, sem samanstendur af kjarnagjaldþoli 

eftir aðlögun plús stuðningsgjaldþoli, sem er til ráðstöfunar til að uppfylla 

gjaldþolskröfu (samstæðu) á samstæðugrundvelli, en að undanskildu gjaldþoli 

frá öðrum fjármálageira og frá félögunum sem tekin eru með í frádráttar- og 

samlagningaraðferðina. 

R0520/C0020 Gjaldþol alls, sem er til 

ráðstöfunar til að uppfylla 

gjaldþolskröfu (samstæðu) á 

samstæðugrundvelli (að 

undanskildum öðrum 

fjármálageira og félögunum 

sem tekin eru með í frádráttar- 

og samlagningaraðferðina) — 

þáttur 1, ótakmarkaður 

Þetta er heildargjaldþol samstæðunnar, sem samanstendur af kjarnagjaldþoli 

eftir aðlögun, sem er til ráðstöfunar til að uppfylla gjaldþolskröfu (samstæðu) á 

samstæðugrundvelli, en að undanskildu gjaldþoli frá öðrum fjármálageira og frá 

félögunum sem tekin eru með í frádráttar- og samlagningaraðferðina og sem 

uppfyllir viðmiðanirnar fyrir að vera tekið með í ótakmarkaða liði þáttar 1. 

R0520/C0030 Gjaldþol alls, sem er til 

ráðstöfunar til að uppfylla 

gjaldþolskröfu (samstæðu) á 

samstæðugrundvelli (að 

undanskildum öðrum 

fjármálageira og félögunum 

sem tekin eru með í frádráttar- 

og samlagningaraðferðina) — 

þáttur 1, takmarkaður 

Þetta er heildargjaldþol samstæðunnar, sem samanstendur af kjarnagjaldþoli 

eftir aðlögun, sem er til ráðstöfunar til að uppfylla gjaldþolskröfu (samstæðu) á 

samstæðugrundvelli, en að undanskildu gjaldþoli frá öðrum fjármálageira og frá 

félögunum sem tekin eru með í frádráttar- og samlagningaraðferðina og sem 

uppfyllir viðmiðanirnar fyrir að vera tekið með í takmarkaða liði þáttar 1. 

R0520/C0040 Gjaldþol alls, sem er til 

ráðstöfunar til að uppfylla 

gjaldþolskröfu (samstæðu) á 

samstæðugrundvelli (að 

undanskildum öðrum 

fjármálageira og félögunum 

sem tekin eru með í frádráttar- 

og samlagningaraðferðina) — 

þáttur 2 

Þetta er heildargjaldþol samstæðunnar, sem samanstendur af kjarnagjaldþoli 

eftir aðlögun plús stuðningsgjaldþoli, sem er til ráðstöfunar til að uppfylla 

gjaldþolskröfu (samstæðu) á samstæðugrundvelli, en að undanskildu gjaldþoli 

frá öðrum fjármálageira og frá félögunum sem tekin eru með í frádráttar- og 

samlagningaraðferðina og sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir að vera tekið með í 

þátt 2. 

R0520/C0050 Gjaldþol alls, sem er til 

ráðstöfunar til að uppfylla 

gjaldþolskröfu (samstæðu) á 

samstæðugrundvelli (að 

undanskildum öðrum 

fjármálageira og félögunum 

sem tekin eru með í frádráttar- 

og samlagningaraðferðina) — 

þáttur 3 

Þetta er heildargjaldþol samstæðunnar, sem samanstendur af kjarnagjaldþoli 

eftir aðlögun plús stuðningsgjaldþoli, sem er til ráðstöfunar til að uppfylla 

gjaldþolskröfu (samstæðu) á samstæðugrundvelli, en að undanskildu gjaldþoli 

frá öðrum fjármálageira og frá félögunum sem tekin eru með í frádráttar- og 

samlagningaraðferðina og sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir að vera tekið með í 

þátt 3. 

R0530/C0010 Gjaldþol alls, sem er til 

ráðstöfunar til að uppfylla 

lágmarksgjaldþolskröfu 

(samstæðu) á samstæðu-

grundvelli — alls 

Þetta er heildargjaldþol samstæðunnar, sem samanstendur af kjarnagjaldþoli 

eftir aðlögun, sem er til ráðstöfunar til að uppfylla lágmarksgjaldþolskröfu 

(samstæðu) á samstæðugrundvelli, en að undanskildu gjaldþoli frá öðrum 

fjármálageira og frá félögunum sem tekin eru með í frádráttar- og 

samlagningaraðferðina. 

R0530/C0020 Gjaldþol alls, sem er til 

ráðstöfunar til að uppfylla 

lágmarksgjaldþolskröfu 

(samstæðu) á samstæðu-

grundvelli — þáttur 1, 

ótakmarkaður 

Þetta er gjaldþol samstæðunnar, sem samanstendur af kjarnagjaldþoli eftir 

aðlögun, sem er til ráðstöfunar til að uppfylla lágmarksgjaldþolskröfuna fyrir 

samstæðu og sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir að vera tekið með í 

ótakmarkaðan þátt 1. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0530/C0030 Gjaldþol alls, sem er til 

ráðstöfunar til að uppfylla 

lágmarksgjaldþolskröfu 

(samstæðu) á samstæðu-

grundvelli — þáttur 1, 

takmarkaður 

Þetta er gjaldþol samstæðunnar, sem samanstendur af kjarnagjaldþoli eftir 

aðlögun, sem er til ráðstöfunar til að uppfylla lágmarksgjaldþolskröfuna fyrir 

samstæðu og sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir að vera tekið með í 

takmarkaða liði þáttar 1. 

R0530/C0040 Gjaldþol alls, sem er til 

ráðstöfunar til að uppfylla 

lágmarksgjaldþolskröfu 

(samstæðu) á samstæðu-

grundvelli (samstæða) — 

þáttur 2 

Þetta er gjaldþol samstæðunnar, sem samanstendur af kjarnagjaldþoli eftir 

aðlögun, sem er til ráðstöfunar til að uppfylla lágmarksgjaldþolskröfuna fyrir 

samstæðu og sem uppfyllir viðmiðanirnar fyrir að vera tekið með í þátt 2. 

R0560/C0010 Hæft gjaldþol alls til að 

uppfylla gjaldþolskröfu 

(samstæðu) á samstæðu-

grundvelli (að undanskildu 

gjaldþoli frá öðrum fjár-

málageira og frá félögum sem 

tekin eru með í frádráttar- og 

samlagningaraðferðina) — 

alls 

Þetta er hæft gjaldþol alls, sem er hæft til að mæta gjaldþolskröfu (samstæðu) 

á samstæðugrundvelli (að undanskildu gjaldþoli frá öðrum fjármálageira og 

frá félögum sem tekin eru með í frádráttar- og samlagningaraðferðina) 

samkvæmt takmörkununum 

Að því er varðar hæfi þessara gjaldþolsliða ætti gjaldþolskrafa (samstæðu) á 

samstæðugrundvelli ekki að innihalda gjaldþolskröfur frá öðrum 

fjármálageirum (c-liður 336. gr. framseld reglugerðar (ESB) 2015/35), með 

samræmdum hætti. 

R0560/C0020 Hæft gjaldþol alls til að 

uppfylla gjaldþolskröfu 

(samstæðu) á samstæðu-

grundvelli (að undanskildu 

gjaldþoli frá öðrum 

fjármálageira og frá félögum 

sem tekin eru með í frádráttar- 

og samlagningaraðferðina) — 

þáttur 1, ótakmarkaður 

Þetta er gjaldþol samstæðunnar sem hæft er samkvæmt takmörkununum sem 

settar eru fram fyrir að uppfylla gjaldþolskröfu (samstæðu) á samstæðu-

grundvelli (að undanskildu gjaldþoli frá öðrum fjármálageira og frá 

félögunum sem tekin eru með í frádráttar- og samlagningaraðferðina), og sem 

uppfyllir viðmiðanirnar fyrir ótakmarkaða liði þáttar 1. 

R0560/C0030 Hæft gjaldþol alls til að 

uppfylla gjaldþolskröfu 

(samstæðu) á samstæðu-

grundvelli (að undanskildu 

gjaldþoli frá öðrum 

fjármálageira og frá félögum 

sem tekin eru með í frádráttar- 

og samlagningaraðferðina) — 

þáttur 1, takmarkaður 

Þetta er gjaldþol sem hæft er samkvæmt takmörkununum sem settar eru fram 

fyrir að uppfylla gjaldþolskröfu (samstæðu) á samstæðugrundvelli (að 

undanskildu gjaldþoli frá öðrum fjármálageira og frá félögunum sem tekin eru 

með í frádráttar- og samlagningaraðferðina), og sem uppfyllir viðmiðanirnar 

fyrir takmarkaða liði þáttar 1. 

R0560/C0040 Hæft gjaldþol alls til að 

uppfylla gjaldþolskröfu 

(samstæðu) á samstæðu-

grundvelli (að undanskildu 

gjaldþoli frá öðrum fjár-

málageira og frá félögum sem 

tekin eru með í frádráttar- og 

samlagningaraðferðina) — 

þáttur 2 

Þetta er gjaldþol sem hæft er samkvæmt takmörkununum sem settar eru fram 

fyrir að uppfylla gjaldþolskröfu (samstæðu) á samstæðugrundvelli (að 

undanskildu gjaldþoli frá öðrum fjármálageira og frá félögunum sem tekin eru 

með í frádráttar- og samlagningaraðferðina), og sem uppfyllir viðmiðanirnar 

fyrir þátt 2. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0560/C0050 Hæft gjaldþol alls til að 

uppfylla gjaldþolskröfu 

(samstæðu) á samstæðu-

grundvelli (að undanskildu 

gjaldþoli frá öðrum fjár-

málageira og frá félögum sem 

tekin eru með í frádráttar- og 

samlagningaraðferðina) — 

þáttur 3 

Þetta er gjaldþol sem hæft er samkvæmt takmörkununum sem settar eru fram 

fyrir að uppfylla gjaldþolskröfu (samstæðu) á samstæðugrundvelli (að 

undanskildu gjaldþoli frá öðrum fjármálageira og frá félögunum sem tekin eru 

með í frádráttar- og samlagningaraðferðina), og sem uppfyllir viðmiðanirnar 

fyrir þátt 3. 

R0570/C0010 Hæft gjaldþol alls til að 

uppfylla lágmarksgjald-

þolskröfu (samstæðu) á 

samstæðugrundvelli — alls 

Þetta er hæft gjaldþol alls, sem er til ráðstöfunar til að uppfylla lágmarksgjald-

þolskröfu (samstæðu) á samstæðugrundvelli. 

R0570/C0020 Hæft gjaldþol alls til að 

uppfylla lágmarksgjald-

þolskröfu (samstæðu) á 

samstæðugrundvelli —  

þáttur 1, ótakmarkaður 

Þetta er hæft gjaldþol samstæðunnar, sem er til ráðstöfunar til að uppfylla 

lágmarksgjaldþolskröfu (samstæðu) á samstæðugrundvelli og sem uppfyllir 

viðmiðanirnar fyrir að vera tekið með í ótakmarkaða liði þáttar 1. 

R0570/C0030 Hæft gjaldþol alls til að 

uppfylla lágmarksgjald-

þolskröfu (samstæðu) á 

samstæðugrundvelli —  

þáttur 1, takmarkaður 

Þetta er hæft gjaldþol samstæðunnar, sem er til ráðstöfunar til að uppfylla 

lágmarksgjaldþolskröfu (samstæðu) á samstæðugrundvelli og sem uppfyllir 

viðmiðanirnar fyrir að vera tekið með í takmarkaða liði þáttar 1. 

R0570/C0040 Hæft gjaldþol alls til að 

uppfylla lágmarksgjald-

þolskröfu (samstæðu) á 

samstæðugrundvelli —  

þáttur 2 

Þetta er gjaldþol samstæðunnar, sem er til ráðstöfunar til að uppfylla 

lágmarksgjaldþolskröfu (samstæðu) á samstæðugrundvelli og sem uppfyllir 

viðmiðanirnar fyrir að vera tekið með í þátt 2. 

R0610/C0010 Lágmarksgjaldþolskrafa 

(samstæðu) á samstæðu-

grundvelli 

Lágmarksgjaldþolskrafa (samstæðu) á samstæðugrundvelli, reiknuð út fyrir 

gögn á samstæðugrundvelli (aðferð 1) samkvæmt 230. eða 231. gr. 

Gjaldþolsáætlunar II tilskipunar 2009/138/EB (einungis fyrir þann hluta 

samstæðunnar sem aðferð 1 nær yfir). 

R0650/C0010 Hlutfall hæfs gjaldþols á móti 

lágmarksgjaldþolskröfu 

(samstæðu) á 

samstæðugrundvelli 

Þetta er lágmarksgjaldþolshlutfallið reiknað út sem hæft gjaldþol alls til að 

uppfylla lágmarksgjaldþolskröfu (samstæðu) á samstæðugrundvelli, deilt með 

lágmarksgjaldþolskröfu (samstæðu) á samstæðugrundvelli (að undanskildum 

öðrum fjármálageirum og félögunum sem tekin eru með í frádráttar- og 

samlagningaraðferðina). 

R0660/C0010 Hæft gjaldþol alls til að 

uppfylla gjaldþolskröfu 

samstæðunnar (að meðtöldu 

gjaldþoli frá öðrum 

fjármálageira og frá félögum 

sem tekin eru með í frádráttar- 

og samlagningaraðferðina) 

Þetta er hæft gjaldþol alls, að meðtöldu gjaldþolinu frá öðrum fjármálageirum 

og frá félögunum sem tekin eru með í frádráttar- og samlagningaraðferðina, til 

að uppfylla heildargjaldþolskröfu samstæðunnar. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0660/C0020 Hæft gjaldþol alls til að 

uppfylla gjaldþolskröfu 

samstæðunnar (að meðtöldu 

gjaldþoli frá öðrum fjármála-

geira og frá félögum sem 

tekin eru með í frádráttar- og 

samlagningaraðferðina) — 

þáttur 1, ótakmarkaður 

Þetta er hæfa gjaldþolið, að meðtöldu gjaldþolinu frá öðrum fjármálageirum 

og frá félögunum sem tekin eru með í frádráttar- og samlagningaraðferðina, til 

að uppfylla heildargjaldþolskröfu samstæðunnar, sem uppfyllir viðmiðanirnar 

fyrir að vera tekið með í ótakmarkaðan þátt 1. 

R0660/C0030 Hæft gjaldþol alls til að 

uppfylla gjaldþolskröfu 

samstæðunnar (að meðtöldu 

gjaldþoli frá öðrum fjármála-

geira og frá félögum sem 

tekin eru með í frádráttar- og 

samlagningaraðferðina) — 

þáttur 1, takmarkaður 

Þetta er hæfa gjaldþolið, að meðtöldu gjaldþolinu frá öðrum fjármálageirum 

og frá félögunum sem tekin eru með í frádráttar- og samlagningaraðferðina, til 

að uppfylla heildargjaldþolskröfu samstæðunnar, sem uppfyllir viðmiðanirnar 

fyrir að vera tekið með í takmarkaðan þátt 1. 

R0660/C0040 Hæft gjaldþol alls til að 

uppfylla gjaldþolskröfu 

samstæðunnar (að meðtöldu 

gjaldþoli frá öðrum fjármála-

geira og frá félögum sem 

tekin eru með í frádráttar- og 

samlagningaraðferðina) — 

þáttur 2 

Þetta er hæfa gjaldþolið, að meðtöldu gjaldþolinu frá öðrum fjármálageirum 

og frá félögunum sem tekin eru með í frádráttar- og samlagningaraðferðina, til 

að uppfylla heildargjaldþolskröfu samstæðunnar, sem uppfyllir viðmiðanirnar 

fyrir að vera tekið með í þátt 2. 

R0660/C0050 Hæft gjaldþol alls til að 

uppfylla gjaldþolskröfu 

samstæðunnar (að meðtöldu 

gjaldþoli frá öðrum fjármála-

geira og frá félögum sem 

tekin eru með í frádráttar- og 

samlagningaraðferðina) — 

þáttur 3 

Þetta er hæfa gjaldþolið, að meðtöldu gjaldþolinu frá öðrum fjármálageirum 

og frá félögunum sem tekin eru með í frádráttar- og samlagningaraðferðina, til 

að uppfylla heildargjaldþolskröfu samstæðunnar, sem uppfyllir viðmiðanirnar 

fyrir að vera tekið með í þátt 3. 

R0680/C0010 Gjaldþolskrafa samstæðu Gjaldþolskrafa samstæðunnar er samtalan á gjaldþolskröfu (samstæðu) á 

samstæðugrundvelli, reiknuð út í samræmi við a-, b-, c- og d-liði 336. gr. 

framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 (R0590/C0010) og gjaldþolskrafan 

fyrir félög sem tekin eru með í frádráttar- og samlagningaraðferðina 

(R0660/C0010). 

R0690/C0010 Hlutfall hæfs gjaldþols á móti 

gjaldþolskröfu samstæðunnar 

að meðtöldum öðrum fjár-

málageirum og félögunum 

sem tekin eru með í frádráttar- 

og samlagningaraðferðina 

Þetta er gjaldþolshlutfallið reiknað út sem hæft gjaldþol alls til að uppfylla 

gjaldþolskröfu samstæðunnar, deilt með gjaldþolskröfu samstæðunnar, að 

meðtöldum öðrum fjármálageirum og félögum sem tekin eru með í frádráttar- 

og samlagningaraðferðina. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

Afstemmingarvarasjóður 

R0700/C0060 Eignir umfram skuldir Þetta eru eignir umfram skuldir eins og birtar eru í efnahagsreikningi 

Gjaldþolsáætlunar 2. 

R0710/C0060 Eigin hlutabréf (í beinni og 

óbeinni eigu) 

Þetta er fjárhæðin á eigin hlutabréfum í bæði beinni og óbeinni eigu hluteignar-

félags á vátrygginga- eða endurtryggingasviði, eignarhaldsfélags á vátrygg-

ingasviði eða blandaðs eignarhaldsfélags á fjármálasviði og tengdra félaga. 

R0720/C0060 Fyrirsjáanlegar arðgreiðslur, 

úthlutanir og gjöld 

Þetta er arðgreiðslur, úthlutanir og gjöld sem samstæðan sér fyrir. 

R0730/C0060 Aðrir kjarnagjaldþolsliðir Þetta eru kjarnagjaldþolsliðirnir í i.–v. liðum a-liðar 69. gr., a-lið 72. gr. og a-lið 

76. gr., sem og þeir kjarnagjaldþolsliðir sem eftirlitsyfirvaldið hefur samþykkt í 

samræmi við 79. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. 

R0740/C0060 Aðlaganir fyrir takmarkaða 

gjaldþolsliði að því er varðar 

eignasöfn, aðlöguð vegna 

samræmingar og varða sjóði 

Þetta er heildarfjárhæðin á leiðréttingunni á afstemmingarvarasjóðnum vegna 

takmarkaðra gjaldþolsliða að því er varðar varða sjóði og samræmd eignasöfn á 

samstæðustigi. 

R0750/C0060 Annað gjaldþol, sem ekki er til 

ráðstöfunar 

Þetta er annað gjaldþol tengdra félaga, sem ekki er til ráðstöfunar, samkvæmt  

d- og f-liðum 335. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. 

R0760/C0060 Afstemmingarvarasjóður — 

alls 

Þetta er afstemmingarvarasjóður samstæðunnar, fyrir frádrætti vegna hlutdeilda. 

R0770/C0060 Væntur hagnaður innifalinn í 

framtíðariðgjöldum (EPIFP) 

— líftryggingastarfsemi 

Afstemmingarvarasjóðurinn inniheldur fjárhæð fyrir eignir umfram skuldir sem 

samsvarar vænta hagnaðinum af framtíðariðgjöldum (EPIFP). Þessi reitur 

stendur fyrir þá fjárhæð er varðar líftryggingastarfsemi samstæðunnar. 

R0780/C0060 Væntur hagnaður innifalinn í 

framtíðariðgjöldum (EPIFP) 

— skaðatryggingastarfsemi 

Afstemmingarvarasjóðurinn inniheldur fjárhæð fyrir eignir umfram skuldir sem 

samsvarar vænta hagnaðinum af framtíðariðgjöldum (EPIFP). Þessi reitur 

stendur fyrir þá fjárhæð er varðar skaðatryggingastarfsemi samstæðunnar. 

R0790/C00160 Væntur heildarhagnaður 

innifalinn í framtíðariðgjöldum 

(EPIFP) 

Þetta er heildarfjárhæðin, reiknuð út sem væntur hagnaður innifalinn í fram-

tíðariðgjöldum (EPIFP). 

S.25.01. — Gjaldþolskrafa — fyrir samstæður sem nota staðalregluna 

Almennar athugasemdir: 

Þessi þáttur varðar árlega birtingu upplýsinga fyrir samstæður. 

Fyrir gagnaskil samstæðu skulu eftirfarandi sértækar kröfur uppfylltar: 

a) Upplýsingarnar fram til R0460 eiga við þegar aðferð 1, eins og skilgreind er í 230. gr. tilskipunar 2009/138/EB, er notuð, 

annaðhvort einvörðungu eða ásamt aðferð 2, eins og skilgreind er í 233. gr. Gjaldþolsáætlunar II tilskipunar. 

b) Þegar samsetning aðferða er notuð á eingöngu að leggja fram upplýsingarnar fram til R0460 fyrir þann hluta samstæðunnar 

sem reiknaður er út með aðferð 1, eins og skilgreind er í 230. gr. Gjaldþolsáætlunar II tilskipunar.  
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0010–

R0050/C0110 

Verg gjaldþolskrafa Fjárhæð vergu gjaldþolskröfunnar fyrir hverja áhættueiningu, eins og reiknuð er 

út með því að nota staðalregluna. 

Mismunurinn á milli hreinu og vergu gjaldþolskröfunnar að teknu tilliti til 

valkvæðra framtíðarágóðahlutdeilda samkvæmt 205. gr. framseldrar reglugerðar 

(ESB) 2015/35. 

Í þessari fjárhæð skal að fullu tekið tillit til fjölþættingaráhrifa samkvæmt 304. gr. 

tilskipunar 2009/138/ESB, eftir atvikum. 

Þessir reitir ná yfir úthlutunina á leiðréttingunni vegna samantektarinnar á ígildi 

gjaldþolskröfunnar fyrir varða sjóði (RFF)/samræmd eignasöfn (MAP) á 

einingastigi. 

R0060/C0110 Verg gjaldþolskrafa — 

fjölþætting 

Fjárhæð fjölþættingaráhrifanna á milli grunngjaldþolskröfu vergra áhættueininga 

vegna beitingarinnar á fylgnifylkinu sem skilgreint er í IV. viðauka tilskipunar 

2009/138/ESB. 

R0070/C0110 Verg gjaldþolskrafa — 

áhætta af óefnislegum 

eignum 

Valkvæðar framtíðarágóðahlutdeildir samkvæmt 205. gr. framseldrar reglugerðar 

(ESB) 2015/35 fyrir áhættu af óefnislegum eignum er núll samkvæmt staðalreglu. 

R0100/C0110 Verg gjaldþolskrafa — 

grunngjaldþolskrafa 

Fjárhæð grunngjaldþolskröfunnar, áður en tekið er tillit til valkvæðra fram-

tíðarágóðahlutdeilda samkvæmt 205. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35, 

eins og reiknuð er út með því að nota staðalregluna. 

Í þessari fjárhæð skal að fullu tekið tillit til fjölþættingaráhrifa samkvæmt 304. gr. 

tilskipunar 2009/138/ESB. 

Þessi reitur nær yfir úthlutunina á leiðréttingunni vegna samantektarinnar á ígildi 

gjaldþolskröfunnar fyrir varða sjóði/samræmd eignasöfn á einingastigi. 

Þessa fjárhæð skal reikna út sem samtölu vergu gjaldþolskrafnanna fyrir hverja 

áhættueiningu innan staðalreglunnar, þ.m.t. leiðréttingu fyrir fjölþættinga-

ráhrifum innan staðalreglunnar. 

R0030/C0080 Eigin stiki 

vátryggingafélags — 

líftryggingaáhætta 

Hér er tilgreint hvaða eigin stikar vátryggingafélags hafa verið notaðir í hverri 

áhættueiningu. Einn valkostanna í eftirfarandi tæmandi skrá ætti að vera notaður: 

— Aukning í fjárhæðinni vegna lífeyrisbóta 

— Ekkert 

R0040/C0080 Eigin stiki vátrygginga-

félags — heilsutrygginga-

áhætta 

Hér er tilgreint hvaða eigin stikar vátryggingafélags hafa verið notaðir í hverri 

áhættueiningu. Að minnsta kosti einn valkostanna í eftirfarandi tæmandi skrá skal 

notaður: 

— Aukning í fjárhæðinni vegna lífeyrisbóta 

— Staðalfrávik fyrir iðgjaldaáhættu heilsutryggingar, sem starfrækt er á 

svipuðum tæknilegum grunni og skaðatrygging, sem um getur í 12. þætti,  

V. kafla, I. bálki framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 

— Staðalfrávik fyrir verga iðgjaldaáhættu heilsutryggingar, sem starfrækt er á 

svipuðum tæknilegum grunni og skaðatrygging, sem um getur í 12. þætti,  

V. kafla, I. bálki framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 

— Leiðréttingarstuðull fyrir óhlutfallslega endurtryggingu 

— Staðalfrávik fyrir sjóðsáhættu heilsutryggingar, sem starfrækt er á svipuðum 

tæknilegum grunni og skaðatrygging, sem um getur í 12. þætti, V. kafla,  

I. bálki framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 

— Ekkert 

Ef fleiri en einn eigin stiki er notaður, skulu þeir tilgreindir aðgreindir með 

kommu. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0050/C0080 Eigin stiki vátrygginga-

félags — skaðatrygginga-

áhætta 

Hér er tilgreint hvaða eigin stikar vátryggingafélags hafa verið notaðir í hverri 

áhættueiningu. Að minnsta kosti einn valkostanna í eftirfarandi tæmandi skrá ætti 

að vera notaður: 

— Staðalfrávik fyrir iðgjaldaáhættu skaðatryggingar 

— Staðalfrávik fyrir verga iðgjaldaáhættu skaðatryggingar 

— Leiðréttingarstuðull fyrir óhlutfallslega endurtryggingu 

— Staðalfrávik fyrir sjóðsáhættu skaðatryggingar 

— Ekkert 

R0010, R0030, 

R0040, R0050/ 

C0090 

Einfaldanir Hér eru tilgreindar áhættuundireiningarnar fyrir hverja áhættueiningu þar sem 

einfölduð reikningsaðferð hefur verið notuð. 

Ef einfölduð reikningsaðferð hefur verið notuð fyrir fleiri en eina áhættu-

undireiningu innan einnar áhættueiningar, skal tilgreina þær aðskildar með 

kommu. 

Útreikningur á gjaldþolskröfu 

R0130/C0100 Rekstraráhætta Fjárhæð gjaldþolskröfunnar fyrir rekstraráhættueiningu, eins og reiknuð er út 

með því að nota staðalregluna. 

R0140/C0100 Tapgleypni vátrygginga-

skuldar 

Fjárhæð leiðréttingarinnar fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar, reiknuð út 

samkvæmt staðalreglunni. Þessa fjárhæð ætti að birta sem neikvætt virði. 

R0150/C0100 Tapgleypni frestaðs skatts Fjárhæð leiðréttingarinnar fyrir tapgleypni frestaðs skatts, reiknuð út samkvæmt 

staðalreglunni. 

Þessa fjárhæð ætti að birta sem neikvætt virði. 

R0160/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir 

starfsemi sem starfrækt er 

í samræmi við 4. gr. 

tilskipunar 2003/41/EB 

Fjárhæð gjaldþolskröfunnar, reiknuð út samkvæmt reglunum í 17. gr. tilskipunar 

2003/41/EB, fyrir varða sjóði er tengjast starfrækslu lífeyris samkvæmt 4. gr. 

tilskipun 2003/41/EB sem umbreytingarráðstöfunum er beitt á. Þennan lið á 

eingöngu að birta á umbreytingartímabilinu. 

R0200/C0100 Gjaldþolskrafa að undan-

skildu viðbótargjaldþoli 

Fjárhæð fjölþættrar gjaldþolskröfu alls, fyrir sérhvert viðbótagjaldþol. 

R0210/C0100 Viðbótargjaldþol sem 

þegar hefur verið ákveðið 

Fjárhæð viðbótargjaldþols sem hefur verið ákveðið á viðmiðunardagsetningu 

reikningsskila. Hún inniheldur ekki viðbótargjaldþol sem ákveðið er á milli 

þeirrar dagsetningar og framlagningardagsetningarinnar til eftirlitsyfirvaldsins, né 

nokkuð það sem ákveðið er eftir framlagningardagsetninguna. 

Á umbreytingartímabilinu skal eingöngu birta þennan lið ákveði aðildarríkið það 

vera skyldubundið samkvæmt 2. mgr. 51. gr. tilskipunar 2009/138/EB. Að öðrum 

kosti ætti að skipta fjárhæð viðbótargjaldþolsins á meðal ígildis gjaldþolskröfu 

fyrir áhættueiningarnar. Fyrirfram ætti að gera samkomulag við landsbundna 

eftirlitsyfirvaldið um nákvæma málsmeðferð. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0220/C0100 Gjaldþolskrafa Fjárhæð gjaldþolskröfunnar 

Aðrar upplýsingar um gjaldþolskröfu 

R0400/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir 

undireiningu hlutabréfa-

áhættu sem byggist á 

líftíma 

Fjárhæð gjaldþolskröfunnar fyrir undireiningu hlutabréfaáhættu sem byggist á 

líftíma. 

R0410/C0100 Heildarfjárhæð á ígildi 

gjaldþolskrafna fyrir 

eftirstæðan hluta 

Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskrafna fyrir eftirstæðan hluta þegar félag er með 

varinn sjóð. 

R0420/C0100 Heildarfjárhæð á ígildi 

gjaldþolskrafna fyrir varða 

sjóði 

Fjárhæð samtölunnar á ígildi gjaldþolskrafna fyrir varða sjóði þegar félag er með 

varinn sjóð (aðra en þá sem tengjast starfsemi sem starfrækt er í samræmi við 4. 

gr. tilskipunar 2003/41/EB (umbreytingarráðstafanir)). 

R0430/C0100 Heildarfjárhæð á ígildi 

gjaldþolskrafna fyrir 

eignasöfn, aðlöguð vegna 

samræmingar 

Fjárhæð samtölunnar á ígildi gjaldþolskrafna fyrir öll eignasöfn, aðlöguð vegna 

samræmingar. 

R0440/C0100 Fjölþættingaráhrif vegna 

samtölu ígildis gjaldþols-

kröfu fyrir varinn sjóð að 

því er varðar 304. gr. 

Fjárhæð leiðréttingarinnar fyrir fjölþættingaráhrif á milli varðra sjóða samkvæmt 

304. gr. tilskipunar 2009/138/EB og eftirstæða hlutans. 

Hún skal vera jöfn mismuninum á milli samtölunnar á ígildi gjaldþolskröfunnar 

fyrir hvern varinn sjóð (RFF)/eignasafn, aðlagað vegna samræmingar (MAP)/ 

eftirstæðan hluta (RP) og heildargjaldþolskröfunnar. 

R0470/C0100 Lágmarksgjaldþolskrafa 

(samstæðu) á samstæðu-

grundvelli 

Fjárhæð lágmarksgjaldþolskröfu (samstæðu) á samstæðugrundvelli eins og tekið 

er fram í 230. gr. tilskipunar 2009/138/EB. Þessi liður gildir eingöngu um 

gagnaskil samstæðu. 

Upplýsingar um aðrar einingar 

R0500/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir aðra 

fjármálageira (gjaldþols-

kröfur sem ekki snúa að 

tryggingum) 

Fjárhæð gjaldþolskröfu fyrir aðra fjármálageira. 

Þessi liður gildir eingöngu um gagnaskil samstæðu þegar samstæðan tekur með 

félag sem fellur undir gjaldþolskröfur sem ekki snúa að tryggingum, s.s. banka, 

og er þá gjaldþolskrafan reiknuð út í samræmi við gildandi kröfur. 

R0510/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir aðra 

fjármálageira (gjaldþols-

kröfur sem ekki snúa að 

tryggingum) — lánastofn-

anir, verðbréfafyrirtæki og 

fjármálastofnanir, rekstrar-

aðilar sérhæfðra sjóða, 

rekstrarfélög verð-

bréfasjóða 

Fjárhæð gjaldþolskröfu fyrir lánastofnanir, verðbréfafyrirtæki og fjármála-

stofnanir. 

Þessi liður gildir eingöngu um gagnaskil samstæðu þegar samstæðan tekur með 

félög sem eru lánastofnanir, verðbréfafyrirtæki og fjármálastofnanir, rekstrar-

aðilar sérhæfðra sjóða og rekstrarfélög verðbréfasjóða sem falla undir 

gjaldþolskröfur, reiknaðar út í samræmi við viðkomandi sérreglur. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0520/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir aðra 

fjármálageira (gjaldþols-

kröfur sem ekki snúa að 

tryggingum) — stofnanir 

um starfstengdan lífeyri 

Fjárhæð gjaldþolskröfu fyrir stofnanir um starfstengdan lífeyri. 

Þessi liður gildir eingöngu um gagnaskil samstæðu þegar samstæðan tekur með 

félög sem eru stofnanir um starfstengdan lífeyri sem falla undir gjaldþolskröfur 

sem ekki snúa að tryggingum, reiknaðar út í samræmi við viðkomandi sérreglur. 

R0530/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir aðra 

fjármálageira (gjaldþols-

kröfur sem ekki snúa að 

tryggingum) — gjaldþols-

krafa fyrir óeftirlitsskyld 

félög sem leggja stund á 

fjármálastarfsemi 

Fjárhæð gjaldþolskröfu fyrir óeftirlitsskyld félög sem leggja stund á fjármála-

starfsemi. Þessi tala stendur fyrir ígildi gjaldþolskröfu, sem reiknuð er út ef beita 

á viðkomandi sérreglum. 

Þessi liður gildir eingöngu um gagnaskil samstæðu þegar samstæðan tekur með 

félög sem eru óeftirlitsskyld og leggja stund á fjármálastarfsemi. 

R0540/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir 

hlutdeild í óeftirlits-

skyldum félögum 

Fjárhæð hlutfallslega eignarhlutans af gjaldþolskröfunni í tengdum vátrygginga- 

og endurtryggingafélögum og eignarhaldsfélögum á vátryggingasviði sem ekki 

eru dótturfélög. 

Þessi liður gildir eingöngu um gagnaskil samstæðu og samsvarar, fyrir þau félög 

sem ekki eru dótturfélög, gjaldþolskröfunni reiknaðri út í samræmi við 

Gjaldþolsáætlun 2. 

R0550/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir 

eftirstæð félög 

Fjárhæð sem ákvörðuð er í samræmi við d-lið 1. mgr. 336. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2015/35. 

Gjaldþolskrafa í heild 

R0560/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir félög 

sem tekin eru með í frá-

dráttar- og samlagningar-

aðferð 

Fjárhæð gjaldþolskröfunnar fyrir félög sem aðferð 2 nær yfir, eins og skilgreind 

er í 233. gr. tilskipunar 2009/138/EB, þegar samsetning aðferða er notuð. 

R0570/C0100 Gjaldþolskrafa Gjaldþolskrafa í heild fyrir öll félög án tillits til aðferðarinnar sem notuð er. 

S.25.02. — Gjaldþolskrafa — fyrir samstæður sem nota staðalregluna og hlutalíkan 

Almennar athugasemdir: 

Þessi þáttur varðar árlega birtingu upplýsinga fyrir samstæður. 

Samkomulag um efnisþættina sem birta á skal gert á milli landsbundinna eftirlitsyfirvalda og vátrygginga- og endurtrygg-

ingafélaga. 

Fyrir gagnaskil samstæðu skulu eftirfarandi sértækar kröfur uppfylltar: 

c) Upplýsingarnar fram til R0460 eiga við þegar aðferð 1, eins og skilgreind er í 230. gr. Gjaldþolsáætlunar II tilskipunar, er 

notuð, annaðhvort einvörðungu eða ásamt aðferð 2, eins og skilgreind er í 233. gr. Gjaldþolsáætlunar II tilskipunar. 

d) Þegar samsetning aðferða er notuð á eingöngu að leggja fram upplýsingarnar fram til R0460 fyrir þann hluta samstæðunnar 

sem reiknaður er út með aðferð 1, eins og skilgreind er í 230. gr. Gjaldþolsáætlunar II tilskipunar.  
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010 Einkvæmt númer 

efnisþátta 

Einkvæmt númer hvers efnisþáttar sem samkomulag er um við landsbundið 

eftirlitsyfirvald þeirra til að auðkenna sérstaklega efnisþættina frá líkani þeirra. 

Þetta númer skal alltaf notað með viðeigandi lýsingu efnisþáttar sem birt er fyrir 

hvern lið. Ef hlutalíkanið heimilar sömu skiptingu eftir áhættueiningu eins og sú í 

staðalreglunni skulu eftirfarandi númer efnisþátta notuð: 

— 1 — Markaðsáhætta 

— 2 — Mótaðilaáhætta 

— 3 — Líftryggingaáhætta 

— 4 — Heilsutryggingaáhætta 

— 5 — Skaðatryggingaáhætta 

— 6 — Áhætta af óefnislegri eign 

— 7 — Rekstraráhætta 

— 8 — Tapgleypni (LAC) vátryggingaskuldar (neikvæð fjárhæð) 

— 9 — Tapgleypni frestaðs skatts (neikvæð fjárhæð) 

Ef ekki er hægt að birta áhættueiningar staðalreglunnar skal samstæða úthluta 

númeri á hvern efnisþátt, sem er ólíkt frá 1 til 7. 

Þetta númer skal alltaf notað með viðeigandi lýsingu efnisþáttar sem birt er fyrir 

hvern lið C0020. Númerum efnisþáttanna skal haldið samkvæmum til lengri tíma. 

C0020 Lýsing efnisþátta Auðkenning, í lausu máli, á hverjum efnisþáttanna sem félagið getur auðkennt. Ef 

mögulegt er skulu þessir efnisþættir samræmdir áhættueiningum staðalreglunnar 

samkvæmt hlutalíkaninu. Hver efnisþáttur skal auðkenndur með því að nota 

sérstaka færslu. Félög skulu auðkenna og tilgreina efnisþættina með samræmdum 

hætti á mismunandi reikningsskilatímabilum, nema einhverjar breytingar hafi 

orðið á eigin líkaninu sem hefur áhrif á flokkana. 

Birta skal tapgleypni vátryggingaskuldar og/eða frestaðs skatts sem ekki eru felld 

inn í efnisþættina sem sérstaka efnisþætti. 

C0030 Útreikningur á 

gjaldþolskröfunni 

Fjárhæð gjaldþolskröfunnar fyrir hvern efnisþátt, án tillits til reikniaðferðarinnar 

(hvort heldur staðalregla eða hlutalíkan), eftir leiðréttinguna fyrir tapgleypni 

vátryggingaskuldar og/eða frestaðs skatts þegar þau eru felld inn í útreikninginn á 

efnisþáttunum. 

Þegar efnisþættirnir tapgleypni vátryggingaskuldar og/eða frestaðs skatts eru 

birtir sem sérstakur efnisþáttur ætti hann að vera fjárhæðin á tapgleypninni (þær 

fjárhæðir ætti að birta sem neikvætt virði). 

Fyrir efnisþætti sem reiknaðir eru út með því að nota staðalregluna stendur þessi 

reitur fyrir vergt ígildi gjaldþolskröfunnar. Fyrir efnisþætti sem reiknaðir eru út 

með því að nota hlutalíkanið stendur þessi reitur fyrir virðið að teknu tilliti 

framtíðar stjórnunaraðgerða sem felldar eru inn í útreikninginn, en ekki þá sem 

meðhöndlaðir eru í líkaninu sem sérstakir þættir. 

Í þessari fjárhæð skal að fullu tekið tillit til fjölþættingaráhrifa samkvæmt 304. gr. 

tilskipunar 2009/138/ESB, eftir atvikum. 

Þegar við á nær þessi reitur ekki yfir úthlutunina á leiðréttingunni vegna saman-

tektarinnar á ígildi gjaldþolskröfunnar fyrir varða sjóði/samræmd eignasöfn á 

einingastigi. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0060 Að teknu tilliti framtíðar 

stjórnunaraðgerða að því 

er varðar vátrygginga-

skuld og/eða frestaðs 

skatts 

Til að ákvarða hvort framtíðar stjórnunaraðgerðir sem varða tapgleypnina á 

vátryggingaskuld og/eða frestuðum skatti séu felldar inn í útreikninginn skal 

eftirfarandi tæmandi skrá yfir valkosti notuð: 

1 — Framtíðar stjórnunaraðgerðir sem varða tapgleypnina á vátryggingaskuld 

sem felldar eru inn í efnisþáttinn 

2 — Framtíðar stjórnunaraðgerðir sem varða tapgleypnina á frestuðum skatti sem 

felldar eru inn í efnisþáttinn 

3 — Framtíðar stjórnunaraðgerðir sem varða tapgleypnina á vátryggingaskuld og 

frestuðum skatti sem felldar eru inn í efnisþáttinn 

4 — Ekki er tekið tillit til framtíðar stjórnunaraðgerða eða þær felldar inn í 

þáttinn. 

C0070 Fjárhæð sem meðhöndluð 

er í líkaninu 

Fyrir hvern efnisþátt stendur þessi reitur fyrir fjárhæðina sem reiknuð er út 

samkvæmt hlutalíkaninu. Þess vegna ætti fjárhæðin sem reiknuð er út með 

staðalreglunni að vera mismunurinn á milli fjárhæðanna sem birtar eru í C0040 

og C0060. 

C0080 Eigin stiki vátrygginga-

félags 

Fyrir þá efnisþætti sem reiknaðir eru út samkvæmt staðalreglunni þar sem eigin 

stikum vátryggingafélags hefur verið beitt, skal nota einn af eftirfarandi 

valkostum: 

Fyrir líftryggingaáhættu: 

— Aukning í fjárhæðinni vegna lífeyrisbóta 

— Ekkert 

Fyrir heilsutryggingaáhættu: 

— Aukning í fjárhæðinni vegna lífeyrisbóta 

— Staðalfrávik fyrir iðgjaldaáhættu heilsutryggingar, sem starfrækt er á 

svipuðum tæknilegum grunni og skaðatrygging 

— Staðalfrávik fyrir verga iðgjaldaáhættu heilsutryggingar, sem starfrækt er á 

svipuðum tæknilegum grunni og skaðatrygging 

— Leiðréttingarstuðull fyrir óhlutfallslega endurtryggingu 

— Staðalfrávik fyrir sjóðsáhættu heilsutryggingar, sem starfrækt er á svipuðum 

tæknilegum grunni og skaðatrygging 

— Ekkert 

Fyrir skaðatryggingaáhættu: 

— Staðalfrávik fyrir iðgjaldaáhættu skaðatryggingar 

— Staðalfrávik fyrir verga iðgjaldaáhættu skaðatryggingar 

— Leiðréttingarstuðull fyrir óhlutfallslega endurtryggingu 

— Staðalfrávik fyrir sjóðsáhættu skaðatryggingar 

— Ekkert 

Ef fleiri en einn eigin stiki er notaður, skulu þeir tilgreindir aðgreindir með 

kommu. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0090 Einfaldanir Fyrir þá efnisþætti sem reiknaðir eru út samkvæmt staðalreglunni þar sem 

einföldununum hefur verið beitt ætti að tilgreina áhættuundireiningarnar fyrir 

hverja áhættueiningu þar sem einfölduð reikningsaðferð hefur verið notuð. 

Ef einfölduð reikningsaðferð hefur verið notuð fyrir fleiri en eina áhættu-

undireiningu innan einnar áhættueiningar, skal tilgreina þær aðskildar með 

kommu. 

R0110/C0100 Ófjölþættir efnisþættir alls Samtala allra efnisþátta. 

R0060/C0100 Fjölþætting Heildarfjárhæðin á fjölþættingunni meðal efnisþáttana sem birtir eru í C0030. 

Þessi fjárhæð inniheldur ekki fjölþættingaráhrif innan hvers efnisþáttar, sem fella 

skal inn í virðin sem birt eru í C0030. 

Þessa fjárhæð ætti að birta sem neikvætt virði. 

R0160/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir 

starfsemi sem starfrækt er 

í samræmi við 4. gr. 

tilskipunar 2003/41/EB 

Fjárhæð gjaldþolskröfunnar, reiknuð út samkvæmt reglunum í 17. gr. tilskipunar 

2003/41/EB, fyrir varða sjóði er tengjast starfrækslu lífeyris samkvæmt 4. gr. 

tilskipun 2003/41/EB sem umbreytingarráðstöfunum er beitt á. Þennan lið á 

eingöngu að birta á umbreytingartímabilinu. 

R0200/C0100 Gjaldþolskrafa að 

undanskildu 

viðbótargjaldþoli 

Fjárhæð fjölþættrar gjaldþolskröfu alls, fyrir sérhvert viðbótagjaldþol. 

R0210/C0100 Viðbótargjaldþol sem 

þegar hefur verið ákveðið 

Fjárhæð viðbótargjaldþols sem hefur verið ákveðið á viðmiðunardagsetningu 

reikningsskila. Hún inniheldur ekki viðbótargjaldþol sem ákveðið er á milli 

þeirrar dagsetningar og framlagningardagsetningarinnar til eftirlitsyfirvaldsins, né 

nokkuð það sem ákveðið er eftir framlagningardagsetninguna. 

Á umbreytingartímabilinu skal eingöngu birta þennan lið ákveði aðildarríkið það 

vera skyldubundið samkvæmt 2. mgr. 51. gr. tilskipunar 2009/138/EB. Að öðrum 

kosti ætti að skipta fjárhæð viðbótargjaldþolsins á meðal ígildis gjaldþolskröfu 

fyrir áhættueiningarnar. Fyrirfram ætti að gera samkomulag við landsbundna 

eftirlitsyfirvaldið um nákvæma málsmeðferð. 

R0220/C0100 Gjaldþolskrafa Heildargjaldþolskrafa að meðtöldu viðbótargjaldþoli. 

Aðrar upplýsingar um gjaldþolskröfu 

R0300/C0100 Fjárhæð/mat á 

heildartapgleypni 

vátryggingaskuldar 

Fjárhæð/mat á heildarleiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar, þ.m.t. 

þeim hluta sem felldur er inn í þættina og hlutann sem birtur er sem einstakur 

efnisþáttur. Þessa fjárhæð skal birta sem neikvæða fjárhæð. 

R0310/C0100 Fjárhæð/mat á tapgleypni 

fyrir frestaðan skatt 

Fjárhæð/mat á heildarleiðréttingunni fyrir tapgleypni frestaðs skatts, þ.m.t. þeim 

hluta sem felldur er inn í þættina og hlutann sem birtur er sem einstakur 

efnisþáttur. Þessa fjárhæð skal birta sem neikvæða fjárhæð. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0400/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir 

undireiningu hlutabréfa-

áhættu sem byggist á 

líftíma 

Fjárhæð gjaldþolskröfunnar fyrir undireiningu hlutabréfaáhættu sem byggist á 

líftíma. 

R0410/C0100 Heildarfjárhæð á ígildi 

gjaldþolskrafna fyrir 

eftirstæðan hluta 

Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskrafna fyrir eftirstæðan hluta þegar samstæðan er 

með varinn sjóð. 

R0420/C0100 Heildarfjárhæð á ígildi 

gjaldþolskrafna fyrir varða 

sjóði 

Fjárhæð samtölunnar á ígildi gjaldþolskrafna fyrir varða sjóði þegar samstæðan 

er með varinn sjóð (aðra en þá sem tengjast starfsemi sem starfrækt er í samræmi 

við 4. gr. tilskipunar 2003/41/EB (umbreytingarráðstafanir)). 

R0430/C0100 Heildarfjárhæð á ígildi 

gjaldþolskrafna fyrir 

eignasöfn, aðlöguð vegna 

samræmingar 

Fjárhæð samtölunnar á ígildi gjaldþolskrafna fyrir öll eignasöfn, aðlöguð vegna 

samræmingar. 

Ekki þarf að birta þennan lið þegar gjaldþolskröfuútreikningur er tilgreindur á 

stigi varins sjóðs eða eignasafns, aðlagað vegna samræmingar. 

R0440/C0100 Fjölþættingaráhrif vegna 

samtölu ígildis gjaldþols-

kröfu fyrir varinn sjóð að 

því er varðar 304. gr. 

Fjárhæð leiðréttingarinnar fyrir fjölþættingaráhrif á milli varðra sjóða samkvæmt 

304. gr. Gjaldþolsáætlunar II tilskipunar og eftirstæða hlutans. 

Hún skal vera jöfn mismuninum á milli samtölunnar á ígildi gjaldþolskröfunnar 

fyrir hvern varinn sjóð (RFF)/eignasafn, aðlagað vegna samræmingar (MAP)/ 

eftirstæðan hluta (RP) og heildargjaldþolskröfunnar sem birt er í R0200/C0100. 

R0470/C0100 Lágmarksgjaldþolskrafa 

(samstæðu) á samstæðu-

grundvelli 

Fjárhæð lágmarksgjaldþolskröfu (samstæðu) á samstæðugrundvelli eins og tekið 

er fram í 230. gr. tilskipunar 2009/138/EB. Þessi liður gildir eingöngu um 

gagnaskil samstæðu. 

R0500/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir aðra 

fjármálageira (gjaldþols-

kröfur sem ekki snúa að 

tryggingum) 

Fjárhæð gjaldþolskröfu fyrir aðra fjármálageira. 

Þessi liður gildir eingöngu um gagnaskil samstæðu þegar samstæðan tekur með 

félag sem fellur undir gjaldþolskröfur sem ekki snúa að tryggingum, s.s. banka, 

og er þá gjaldþolskrafan reiknuð út í samræmi við gildandi kröfur. 

R0510/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir aðra 

fjármálageira (gjaldþols-

kröfur sem ekki snúa að 

tryggingum) — lánastofn-

anir, verðbréfafyrirtæki og 

fjármálastofnanir, 

rekstraraðilar sérhæfðra 

sjóða, rekstrarfélög 

verðbréfasjóða 

Fjárhæð gjaldþolskröfu fyrir lánastofnanir, verðbréfafyrirtæki og fjármála-

stofnanir. 

Þessi liður gildir eingöngu um gagnaskil samstæðu þegar samstæðan tekur með 

félög sem eru lánastofnanir, verðbréfafyrirtæki og fjármálastofnanir, rekstrar-

aðilar sérhæfðra sjóða og rekstrarfélög verðbréfasjóða sem falla undir 

gjaldþolskröfur, reiknaðar út í samræmi við viðkomandi sérreglur. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0520/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir aðra 

fjármálageira (gjaldþols-

kröfur sem ekki snúa að 

tryggingum) — stofnanir 

um starfstengdan lífeyri 

Fjárhæð gjaldþolskröfu fyrir stofnanir um starfstengdan lífeyri. 

Þessi liður gildir eingöngu um gagnaskil samstæðu þegar samstæðan tekur með 

félög sem eru stofnanir um starfstengdan lífeyri sem falla undir gjaldþolskröfur 

sem ekki snúa að tryggingum, reiknaðar út í samræmi við viðkomandi sérreglur. 

R0530/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir aðra 

fjármálageira (gjaldþols-

kröfur sem ekki snúa að 

tryggingum) — gjaldþols-

krafa fyrir óeftirlitsskyld 

félög sem leggja stund á 

fjármálastarfsemi 

Fjárhæð gjaldþolskröfu fyrir óeftirlitsskyld félög sem leggja stund á 

fjármálastarfsemi. Þessi tala stendur fyrir ígildi gjaldþolskröfu, sem reiknuð er út 

ef beita á viðkomandi sérreglum. 

Þessi liður gildir eingöngu um gagnaskil samstæðu þegar samstæðan tekur með 

félög sem eru óeftirlitsskyld og leggja stund á fjármálastarfsemi. 

R0540/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir 

hlutdeild í óeftirlits-

skyldum félögum 

Fjárhæð hlutfallslega eignarhlutans af gjaldþolskröfunni í tengdum vátrygginga- 

og endurtryggingafélögum og eignarhaldsfélögum á vátryggingasviði sem ekki 

eru dótturfélög. 

Þessi liður gildir eingöngu um gagnaskil samstæðu og samsvarar, fyrir þau félög 

sem ekki eru dótturfélög, gjaldþolskröfunni reiknaðri út í samræmi við 

Gjaldþolsáætlun 2. 

R0550/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir 

eftirstæð félög 

Fjárhæð sem ákvörðuð er í samræmi við d-lið 1. mgr. 336. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2015/35. 

R0560/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir félög 

sem tekin eru með í 

frádráttar- og 

samlagningaraðferð 

Fjárhæð gjaldþolskröfunnar fyrir félög sem aðferð 2 nær yfir, eins og skilgreind 

er í 233. gr. tilskipunar 2009/138/EB, þegar samsetning aðferða er notuð. 

R0570/C0100 Gjaldþolskrafa Gjaldþolskrafa í heild fyrir öll félög án tillits til aðferðarinnar sem notuð er. 

S.25.03. — Gjaldþolskrafa — fyrir samstæður sem nota alhliða líkan 

Almennar athugasemdir: 

Þessi þáttur varðar árlega birtingu upplýsinga fyrir samstæður. 

Samkomulag um efnisþættina sem birta á skal gert á milli landsbundinna eftirlitsyfirvalda og vátrygginga- og endurtrygginga-

félaga. 

Fyrir gagnaskil samstæðu skulu eftirfarandi sértækar kröfur uppfylltar: 

e) Upplýsingarnar fram til R0460 eiga við þegar aðferð 1, eins og skilgreind er í 230. gr. Gjaldþolsáætlunar II tilskipunar, er 

notuð, annaðhvort einvörðungu eða ásamt aðferð 2, eins og skilgreind er í 233. gr. Gjaldþolsáætlunar II tilskipunar. 

f) Þegar samsetning aðferða er notuð á eingöngu að leggja fram upplýsingarnar fram til R0460 fyrir þann hluta samstæðunnar 

sem reiknaður er út með aðferð 1, eins og skilgreind er í 230. gr. Gjaldþolsáætlunar II tilskipunar.  
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010 Einkvæmt númer efnisþátta Einkvæmt númer hvers efnisþáttar alhliða líkans sem samkomulag er um við 

landsbundið eftirlitsyfirvald þeirra til að auðkenna sérstaklega efnisþættina 

frá líkani þeirra. Þetta númer skal alltaf notað með viðeigandi lýsingu 

efnisþáttar sem birt er fyrir hvern lið C0020. 

Númerum efnisþáttanna skal haldið samkvæmum til lengri tíma. 

C0020 Lýsing efnisþátta Auðkenning, í lausu máli, á hverjum efnisþáttanna sem samstæðan getur 

auðkennt innan alhliða líkansins. Þessir efnisþættir samræmast mögulega 

ekki nákvæmlega áhættunni sem skilgreind er fyrir staðalregluna. Hver 

efnisþáttur skal auðkenndur með því að nota sérstaka færslu. Samstæður 

skulu auðkenna og tilgreina efnisþættina með samræmdum hætti á 

mismunandi reikningsskilatímabilum, nema einhverjar breytingar hafi orðið á 

eigin líkani sem hefur áhrif á flokkana. 

Birta skal tapgleypni vátryggingaskuldar og/eða frestaðs skatts sem með-

höndluð eru í líkaninu en ekki innan efnisþáttanna sem sérstaka efnisþætti. 

C0030 Útreikningur á 

gjaldþolskröfunni 

Fjárhæð hreinu gjaldþolskröfunnar fyrir hvern efnisþátt, eftir leiðréttingarnar 

fyrir framtíðar stjórnunaraðgerðum sem tengjast vátryggingaskuld og/eða 

frestuðum skatti þegar við á, reiknuð út með alhliða líkaninu á ófjölþættum 

grunni, að því marki sem þessar leiðréttingar eru meðhöndlaðar í líkaninu 

innan efnisþáttanna 

Birta skal tapgleypni vátryggingaskuldar og/eða frestaðs skatts sem með-

höndluð eru í líkaninu en ekki innan efnisþáttanna sem neikvæð virði. 

R0110/C0100 Ófjölþættir efnisþættir alls Samtala allra efnisþátta. 

R0060/C0100 Fjölþætting Heildarfjárhæðin á fjölþættingunni meðal efnisþáttana sem birtir eru í C0030, 

reiknaðir út með því að nota alhliða líkanið. 

Þessi fjárhæð inniheldur ekki fjölþættingaráhrif innan hvers efnisþáttar, sem 

fella skal inn í virðin sem birt eru í C0030. 

Þessa fjárhæð ætti að birta sem neikvætt virði. 

R0160/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir 

starfsemi sem starfrækt er í 

samræmi við 4. gr. 

tilskipunar 2003/41/EB 

Fjárhæð gjaldþolskröfunnar, reiknuð út samkvæmt reglunum í 17. gr. 

tilskipunar 2003/41/EB, fyrir varða sjóði er tengjast starfrækslu lífeyris 

samkvæmt 4. gr. tilskipun 2003/41/EB sem umbreytingarráðstöfunum er beitt 

á. Þennan lið á eingöngu að birta á umbreytingartímabilinu. 

R0200/C0100 Gjaldþolskrafa að 

undanskildu viðbótar-

gjaldþoli 

Fjárhæð fjölþættrar gjaldþolskröfu alls, fyrir sérhvert viðbótagjaldþol. 

R0210/C0100 Viðbótargjaldþol sem þegar 

hefur verið ákveðið 

Fjárhæð viðbótargjaldþols sem hefur verið ákveðið á viðmiðunardagsetningu 

reikningsskila. Hún inniheldur ekki viðbótargjaldþol sem ákveðið er á milli 

þeirrar dagsetningar og framlagningardagsetningarinnar til eftirlitsyfir-

valdsins, né nokkuð það sem ákveðið er eftir framlagningardagsetninguna. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

  Á umbreytingartímabilinu skal eingöngu birta þennan lið ákveði aðildarríkið 

það vera skyldubundið samkvæmt 2. mgr. 51. gr. tilskipunar 2009/138/EB. 

Að öðrum kosti ætti að skipta fjárhæð viðbótargjaldþolsins á meðal ígildis 

gjaldþolskröfu fyrir áhættueiningarnar. Fyrirfram ætti að gera samkomulag 

við landsbundna eftirlitsyfirvaldið um nákvæma málsmeðferð. 

R0220/C0100 Gjaldþolskrafa Fjárhæð heildargjaldþolskröfu, reiknuð út með því að nota alhliða líkan. 

Aðrar upplýsingar um gjaldþolskröfu 

R0300/C0100 Fjárhæð/mat á 

heildartapgleypni 

vátryggingaskuldar 

Fjárhæð/mat á heildarleiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar, 

þ.m.t. þeim hluta sem felldur er inn í hvern þátt og hlutann sem birtur er sem 

einstakur efnisþáttur. 

R0310/C0100 Fjárhæð/mat á heildartap-

gleypni frestaðs skatts 

Fjárhæð/mat á heildarleiðréttingunni fyrir tapgleypni frestaðs skatts, þ.m.t. 

þeim hluta sem felldur er inn í hvern þátt og hlutann sem birtur er sem 

einstakur efnisþáttur. 

R0410/C0100 Heildarfjárhæð á ígildi 

gjaldþolskrafna fyrir 

eftirstæðan hluta 

Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskrafna fyrir eftirstæðan hluta þegar 

samstæðan er með varinn sjóð. 

R0420/C0100 Heildarfjárhæð á ígildi 

gjaldþolskrafna fyrir varða 

sjóði 

Fjárhæð samtölunnar á ígildi gjaldþolskrafna fyrir varða sjóði þegar 

samstæðan er með varinn sjóð (aðra en þá sem tengjast starfsemi sem 

starfrækt er í samræmi við 4. gr. tilskipunar 2003/41/EB (umbreytingar-

ráðstafanir)). 

R0430/C0100 Heildarfjárhæð á ígildi 

gjaldþolskrafna fyrir 

eignasöfn, aðlöguð vegna 

samræmingar 

Fjárhæð samtölunnar á ígildi gjaldþolskrafna fyrir öll eignasöfn, aðlöguð 

vegna samræmingar. 

R0440/C0100 Fjölþættingaráhrif vegna 

samtölu ígildis gjald-

þolskröfu fyrir varinn sjóð 

að því er varðar 304. gr. 

Fjárhæð leiðréttingarinnar fyrir fjölþættingaráhrif á milli varðra sjóða 

samkvæmt 304. gr. Gjaldþolsáætlunar II tilskipunar og eftirstæðs hluta. 

Hún skal vera jöfn mismuninum á milli samtölunnar á ígildi gjaldþols-

kröfunnar fyrir hvern varinn sjóð (RFF)/eignasafn, aðlagað vegna samræm-

ingar (MAP)/eftirstæðan hluta (RP) og heildargjaldþolskröfunnar. 

R0470/C0100 Lágmarksgjaldþolskrafa 

(samstæðu) á samstæðu-

grundvelli 

Fjárhæð lágmarksgjaldþolskröfu (samstæðu) á samstæðugrundvelli eins og 

tekið er fram í 230. gr. tilskipunar 2009/138/EB. Þessi liður gildir eingöngu 

um gagnaskil samstæðu. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

R0500/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir aðra 

fjármálageira (gjaldþols-

kröfur sem ekki snúa að 

tryggingum) 

Fjárhæð gjaldþolskröfu fyrir aðra fjármálageira. 

Þessi liður gildir eingöngu um gagnaskil samstæðu þegar samstæðan tekur 

með félag sem fellur undir gjaldþolskröfur sem ekki snúa að tryggingum, s.s. 

banka, og er þá gjaldþolskrafan reiknuð út í samræmi við gildandi kröfur. 

R0510/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir aðra 

fjármálageira (gjaldþols-

kröfur sem ekki snúa að 

tryggingum) — lánastofn-

anir, verðbréfafyrirtæki og 

fjármálastofnanir, rekstr-

araðilar sérhæfðra sjóða, 

rekstrarfélög verðbréfasjóða 

Fjárhæð gjaldþolskröfu fyrir lánastofnanir, verðbréfafyrirtæki og fjármála-

stofnanir. 

Þessi liður gildir eingöngu um gagnaskil samstæðu þegar samstæðan tekur 

með félög sem eru lánastofnanir, verðbréfafyrirtæki og fjármálastofnanir, 

rekstraraðilar sérhæfðra sjóða og rekstrarfélög verðbréfasjóða sem falla undir 

gjaldþolskröfur, reiknaðar út í samræmi við viðkomandi sérreglur. 

R0520/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir aðra 

fjármálageira (gjaldþols-

kröfur sem ekki snúa að 

tryggingum) — stofnanir 

um starfstengdan lífeyri 

Fjárhæð gjaldþolskröfu fyrir stofnanir um starfstengdan lífeyri. 

Þessi liður gildir eingöngu um gagnaskil samstæðu þegar samstæðan tekur 

með félög sem eru stofnanir um starfstengdan lífeyri sem falla undir gjald-

þolskröfur sem ekki snúa að tryggingum, reiknaðar út í samræmi við 

viðkomandi sérreglur. 

R0530/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir aðra 

fjármálageira (gjaldþols-

kröfur sem ekki snúa að 

tryggingum) — gjaldþols-

krafa fyrir óeftirlitsskyld 

félög sem leggja stund á 

fjármálastarfsemi 

Fjárhæð gjaldþolskröfu fyrir óeftirlitsskyld félög sem leggja stund á fjármála-

starfsemi. Þessi tala stendur fyrir ígildi gjaldþolskröfu, sem reiknuð er út ef 

beita á viðkomandi sérreglum. 

Þessi liður gildir eingöngu um gagnaskil samstæðu þegar samstæðan tekur 

með félög sem eru óeftirlitsskyld og leggja stund á fjármálastarfsemi. 

R0540/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir 

hlutdeild í óeftirlitsskyldum 

félögum 

Fjárhæð hlutfallslega eignarhlutans af gjaldþolskröfunni í tengdum vátrygg-

inga- og endurtryggingafélögum og eignarhaldsfélögum á vátryggingasviði 

sem ekki eru dótturfélög. 

Þessi liður gildir eingöngu um gagnaskil samstæðu og samsvarar, fyrir þau 

félög sem ekki eru dótturfélög, gjaldþolskröfunni reiknaðri út í samræmi við 

Gjaldþolsáætlun 2. 

R0550/C0100 Gjaldþolskrafa fyrir 

eftirstæð félög 

Fjárhæð sem ákvörðuð er í samræmi við d-lið 1. mgr. 336. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2015/35. 

S.32.01 — Félög sem eru innan samstæðunnar 

Almennar athugasemdir: 

Þessi þáttur varðar árlega birtingu upplýsinga fyrir samstæður. 

Þetta sniðmát á við þegar aðferð 1, eins og skilgreind er í 230. gr. tilskipunar 2009/138/EB, aðferð 2, eins og skilgreind er í 

233. gr. tilskipunar 2009/138/EB, og samsetning aðferða eru notuð. Það inniheldur skrá yfir öll félög sem eru innan 

samstæðunnar í skilning c-liðar 1. mgr. 212. gr. tilskipunar 2009/138/EB, þ.m.t. hluteignarfélög á vátrygginga- og endurtrygg-

ingasviði, eignarhaldsfélög á vátryggingasviði, blönduð eignarhaldsfélög á fjármálasviði eða eignarhaldsfélag á vátrygg-

ingasviði í blandaðri starfsemi. 

— Reitir C0010 til C0080 tengjast auðkenningunni á félaginu. 

— Reitir C0180 til C0230 tengjast viðmiðununum fyrir áhrifum.  
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— Reitir C0240 til C0250 tengjast innfellingu í gildissvið samstæðueftirlits. 

— Reitur C0260 tengist útreikningi á gjaldþolsstöðu samstæðu. 

 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0010 Land Tilgreina ISO 3166–1 alpha–2 kóða landsins þar sem skráð aðalskrifstofa 

hvers félags innan samstæðunnar, í skilningi c-liðar 1. mgr. 212. gr. 

tilskipun 2009/138/EB, er staðsett. 

C0020 Auðkenniskóði félagsins Auðkenniskóði eftir þessari forgangsröðun, ef er til staðar: 

— Kennimerki lögaðila (e. LEI) 

— Sértækur kóði 

Sértækur kóði: 

— Fyrir vátrygginga- og endurtryggingafélög á Evrópska efnahagssvæðinu 

og önnur eftirlitsskyld félög innan samstæðunnar á Evrópska efnahags-

svæðinu, í skilningi c-liðar 1. mgr. 212. gr. tilskipunar 2009/138/EB: 

Auðkenniskóði sem notaður er á staðbundna markaðnum, sem úthlutað er 

af lögbæru eftirlitsyfirvaldi félagsins. 

— Fyrir félög utan Evrópska efnahagssvæðisins og óeftirlitsskyld félög 

innan samstæðunnar, í skilningi c-liðar 1. mgr. 212. gr. tilskip-

unar 2009/138/EB, mun samstæðan úthluta auðkenniskóða. Þegar 

auðkenniskóða er úthlutað til hvers félags utan Evrópska efnahags-

svæðisins eða óeftirlitsskyldu félagi skal samstæðan með samræmdum 

hætti hlíta eftirfarandi framsetningu: 

 Auðkenniskóði móðurfélagsins + 

 ISO 3166–1 alpha–2 kóði lands félagsins + 

 5 tölustafir 

C0030 Tegund auðkenniskóða 

félagsins 

Tilgreining á kóðanum sem notaður er í liðnum „Auðkenniskóði félagsins“: 

1 — Kennimerki lögaðila (LEI) 

2 — Sértækur kóði 

C0040 Lögheiti félagsins Lögheiti félagsins 

C0050 Tegund félags Tilgreina tegund félags með því að gefa upplýsingar um tegund starfsemi 

félagsins. Þetta gildir um félög bæði í EES-landi og þriðja landi. Eftirfarandi 

tæmandi skrá yfir valkosti skal notuð: 

1 — Líftryggingafélag 

2 — Skaðatryggingafélag 

3 — Endurtryggingafélag 

4 — Tryggingafélag með blandaða starfsemi 

5 — Eignarhaldsfélag á vátryggingasviði, eins og skilgreint er í f-lið 1. mgr. 

212. gr. tilskipunar 2009/138/EB 

6 — Eignarhaldsfélag á vátryggingasviði í blandaðri starfsemi, eins og 

skilgreint er í g-lið 1. mgr. 212. gr. tilskipunar 2009/138/EB 

7 — Blandað eignarhaldsfélag á fjármálasviði, eins og skilgreint er í h-lið 

1. mgr. 212. gr. tilskipunar 2009/138/EB 

8 — Lánastofnun, verðbréfafyrirtæki og fjármálastofnun 

9 — Stofnanir um starfstengdan lífeyri 

10 — Félag í hliðarstarfsemi, eins og skilgreint er í 53. mgr. 1. gr. fram-

seldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

  11 — Óeftirlitsskylt félag sem leggur stund á fjármálastarfsemi, eins og 

skilgreint er í 52. mgr. 1. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 

12 — Félag með sérstakan tilgang sem er með starfsleyfi í samræmi við 

211. gr. tilskipunar 2009/138/EB 

13 — Félag með sérstakan tilgang, annað en félag með sérstakan tilgang sem 

er með starfsleyfi í samræmi við 211. gr. tilskipunar 2009/138/EB 

14 — Rekstrarfélög verðbréfasjóða, eins og skilgreind eru í 54. mgr. 1. gr. 

framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 

15 — Rekstraraðilar sérhæfðra sjóða, eins og skilgreindir eru í 55. mgr. 1. gr. 

framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 

99 — Önnur 

C0060 Félagsform Tilgreina félagsform félagsins. 

Fyrir flokkana 1 til 4 í reitnum „Tegund félags“ skal félagsformið vera í 

samræmi við III. viðauka tilskipunar 2009/138/EB. 

C0070 Flokkur (gagnkvæmt/ekki 

gagnkvæmt félag) 

Tilgreina ýtarlegar upplýsingar um félagsformið, þ.e. hvort félagið sé 

gagnkvæmt félag eða ekki. 

Nota skal eftirfarandi tæmandi skrá: 

1 — Gagnkvæm félög 

2 — Ekki gagnkvæm félög 

C0080 Eftirlitsyfirvald Heiti eftirlitsyfirvaldsins sem ábyrgt er fyrir eftirlitinu með einstökum 

félögum sem tilheyra flokki sem fellur undir flokkunina 1 til 4, 8, 9 og 12 í 

reitnum „Tegund félags“, eftir atvikum. 

Nota skal fullt heiti yfirvaldsins. 

Viðmiðanir fyrir áhrifum 

C0180 % hlutafjár Hlutfall skráðs hlutafjár sem hluteignarfélagið á, beint eða óbeint, í félaginu 

(eins og um getur í 221. gr. tilskipunar 2009/138/EB). 

Þessi reitur á ekki við endanlega móðurfélagið. 

C0190 % notuð við uppsetningu á 

samstæðureikningsskilum 

Prósenta eins og skilgreind er í alþjóðlegum reikningsskilastaðli eða lands-

bundnum góðum reikningsskilavenjum fyrir samþættingu samstæðufélaga inn 

í samstæðureikningsskilin, sem getur verið önnur en liður C0180. Fyrir fulla 

samþættingu skal hlutdeild minnihluta einnig birt í þessum lið. 

Þessi reitur á ekki við endanlega móðurfélagið. 

C0200 % atkvæðisréttar Hlutfall atkvæðisréttar sem hluteignarfélagið hefur, beint eða óbeint, í 

félaginu 

Þessi reitur á ekki við endanlega móðurfélagið. 

C0210 Aðrar viðmiðanir Aðrar viðmiðanir sem gagnlegar eru til að meta áhrifavaldið sem hluteignar-

félagið hefur, þ.e. miðstýrð áhættustjórnun. 

Þessi reitur á ekki við endanlega móðurfélagið. 
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 REITUR LEIÐBEININGAR 

C0220 Áhrifavald Áhrif geta annað hvort verið ráðandi eða umtalsverð, með hliðsjón af 

ofangreindum viðmiðunum. Samstæðan er ábyrg fyrir að meta áhrifavaldið 

sem hluteignarfélagið hefur yfir einhverju félagi, en eins og tekið er fram í 

2. mgr. 212. gr. í tilskipun 2009/138/EB getur sjónarmið eftirlitsstjórnvalds 

samstæðunnar verið annað en mat samstæðunnar og ef svo er skal samstæðan 

taka tillit til sérhverrar ákvörðunar sem tekin er af eftirlitsstjórnvaldi 

samstæðunnar.  

Þessi reitur á ekki við endanlega móðurfélagið. 

Nota skal eftirfarandi tæmandi skrá: 

1 — Ráðandi 

2 — Umtalsverð 

C0230 Hlutfallslegur eignarhluti 

notaður fyrir útreikninginn á 

gjaldþolsstöðu samstæðu 

Hlutfallslegur eignarhluti er hlutfallið sem notað verður til að reikna út 

gjaldþolsstöðu samstæðunnar. 

Þessi reitur á ekki við endanlega móðurfélagið. 

Innfelling í gildissvið samstæðueftirlits 

C0240 Innfelling í gildissvið 

samstæðueftirlits — Já/Nei 

Tilgreina hvort félagið er fellt inn, eða ekki, í gildissvið samstæðueftirlits eins 

og um getur í 214. gr. tilskipunar 2009/138/EB. Ef félag er ekki tekið með í 

gildissviði samstæðueftirlits eins og mælt er fyrir um í 214. gr., þá skal 

tilgreina hvaða efnisliður 2. mgr. 214. gr. veldur því. 

Nota skal eftirfarandi tæmandi skrá: 

1 — Fellt inn í gildissviðið 

2 — Ekki fellt inn í gildissviðið (a-liður 2. mgr. 214. gr.) 

3 — Ekki fellt inn í gildissviðið (b-liður 2. mgr. 214. gr.) 

4 — Ekki fellt inn í gildissviðið (c-liður 2. mgr. 214. gr.) 

C0250 Innfelling í gildissvið 

samstæðueftirlits — 

ákvörðunardagsetning, ef 

214. gr. er beitt 

Tilgreina ISO 8601 (dd–mm–áááá) kóða dagsetningarinnar þegar ákvörðunin 

var tekin. 

Útreikningur á gjaldþolsstöðu samstæðu 

C0260 Aðferð sem notuð er og 

meðhöndlun á félaginu 

samkvæmt aðferð 1  

Í þessum lið eru gefnar upplýsingar um aðferðina sem notuð er fyrir 

útreikninginn á gjaldþolsstöðu samstæðu og hvernig hvert félag er 

meðhöndlað. 

Nota skal eftirfarandi tæmandi skrá: 

1 — Aðferð 1: Samstæðuskil að fullu 

2 — Aðferð 1: Hlutfallsleg samstæðuskil 

3 — Aðferð 1: Aðlöguð hlutdeildaraðferð 

4 — Aðferð 1: Sérreglur 

5 — Aðferð 2: Gjaldþolsáætlun II 

6 — Aðferð 2: Aðrar sérreglur 

7 — Aðferð 2: Landsbundnar reglur 

8 — Frádráttur hlutdeildar í tengslum við 229. gr. tilskipunar 2009/138/EB 

9 — Engin innfelling í gildissvið samstæðueftirlits, eins og skilgreint er í 

214. gr. tilskipunar 2009/138/EB 

10 — Önnur aðferð 
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