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Ársreikningur TIF 2018 3 Fjárhæðir eru í þús. kr.

Innstæðudeild Verðbréfadeild 
Tekjur

3.529.543 1.176 
1.635.970 11.050 
5.165.513 12.226 

Gjöld
32.602 268 

4.545 37 
29.645 244 
60.752 0 

368.923 2.431 
496.467 2.980 

4.669.046 9.246 

Innstæðudeild Verðbréfadeild 
Eignir

Bankainnstæður og verðbréf
235.563 281.559 
687.232 0 

36.297.167 0 
37.219.962 281.559 

Aðrar eignir
131.392 0 
922.094 0 

0 1.670 
1.053.486 1.670 

Eignir samtals 38.273.448 283.229 

Skammtímaskuldir
258.918 0 

10.874 23 
1.670 

271.462 23 

Eigið fé
38.001.986 283.206 
38.001.986 283.206 

Eigið fé og skuldir samtals 38.273.448 283.229 

Fjármagnstekjuskattur ........................................................................

Fjármagnstekjuskattur ........................................................................
Aðrar skammtímaskuldir .....................................................................

Eigið fé ...............................................................................................

Eigið fé og skuldir

Tekjur umfram gjöld  ........................................................................

Krafa á innstæðudeild .........................................................................

Seðlabanki Íslands, bankainnstæður ...................................................
Aðrar bankainnstæður ........................................................................
Skuldabréf ..........................................................................................

Kröfur vegna slita fjármálafyrirtækja ...................................................
Kröfur á aðildarfélög ...........................................................................

Efnahagur 31.12.2018

Skuld við verðbréfadeild .....................................................................

Laun og launatengd gjöld ...................................................................

Annar rekstrarkostnaður .....................................................................
Eftirlit og umsýsluþóknun ...................................................................

Heildaryfirlit yfir rekstur og efnahag árið 2018

Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta var stofnaður 28. desember 1999 og starfar eftir lögum nr. 98/1999
um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta með síðari breytingum. Sjóðurinn starfar í tveimur deildum
með aðskilinn fjárhag; innstæðudeild og verðbréfadeild. 

Rekstur 2018

Iðgjöld aðildarfyrirtækja ......................................................................
Fjármunatekjur  ..................................................................................

Þóknun vegna endurskoðunar ............................................................
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Til stjórnar Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta. 

• 

• 

• Metum við hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda og tengdar skýringar séu
viðeigandi. 

Við höfum endurskoðað ársreikning Tryggingasjóðs innstæðueigenda og fjárfesta („sjóðurinn") fyrir árið 2018.
Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikilvægar
reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar fyrir báðar deildir sjóðsins.

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins
Markmið okkar eru að öðlast hæfilega vissu um hvort ársreikningurinn í heild sé án verulegra annmarka, hvort sem er
vegna sviksemi eða mistaka, og að gefa út áritun endurskoðanda sem inniheldur álit okkar. Í hæfilegri vissu felst
áreiðanleiki en ekki trygging fyrir því að endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni alltaf leiða í
ljós verulega annmarka ef þeir eru fyrir hendi. Annmarkar geta komið fram vegna sviksemi eða mistaka og eru taldir
verulegir ef þeir einir og sér eða samanlagt gætu haft áhrif á efnahagslegar ákvarðanir sem notendur ársreikningsins
taka á grundvelli hans. 

Við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla beitum við ávallt faglegri dómgreind og viðhöfum
faglega gagnrýni.  Að auki:

Greinum við og metum hættu á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka,
skipuleggjum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri hættu og öflum
endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að uppgötva ekki
verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem sviksemi getur
falið í sér samsæri, fölsun, að einhverju sé viljandi sleppt, villandi framsetningu eða að farið sé framhjá innra
eftirliti. 

Öflum við skilnings á innra eftirliti, sem varðar endurskoðunina, til að skipuleggja viðeigandi
endurskoðunaraðgerðir, en ekki til að veita álit á virkni innra eftirlits félagsins. 

Áritun óháðs endurskoðanda

Áritun um endurskoðun ársreikningsins

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu félagsins 31. desember 2018 og afkomu þess
og breytingu á handbæru fé á árinu 2018, í samræmi við lög um ársreikninga.

Grundvöllur álits
Við endurskoðuðum í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt stöðlunum er lýst frekar í
kaflanum Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins í árituninni. Við erum óháð félaginu í samræmi við
alþjóðlegar siðareglur fyrir endurskoðendur, International Ethics Standards Board for Accountants Code of Ethics for
Professional Accountants (IESBA Code) og siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi og höfum uppfyllt aðrar
siðferðisskyldur okkar í samræmi við þær reglur og IESBA Code. Við teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi
endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á.

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum
Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um
ársreikninga og fyrir því innra eftirliti sem þau telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að setja fram ársreikning sem er
án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Við gerð ársreikningsins ber stjórn og framkvæmdastjóra að leggja mat á rekstrarhæfi félagsins og upplýsa, eftir því
sem við á, um þætti er varða rekstrarhæfi og miða grundvöll reikningsskilanna við áframhaldandi rekstrarhæfi, nema þau
ætli annað hvort að leysa félagið upp eða hætta starfsemi þess, eða hafa engan annan raunhæfan kost en að gera það.

Stjórn og framkvæmdastjóri skulu hafa eftirlit með gerð og framsetningu ársreikningsins.

Álit
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Skýr. 2018 2017 
Tekjur

2 3.529.543 3.369.682 
3 1.635.970 1.748.517 

5.165.513 5.118.199 
Gjöld

32.602 31.034 
34.190 39.227 

4 60.752 77.182 
6 368.923 333.919 

496.467 481.362 

8 4.669.046 4.636.837 

Annar rekstrarkostnaður .......................................................................

Iðgjöld aðildarfyrirtækja ........................................................................
Fjármunatekjur .....................................................................................

Laun og launatengd gjöld .....................................................................

Rekstrarreikningur árið 2018
Innstæðudeild

Eftirlit og umsýsluþóknun ....................................................................
Fjármagnstekjuskattur ..........................................................................

Tekjur umfram gjöld ...........................................................................
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Skýr. 31.12.2018 31.12.2017 
Eignir

Bankainnstæður og verðbréf
5 235.563 5.614.447 
5 687.232 188.443 
7 36.297.167 26.731.298 

37.219.962 32.534.188 

Aðrar eignir
2 922.094 860.911 
9 131.392 205.135 

0 77 
1.053.486 1.066.123 

Eignir samtals 38.273.448 33.600.311 

Eigið fé og skuldir

Skammtímaskuldir
6 258.918 258.577 

10.874 8.794 
1.670 0 

271.462 267.371 

Eigið fé
8 38.001.986 33.332.940 

38.001.986 33.332.940 

Eigið fé og skuldir samtals 38.273.448 33.600.311 

Seðlabanki Íslands, bankainnstæður .....................................................

Efnahagsreikningur 31. desember 2018
Innstæðudeild

Aðrar skammtímaskuldir ......................................................................

Eigið fé .................................................................................................

Aðrar bankainnstæður ..........................................................................
Skuldabréf ............................................................................................

Kröfur á aðildarfélög .............................................................................

Fjármagnstekjuskattur ..........................................................................

Kröfur vegna slita fjármálafyrirtækja .....................................................
Krafa á verðbréfadeild ..........................................................................

Skuld við verðbréfadeild .......................................................................
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Skýr. 2018 2017 

4.669.046 4.636.837 
9.553.232)(             4.036.150)(             

4.091 31.411 

4.880.095)(             632.098 

5.802.890 5.170.792 

5 922.795 5.802.890 Handbært fé í árslok ............................................................................

Tekjur umfram gjöld .............................................................................
Breytingar á  eignum  ...........................................................................
Breytingar á skuldum ...........................................................................

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2018
Innstæðudeild

Aukning handbærs fjár .......................................................................

Handbært fé í ársbyrjun ......................................................................
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1. Reikningsskilaaðferðir
a.

b.

c. Verðbréfaeign sjóðsins er færð á markaðsverði.

d.

2. Iðgjöld aðildarfyrirtækja

2018 2017 

3.082.119 2.926.867 
447.424 442.815 

3.529.543 3.369.682 

3. Fjármunatekjur
2018 2017 

1.036.282 1.480.310 
89.036 209.436 

501.898 31.425 
8.754 27.346 

1.635.970 1.748.517 

4. Eftirlit og umsýsluþóknun

2018 2017 

38.818 54.873 
10.656 5.972 
11.278 16.337 
60.752 77.182 

5. Bankainnstæður

2018 2017 

224.373 4.513.816 
1.227 91.419 
9.863 933.718 

93 37.921 
5 37.570 
2 3 

235.563 5.614.447 

Eftirlit .................................................................................................................

Innstæður í Seðlabanka Íslands:

Aðrar bankainnstæður í Seðlabanka ...................................................................

Bankainnstæður greinast þannig:

Ráðgjöf ..............................................................................................................
Gjaldfært samtals ...............................................................................................

Bankainnstæður í Seðlabanka í íslenskum krónum ............................................
Bankainnstæður í Seðlabanka í USD ..................................................................
Bankainnstæður í Seðlabanka í EUR ..................................................................
Bankainnstæður í Seðlabanka í GBP ..................................................................

Matsbreyting krafna vegna slita fjármálafyrirtækja .............................................

Kostnaður við eftirlit, ráðgjöf og umsýslu við verðbréfasafn greinist eftirfarandi:

Umsýsluþóknun vörsluaðila ...............................................................................

Tekjur af bankainnstæðum ................................................................................
Gengismunur .....................................................................................................

Fjármunatekjur samtals .....................................................................................

Tekjufærð iðgjöld samtals  .................................................................................

Viðskiptaþóknanir eru færðar til lækkunar á vaxtatekjum, verðbótum og gengismun en árangurstengdar þóknanir,
föst umsýsluþóknun fyrir eignastýringu og þóknun vegna eftirlits með eignastýringu eru færðar sem sérstakur liður
meðal gjalda.

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald
ársreikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Hann byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum að öðru
leyti en því að verðbréf eru færð á markaðsverði og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Almennum rekstrarkostnaði sjóðsins er skipt á milli innstæðudeildar og verðbréfadeildar hlutfallslega í samræmi
við hreina eign hvorrar deildar í ársbyrjun. Hvor deild fyrir sig ber sértækan kostnað sem varðar þá deild
sérstaklega. Þannig ber innstæðudeild að fullu þóknanir vegna eignastýringar og eftirlits með eignastýringu, enda
eru eignir verðbréfadeildar ekki í stýringu.

Tekjur af verðbréfum .........................................................................................

Fjármunatekjur greinast sem hér segir:

Skýringar

Samkvæmt lögum nr. 98/1999 greiða innlánsstofnanir almennt iðgjald til innstæðudeildar sem nemur 0,225% á ári
af öllum innstæðum eins og þær eru skilgreindar í bráðabirgðaákvæðinu eða 0,05625% á ársfjórðungslegum
gjalddaga. Að auki skal greiða breytilegt iðgjald sem reiknað er samkvæmt áhættustuðli sem Fjármálaeftirlitið gefur
hverri innlánsstofnun. Iðgjald vegna 4. ársfjórðungs var greitt á gjalddaga þann 1. mars 2019 og er fært í
rekstrarreikningi ársins 2018 og  sem kröfur á aðildarfélög í efnahagsreikningi í árslok. 

Iðgjöld aðildarfélaga greinast sem hér segir:

Almennt iðgjald 0,225 ........................................................................................
Áhættuvegið iðgjald ...........................................................................................

Bankainnstæður í Seðlabanka í NOK ..................................................................

Samtals í Seðlabanka Íslands .............................................................................
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631.880 188.443 
40.217 0 
14.263 0 

872 0 
687.232 188.443 

6. Fjármagnstekjuskattur

7. Eignir í stýringu

Íslensk Erlend Önnur Banka- 
ríkisskuldabréf ríkisskuldabréf skuldabréf innstæður Samtals 

9.129.901 0 0 62.405 9.192.306 
9.069.029 0 0 13.628 9.082.657 
9.074.095 0 0 27.566 9.101.661 

0 4.573.896 0 210.815 4.784.711 
0 3.682.909 767.337 315.080 4.765.326 

27.273.025 8.256.805 767.337 629.494 36.926.661 

Ávöxtun Ávöxtun 
ársins 2018 ársins 2017

4,43% 6,19% 
3,70% 6,26% 
3,30% 6,11% 
4,13% 6,20% 
7,26% -  
7,38% -  

8. Eigið fé
Breytingar á eigin fé greinast þannig: 2018 2017 

33.332.940 28.696.103 
4.669.046 4.636.837 

38.001.986 33.332.940 

9. Kröfur á hendur félögum sem tóku við eignum af þrotabúum fjármálafyrirtækja 

Innstæður hjá fjármálafyrirtækjum í EUR ...........................................................
Innstæður hjá fjármálafyrirtækjum í USD ...........................................................
Innstæður hjá fjármálafyrirtækjum í NOK ...........................................................

Fjögur fjármálafyrirtæki sjá um stýringu eigna innstæðudeildarinnar, Landsbankinn hf., Íslensk verðbréf hf., Kvika
banki hf. og Íslandsbanki hf. Eignir í stýringu greinast þannig eftir fjármálafyrirtækjum og eignaflokkum: 

Fjármagnstekjuskattur af hagnaði verðbréfa er færður til gjalda og skuldar í árslok. Sá hluti fjármagnstekjuskatts
sem kemur vegna óinnleysts hagnaðar verðbréfa í árslok myndar skuldbindingu.

Innstæður hjá fjármálafyrirtækjum í ISK .............................................................
Aðrar innstæður:

Skýringar, frh.:

Sjóðurinn á kröfur á hendur þeim félögum sem urðu til í kjölfar þess að Fjármálaeftirlitið tók yfir stjórn stærstu
viðskiptabanka og sparisjóða landsins á árinu 2008. Á árinu 2016 fékk sjóðurinn í sinn hlut skuldabréf og hlutabréf
sem voru gefin út af félögum sem voru stofnuð í kjölfar nauðasamninga föllnu fjármálafyrirtækjanna. Kröfurnar eru
færðar til eignar í efnahagsreikningi í samræmi við áætlaðar endurheimtur en greiðslur á árinu námu fjárhæð 82,5
millj. kr.

Eigið fé 31.12 ....................................................................................................

Eigið fé 1.1 ........................................................................................................
Tekjur umfram gjöld ..........................................................................................

Samtals eignir í stýringu ....................................................................................
Landsbankinn hf. -  innlent safn .........................................................................
Íslensk verðbréf hf. -  innlent safn .....................................................................
Kvika banki hf. - innlent safn ..............................................................................
Kvika banki hf. - erlent safn ................................................................................
Íslandsbanki hf. - erlent safn ..............................................................................

Samtals .................................

Meðalávöxtun eigna árið 2018 var 4,43% að nafnverði og skiptist þannig eftir eignastýrendum:

Landsbankinn - innlent ..........
Íslensk verðbréf - innlent  .....
Kvika banki - innlent  .............
Kvika banki - erlent  ...............
Íslandsbanki - erlent ..............
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Skýr. 2018 2017 
Tekjur

2 1.176 878 
11.050 11.748 
12.226 12.626 

Gjöld
268 286 
281 368 

2.431 2.349 
2.980 3.003 

4 9.246 9.623 

Rekstrarreikningur ársins 2018

Iðgjöld aðildarfyrirtækja .......................................................................
Vaxtatekjur og verðbætur ....................................................................

Laun og launatengd gjöld ....................................................................

Verðbréfadeild

Annar rekstrarkostnaður ......................................................................
Fjármagnstekjuskattur .........................................................................

Tekjur umfram gjöld  .........................................................................



__________________________________________________________________________________________________________

Ársreikningur TIF 2018 13 Fjárhæðir eru í þús. kr.

Skýr. 31.12.2018 31.12.2017 
Eignir

Bankainnstæður og verðbréf
1.670 0 

3 281.559 274.065 
283.229 274.065 

Eignir samtals 283.229 274.065 

Eigið fé og skuldir

Skammtímaskuldir
0 77 

23 28 
23 105 

Eigið fé
4 283.206 273.960 

283.206 273.960 

Eigið fé og skuldir samtals 283.229 274.065 

Efnahagsreikningur 31. desember 2018

Eigið fé ................................................................................................

Seðlabanki Íslands, bankainnstæður ...................................................

Verðbréfadeild

Krafa á innstæðudeild .........................................................................

Aðrar skuldir  .......................................................................................
Skuld við innstæðudeild ......................................................................
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Ársreikningur TIF 2018 14 Fjárhæðir eru í þús. kr.

Skýr. 2018 2017 

9.246 9.623 
1.752)(                   47)(                        

7.494 9.576 

274.065 264.489 

4 281.559 274.065 Handbært fé í árslok ..........................................................................

Hækkun á handbæru fé .....................................................................

Handbært fé í ársbyrjun .....................................................................

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum .............................

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2018
Verðbréfadeild

Tekjur umfram gjöld ............................................................................
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Ársreikningur TIF 2018 15 Fjárhæðir eru í þús. kr.

1. Reikningsskilaaðferðir
a.

b.

2. Iðgjöld aðildarfyrirtækja

3. Handbært fé 2018 2017 

281.559 274.065 
281.559 274.065 

4. Eigið fé
Breytingar á eigin fé greinast þannig: 2018 2017 

273.960 264.337 
9.246 9.623 

283.206 273.960 

Innstæður í Seðlabanka í íslenskum krónum .......................................................

Eigið fé 31.12 ......................................................................................................
Tekjur umfram gjöld ............................................................................................
Eigið fé 1.1 ..........................................................................................................

Skýringar

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald
ársreikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Hann byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er
gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Á árinu var aðeins innheimt vegna nýrra aðildarfélaga skv. 6 gr. laga um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir
fjárfesta nr. 98/1999. Alls voru innheimtar 1.176 þús. kr.

Almennum rekstrarkostnaði sjóðsins er skipt á milli innstæðudeildar og verðbréfadeildar hlutfallslega í samræmi
við hreina eign hvorrar deildar í ársbyrjun. Hvor deild fyrir sig ber sértækan kostnað sem varðar þá deild
sérstaklega. Þannig ber innstæðudeild að fullu þóknanir vegna eignastýringar og eftirlits með eignastýringu, enda
eru eignir verðbréfadeildar ekki í stýringu.
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