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ÍSLANDSBANKI ER  ALHLIÐA BANKI
Íslandsbanki, sem á rætur að rekja allt aftur til ársins 1875,
veitir alhliða banka
þjónustu til íslenskra heimila og lítilla
fyrirtækja sem og alhliða fjármálaþjónustu fyrir stærri
fyrirtæki. Íslandsbanki er eitt stærsta fyrirtæki Íslands á
sviði fjármálaþjónustu með yfir 1.100 starfsmenn og eignir
sem nema rúmlega 800 milljörðum króna. Bankinn hefur
20%-40% markaðshlutdeild á öllum helstu sviðum innlendrar
fjármálaþjónustu og starfrækir eitt hagkvæmasta útibúanetið
á Íslandi.

Fjármálaeftirlitið (FME) veitti bankanum starfsleyfi 2008
og endurnýjað starfsleyfi síðla árs 2009. Samhliða útgáfu
starfsleyfisins setti FME fram nokkur skilyrði sem m.a. sneru
að úrbótum á áhættustýringu og stjórnarháttum bankans. Í
desember 2011 lauk ráðgjafarfyrirtækið Oliver Wyman um
fangsmikilli úttekt á þessum þáttum og í janúar 2012 staðfesti
FME að öll skilyrði tengd starfsleyfi bankans væru uppfyllt.
Frekari upplýsingar um bankann, starfsemi hans og stefnu er
hægt að finna í ársskýrslu bankans fyrir árið 2012.

Íslandsbanki byggir á langri hefð lánveitinga til iðnaðar og
verslunar á Íslandi og býr yfir sérþekkingu í ferðamannaiðnaði,
sjávarútvegi og jarðvarmavinnslu en einnig í þjónustu við
sveitarfélög. Bankinn leggur áherslu á að veita fjárfestum og
fagaðilum í þessum atvinnugreinum framúrskarandi þjónustu.
Eigendur Íslandsbanka eru tveir. Annar eigandinn er Glitnir
sem fyrir hönd kröfuhafa á 95% hlut í gegnum dótturfélagið
ISB Holding en stjórn þess er skipuð af slitastjórn Glitnis. Þau
5% sem eftir standa eru í eigu íslenska ríkisins og er umsýsla
þess hlutar í höndum Bankasýslu ríkisins.

Mynd 1.  Eignarhald Íslandsbanka.

Lykilstærðir fyrir Ísland
2010

2011

2012

Verg landsframleiðsla (ma. kr.)

1.536

1.632

1.708

Hagvöxtur

-4,1%

2,9%*

1,6%*

Verðbólga

2,6%

5,2%

4,5%

Stýrivextir
EUR/ ISK
Atvinnuleysi

4,50%

4,75%

6,00%

153,80

158,84

169,80

7,6%

7,1%

6,0%

Skuldatryggingarálag ríkissjóðs (bp)

265

317

182

Velta á skuldabréfamarkaði (ma. kr.)

2.840

2.602

2.324

Velta á hlutabréfamarkaði (ma. kr.)
OMX Iceland 6 PI ISK (úrvalsvísitala, verðvísitala)

25

60

88

934

910

1.059

*Bráðabirgðatölur.
Mynd 2. Lykilstærðir síðustu þriggja ára fyrir Ísland. Heimild: Seðlabanki Íslands, Hagstofa Íslands og NASDAQ OMX.  

Matsfyrirtæki

Erlend mynt

Innlend mynt

Lt./ Horfur/St.

Lt./ Horfur/St.

Moody’s (feb. 2013)

Baa3/Stöðugar/ P-3

Baa3/Stöðugar/ P-3

Standard & Poor’s (okt. 2012)

BBB-/Stöðugar/A-3

BBB-/Stöðugar/A-3

BBB/Stöðugar/ F3

BBB+/Stöðugar/-

Fitch Ratings (feb. 2013)
Mynd 3. Lánshæfismat íslenska ríkisins. Heimild: Seðlabanki Íslands.
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  ÁGRIP FRAMKVÆMDASTJÓRA ÁHÆTTUSTÝRINGAR 2012
Áhættustýring er hluti af kjarnastarfsemi Íslandsbanka og bankinn vinnur stöðugt að því að bæta innviði
sína við stýringu áhættu og mat á eiginfjárþörf. Bankinn leggur metnað sinn í og ver umtalsverðu atgervi
til að uppfylla nýjustu alþjóðlegar kröfur á þessu sviði og veitir þessi skýrsla innsýn í fjölmarga þætti
í áhættumynstri og áhættustýringu bankans. Áhættuvilji bankans er útfærður í stefnuskjölum, sem
samþykkt eru af stjórn bankans, en það er gert til að tryggja að dagleg starfsemi bankans taki mið af
skilgreindum viðmiðum um áhættu.

Áhætta í rekstri bankans hefur minnkað á árinu 2012 vegna
endurskipulagningar lánasafns, sterkari eiginfjárstöðu, minni
ójöfnuðar milli eigna og skulda auk annarra þátta. Í lok árs
2012 uppfyllti bankinn öll eigin viðmið sem og viðmið laga og
reglna um áhættusnið. Þróun helstu áhættuvísa milli 2011 og
2012 er sýnd á mynd 1a.

Straums árið 2009 var greidd upp á árinu. Mikil samkeppni
ríkir á íslenskum lánamarkaði þar sem íslenskir bankar eru
almennt vel fjármagnaðir og með trausta lausafjárstöðu. Einnig
er mikið framboð af lánsfé frá fjármálastofnunum öðrum en
bönkum, sem bjóða einstaklingum og fyrirtækjum fjármögnun,
t.d. til kaupa á viðskipta- og íbúðarhúsnæði.

Rekstrarumhverfi
Efnahagsbatinn á Íslandi hefur haldið áfram með vexti í
einkaneyslu og fjárfestingum. Fjármagnshöft, sem enn eru til
staðar, eru hins vegar brýnt úrlausnarefni fyrir efnahagslífið
sem leiða þarf landið út úr. Frekari umfjöllun um efnahagsþróun
má finna í þriðja kafla ársskýrslu bankans. Mynd 2 á síðunni á
móti sýnir þróun nokkurra mikilvægra efnahagsstærða síðustu
þrjú ár.

Á heildina séð hafa gæði útlánasafns bankans batnað eftir
því sem fleiri viðskiptavinir hafa farið í gegnum fjárhagslega
endurskipulagningu og eftir því sem endurreikningi erlendra
lána vindur fram. Virðisrýrð lán lækkuðu um 44% á árinu, og
lán sem eru í meira en 90 daga vanskilum hafa lækkað um 20
milljarða króna. Heildarafskriftir, eftirgjafir og leiðréttingar á
lánum til viðskiptavina frá stofnun bankans námu við árslok
475 milljörðum króna en þar af eru 103 milljarðar króna vegna
einstaklinga og 372 milljarðar króna vegna fyrirtækja.

Eiginfjárgrunnur og eiginfjárþörf
Eiginfjárstaða bankans styrktist stöðugt yfir árið og við lok
ársins 2012 var hlutfall eiginfjárþáttar A af áhættugrunni
22,0% (2011: 19,1%) og heildareiginfjárhlutfallið 25,5% (2011:
22,6%). Áhættugrunnurinn hækkaði á árinu, aðallega vegna
vaxtar í lánasafni en einnig höfðu þar áhrif ríkari kröfur
Fjármálaeftirlitsins (FME) um útreikning áhættuvoga fyrir
húsnæðislán einstaklinga. Í árslok 2012 stóð áhættugrunnur
bankans í 665 milljörðum króna (2011: 629 milljarðar króna), en
þar af eru 83% vegna útlánaáhættu, 5% vegna markaðsáhættu
og 12% vegna rekstraráhættu. Hlutfall áhættugrunns á móti
heildareignum hækkaði úr 79% í 81%.
Eiginfjárstaða bankans er sterk í samanburði við sambærilegar
innlendar og erlendar fjármálastofnanir, og bankinn er vel í
stakk búinn til að takast á við þær breytingar í regluumhverfi
sem lagðar hafa verið fram á alþjóðavettvangi. Stjórn
bankans hefur samþykkt markmið um að eiginfjárhlutfall
bankans verði að lágmarki 18%. Þetta markmið tekur mið af
óvissuþáttum í rekstrarumhverfi bankans auk væntinga um
áhrif af innleiðingu Basel III-reglna. Þetta markmið er hærra
en niðurstöður innra mats bankans á eiginfjárþörf (ICAAP)
gera ráð fyrir og tekur mið af sjónarmiðum FME sem fram
koma í svokölluðu könnunar- og matsferli (SREP). Markmið
bankans um eiginfjárhlutfall mun taka breytingum eftir því
sem rekstrarumhverfið þróast og innleiðingu nýrra laga og
reglna vindur fram.
Útlánaáhætta
Í lok árs 2012 námu áhættuskuldbindingar bankans vegna
útlánaáhættu 786 milljörðum króna (2011: 744 milljarðar
króna). Útlán til einstaklinga jukust á árinu, einkum fast
eignalán. Útlán til fyrirtækja jukust einnig þar sem ný útlán
og áhrif endurmats voru meiri en uppgreiðslur. Stór ríkistryggð
áhættuskuldbinding tengd yfirtöku bankans á innlánum
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Markaðsáhætta
Þróun á innendum fjármálamarkaði á árinu 2012 einkenndist af
nýjum útgáfum bæði á skuldabréfa- og hlutabréfamarkaði, með
umtalsverðri aukningu í veltu í útgáfum án ríkistryggingar. Þrjú
fyrirtæki voru skráð á íslenskan hlutabréfamarkað, og fjölmörg
félög sóttu fjármagn á skuldabréfamarkað. Markaðsáhætta
tengd hlutabréfum í veltubók bankans jókst en minnkaði í
ríkisskuldabréfum og endurspeglar það þá þróun sem átti sér
stað á markaðinum almennt.
Á árinu 2012 tókst bankanum að draga umtalsvert úr
áhættu vegna verðtryggingarjöfnuðar og vaxtaáhættu í
fjárfestingabók með vaxtaskiptasamningum. Einnig seldi
bankinn umtalsvert af hlutabréfum í fjárfestingabók. Stærsti
markaðsáhættuþátturinn í rekstri bankans er hins vegar
tengdur gjaldeyrisjöfnuði. Gjaldeyrisjöfnuðurinn jókst á árinu
2012 en er þó innan markmiða bankans.
Lausafjáráhætta
Bankinn hélt góðri lausafjárstöðu allt árið 2012 og uppfyllti
bæði innri viðmið og viðmið laga og reglna um laust fé. Innlán
eru enn meginundirstaða fjármögnunar bankans og hafa
heildarinnlán haldist stöðug yfir árið. Fjármögnunarumhverfi
bankans hefur einkennst af fjármagnshöftum, hægum bata
íslenskra verðbréfamarkaða og yfirlýsingu stjórnvalda um
tryggingu innlána í kjölfar bankahrunsins 2008 sem enn er
við lýði. Fjárfestar á Íslandi héldu áfram að beina stórum
hluta fjárfestinga sinna í innlán og ríkistryggð bréf, sem
endurspeglast í háum innlánshlutföllum, en hlutfall innlána
viðskiptavina var 84% af útlánum til viðskiptavina í árslok
2012 (2011: 82%). Lausafjárlína frá íslenska ríkinu rann út í
september og telur því ekki lengur sem hluti af lausafjárforða
bankans. Lausafjárforði bankans nam 170 milljörðum króna í
lok árs 2012.
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Íslandsbanki gaf út þrjá nýja flokka sérvarinna skuldabréfa á
árinu, þar af einn óverðtryggðan, alls að fjárhæð 9,4 milljarðar
króna. Áætlanir bankans gera ráð fyrir að gefa út til viðbótar 1013 milljarða króna á ári næstu árin. Sérvarin skuldabréfaútgáfa
bankans telur nú fjóra flokka að fjárhæð samtals 14 milljarðar
króna. Þessu til viðbótar gaf bankinn út víxla í fyrsta sinn í
mars 2013, sem rennir enn frekari stoðum undir fjármögnun
bankans.
Rekstraráhætta
Bankinn hélt áfram að styrkja umgjörðina um stýringu
rekstraráhættu á árinu 2012. Skráningar tapsatvika hafa
batnað, að hluta vegna aukinnar vitundar starfsmanna um
mikilvægi slíkra skráninga. Helstu úrbótaverkefni ársins fólust
í því að bæta skráningarkerfi, í auknu eftirliti og skráningu á

Lykiltölur

skilgreindum áhættuvísum, umbætur á viðbúnaðaráætlunum
til að auka rekstrarsamfellu auk aukinnar og bættrar
skýrslugjafar um rekstraráhættu. Síðustu ár hefur bankinn
orðið fyrir tapi vegna atvika sem eiga rætur sínar að rekja til
fyrirrennara bankans. Bankinn telur að flestir slíkir atburðir
hafi nú komið fram og að bankinn muni á næstu árum sjá
ávöxt bætts rekstraráhættukerfis. Árið 2012 voru skráð 454
tapsatvik hjá bankanum (2011: 239 tapsatvik). Heildartap
vegna þessara atvika var 37 milljónir króna.

Sverrir Örn Þorvaldsson,
framkvæmdastjóri áhættustýringar og lánaeftirlits
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∆

Rekstrartekjur (ma. kr.)

53

13



Hagnaður (ma. kr.)

23

22



Lán til viðskiptavina (ma. kr.)

560

-5



Lán til einstaklinga (ma. kr.)

244

16



Gjaldeyrisjöfnuður (ma. kr.)

28

14



Verðtryggingarjöfnuður (ma. kr.)

1

-21



0,5

-0,9



48%

-3%



Eiginfjárhlutfall

25,5%

2,9%



Hlutfall eiginfjárþáttar A

22,0%

2,9%



Ávöxtun eigin fjár (ROE)

17,2%

15,7%



Vaxtaáhætta fjárfestingarbókar (100 bpv, ma. kr.)
Kostnaðarhlutfall

Vaxtamunur (heildareignir)

3,9%

-0,6%



13,7%

-8,9%



42

-24



Heildareiginfjárgrunnur (ma. kr.)

169

27



Áhættugrunnur (ma. kr.)

665

35



Hlutfall áhættugrunns af heildareignum

81%

2%



Heildarinnlán (ma. kr.)

509

-16



Hlutfall innlána viðskiptavina af útlánum til viðskiptavina

84%

2%



LPA-hlutfall
Lán í vanskilum en ekki virðisrýrð (ma. kr.)

Mynd 1a. Þróun lykilfjárhagsstærða og -áhættuvísa Íslandsbanka. Dálkurinn Δ sýnir breytingu frá árinu 2011. Örvarnar sýna hækkun eða lækkun. Liturinn vísar til
þess hvort þróunin hafi verið jákvæð (grænn) eða neikvæð (rauður) fyrir áhættu bankans. Tölur miðast við árslok.
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1  INNGANGUR
Markmið áhættuskýrslu Íslandsbanka er að veita markaðsaðilum og öðrum haghöfum upplýsingar sem
auka skilning á áhættuþáttum í rekstri bankans og eiginfjárstöðu hans og uppfylla um leið lögbundnar
kröfur um upplýsingagjöf. Í áhættuskýrslunni er að finna lykilupplýsingar um samsetningu eigin fjár
bankans og eiginfjárþörf en einnig um megináhættuþætti í starfseminni og áhættumatsferlum. Að auki
eru í skýrslunni heildstæðar upplýsingar um endurskipulagningu og endurútreikning á lánasafni bankans,
sem hefur verið eitt mikilvægasta verkefnið frá stofnun bankans árið 2008. Einnig er fjallað um helstu
laga- og reglugerðabreytingar sem snerta bankann sem og starfskjarastefnu Íslandsbanka.

Basel III-reglur
um eigið fé

Basel II-reglur
um eigið fé

Væntanlegt

Eiginfjártilskipun ESB
(CRD IV)

Eiginfjártilskipun ESB
(CRD III)

Lög og reglur

Fjármálaeftirlit (FME)

1. stoð
Lágmarkseiginfjárkröfur

Eiginfjárskýrsla
fjármálafyrirtækja
(COREP)

2. stoð
Könnunar- og matsferli

Innra matsferli
á eiginfjárþörf
(ICAAP)

3. stoð
Upplýsingagjöf til markaðar

Áhættuskýrsla
Íslandsbanka

Mynd 1.1. Yfirlit yfir regluverk.

1.1 LAGAUMHVERFI
Lögbundnum kröfum um upplýsingagjöf er lýst í Basel IIreglunum og eiginfjártilskipun Evrópusambandsins.1 Til
skipunin hefur verið innleidd innan Evrópusambandsins
og í íslenska löggjöf í gegnum EES-samninginn. Tilskipunin
byggist á Basel II-reglunum um eigið fé og felur í sér
alþjóðlegar leiðbeiningar um eiginfjárkröfur banka.

Basel II byggist á þremur stoðum:
 1. stoð leggur grunn að útreikningi um útreikning
á lágmarkseiginfjárþörf fyrir útlána-, markaðs- og
rekstraráhættu.
 2. stoð er umgjörð fyrir könnunar- og matsferli
eftirlitsaðila (e. SREP) og um innra mat banka á
eiginfjárþörf (e. ICAAP).
 3. stoð inniheldur kröfur um opinbera upplýsingagjöf.

1
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Capital Requirements Directive (CRD2006/48&49/EC).

ÍSLANDSBANKI | ÁHÆTTUSKÝRSLA 2012

Með útgáfu áhættuskýrslunnar mætir bankinn þeim
kröf
um sem gerðar eru undir þriðju stoðinni. Í 2.-7.
kafla er aðferðum bankans við mat á áhættuþáttum og
stýringu þeirra undir 1. og 2. stoð nánar lýst. Þar sem
Fjármálaeftirlitið hefur ekki sett fram tilmæli varðandi 3.
stoð byggist áhættuskýrsla Íslandsbanka á þeim kröfum
sem settar eru fram í Evróputilskipuninni. Á mynd
1.1 er yfirlit yfir regluverk um eiginfjárstýringu sem
Íslandsbanki starfar eftir. Basel-nefndin um bankaeftirlit
hefur samþykkt endur
skoðun á Basel-reglunum, Basel
III, og er áætlað að tilskipun um innleiðingu reglnanna
innan Evrópu (CRD IV) taki gildi 1. janúar 2014. Áætlun
um innleiðingu Evróputilskipunarinnar og nýju Basel
III-reglnanna nær til loka árs 2018. Atvinnuvega- og ný
sköpunarráðuneytið hefur sett á laggirnar nefnd um
innleiðingu tilskipunarinnar hér á landi en ekki hefur verið
birt tímaáætlun þar að lútandi.
1.1.1 STEFNA BANKANS Í UPPLÝSINGAGJÖF
Samkvæmt 3. stoð hefur Íslandsbanki markað sér formlega
stefnu um upplýsingagjöf og samskipti sem er samþykkt af
stjórn bankans. Stefnan útlistar meginreglur og ramma um
opinbera upplýsingagjöf og við ytri aðila.
Markmiðið með upplýsingagjöf um áhættustýringu og
eiginfjárþörf er að gefa glögga mynd af samsetningu eigin
fjár bankans og eiginfjárþörf, megináhættuþáttum í starf
semi bankans og áhættumatsferlum. Undanskildar eru
upplýsingar sem ekki teljast mikilvægar sem og trúnaðar
upplýsingar, þ.e. upplýsingar sem bankanum er óheimilt að
veita samk væmt lögum og reglum.

sem staðfestingu á því að viðskiptavinur hafi átt tilkall til
úrræða sem þar er lýst.
Upplýsingum um áhættu- og eiginfjárstýringu Íslandsbanka
er aðallega miðlað í áhættuskýrslu, ársskýrslu og
árshlutauppgjörum bankans. Verði verulegar breytingar á
megináhættuþáttum utan hefðbundinnar upplýsingagjafar
getur bankinn ákveðið að birta þessar upplýsingar tíðar.
1.1.2 GILDISSVIÐ OG STAÐFESTING UPPLÝSINGA
Áhættuskýrslan fjallar um samstæðu Íslandsbanka sem hér
eftir er nefnd „Íslandsbanki“ eða „bankinn“. Skilgreining á
samstæðugrunni bankans er sú sama og í ársskýrslu fyrir
árið 2012. Nöfn og meginstarfsemi stærstu dótturfélaga
bankans í árslok 2012 eru talin upp á mynd 1.2.
Áhættuskýrslan hefur ekki verið endurskoðuð af óháðum
endurskoðendum. Hins vegar hefur skýrslan verið staðfest
með viðeigandi hætti af starfsfólki bankans og felur í
sér upplýsingar úr endurskoðuðum samstæðureikningi
fyrir árið 2012. Fyrir suma þætti liggja einungis fyrir
upplýsingar fyrir móðurfélagið. Í þeim tilvikum er það
tilgreint sérstaklega.
Áhættuskýrslan hefur verið unnin í samræmi við Basel
II-reglur um eigið fé og tilskipun Evrópusambandins um
eiginfjárkröfur í stað alþjóðlegra reikningsskilastaðla.
Þetta kann að leiða til misræmis milli fjárhagsupplýsinga
í samstæðureikningi fyrir árið 2012 og upplýsinga í
áhættuskýrslunni fyrir árið 2012.

Ekki skal litið á neitt í þessari skýrslu sem ráðgjöf um kaup
eða sölu verðbréfa. Skýrslan lýsir skoðunum höfunda
hennar á þeim tíma sem hún er skrifuð en þær kunna að
taka breytingum án fyrirvara. Íslandsbanka ber ekki skylda
til að uppfæra skýrsluna, breyta henni eða lagfæra þótt
breytingar verði á tilteknum þáttum, sem leiða til þess að
skýrslan hafi ekki lengur að geyma nýjustu upplýsingar.
Í skýrslunni eru veittar upplýsingar um úrræði sem
bankinn hefur boðið og ætlað var að koma til móts við
þarfir ýmissa hópa viðskiptamanna. Ekki skal túlka þá
umfjöllun sem tilboð til viðskiptamanna um slík úrræði eða

Heiti

Starfsemi

Eignarhald

Borgun hf.

Greiðslumiðlun

62,2%

Ísland

Íslandsssjóðir hf.

Sjóðastýring

100%

Ísland

Miðengi ehf.

Eignaumsýslufélag

100%

Ísland

Höfðatorg ehf.

Fasteignafélag

72,5%

Ísland

Hringur eignarhaldsfélag ehf.

Eignarhaldsfélag

100%

Ísland

Allianz Ísland hf.*

Staðsetning

Tryggingamiðlun

100%

Ísland

Geysir Green Investment Fund slhf.

Eignarhaldsfélag

100%

Ísland

Island Fund S.A.

Eigna- og sjóðastýring

100%

Lúxemborg

Glacier Geothermal & Seafood Corporation

Ráðgjöf

100%

Bandaríkin

*Dótturfélag Hrings eignarhaldsfélags ehf.
Mynd 1.2. Heiti og meginstarfsemi helstu dótturfélaga við árslok 2012.
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2  ÁHÆTTUSTÝRING
Varfærið mat á áhættu og skynsamleg verðlagning hennar eru lykilþættir í starfsemi Íslandsbanka. Stefna
bankans í áhættu- og eiginfjárstýringu byggist á skilvirku skipulagi áhættumats. Fjármálakreppan og
sá óstöðugleiki á mörkuðum sem fylgdi í kjölfarið hafa dregið athygli manna enn frekar að mikilvægi
áhættustýringar.

2.1 SKIPURIT ÁHÆTTUSTÝRINGAR
starfsmenn sem vinna stöðugt að því að bæta áhættustýringu
(og auka áhættuvitund) innan bankans.

Áhættustýring og lánaeftirlit er sjálfstæð deild innan Íslands
banka og veitir framkvæmdastjóri áhættustýringar og lána
eftirlits henni forstöðu. Í deildinni eru um 40 vel menntaðir

Skipulag áhættustýringar og innra eftirlits bankans er sýnt á
mynd 2.1.

Stjórn
Innri endurskoðun

Bankastjóri
Regluvarsla

Áhættustýring
og lánaeftirlit

Eignasafnsáhætta
og líkanagerð

Áhættueftirlit

Efnahags- og
markaðsáhætta

Lánaeftirlit

Mynd 2.1. Skipurit áhættustýringar og innra eftirlits.

Stjórn bankans ber ábyrgð á því að innviðir áhættustýringar
séu fullnægjandi til að greina, meta og stýra áhættu á skilvirkan
hátt. Stjórnin skilgreinir áhættuvilja bankans sem er miðlað í
stefnuskjölum bankans.
Bankastjóri ber ábyrgð á því að þróa og viðhalda fullnægjandi
og skilvirkri áhættustýringu og innra eftirliti hjá Íslandsbanka.
Að auki skipar bankastjóri framkvæmdastjóra áhættustýringar,
framkvæmdastjórn, áhættunefnd, efnahagsnefnd og fjárfest
ingaráð.
Innri endurskoðun framkvæmir sjálfstætt mat og staðfestir
að innra eftirlit og áhættustýring séu fullnægjandi, skilvirk
og í samræmi við reglur bankans. Forstöðumaður innri
endurskoðunar er skipaður af stjórn bankans og hefur,
samkvæmt því, sjálfstæða stöðu innan skipurits bankans.
Forstöðumaður innri endurskoðunar ber ábyrgð á innri
endurskoðun bankans.
Regluvarsla bankans ber ábyrgð á því að ferli og viðskipti sem
eiga sér stað í bankanum séu í samræmi við lög og innri og ytri
reglur og tilmæli.
Framkvæmdastjóri áhættustýringar og lánaeftirlits situr
í framkvæmdastjórn og ber ábyrgð á skipan áhættustýringar
innan Íslandsbanka. Framkvæmdastjórinn er í forsvari fyrir
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svið áhættustýringar og lánaeftirlits og ber ábyrgð á því að
skilgreina dagleg verkefni sviðsins og meta hvort fagkunnátta
sé fullnægjandi innan þess. Að auki er framkvæmdastjóri
áhættustýringar og lánaeftirlits ábyrgur fyrir því að skipuleggja
áhættustýringu innan Íslandsbanka til þess að tryggja að
Íslandsbanki hafi yfir að ráða viðeigandi úrræðum og skipulagi
til þess að stýra áhættu. Þetta felur í sér áhættustýringu í
útibúum og dótturfélögum.
Svið áhættustýringar og lánaeftirlits er óháð öðrum starfs
einingum bankans. Tilvist sérstakrar áhættustýringardeildar
leysir stjórnendur bankans ekki undan þeirri ábyrgð að stýra
áhættu sem tengist starfseiningum þeirra.
Ákvörðunartaka sem felur í sér áhættu byggist á nefnda
fyrirkomulagi sem útskýrt er hér að neðan. Til viðbótar við
yfirsýn nefndanna fylgist áhættustýring og lánaeftirlit með
áhættu innan allra starfseininga bankans.
Áhættustýring og lánaeftirlit sér um skýrslugjöf um áhættu
þætti og stöðu áhættumælikvarða til innri og ytri hagsmunaaðila
og tryggir viðeigandi viðbrögð við brotum á áhættumörkum.
Deildin veitir leiðbeiningar um áhættu og áhættumat, þróar,
viðheldur og prófar áhættulíkön og veitir annan stuðning í
samræmi við sérþekkingu sína. Áhættustýring og lánaeftirlit
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sér einnig um innra mat á eiginfjárþörf (e. ICAAP) fyrir
bankann.
Áhættustýring og lánaeftirlit ber ábyrgð á að þróa og viðhalda
innri reglum í tengslum við áhættustýringu. Sviðið ber einnig
ábyrgð á að setja hæfnisstaðla, fræða starfsfólk um stefnuskjöl
og reglur bankans, aðstoða yfirmenn starfseininga í málum
tengdum áhættustýringu og svara fyrirspurnum.
Áhættustýring og lánaeftirlit skiptist í fjórar deildir.
2.1.1 EIGNASAFNSÁHÆTTA OG LÍKANAGERÐ
Deildin eignasafnsáhætta og líkanagerð ber ábyrgð á því
að mæla, hafa eftirlit með og gefa skýrslu um útlánaáhættu
allra fjáreigna. Hún sér um að þróa, viðhalda og betrumbæta
áhættustýringarlíkön sem notuð eru í tengslum við
útlánaáhættu. Hún fylgist með útlánamörkum sem sett eru
fram í stefnuskjali um útlánaáhættu og sér um skýrslugjöf til
innri og ytri hagsmunaðila um útlánaáhættu. Allar opinberar
eða formlegar upplýsingar sem bankinn veitir um útlánaáhættu
eru yfirfarnar af deildinni. Eignasafnsáhætta og líkanagerð
tekur ekki þátt í einstökum útlánaákvörðunum.
2.1.2 ÁHÆTTUEFTIRLIT
Deildin áhættueftirlit ber ábyrgð á þróun skilvirks skipulags
um stýringu rekstraráhættu og á að þróa aðferðir til þess að
mæla og hafa eftirlit með rekstraráhættu í bankanum. Áhættu
eftirlit safnar saman upplýsingum um rekstrartap og greiðir
fyrir sjálfsmati hverrar starfseiningar á áhættu og eftirliti.
Áhættueftirlit hefur eftirlit með lykiláhættuvísum (e. KRI) til
að meta breytingar á rekstraráhættu bankans. Framkvæmd
skipulags um stýringu órofins reksturs er samhæfð af
áhættueftirliti.
Áhættueftirlit gerir úttektir á útlánaferlum og starfsháttum
innan bankans. Samræmdar og fyrirframskilgreindar úttektir
á framkvæmd allra útlánaferla í einstökum útibúum eða
starfseiningum eru gerðar reglulega auk sérstakra úttekta á
framkvæmd tiltekinna ferla í öllum bankanum.
Áhættueftirlit hefur eftirlit með framkvæmd markaðsviðskipta
með tilliti til þess að reglum um áhættumörk eigin viðskipta
bankans sé fylgt, reglum um útlánamörk mótaðila sé fylgt og
kröfur um tryggingar viðskiptavina bankana séu uppfylltar. Þá
eru veðköll framkvæmd af áhættueftirliti.
Áhættueftirlit ber ábyrgð á þróun og viðhaldi gæðahandbókar
bankans sem veitir yfirsýn yfir meginferli og önnur rekstrarskjöl
í bankanum. Deildin veitir stuðning við ýmis málefni sem
tengjast gæðamálum í bankanum, svo sem ferlagreiningu og
skjölun, verkefnastjórnun og umbótaverkefni. Áhættueftirlit
ber einnig ábyrgð á vörustefnu, vörusamþykktarferli og þróun
og viðhaldi á vöruhandbók bankans.
2.1.3 EFNAHAGS- OG MARKAÐSÁHÆTTA
Deildin efnahags- og markaðsáhætta ber ábyrgð á að mæla
og hafa eftirlit með markaðsáhættu, lausafjáráhættu og
eiginfjárstöðu bankans. Þetta felur m.a. í sér skýrslugjöf til
innri og ytri hagsmunaaðila um viðeigandi áhættustöður.

Deildin ber einnig ábyrgð á þróun og viðhaldi stefnuskjala
bankans um markaðsáhættu og lausafjáráhættu og sér um
rekstur efnahagsnefndar bankans.
2.1.4 LÁNAEFTIRLIT
Lánaeftirlitið ber ábyrgð á að framkvæmd útlánaferla sé
í samræmi við stefnu bankans um útlánaáhættu og lána
reglur. Þetta felur í sér rekstur lánanefnda og þátttöku í
einstökum útlánaákvörðunum í nefndum til að tryggja að allar
útlánaákvarðanir séu í samræmi við stefnu bankans. Lánaeftir
lit er óháð útlánaeiningum en býr yfir reynslu í útlánamálum
sem nýtist við útlánaákvarðanir.
Lánaeftirlit veitir stuðning og leiðbeiningar til starfseininga um
útlán og útlánaferli auk þess að eiga í dagsdaglegum samskiptum
við þær um álitaefni sem varða útlán. Lánaeftirlit ber ábyrgð
á úrlausnarferli vanskilamála, eftirliti með vanefndum,
athugunarlista útlána, mati á sérgreindri virðisrýrnun og
endanlegum afskriftum.

2.2 LYKILÁHÆTTUÞÆTTIR OG STEFNUSKJÖL
Á hverju ári skilgreinir stjórn megináhættuþætti í rekstri
Íslandsbanka og ákvarðar áhættuvilja bankans með hliðsjón af
þeim.
Svið áhættustýringar og lánaeftirlits ber ábyrgð á því að
koma auga á þá áhættuþætti sem felast í starfsemi bankans.
Þessi greining er fyrst gerð í hverri starfseiningu fyrir sig og
síðan tekin saman fyrir bankann í heild. Niðurstöðurnar eru
bornar saman við áhættustefnu bankans og áhættuvilja. Fyrir
lykiláhættur eru útbúin stefnuskjöl sem samþykkt eru af stjórn
bankans.
Sem sakir standa hafa eftirfarandi fjórir áhættuþættir verið
skil
greindir sem lykiláhættuþættir í starfsemi bankans og
er mati á þeim, stýringu og áhættumörkum lýst í sérstökum
stefnuskjölum:
 útlánaáhætta (4. kafli),
 markaðsáhætta (5. kafli),
 lausafjáráhætta (6. kafli),
 rekstraráhætta (7. kafli).
Samþjöppunaráhætta er talin vera veruleg en um hana er
fjallað í stefnuskjölum um útlánaáhættu, markaðsáhættu og
lausafjáráhættu.
Bankinn hefur einnig skilgreint viðskiptaáhættu, stefnumót
unar
áhættu og stjórnmálaáhættu sem verulegar áhættur.
Ekki eru sérstök stefnuskjöl um þessar tegundir áhættu en
fylgst er vandlega með þeim og um þær fjallað í innra mati og
skýrslugjöf eftir þörfum..
Meginreglum við áhættustýringu og innra eftirlit Íslandsbanka
er lýst í stefnu bankans um áhættustýringu og innra eftirlit.
Á mynd 2.2 er yfirlit yfir skjöl um áhættustýringu sem háð eru
samþykki stjórnar bankans.

Efnahags- og markaðsáhætta sér um innra mat á eiginfjárþörf
fyrir bankann, hefur umsjón með útgáfu áhættuskýrslu
bankans og viðheldur verðlagningarlíkani fyrir útlán.

Stefna Íslandsbanka um áhættuvilja er almenn yfirlýsing
um áhættuþol og fjárhagsleg markmið sem ætlað er að styðja
við viðskiptaáætlun bankans með því að skilgreina mörk og
markmið fyrir helstu áhættuþætti.

Deildin veitir mikilvægan stuðning við starfsemi markaða og
annarra starfseininga í tengslum við markaðsáhættu, lausa
fjáráhættu og eiginfjárstýringu.

Yfirlýsing um áhættuvilja er nánar útfærð í stefnuskjölum sem
stjórn samþykkir. Þar eru jafnframt nánari upplýsingar um
einstaka áhættuþætti.
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Stefna um áhættuvilja

5 ára
áætlun

Stefna um
útlánaáhættu

Stefna um
markaðsáhættu

Stefna um
rekstraráhættu

Stefna um
lausafjáráhættu

Skjal um skipulag 2. stoðar Basel II-reglna

Stefna um áhættustýringu og innra eftirlit

Innra matsferli fyrir eiginfjárþörf (ICAAP)

Mynd 2.2. Skjöl tengd áhættustýringu sem eru háð samþykki stjórnar.

Áhættuvilja er skipt niður í sérstök áhættumörk sem samþykkt
eru af viðeigandi nefndum.
Markmið stjórnenda eru skilgreind í viðskiptaáætlun bankans
sem er samþykkt af stjórn. Þar er yfirlit yfir áætlaða þróun
á starfsemi bankans til fimm ára og lagður grunnur að
álagsprófum og þeim hluta eiginfjármats sem snýr að skipan
eigin fjár.
Með innra matsferli á eiginfjárþörf (e. ICAAP) eru skilgreindir
og metnir þeir áhættuþættir sem felast í starfsemi bankans
sem og að samþætta annars vegar viðskiptastefnu og við
skiptaáætlun bankans og hins vegar áhættuvilja. Þannig er
tryggt að bankinn eigi á hverjum tíma nægt eigið fé til að mæta
áhættuþáttum í rekstri bankans og styðja við viðskiptaáætlun
hans.

2.3.1 VIÐSKIPTABANKASVIÐ
Viðskiptabankasvið rekur 21 útibú sem þjónusta einstaklinga
og meðalstór fyrirtæki. Viðskiptabankasvið rekur einnig eigna
fjármögnun undir nafninu Ergo og starfrækir að auki sérstaka
greiðslukortadeild, Kreditkort ásamt þjónustuveri og miðlægri
greiðslumiðstöð.
Helsta starfsemi viðskiptabankasviðs er lánastarfsemi og út
lánaáhætta er aðaláhættuþátturinn. Rekstraráhætta er órjúfan
legur þáttur starfseminnar en hlutfallslega ekki talin mikil.
Samþjöppunaráhætta myndast bæði í gegnum lánastarfsemi
viðskiptabankasviðs og við móttöku innlána.

Skjalið um skipulag 2. stoðar Basel-regluverksins lýsir aðferða
fræði bankans við innleiðingu á kröfum skv. 2. stoð Basel IIreglnanna. Markmið með skjalinu er að veita yfirsýn yfir það
hvernig tryggt er að bankinn uppfylli alla þætti undir 2. stoð
varðandi áhættustýringu og stjórnarhætti.

Markaðsáhætta, t.d. vegna misræmis milli eigna og skulda
á viðskiptabankasviði, er flutt til fjárstýringar sem stýrir
áhættunni með innri verðlagningu, útlánamörkum og
áhættuvörnum þar sem við á.

2.3 LYKILÁHÆTTUÞÆTTIR EFTIR STARFSEININGUM

Fyrirtækjasvið
veitir
miðlungsstórum
og
stærri
fyrirtækjum fjármálaþjónustu. Fyrirtækjasviði tilheyrir
einnig einingin fyrirtækjalausnir sem stýrir og leiðir
fjárhagslega endurskipulagningu stærri fyrirtækja sem eiga í
greiðsluerfiðleikum.

Íslandsbanki veitir alhliða fjármálaþjónustu til einstaklinga,
heimila, fyrirtækja og fagfjárfesta á Íslandi. Áhættan sem
fólgin er í hverri starfseiningu er mismunandi eftir því hvaða

Svið

Útlána
áhætta

Markaðs
áhætta

Rekstrar
áhætta

Viðskiptabankasvið



Fyrir
tækjasvið







Markaðir







Fjárstýring

Lausafjár
áhætta



Eigna
stýring







2.3.2 FYRIRTÆKJASVIÐ

Helstu áhættuþættir á fyrirtækjasviði eru útlánaáhætta og
samþjöppunaráhætta en einnig er markaðsáhætta innbyggð í
starfsemina í tengslum við skuldabréf í fjárfestingarbók. Eins
og á viðskiptabankasviði er markaðsáhætta vegna misræmis
milli eigna og skulda á fyrirtækjasviði flutt til fjárstýringar sem
stýrir áhættunni með innri verðlagningu og útlánamörkum
eftir því sem við á.
2.3.3 MARKAÐIR



Mynd 2.3. Lykiláhættuþættir sem skilgreindir hafa verið innan hverrar
starfseiningar.
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þjónusta og vörur eru í boði. Mynd 2.3 sýnir lykiláhættuþætti
sem skilgreindir hafa verið í hverri starfseiningu.



Markaðir sjá um miðlun verðbréfa, erlends gjaldeyris og
afleiðna sem og peningamarkaðsútlán og aðra þjónustu á milli
bankamarkaði. Sviðið býður þar að auki fjölbreytta þjónustu á
sviði fyrirtækjaráðgjafar innanlands sem og þjónustu í sjávar
útvegsgeiranum á alþjóðavísu.
Rekstraráhætta er lykiláhættuþáttur sakir umfangs og fjölda
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viðskipta. Markaðsáhætta er aðallega til komin af flæðiog millibankaviðskiptum, t.a.m. í tengslum við stýringu á
lausafjársafni bankans. Þessum viðskiptum eru sett ströng
mörk. Útlánaáhætta er aðallega til komin vegna afleiðuviðskipta
viðskiptavina og er fylgst með tryggingastöðu þeirra samninga
innan dagsins. Veðköll eru gerð samkvæmt ströngum reglum
sem samþykktar hafa verið af áhættunefnd.

Stjórn
Undirnefndir
Endurskoðunarnefnd

Áhættunefnd

Lánanefnd

Nefnd um stjórnarhætti,
starfskjör og
starfsmannamál

2.3.4 EIGNASTÝRING
Eignastýring býður fjölbreytt úrval vöru og þjónustu á sviði
eignastýringar fyrir einstaklinga, fyrirtæki og fagfjárfesta.
Undir eignastýringu heyrir VÍB, sem býður fjölbreytt úrval
vöru og þjónustu á sviði eignastýringar, og Íslandssjóðir sem er
rekstarfélag verðbréfa- og fjárfestingarsjóða.

Bankastjóri
Lykilnefndir
Framkvæmdastjórn

Áhættunefnd

Efnahagsnefnd

Fjárfestingarráð

Rekstraráhætta er lykiláhættuþáttur í eignastýringu.
2.3.5 FJÁRSTÝRING
Fjárstýring er hluti af fjármálasviði bankans og ber ábyrgð á
að stýra efnahagsreikningi bankans í samræmi við áhættu
mörk sem samþykkt hafa verið af stjórn bankans. Eitt af
helstu hlutverkum sviðsins felst í að stýra fjármögnunarog lausafjáráhættu bankans. Markaðsáhætta er einnig
mikilvægur hluti af starfsemi fjárstýringar þar sem öllu
misræmi milli eigna og skulda bankans er stýrt af fjárstýringu.
Rekstraráhætta er ekki talin vega þungt í rekstri fjárstýringar.
Samþjöppunaráhætta er lykiláhættuþáttur, sérstaklega á
skuldahlið í tengslum við einstaka stóra innstæðueigendur eða
flokka innstæðueigenda.

2.4 NEFNDIR UM ÁHÆTTUSTÝRINGU
Eitt af lykilverkefnum Íslandsbanka 2012 var góðir stjórnar
hættir. Verkefnið fólst í því að útbúa ákvörðunartökulykil fyrir
bankann með því að kortleggja allar meiriháttar ákvarðanir
sem hugsanlegt er að bankinn vilji grípa til við ákveðnar
aðstæður. Þetta var gert til að stuðla að bættri ákvörðunartöku
og tryggja að ákvarðanir bankans uppfylli kröfur sem við eiga
hverju sinni. Stjórnarháttum bankans eru gerð ítarleg skil í
ársskýrslu fyrir árið 2012.
Skipurit nefnda sem fjalla um áhættuþætti í rekstri bankans er
sýnt á mynd 2.4.
Eins og áður hefur verið nefnt ber stjórn bankans ábyrgð á
því að innviðir áhættustýringar séu fullnægjandi til að greina,
meta og stýra áhættu. Stjórn hefur skipað fjórar undirnefndir,
þar af fjalla tvær nefndir um áhættu, áhættunefnd stjórnar og
lánanefnd stjórnar.
Framkvæmdastjórn, áhættunefnd, efnahagsnefnd og fjár
festingarráð bera ábyrgð á framkvæmd áhættustýringar og
innra eftirlits í umboði stjórnar. Í krafti þess umboðs gefa
nefndirnar út ítarlegar leiðbeiningar um áhættumat og einstök
áhættumörk í samræmi við skilgreindan áhættuvilja bankans.
Skipan nefnda er ákveðin af bankastjóra en erindisbréf þeirra
og vinnureglur eru samþykktar af stjórn.
2.4.1 UNDIRNEFNDIR STJÓRNAR
Endurskoðunarnefnd stjórnar
Endurskoðunarnefnd, skipuð þremur stjórnarmönnum, aðstoð
ar stjórn bankans við að hafa eftirlit með reikningshaldi og
endurskoðun á meiriháttar bókhalds- og reikningsskilamálum,
skilvirkni innra eftirlits í bankanum og skipulagi áhættu
stýringar og regluvörslu.

Mynd 2.4. Skipulag nefnda í tengslum við áhættustýringu.

Áhættunefnd stjórnar
Áhættunefnd stjórnar er skipuð þremur stjórnarmönnum.
Nefndin ber ábyrgð á því að yfirfara og meta áhættuþætti í rekstri
bankans, þar með talið en ekki takmarkað við útlánaáhættu,
markaðsáhættu, rekstraráhættu og lausafjáráhættu. Nefndin er
ábyrg fyrir endurskoðun á áhættuvilja bankans, stefnuskjölum
um áhættustýringu og aðferðum við áhættustýringu og að
leggja fram tillögur varðandi þessa þætti við stjórn.
Lánanefnd stjórnar
Lánanefnd stjórnar, skipuð þremur stjórnarmönnum, tekur
fyrir og gerir tillögur til stjórnar um lánamál sem fela í
sér fyrir
greiðslur til viðskiptavina eða afskriftir umfram
heimildir áhættunefndar bankans. Nefndin ber m.a. ábyrgð á
framkvæmd endurskipulagningar lánasafns bankans.
Nefnd stjórnar um stjórnarhætti, starfskjör og
starfsmannamál
Nefnd um stjórnarhætti, starfskjör og starfsmannamál, skipuð
fjórum stjórnarmönnum, ber ábyrgð á því að aðstoða stjórn
bankans við að setja fyrirtækinu markmið og veita yfirsýn
yfir samband bankans við stjórnendur og stjórn, hluthafa og
aðra hagsmunaaðila, með það að markmiði að ábyrgð sé skýr.
Nefndin ber einnig ábyrgð á því að aðstoða stjórn við að meta
árangur stjórnarmanna.
2.4.2 LYKILNEFNDIR
Framkvæmdastjórn
Framkvæmdastjórn bankans útfærir stefnu bankans varðandi
rekstraráhættu. Stefna um rekstraráhættu fjallar um hvernig
rekstraráhætta er skilgreind, metin og mæld, hvernig eftirliti
er háttað og hvernig rekstraráhætta er takmörkuð. Þar að
auki hefur framkvæmdastjórn eftirlit með orðsporsáhættu,
viðskiptaáhættu og stefnumótunaráhættu.
Áhættunefnd
Áhættunefnd fer með stjórn og eftirlit útlánamála og annarrar
mótaðilaáhættu í samræmi við lánastefnu og útlána
reglur
bankans. Nefndin ber einnig ábyrgð á samþjöppunaráhættu
vegna útlána á samstæðugrundvelli. Áhættunefnd getur veitt
undir
nefndum vald
heimildir og ákveðið útlánaheimildir til
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einstakra starfsmanna. Áhættunefnd og sérhver undirnefnd
hennar taka afstöðu til einstakra lánamála sem varða útlán eða
mótaðilaáhættu í samræmi við heimildir þeirra. Ákvörðunum
um áhættuskuldbindingar umfram heimildir hverrar nefndar
er vísað til nefndar sem er ofar í skipuritinu. Lánveitingar
sem eru umfram heimildir áhættunefndar eru bornar undir
stjórn. Áhættunefnd ber einnig ábyrgð á að samþykkja vörur
og þjónustu samkvæmt formlegu vörusamþykktarferli innan
bankans.
Efnahagsnefnd
Efnahagsnefnd hefur umsjón og eftirlit með annarri
fjárhagslegri áhættu, þ.e. markaðsáhættu, lausafjáráhættu og
vaxtaáhættu í fjárfestingarbók. Efnahagsnefnd setur viðmið
fyrir þessa áhættuþætti og útfærir stefnu bankans varðandi
markaðsáhættu og lausafjáráhættu. Nefndin hefur einnig
yfirumsjón með ráðstöfun eigin fjár og innri verðlagningu.
Fjárfestingarráð
Fjárfestingarráð tekur ákvarðanir um kaup eða sölu hluta í
fyrirtækjum sem og aðrar tegundir fjárfestinga, t.d. í fjár
festingarsjóðum og fasteignum.

2.5 SKÝRSLUGJÖF
Íslandsbanki leggur áherslu á skilvirkni í skýrslugjöf til að
tryggja eftirfylgni með áhættumörkum og markmiðum.
Skýrslu
gjöf um lykil
áhættuþætti er mikil
vægur þáttur í
áhættustýringu og innra eftirliti og vinnur bankinn stöðugt að
tæknilegum umbótum til að bæta upplýsingagjöf til stjórnenda
og ytri aðila. Frá stofnun bankans hefur verið gripið til ýmissa
ráðstafana til þess að styrkja stjórnarhætti áhættustýringar,
m.a. með því að koma á fót kerfum og starfsreglum sem
nauðsynleg eru til þess að stýra og takmarka áhættu.
Áhættustýring og lánaeftirlit ber ábyrgð á innri og ytri
skýrslugjöf um áhættur í rekstri bankans. Helstu viðtakendur
innri skýrslna eru stjórn bankans, framkvæmdastjórn,
áhættunefnd, efnahagsnefnd, fjárfestingar
ráð og, ef við á,
innri endurskoðun. Tíðni skýrslna tekur mið af undirliggjandi
áhættuþáttum: daglega eða innan dags, á stöðum sem breytast
ört eða eru sérstakt áhyggjuefni, en vikulega, mánaðarlega og
ársfjórðungslega á stöðum og söfnum sem eru stöðugri í eðli
sínu. Stjórn og framkvæmdastjórn fá, a.m.k. í kringum hvern
stjórnarfund, áhættumælaborð þar sem dregnar eru saman
helstu áhættustöður og þær bornar saman við bæði innri
og ytri mörk og viðmið. Regluvarsla hefur aðgang að öllum
skýrslum til eftirlitsaðila.
Helstu opinberu upplýsingarnar sem bankinn birtir eru árs
skýrsla, árs- og árshlutareikningar, áhættuskýrsla og kynningar
fyrir fjárfesta. Allar þessar upplýsingar er hægt að nálgast á vef
bankans á slóðinni www.islandsbanki.is/fjarfestatengsl.
Árs- og árshlutareikningar bankans eru gerðir í samræmi við
alþjóðlega reikningsskilastaðla sem samþykktir hafa verið af
Evrópusambandinu. Lögbundnar skýrslur byggjast á Basel IIkröfum og öðrum reglum sem ákvarðaðar eru af Seðlabanka
Íslands og Fjármálaeftirlitinu.

12

Að auki starfar bankinn í samræmi við leiðbeinandi tilmæli
Nasdaq OMX Iceland fyrir skráð fyrirtæki þar sem Íslandsbanki
er útgefandi sérvarinna skuldabréfa sem tekin eru til viðskipta
á skipulegum verðbréfamarkaði.
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3  EIGINFJÁRSTÝRING
Í kjölfar fjármálakreppunnar hefur verið lögð mikil áhersla á að auka viðnám fjármálastofnana á alþjóðavísu
í formi aukinna eiginfjár- og lausafjárkrafna. Þessar hertu kröfur koma einkum fram í endurskoðun á
Basel-regluverkinu með innleiðingu Basel III.
Íslandsbanki er vel í stakk búinn til að mæta auknum eiginfjárkröfum. Ein helsta áskorun bankans á næstu
árum verður að tryggja heilbrigt jafnvægi á milli arðsemi og eigin fjár.
Stjórn Íslandsbanka hefur sett markmið um að eigið fé verði að lágmarki 18%. Ólíkt lögbundnu 8%
lágmarki getur eiginfjármarkmið bankans breyst eftir því sem breytingar verða á áhættusniði bankans,
viðskiptastefnu hans og í ytra umhverfi.
Núverandi eiginfjármarkmið er sett með hliðsjón af þeirri óvissu sem ríkir um innleiðingu Basel IIIreglnanna hér á landi og annarra óvissuþátta í rekstrarumhverfi bankans. Eiginfjármarkmiðið er hærra
en niðurstöður innra mats bankans á eiginfjárþörf að teknu tilliti til athugasemda Fjármálaeftirlitsins í
gegnum könnunar- og matsferli (SREP) síðasta árs.
Í lok árs 2012 nam eiginfjárhlutfall bankans 25,5% en það er mun hærra en bæði innri markmið bankans
og kröfur eftirlitsaðila gera ráð fyrir.

SKILGREINING Á EIGIN FÉ
Bönkum er gert að halda eigin fé til að verja hagsmuni innstæðueigenda og annarra skuldunauta gegn
óvæntu tapi eða sveiflum í afkomu auk þess sem eiginfjárstaða banka þarf að stuðla að stöðugleika fjár
málakerfisins í heild.
Þeir þættir sem leyfilegt er að telja til eigin fjár eru skilgreindir í lögum og frekari útfærslu má finna í reglum
og reglugerðum. Íslensk lög um fjármálafyrirtæki, sem eru að hluta byggð á Basel-regluverkinu, skilgreina
bæði tegund eiginfjár og takmarkanir á samsetningu þess með tilliti til vægis einstakra eiginfjárþátta.
Heildareiginfjárgrunni er skipt í þrennt eins og sjá má á mynd 3.1.

Eiginfjárþáttur Skilgreining

A

B

C
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Notkun hjá
Íslandsbanka

Innborgað hlutafé, innborgað stofnfé, varasjóðir, yfirverðsreikningur hlutafjár, yfirverðsreikningur stofnfjár, endurmatsreikningur samkvæmt verðbólgureikningsskilum og
óráðstafað eigið fé en að frádregnu bókfærðu virði eigin
hlutabréfa eða stofnfjárbréfa, viðskiptavild, reiknaðri
skattinneign og öðrum óefnislegum eignum, svo og tapi og
samþykktri arðsúthlutun.

Eiginfjárþáttur A skal að lágmarki
vera helmingur eiginfjárgrunns.

Stærstur hluti
eiginfjárgrunns
Íslandsbanka fellur
undir þennan þátt.

Til eiginfjárþáttar A er heimilt að telja blendingsbréf
(e. hybrid capital) að uppfylltum tilteknum skilyrðum
varðandi m.a. gjalddaga, endurgreiðslu, umbreytingu í
hlutafé og vexti en nánar er kveðið á um þessi skilyrði í
reglum1.

Samtala blendingsbréfa má að
hámarki nema 10% af eiginfjárþætti A.

Enginn hluti af
eiginfjárgrunni
Íslandsbanka fellur
undir þennan þátt.

Til eiginfjárþáttar B teljast telst vera víkjandi lán sem
fjármálafyrirtæki taka gegn útgáfu sérstakrar skulda
viðurkenningar þar sem skýrt er kveðið á um að endurgreiðslutími lánsins sé eigi skemmri en fimm ár og að við
gjaldþrot hlutaðeigandi fjármálafyrirtækis eða slit þess
fáist það endurgreitt á eftir öllum öðrum kröfum á hendur
fjármálafyrirtækinu en endurgreiðslu hlutafjár eða stofnfjár.

Eiginfjárþáttur B má hæst nema
50% af eiginfjárþætti A.

Eiginfjárþáttur B
hjá Íslandsbanka
samanstendur af
10 ára víkjandi láni
í evrum að upphæð
23,5 milljarðar
króna.

Til eiginfjárþáttar C teljast víkjandi lán til skamms tíma þar
sem skýrt er kveðið á um að endurgreiðslutími lánsins sé
eigi skemmri en tvö ár og að við gjaldþrot hlutaðeigandi
fjármálafyrirtækis eða slit þess fáist það endurgreitt á eftir
öllum öðrum kröfum á hendur fjármálafyrirtækinu en endurgreiðslu hlutafjár eða stofnfjár.

Eiginfjárþáttur C má hæst nema
50% af eiginfjárþætti A. Jafnframt má eiginfjárþáttur C hæst
nema 4,8% af reiknuðum
áhættugrunni vegna markaðs
áhættu liða í veltubók og
gengisáhættu.

Enginn hluti af
eiginfjárgrunni
Íslandsbanka fellur
undir þennan þátt.

Mynd 3.1. Leyfilegir eiginfjárþættir.
1

Takmarkanir

Reglur um viðbótareiginfjárliði fyrir fjármálafyrirtæki (1250/2012).
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Eiginfjárþáttur A

31.12.2012

31.12.2011

Innborgað hlutafé

10.000

10.000

Yfirverðsreikningur

55.000

55.000

2.834

2.661

78.551

55.133

1.275

909

Skatteign

( 864 )

( 2.629 )

Óefnislegar eignir

( 261 )

( 544 )

Aðrir frádráttarliðir

( 322 )

-

146.214

120.530

23.450

21.937

Aðrir varasjóðir
Uppsafnaður hagnaður
Hlutdeild minnihluta

Eiginfjárþáttur A samtals

Eiginfjárþáttur B
Víkjandi lán
Aðrir frádráttarliðir
Eiginfjárgrunnur

( 322 )

-

169.342

142.467

Mynd 3.2. Sundurliðun á eiginfjárgrunni í árslok 2012 og 2011 (m.kr.).

3.1 STEFNA, SKIPULAG OG ÁBYRGÐ
Líkt og kveðið er á um í annarri stoð Basel II-reglanna hefur
Íslandsbanki vel skilgreint ferli til að meta áhættuþætti í
rekstrinum og tryggja að eigið fé bankans nægi til að mæta
þessum áhættuþáttum, að teknu tilliti til áætlana um vöxt og
breytinga í rekstrarumhverfi bankans auk mögulegra áfalla
í rekstrinum eða rekstrarumhverfinu. Þessu ferli, innra mati
á eiginfjárþörf (ICAAP), er ætlað að tryggja að jafnvel við
álagsaðstæður sé eiginfjárgrunnur bankans yfir lögbundnu
lágmarki.
3.1.1 LÁGMARKSEIGINFÉ UNDIR 1. STOÐ
Eins og segir í 1. kafla fjallar 1. stoð Basel II-reglnanna um
lágmarkseiginfjárkröfur vegna útlánaáhættu, markaðsáhættu
og rekstraráhættu. Eiginfjárhlutfall banka, reiknað sem hlutfall
eiginfjárgrunns af áhættugrunni, má ekki vera lægra en 8%.
Þetta er eina eiginfjárlágmarkið sem kveðið er beint á um í
íslenskum lögum.
Lögin segja þó einnig að stjórn fjármálafyrirtækis og
framkvæmdastjóri (bankastjóri) skuli reglulega meta
eiginfjárþörf fyrirtækisins að teknu tilliti til áhættuþátta í
rekstrinum. Niðurstaða slíks mats, sem getur ekki verið lægri en
8% lögbundið lágmark, skuli endurspegla eiginfjárþörf bankans
sem hlutfall af áhættugrunni. Þessum mikilvæga þætti Basel IIreglnanna, 2. stoð, er lýst frekar í kafla 3.2.
ÁHÆTTUGRUNNUR
Fyrir sérhvern áhættuþátt sem fjallað er um undir 1. stoð,
útlánaáhættu, markaðsáhættu og rekstraráhættu, er bönkum
gefinn möguleiki á að velja á milli ólíkra aðferða til að reikna
eiginfjárþörf og þar með áhættugrunn.
Útlánaáhætta
Íslandsbanki notar staðalaðferð við útreikning á áhættugrunni
vegna útlánaáhættu undir 1. stoð. Áhættugrunnurinn er

fenginn með því að vega eignir bankans með áhættuvog á
bilinu 0-150%, en áhættuvogin er byggð á mati á greiðsluhæfi
mótaðila, undirliggjandi tryggingum og tegund og tímalengd
samninga.
Markaðsáhætta
Íslandsbanki notar einnig staðalaðferð við að reikna
áhættugrunn vegna markaðsáhættu. Áhættugrunnur vegna
skuldabréfa og hlutabréfa er reiknaður með því að margfalda
eiginfjárþörf vegna þessara bréfa með 12,5. Áhættugrunnur
vegna gjaldeyrisáhættu er reiknaður sem stærri summan af
öllum gnóttstöðum eða skortstöðum í hverri mynt.
Rekstraráhætta
Samkvæmt grundvallaraðferð er eiginfjárkrafa vegna
rekstraráhættu jöfn 15% af viðeigandi mælikvarða, þ.e. þriggja
ára meðaltali samtölu hreinna vaxtatekna og annarra tekna.
Heildaráhættugrunnur er fenginn með því að margfalda
eiginfjárþörf vegna markaðsáhættu og rekstraráhættu
með 12,5 og bæta niðurstöðunni við áhættu
grunn vegna
útlánaáhættu.
Mynd 3.3 sýnir lágmarkseiginfjárþörf skv. 1. stoð og samsvar
andi áhættugrunn og eiginfjárhlutfall í lok árs 2012 og 2011.
Mynd 3.4 sýnir helstu breytingar í áhættugrunni Íslandsbanka
2012. Helstu breytingarnar eru vegna stækkunar lánasafns
og hærri áhættuvogar í tengslum við breytingar á túlkun
FME á reglum um áhættuvog lána með veði í húsnæði.
Breytingarnar tóku gildi á öðrum ársfjórðungi. Aðrar
breytingar sem leiða til hækkunar á áhættugrunni tengjast
aukningu á gjaldeyrisójöfnuði vegna endurskipulagningar
og endurflokkunar lána í erlendri mynt og aukinna umsvifa
markaðsviðskipta. Á móti kemur lækkun áhættugrunns vegna
færri vanskilalána, lækkunar fastafjármuna og eignarhluta í
sölumeðferð.
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3.1.2 VIÐBÓT VIÐ LÁGMARKSEIGINFJÁRÞÖRF
UNDIR 2. STOÐ

lágmark. Samtala reiknaðrar eiginfjárkröfu undir 1. og
2. stoð myndar grunn
eiginfjárþörf bankans og miðar
eiginfjárstýring innan Íslandsbanka að því að tryggja að
eiginfjárstaða bankans fari ekki undir þessa grunnþörf.

Eiginfjárkröfur undir 1. stoð gera ráð fyrir að fjármála
fyrirtæki geti mætt óvissuþáttum sem tengjast almennum
rekstri fjármálafyritækja. Til viðbótar við þá lágmarksþörf
er gert ráð fyrir að undir 2. stoð sé tekið tillit til atriða sem
einkenna einstök fjármálafyrirtæki, annaðhvort vegna
vanmats á útlánaáhættu, markaðsáhættu og rekstraráhættu
undir 1. stoð eða vegna annarra áhættuþátta sem ekki er
fjallað um undir 1. stoð.

3.1.3 AUKIÐ EIGIÐ FÉ VEGNA ÁLAGSÞÁTTA
Grunneiginfjárþörf bankans er metin miðað við „hefð
bundnar markaðsaðstæður“. Bankinn þarf þó að hafa yfir
að ráða nægu eigin fé til að geta mætt óvæntum áföllum og
til að styðja við áætlaðan vöxt og viðskiptastefnu.

Hjá Íslandsbanka eru það einkum samþjöppunaráhætta,
hlutabréfaáhætta og vaxtaáhætta í fjárfestingarbók sem
leiða af sér aukna eiginfjárþörf undir 2. stoð.

Viðskiptaáætlun Íslandsbanka byggist á stefnumótunar
vinnu með aðkomu allra eininga bankans. Greiningardeild
bankans leggur fram grunnspá um þróun helstu hagstærða
sem notuð er til grundvallar fyrir áætlun og markmiða
setningu einstakra viðskiptaeininga. Áætlanir og markmið

Viðbótareiginfjárþörf undir 2. stoð er sett fram sem
hlutfall af áhættugrunni til viðbótar við lögbundið 8%

31.12.2012
Íslandsbanki’s Capital Requirements and RWA

Eiginfjárþörf
undir stoð 1

Áhættu
grunnur

Eiginfjárþörf
undir stoð 1

Áhættu
grunnur

43.963

549.535

42.584

532.301

Útlánaáhætta
Ríki eða Seðlabankar

39

488

105

1.314

Sveitarfélög

99

1.244

91

1.143

Opinberar stofnanir og félög ekki í
samkeppnisrekstri

170

2.126

194

2.423

Fjármálastofnanir

978

12.228

687

8.589

Fyrirtæki

20.367

254.582

17.401

217.513

Einstaklingar

11.490

143.622

9.614

120.177

Tryggt með veði í fasteign

2.248

28.100

2.249

28.117

Vanskil

3.597

44.963

6.330

79.123

31

387

-

-

3.843

48.038

4.387

54.840

Hlutir á gangvirði, eign í hlutdeildarfélögum og
eignahlutir í sölumeðferð

1.101

13.758

1.525

19.061

Markaðsáhætta

2.715

33.940

1.336

16.695

Skuldabréf

281

3.512

61

757

Hlutabréf

200

2.494

91

1.138

Gjaldmiðlar

2.235

27.934

1.184

14.800

Rekstraráhætta

6.497

81.214

6.434

80.423

53.175

664.689

50.354

629.419

Sjóður um sameiginlega fjárfestingu
Fasteignir, búnaður og fastafjármunir til sölu,
aðrar eignir

Samtals
Eiginfjárþáttur A

146.214

120.530

Eiginfjárgrunnur

169.342

142.467

Hlutfall eiginfjárþáttar A

22,0%

19,1%

Eiginfjárhlutfall

25,5%

22,6%

Mynd 3.3. Lágmarkseiginfjárþörf og áhættugrunnur í lok árs 2012 og 2011 (m.kr.).

16

31.12.2011

ÍSLANDSBANKI | ÁHÆTTUSKÝRSLA 2012

690

Ma. kr.
Hækkun
680

Lækkun
Áhættugrunnur

670

660

650

640

630

620

0
2011

Gjaldeyrisójöfnuður

Veltubókarstöður

Breyting á
lánasafni

Fjármálafyrirtæki

Annað

Vanskil

Aðrar eignir

2012

Mynd 3.4. Helstu breytingar á áhættugrunni (ma. kr.).  

einstakra deilda mynda síðan viðskiptaáætlun fyrir
bankann í heild. Viðskiptaáætlunin er samþykkt af stjórn
og er grunnurinn fyrir álagspróf bankans.

fjármálafyrirtækja skuli eftirlitsaðili útskýra fyrir
viðkomandi banka hvaða þættir það eru í rekstrinum sem
kalla á aukna eiginfjárþörf og hvaða úrbóta sé þörf.

Álagspróf bankans fela í sér mat á frávikum í þróun
einstakra áhættuþátta og hvernig slík frávik hafa áhrif á
rekstur bankans og afkomu. Álagsprófin byggja bæði á
tölfræðilegum niðurstöðum áhættumatslíkana bankans og
mati sérfræðinga. Niðurstöðurnar eru síðan notaðar sem
grunnur fyrir áætlun um þróun eigin fjár og mögulegar
arðgreiðslur. Ef niðurstöður álagsprófanna eru ekki
í samræmi við áhættuvilja eins og hann hefur verið
samþykktur af stjórn er gripið til viðeigandi aðgerða.

Innramatsferlið (ICAAP) og könnunar- og matsferliið
(SREP) eru enn í mótun hjá íslenskum bönkum og
Fjármálaeftirlitinu. Eftir því sem ferlið þroskast og verður
stöðugra má búast við aukinni tölulegri upplýsingagjöf
um niðurstöður þess. Niðurstöður síðasta könnunar- og
matsferlis voru kynntar fyrir stjórnendum Íslandsbanka í
nóvember 2012. Niðurstöðurnar staðfesta að eiginfjárstaða
bankans er vel umfram bæði innri og ytri kröfur.

Innramat bankans á eiginfjárþörf (ICAAP) samanstendur
af mati á lágmarkseiginfjárþörf undir stoð 1. stoð og 2.
stoð að teknu tilliti til áhrifa álagsprófa. Innramatið leggur
grunn að eiginfjármarkmiði bankans.

3.3 EIGINFJÁRMARKMIÐ OG ÁÆTLANAGERÐ

3.2 KÖNNUNAR- OG MATSFERLI
Könnunar- og matsferli eftirlitsaðila (SREP) er kjarninn í
annarri stoð Basel II-reglnanna. Í könnunar- og matsferlinu
leggur Fjármálaeftirlitið mat á hvort bankinn hefur yfir
að ráða nægilega öflugu eftirlitskerfi til að stýra þeirri
áhættu sem í rekstrinum felst og hvort eiginfjárstaða
bankans er í samræmi við áhættusnið og viðskiptastefnu.
Yfirferð á innramatsskýrslu (ICAAP) bankans er hluti af
könnunar- og matsferlinu en það getur einnig falið í sér
vettvangskannanir og aðrar úttektir á einstökum þáttum í
rekstri bankans.
Samkvæmt Basel II-reglunum krefja eftirlitsaðilar banka
almennt um að halda eigin fé umfram lágmarkskröfurnar
undir 1. stoð til að mæta samspili þátta sem gætu haft áhrif
á eiginfjárstöðu bankans. Þessu umframeiginfé er ætlað að
tryggja að eiginfjárhlutfall bankans fari aldrei undir 8%
lögbundið lágmark.
Í Basel-reglunum er lögð áhersla á að ef eftirlitsaðili gerir
kröfu um að bankar haldi eigin fé umfram lögbundið
lágmark skuli þeir þættir sem leiða til slíkrar viðbótarkröfu
verða birtir opinberlega. Í reglunum er einnig fjallað
um að séu gerðar ríkari eiginfjárkröfur til einstakra

Líkt og kveðið er á um í Basel II-reglunum hefur stjórn
Íslandsbanka sett markmið um lágmarkseiginfjárhlutfall
fyrir bankann. Núverandi lágmark er 18% af áhættugrunni
og byggist á innra mati bankans á eiginfjárþörf að teknu
tilliti til ábendinga Fjármálaeftirlitsins í gegnum könnunarog matsferli síðasta árs. Eiginfjármarkmiðinu er ætlað
að styðja við viðskiptaáætlun bankans að teknu tilliti til
þeirrar óvissu sem ríkir um innleiðingu Basel III-reglnanna
hér á landi og annarra óvissuþátta í rekstrarumhverfi
bankans. Ólíkt lögbundinni 8% eiginfjárkröfu má búast
við að eiginfjármarkmið bankans taki breytingum eftir
því sem rekstur bankans og ytra umhverfi breytast. Fari
eiginfjárhlutfall bankans undir eiginfjármarkmið kallar
það ekki sjálfkrafa á inngrip eftirlitsaðila en slík lækkun
á eiginfjárhlutfalli getur hins vegar leitt til takmarkana á
arðgreiðslum eða afkomutengdum greiðslum til starfs
manna.

3.4 ÚTDEILING EIGIN FJÁR
Útdeiling eigin fjár, til viðskiptaeininga og niður á einstakar
fjármálaafurðir, er lykilþáttur í eiginfjárstýringu bankans,
verðlagningu og afkomumælingum. Eigin fé er deilt niður á
viðskiptaeiningar, útibú eða deildir, byggt á mati bankans
á þeirri áhættu sem felst í rekstri viðkomandi einingar.
Arðsemi hverrar einingar er reiknuð sem hagnaður
á úthlutað eigið fé og myndar þannig áhættuveginn
afkomumælikvarða.
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Mynd 3.5. Eiginfjárþörf, eiginfjármarkmið og eiginfjárgrunnur (skýringamynd, ekki raunhlutföll).
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1. stoð

8%
lögbundið
lágmark

Lágmarksviðbót undir
2. stoð

1.  og 2.
stoð

Lágmarkseiginfjárþörf
fyrir núverandi starfsemi
bankans

Álagspróf
og áætlaður
vöxtur

Innra mat á
eiginfjárþörf

Núverandi eiginfjárþörf
til að mæta
álagsaðstæðum og
áætlunum um vöxt

Viðbót
vegna
annarra ytri
þátta

Eiginfjármarkmið

Lágmarkseiginfjármarkmið ákvarðað af
stjórn

Umfram
eiginfé

Eiginfjárgrunnur

Eiginfjárgrunnur

Hafi stjórn eða framkvæmdastjórn ástæðu til að ætla að eiginfjárgrunnur sé undir lögbundnu lágmarki ber þeim samkvæmt lögum að
tilkynna það tafarlaust til Fjármálaeftirlitsins.

Mat á lágmarkseiginfjárþörf fyrir núverandi starfsemi felur í sér mat á viðbótareiginfjárþörf vegna áhættuþátta sem ekki er tekið tillit
til eða eru vanmetnir eru undir 1. stoð. Eiginfjárstýring bankans miðar að því að tryggja að eiginfjárhlutfall hans fari ekki undir þessa
lágmarkskröfu.

Til að tryggja að eiginfjárhlutfall bankans sé ávallt yfir lágmarkseiginfjárþörf samkvæmt 1. og 2. stoð er eiginfjárþörf bankans metin
með hliðsjón af áætlunum um vöxt og við álagsaðstæður. Fari eiginfjárhlutfallið undir niðurstöður þessa innra mats ákveða stjórnendur
til hvaða ráðstafana skuli grípa til að koma eiginfjárstöðunni í ásættanlegt horf á ný.

Stjórn setur markmið um lágmarkseiginfjárhlutfall bankans sem birt er opinberlega. Innra mat bankans á eiginfjárþörf myndar
grunninn að því markmiði en einnig er þar tekið tillit til ytri þátta svo sem óvissu í regluumhverfi og niðurstöðu úr síðasta könnunarog matsferli FME (SREP). Ef eiginfjárgrunnur bankans fer niður fyrir lágmarksmarkmið stjórnar ákveða stjórnendur hvort um sé að
ræða tímabundið frávik sem ekki kallar á sérstakar aðgerðir eða hvort grípa skuli til sérstakra ráðstafana til að bæta eiginfjárstöðuna.

Eigið fé umfram lágmarksmarkmið stjórnar er hægt að greiða út til hluthafa í formi arðs, nota í uppkaup á eigin bréfum eða fyrir
aðrar fjárfestingar sem eru ekki hluti af núverandi rekstri eða áætlunum. Ákvörðun um slíka ráðstöfun er byggð á mati bankans á
eiginfjárþörf  hverju sinni með hliðsjón af lausafjárstöðu og að teknu tilliti til annarra innri eða lögbundinna takmarkana.

Viðbrögð stjórnenda:
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3.5 NÝJAR EIGINFJÁRREGLUR – BASEL III

3.5.2 HÆKKAÐAR ÁHÆTTUVOGIR

Alþjóðagreiðslubankinn (e. BIS) þróar reglur fyrir alþjóðlega
bankastarfsemi og Basel-nefndin um bankaeftirlit (e. Basel
Committee on Banking Supervision) er samráðsstofnun
innan vébanda Alþjóðagreiðslubankans. Endurskoðun
á stöðlum Basel-nefndarinnar, Basel III, miðar að því
að styrkja eiginfjár- og lausafjárreglur á alþjóðavísu
með það að markmiði að byggja upp viðnámsþrótt
fjármálakerfisins. Í desember 2010 birti Basel-nefndin
um bankaeftirlit fyrstu útgáfu af Basel III-reglunum og
endurbætt útgáfa var birt í júní 2011. Hinn 20. júlí 2012
birti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins drög að nýrri
tilskipun (CRD IV) og reglugerð (CRR IV) um útfærslu
á Basel III-reglunum, sem er ætlað að koma í stað fyrri
eiginfjártilskipana (CRD 2006/48 og 2006/49), með það að
markmiði að styrkja regluverk fjármálakerfisins. Áætlun
um alþjóðlega innleiðingu Evróputilskipunarinnar og nýju
Basel III-reglnanna nær til loka árs 2018. Atvinnuvega- og

Basel-nefndin telur eiginfjárþörf fjármálafyrirtækja
vanmetna í Basel II-reglunum. Endurskoðuðum reglum er
ætlað að ná betur utan um raunverulega áhættu í rekstri
fjármálafyrirtækja, sér í lagi í tengslum við innramatsaðferð
(IRB) og fyrir afleiður.

Capital allocation

Fjárstýring
15%

Fyrirtækjasvið
32%

1%

Markaðir
1%

Viðskiptabanki
49%

Mynd 3.6. Hlutfallsleg útdeiling eiginfjár á viðskiptaeiningar.

nýsköpunarráðuneytið hefur sett á laggirnar nefnd um
innleiðingu tilskipunarinnar hér á landi en ekki hefur verið
birt tímaáætlun þar að lútandi.
Helstu breytingar sem lagðar eru til með Basel IIIreglunum lúta að strangari kröfum um eiginfjárhlutföll
og samsetningu eigin fjár, takmarkanir á skuldsetningu
og innleiðingu á samræmdum alþjóðlegum kröfum um
lausafjárhlutföll. Reglunum er einnig ætlað að auka
samræmi milli landa með því að draga úr valkvæðum og
sértækum ákvæðum. Hér á eftir fer samantekt á helstu
tillögum og áhrifum þeirra á Íslandsbanka.
3.5.1 SKILGREINING Á EIGIN FÉ
Kröfur um gæði eigin fjár eru auknar sem og hlutfall
eiginfjárþáttar A. Víkjandi lán sem telja til eiginfjárþáttar A
og B þurfa að uppfylla strangari skilyrði og eiginfjárþáttur
C heyrir sögunni til.
Eiginfjárgrunnur Íslandsbanka er að langstærstum hluta
samsettur úr hreinu eigin fé. Fyrirhugaðar breytingar á
mögulegri samsetningu eiginfjárgrunns hafa því ekki áhrif
á eiginfjárhlutföll bankans.

2

Fyrir afleiður er eiginfjárþörf fyrir útlánaáhættu byggð
á staðalaðferð. Með Basel III kemur hins vegar viðbót
vegna áhrifa gangvirðisbreytinga á vænta mótaðilaáhættu.
Seinni þátturinn kallast leiðrétting á útlánavirði (e. credit
value adjustments (CVA)). Leiðrétting á útlánavirði
afleiðusamninga hefur lítil áhrif á eiginfjárþörf bankans
þar sem lánareglur hans gera kröfur um háa tryggingaþekju
nema um sé að ræða mótaðila með hátt lánshæfismat.
3.5.3 SKULDSETNINGARHLUTFALL

Annað
2%

Eignastýring
VÍB

Íslandsbanki byggir eiginfjárútreikninga sína á staðalaðferð
og því hafa breyttar reglur varðandi innramatsútreikninga
ekki áhrif á eiginfjárhlutföll bankans.

Til viðbótar áhættuvegnum eiginfjárkröfum fela Basel
III-reglurnar í sér takmörkun á heildar
skuld
setn
ingu fjármálafyrirtækja með innleiðingu á skuld
setn
ingarhlutfalli (e. leverage ratio). Skuldsetningarhlutfallið er
reiknað sem hlutfallið á milli eiginfjárþáttar A og heildar
áhættuskuldbindingar. Endanleg viðmið fyrir skuldsetn
ingarhlutfallið hafa ekki verið ákveðin en í nú
verandi
drögum að innleiðingu er gert ráð fyrir að hlutfallið sé ekki
lægra en 3%.
Skuldsetningarhlutfallið er almennt ekki takmarkandi fyrir
banka sem byggja eiginfjárútreikninga sína á staðalaðferð.
Eins og mynd 3.7 sýnir er skuldsetningarhlutfall
Íslandsbanka langt yfir þeim 3% sem miðað hefur verið við
í tengslum við innleiðingu Basel III-reglnanna.
3.5.4 ÁLAGSJÖFNUN EIGIN FJÁR
Það er mat Basel-nefndarinnar að bankar skuli almennt hafa
yfir að ráða eigin fé umfram lögbundið lágmark. Með því
sé tryggt að jafnvel við álagsaðstæður fari eiginfjárhlutföll
ekki undir lögbundið lágmark. Við slíkar aðstæður sé
bönkum heimilt að ganga á þetta umframeiginfé en þá séu
jafnframt settar takmarkanir á arðgreiðslur, kaup á eigin
bréfum, afkomutendar launagreiðslur eða aðra útdeilingu
á hagnaði. Í Basel III-reglunum er gert ráð fyrir að eigið
fé til að mæta álagsaðstæðum nemi 2,5% af áhættugrunni
og er þessi „varasjóður“ kallaður „álagsjöfnun“ (e. capital
conservation buffer).

2012

2011

Eiginfjárþáttur A

146.214

120.530

Heildaráhættuskuldbindingar

894.813

851.655

Áhættugrunnur

664.689

629.419

Heildareignir

823.374

795.915

Skuldsetningarhlutfall

16,3%

14,2%

Áhættugr./ Eiginfjárþ. A

80,7%

79,1%

Mynd 3.7 Skuldsetningarhlutfall og áhættugrunnur sem hlutfall af
heildareignum (m.kr.).

  www.bis.org/bcbs/basel3.html.
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Mynd 3.8 Breytingar á eiginfjárkröfum í tengslum við Basel III.

Þær kröfur sem settar eru fram í Basel III varðandi eigið fé
til að mæta álagsaðstæðum eru sambærilegar við það sem
bankinn gerir í sínu innra mati á eiginfjárþörf og nú þegar
er tekið tillit til í eiginfjármarkmiði bankans.
3.5.5 HAGSVEIFLUJÖFNUN EIGIN FJÁR
Niðursveifla í kjölfar óhóflegs útlánavaxtar getur leitt
til mikilla útlánatapa í fjármálageiranum sem getur
magnað niðursveifluna í hagkerfinu enn frekar. Til að
koma í veg fyrir slík bóluáhrif leggur Basel-nefndin til
„hagsveiflujöfnun“ (e. countercyclical buffer) í formi
eiginfjárkröfu sem ákveðin er af stjórnvöldum hverju sinni.
Útfærsla á þessum þætti Basel III-reglnanna er enn fremur
óskýr enda flókið að byggja upp áreiðanlegar mælingar á
undirliggjandi áhættu í kerfinu. Áhrif hagsveiflujöfnunar
á eiginfjárþörf Íslandsbanka, og íslenskra banka almennt,
er óljós en núverandi eiginfjármarkmið bankans tekur
mið af þeirri óvissu og mögulegri hækkun eiginfjárkrafna
í tengslum við innleiðingu Basel III-reglanna á næstu
misserum.

3.5.6 KERFISLEGA MIKILVÆGAR FJÁRMÁLA
STOFNANIR
Til viðbótar við auknar kröfur Basel III, þurfa kerfislega
mikilvægar fjármálastofnanir að hafa meira rými til
að taka á sig tap vegna þeirrar auknu áhættu sem þær
leggja á fjármálakerfið. Þetta rými skal samanstanda
af kjarnaeiginfé og vera á bilinu 1%-2,5%, eftir því
hversu kerfislega mikilvæg stofnunin er. Fyrir þær
fjármálastofnanir sem fela í sér mesta áhættu fyrir kerfið
getur viðbótareiginfjárkrafan numið allt að 3,5%.
Nú þegar er tekið tillit til mögulegrar aukningar í
eiginfjárkröfu vegna Basel III í lágmarkseiginfjármarkmiði
bankans.

3.6 AÐRAR BREYTINGAR Á LÖGUM OG REGLUM
Í desember 2012 voru íslenskar reglur um viðbótareigin
fjárliði endurskoðaðar. Reglurnar takmarka notkun blend
ingsbréfa sem hluta af eiginfjárgrunni A. Mynd 3.9 sýnir
hversu mikill hluti af eiginfjárþætti A blendingsbréf mega
vera samkvæmt fyrri reglum, Basel III og samkvæmt
endurskoðun á íslensku reglunum.
Eiginfjárgrunnur Íslandsbanka inniheldur ekki blendings
bréf. Þar sem íslensku reglurnar eru strangari en Basel IIIreglurnar geta þær haft neikvæð áhrif á samkeppnisstöðu
íslenskra fjármálafyrirtækja gagnvart erlendum. Nýju
reglurnar gætu einnig takmarkað aðgengi íslenskra banka
að erlendri fjármögnun.

Eiginfjárþáttur A
10%
25%

33%

Blendingsbréf
Blendingsbréf án innlausnarhvata
Breytilegt viðlagabréf
Blendingsbréf með innlausnarhvata
Kjarnaeiginfé

Fyrri reglur

Mynd 3.9. Breyting á reglum um viðbótareiginfjárliði.
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4  ÚTLÁNAÁHÆTTA
Bankinn tekur útlánaáhættu þegar hann veitir lán, ábyrgðir og aðrar lánafyrirgreiðslur í daglegum rekstri
sínum. Útlánaáhætta er helsti áhættuþátturinn í rekstri bankans og er hluti af kjarnastarfsemi hans.
Bankinn hefur markað sér stefnu og mótað verklagsreglur til stýringar á útlánaáhættu. Markmiðið með
stýringunni er að ná ásættanlegu jafnvægi milli áhættu og arðsemi og lágmarka möguleg neikvæð áhrif
útlánaáhættu á fjárhagslega afkomu bankans.
Í lok árs 2012 námu áhættuskuldbindingar vegna útlánaáhættu 786 milljörðum króna samanborið við 744
milljarða króna í lok árs 2011 sem er aukning um 6%.
Gæði lánasafnsins jukust á árinu 2012 sem má að stórum hluta rekja til fleiri viðskiptavina sem lokið
hafa fjárhagslegri endurskipulagningu og standa nú betur fjárhagslega. LPA-hlutfallið1 lækkaði um
næstum helming og lán í yfir 90 daga vanskilum minnkuðu einnig verulega. Eftir endurskipulagningu
hafa sárafáir viðskiptavinir þurft á meiri hjálp að halda sem gefur til kynna að framkvæmd og úrvinnsla
endurskipulagningar hafi verið gagnger og vel undirbúin.
Endurútreikningur gengisbundinna lána er kominn vel af stað og mun klárast á árinu 2013. Vel hefur
orðið ágengt við að draga úr umfangi lána í erlendri mynt til viðskiptavina með greiðsluflæði í íslenskum
krónum. Nýjum húsnæðislánum fjölgaði talsvert á árinu og voru þau nánast öll óverðtryggð.
Á undanförnum árum hefur fjárhagsleg staða heimila og fyrirtækja verið áhyggjuefni vegna vaxandi
skulda eftir hrunið 2008. Þetta hefur endurspeglast í áhættuskýrslum síðustu ára. Eftir því sem
endurskipulagningu lánasafnsins vindur fram verður hins vegar sífellt áhugaverðara að skilja betur
gæði þess hluta safnsins sem er í skilum. Í þessum kafla verður farið yfir matslíkön bankans og skiptingu
lánasafnsins í áhættuflokka sem er vísbending um gæði lánasafnsins. Að auki er dregin upp mynd af
lánasafninu eftir fjölda daga í vanskilum til að fá yfirsýn yfir það hvernig viðskiptavinum gengur að efna
skuldbindingar sínar.

SKILGREINING ÚTLÁNAÁHÆTTU
Útlánaáhætta er skilgreind sem áhættan á tapi fyrir bankann ef viðskiptavinur eða mótaðili í
fjármálagerningi stendur ekki við samningsbundnar skuldbindingar sínar. Í þessu felst meðal
annars hættan á að viðskiptavinur komist í greiðsluþrot eða að endurheimtur verði minni en
vænst var.
Samþjöppunaráhætta skapast þegar sameiginlegir áhættuþættir einkenna marga viðskiptavini
bankans, svo sem atvinnugrein, efnahagsumhverfi, landfræðileg staðsetning, gerð fjármála
gerninga eða innbyrðis tengsl mótaðila. Stórar áhættuskuldbindingar til einstakra aðila eða hóps
tengdra viðskiptamanna þar sem greiðsluþrot eins eykur verulega líkur á greiðsluþroti annarra
aðila í hópnum eru meðhöndlaðar sem samþjöppunaráhætta.

4.1 STEFNA, SKIPULAG OG ÁBYRGÐ
Stefna Íslandsbanka er að vera með hóflega útlánaáhættu.
Markmið bankans er að yfir lengri tíma séu árleg útlánatöp
að jafnaði innan við 0,9% af lánasafninu. Áhættuviljinn
endurspeglast í samsetningu áhættumarka og er stýrt með
notkun líkana sem meta útlánaáhættu.
Bankinn stýrir útlánaáhættu með því að setja mörk sem
miðast við einstaka lántakendur, hópa lántakenda, lönd,
atvinnugreinar og vöruflokka.
Útlánaferli bankans byggist á nefndafyrirkomulagi.

1
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Sjá skilgreiningu í kafla 9.4. Lánasafnsskýrsla.

Áhættunefnd er ábyrg fyrir því að stýra og hafa eftirlit með
útlána- og mótaðilaáhættu. Hún setur lánareglur og stýrir
verklagi við lánaferli bankans. Áhættunefndin tilnefnir meðlimi
lánanefnda og úthlutar útlánaheimildum til undirnefnda sinna
og til einstakra starfsmanna. Áhættunefnd afgreiðir lánamál
í samræmi við útlánaheimildir sem settar eru af stjórn og er
ábyrg fyrir varúðarfærslum, virðisrýrnun og endanlegum
afskriftum. Áhættunefndin samþykkir áhættu
matslíkön
bankans og samþykkir formlega allar vörur og þjónustu sem
bankinn býður upp á.
Viðskiptaeiningarnar leggja fram útlánatillögur til lánanefnda
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þegar heildaráhættuskuldbinding viðskiptavinar að viðbættum
útlánum sem sótt er um er hærri en útlánaheimild einingar.
Tveir starfsmenn með útlánaheimild skulu koma að afgreiðslu
og staðfestingu hverrar lánveitingar og þarf hið minnsta
annar þeirra að hafa útlánaheimild sem rúmar fjárhæð
heildarlánveitingar til viðkomandi aðila. Allar ákvarðanir um
útlán eru skjalfestar og skráðar. Hverjum viðskiptavini eru sett
viðskiptamörk sem eru endurskoðuð að minnsta kosti árlega.
Lánaeftirlit ber ábyrgð á framkvæmd útlánaferla í samræmi við
stefnu bankans um útlánaáhættu og útlánareglur. Áhættueftirlit
framkvæmir úttektir á útlánaferlum og starfsháttum innan
bankans. Eignasafnsáhætta og líkanagerð ber ábyrgð á því að
mæla, hafa eftirlit með og gefa skýrslur um útlánaáhættu. Sjá
nánar um skipulag áhættustýringar og lánaeftirlits í kafla 2.

4.2 LÁNAFERLI
Í útlánareglum bankans eru settar fram almennar meginreglur
um útlán, ábyrgðir og aðrar vörur sem fela í sér útlánaáhættu
fyrir bankann. Allar ákvarðanir um útlán eru byggðar á mati
á greiðslugetu viðskiptavina. Traust og trúnaður milli bankans
og viðskiptamanns eru forsenda lánveitingar. Góðar tryggingar
einar og sér réttlæta ekki lánveitingu til viðskiptavina með
ófullnægjandi greiðslugetu.
Til að draga úr áhættu krefst bankinn trygginga sem eru
viðeigandi hverju sinni, en það getur verið misjafnt eftir
tegundum lántaka og lánsforma. Í sumum tilfellum eru
tryggingar jafnvel taldar óþarfar. Mat á tryggingum miðar við
áætlað upplausnarvirði við greiðsluþrot þar sem venjulega
er ekki gripið til trygginga fyrr en lántaki á í verulegum
vandræðum með að endurgreiða lánið. Áhættunefnd skipar
tryggingaráð sem leggur fram leiðbeiningar um mat á
tryggingum og veðsettum eignum og skipar einnig kvótaráð til
þess að meta tryggingar sem eiga að vega á móti útlánaáhættu
í sjávarútvegi, þar með talið verðmæti aflaheimilda. Markmiðið
er að mat á tryggingum sé samræmt innan bankans.
Tekið er tillit til hugsanlegrar fylgni milli matsvirðis trygginga og
fjárhagslegrar stöðu viðskiptavinar. Liggi ekki fyrir samþykkt
viðmiðunarverð fyrir tiltekna tegund trygginga skal ekki taka
tillit til þeirra við fjárhagslegt mat á tryggingastöðu.

svokölluðu væntu tapi. Vegna fylgni milli einstakra lántaka
í lánasafninu getur raunverulegt árlegt útlánatap sveiflast
nokkuð miðað við langtímameðalgildið og eru frávikin
stundum umtalsverð. Fylgnin getur stafað af því að sömu
þjóðhagslegu þættir hafa áhrif en hún getur einnig komið
til af viðskiptatengslum milli einstakra lántaka. Til þess að
unnt sé að mæta slíku óvæntu tapi verður bankinn að hafa
yfir talsverðum varasjóði að ráða sem gerir honum kleift að
bregðast við sveiflum af þessu tagi. Ávöxtunarkröfu hluthafa
vegna varasjóðsins verður einnig að reikna inn í vaxtaálagið
sem viðskiptavinir greiða.
Til að tryggja að álagning bankans sé fullnægjandi og að hann
hafi yfir að ráða nægilegu fjármagni til að tryggja sjálfbærni
til lengri tíma verður bankinn að geta áætlað vænt og óvænt
útlánatap.
Vænt tap lántaka (e. expected loss, EL) ákvarðast af líkum á
að hann vanefni skuldbindingar sínar innan árs (e. probability
of default, PD), útlánastöðu við vanefnd (e. exposure at time
of default, EAD) og tapi að gefnum vanefndum (e. loss given
default, LGD):
EL = PD · LGD · EAD.
Hins vegar er óvænt útlánatap í lánasafni mjög háð fylgni milli
vanefnda lántaka í safninu. Til að meta það þarf annaðhvort að
áætla vanefndafylgni á grundvelli einfaldaðra forsendna, eins
og er til að mynda gert í Basel II-reglunum, eða beita tölulegri
hermun. Samkvæmt Basel II-reglunum ber bankanum, innan
ramma hins árlega innra mats bankans á eiginfjárþörf (e.
Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP), að
gera prófanir á því hvort þessar einfölduðu forsendur standist
og endurskoða mat sitt ef svo er ekki.
4.3.1 LÍKUR Á VANEFNDUM
Aðferðin sem bankinn notar við að meta líkur á vanefndum
(PD) lántaka fer eftir tegund viðskiptavinar. Mynd 4.1 sýnir
hvaða aðferðum er beitt við áhættumat á ólíkum hópum
viðskiptavina, fjölda viðskiptavina í viðkomandi hópi og
stærðarhlutfall þeirra innan lánasafnsins.

4.3 MÆLING OG EFTIRLIT

Bankinn notar eigin matslíkön til þess að meta líkur á vanefnd
um fyrirtækja og einstaklinga. Við mat á stórum fyrirtækjum er
tekið mið af síðustu reikningsskilum fyrirtækisins, eigindlegu
mati á stjórnun þess, markaðsstöðu og atvinnugrein þar sem
fyrirtækið starfar. Líkanið greinir lánþega í tíu áhættuflokka.
Níu áhættuflokkar eru fyrir viðskiptavini í skilum og sá tíundi
fyrir þá sem eru í vanefndum.

Til þess að eiga fyrir útlánatöpum verður bankinn að innheimta
vaxtaálag sem nemur að minnsta kosti langtímameðaltapi,

Bankinn styðst við tvenns konar tölfræðileg matslíkön fyrir
einstaklinga og lítil fyrirtæki. Annað líkanið miðast við

Helstu tegundir trygginga sem bankinn samþykkir eru atvinnuog íbúðarhúsnæði, fiskiskip með aflaheimildum, bifreiðar og
tæki, verðbréf og ábyrgðir.

Viðskiptavinir

Matsaðferð

Viðskiptavinir

Útlánaáhætta

(fjöldi)

(%)

Einstaklingar

Tölfræðilegt matslíkan

95,000

30

Lítil fyrirtæki

Tölfræðilegt matslíkan

9,000

8

Stór fyrirtæki

Tölfræðilegt og eigindlegt matslíkan

750

43

Sérhæft matslíkan

34

1

Ríki eða Seðlabankar

Erlend matsfyrirtæki

143

14

Erlendir bankar

Erlend matsfyrirtæki

49

4

Sveitarfélög

Mynd 4.1. Aðferðir notaðar til að meta líkur á vanefndum fyrir mismunandi viðskiptavini. Móðurfélag.

23

ÍSLANDSBANKI | ÁHÆTTUSKÝRSLA 2012

Áhættuflokkar

Áhættuhópar

Stór
fyrirtæki

Lítil
fyrirtæki

Einstakl.

(%)

(%)

(%)

1

0,3

2

0,4

3

0,8

4

1,3

0,5

0,5

Hófleg
áhætta

5

2,3

1,0

1,3

6

4,1

2,9

2,5

Aukin
áhætta

7

7,1

8,0

5,3

8

12,5

16,0

10,6

9

21,8

35,0

32,0

Lítil
áhætta

Mikil
áhætta

0,2

Mynd 4.2. Vörpun milli áhættuflokka og langtímavanefndalíkinda fyrir
mismunandi matslíkön. Móðurfélag.
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einstaklinga og hitt við lítil fyrirtæki þar sem heildaráhætta
bankans er innan við 150 milljónir króna. Líkönin eru
atferlislíkön og byggja á upplýsingum um greiðslusögu
viðskiptavina, stöðu skulda og innlána sem og lýðfræðilegum
breytum við að meta líkur á því að viðskiptavinur standi ekki
við skuldbindingar sínar á næstu 12 mánuðum.
Mynd 4.2 sýnir vörpun milli áhættuflokks og vanefndalíkinda
fyrir áhættulíkönin þrjú. Líkur á vanefndum svara til
meðalvanefndahlutfalls til lengri tíma, þar sem vanefndir
eru skilgreindar sem vanskil í meira en 90 daga eða sérstök
virðisrýrnun.
Myndir 4.3, 4.4 og 4.5 sýna skiptingu lánasafnsins í
áhættuflokka. Aðeins lántakar sem voru ekki í vanefndum á
viðmiðunardegi eru teknir með, þ.e. áhættuflokki 10 er sleppt.
Athugið að líkurnar á vanefndum eru hlutfallslega miklar í
alþjóðasamanburði, sérstaklega að því er varðar einstaklinga og
lítil fyrirtæki. Þetta þarf þó ekki að þýða að gæði safnsins séu
minni, öllu heldur að 90 daga vanskil sé of næmur mælikvarði
á greiðsluörðugleika fyrir greiðsluhegðun á Íslandi. Flest tilfelli,
þar sem lán fara í yfir 90 daga vanskil, leysast án þess að
bankinn þurfi að taka til sérstakra ráðstafana. Í áhættuflokki
9 eru einnig lán sem hafa nýlega farið í gegnum fjárhagslega
endurskipulagningu og eru núna í skilum.
4.3.2 TAP AÐ GEFNUM VANEFNDUM
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Mynd 4.3. Skipting útlána til stærri fyrirtækja í áhættuflokka (kröfuvirði,
ma. kr.). Móðurfélag.
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Mynd 4.4. Skipting útlána til lítilla fyrirtækja í áhættuflokka (kröfuvirði, ma.
kr.). Móðurfélag.
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Til þess að meta tap að gefnum vanefndum (e. loss given
default, LGD) er bæði horft til sögulegra útlánatapa fyrir
mismunandi eignaflokka og tryggingastöðu einstakra útlána.
Tap að gefnum vanefndum er þáttað í tapslíkur annars vegar
og alvarleika útlánataps hins vegar:
LGD = tapslíkur útlána · alvarleiki útlánataps.
Tapslíkur útlána eru líkurnar á því að við vanefndir muni
bankinn þurfa að ganga að tryggingum eða bera tap. Alvarleiki
taps hins vegar er það prósentuhlutfall útlánastöðu við vanefnd
sem tapast ef gengið er að tryggingu. Það má því segja að
alvarleiki útlánataps sé tap að gefnu tapi. Gengið er út frá sömu
tapslíkum fyrir áhættuskuldbindingar innan sama eignaflokks
en alvarleiki taps fer hins vegar eftir tryggingastöðu hvers
láns. Eignaflokkarnir sem miðað er við hér eru húsnæðislán,
kaupleigusamningar, og önnur lán til einstaklinga, lítil fyrirtæki
og stór fyrirtæki2.
Alvarleiki útlánataps er reiknaður út frá úthlutuðum trygg
ingum með sviðsmyndagreiningu þar sem gert er ráð fyrir
mismunandi heimtum. Fyrir hverja sviðsmynd er áætlað
núvirði trygginga skert, mismikið eftir tegund tryggingar,
og þannig meðhöndluðum fjárhæðum er úthlutað til tækra
útlána með því að lágmarka samanlagða fjárhæð ótryggðrar
áhættuskuldbindingar að teknu tilliti til þeirra takmarkana
sem tryggingarsamningar setja. Við þessar skerðingar er
tekið tillit til sölukostnaðar, rýrnunar verðmætis og affalla á
endurgreiðslusjóðstreymi. Endurheimt fjárhæð af útlánum
sem tapast að hluta fæst síðan sem vegið virði úthlutaðrar
tryggingar samkvæmt sviðmyndagreiningunni.
Fólgnar tapslíkur útlána eru leiddar út frá sögulegri reynslu
útlánatapa og vænts alvarleika miðað við núverandi
tryggingastöðu. Þannig er bæði tekið tillit til sögulegrar reynslu
útlánatapa en um leið er mismunandi áhætta milli útlána innan
lánasafnsins tekin til greina.

Mynd 4.5. Skipting útlána til einstaklinga í áhættuflokka (kröfuvirði, ma.
kr.). Móðurfélag.
2
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Bankinn notar enn sem komið er ekki sérstakt líkan fyrir tap að gefnum vanefndum á lánum til sveitarfélaga, ríkja og seðlabanka eða banka.
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Eignaflokkur

Útlánastaða við
vanefnd

Tapslíkur
útlána

(% af lánasafni)

(%)

(%)

(%)

(%)

Einstaklingar – húsnæðislán

Alvarleiki Tap að gefnum
útlánataps
vanefndum

Vænt tap

29

10

19

1,9

0,2

Einstaklingar – kaupleiga

2

10

34

3,4

0,7

Einstaklingar – önnur lán

13

15

79

11,8

1,7

Lítil fyrirtæki

10

30

47

13,8

2,2

Stór fyrirtæki

47

45

36

16,2

0,9

Samtals

100

1,0

Mynd 4.6. Útlánastaða, tapslíkur útlána, alvarleiki útlánataps, tap að gefnum vanefndum og vænt tap fyrir mismunandi eignaflokka. Einungis eru sýnd lán til
lántaka sem eru ekki nú þegar í vanefndum. Móðurfélag.

Til að meta stöðu útlána við vanefnd beitir Íslandsbanki
breytistuðlum útlána (e. credit conversion factors, CCF) sem
Basel II-reglurnar mæla fyrir um á ádregnar fjárhæðir:
EAD = ádregin fjárhæð + CCF ∙ óádregin fjárhæð.
Þegar búið er að finna gildin á PD, LGD og EAD er unnt að reikna
vænt tap fyrir þann hluta lánasafnsins sem var í skilum í árslok
2012. Mynd 4.6 tekur saman þær niðurstöður. Lán til banka,
ríkja og sveitarfélaga eru undanskilin í þessari greiningu.

skuldbinding er skilgreind sem áhætta hóps tengdra
viðskiptamanna sem nemur meira en 10% af eiginfjárgrunni
bankans. Áhættuskuldbindingar eru metnar að frádregnum
þáttum sem vega á móti áhættunni og sem heimilt er að
taka mið af samkvæmt reglum Fjármálaeftirlitsins nr.
216/2007. Útlánaáhætta er metin út fá öllum gerðum af
fjármálagerningum, bæði innan og utan efnahagsreiknings.

4.3.3 MISMUNUR EFTIRSTÖÐVA LÁNA OG
BÓKFÆRÐS VIRÐIS

Bankinn notar eigin aðferð til að skilgreina tengsl milli
viðskiptavina. Aðferðin endurspeglar túlkun bankans á a-lið
1. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, þar sem hópar
tengdra viðskiptavina eru skilgreindir.

Lán telst hafa verið tekið yfir með miklum afslætti (e. deep
discount) þegar gangvirði á kaupdegi (bókfært virði) er tals
vert lægra en eftirstöðvar lánsins samkvæmt skilmálum lána
samnings (kröfuvirði). Stór hluti eigna bankans var tekinn
yfir með miklum afslætti. Afslættinum var ætlað að mæta
útlánatapi sem hafði átt sér stað á yfirtökudegi og mögulegu
framtíðartapi.

Í lok árs 2012 var bankinn með eina stóra áhættuskuldbindingu
sem nam 15% af eiginfjárgrunni. Engin stór áhætta er umfram
25% af eiginfjárgrunni sem er hámarkið sem kveðið er á um í
lögum. Bankinn leitast við að lágmarka samþjöppunaráhættu
meðal lántaka og setur innri áhættumörk vegna samanlagðra
áhættuskuldbindinga til 20 stærstu hópa tengdra viðskiptavina
sem fylgst er með mánaðarlega.

Til að meta lánshæfi viðskiptavina er horft til kröfuvirðis
útlána en til að meta gæði lánasafnsins í heild er horft á
bókfærða virðið. Munurinn á kröfuvirði og bókfærðu virði lána
hefur farið jafnt og þétt minnkandi í áhættuflokkum 1 til 9 á
síðustu árum eftir því sem endurskipulagningu vindur fram
og hverfur líklega fyrir árslok 2013 þegar gert er ráð fyrir að
endurskipulagningu á stærstum hluta lánasafnsins verði lokið.
Eftir þann tíma verður mismunur á kröfu- og bókfærðu virði
einungis bundinn við lán í áhættuflokki 10.
Vegna munar á milli eftirstöðva lána og bókfærðs virðis þeirra
er bankinn þeirrar skoðunar að lánasafnið geti að jafnaði
verið endurskipulagt án þess að bókfært virði safnsins lækki
frekar. Í sumum tilvikum dugir afslátturinn þó ekki til að mæta
afskriftum en í öðrum leiðir endurskiplagning til fjárhagslegs
ávinnings fyrir bankann. Þessi mismunur dregur úr væntu tapi
bankans og það gerir almenna virðisrýrnunin einnig. Frekari
útskýringar á mismuninum á kröfu- og bókfærðu virði er að
finna í Áhættuskýrslu Íslandsbanka 2011, kafla 4.4.2.

4.4 SAMÞJÖPPUNARÁHÆTTA
Íslandsbanki fylgist með samþjöppunaráhættu sem er tilkomin
vegna ójafnrar dreifingar á útlánum til einstakra lántaka,
atvinnugreina eða landa.
4.4.1 STÓRAR ÁHÆTTUR

4.4.2 SAMÞJÖPPUN ATVINNUGREINA
Bankinn flokkar mótaðila eftir starfsemi, undirliggjandi áhættu
og hegðunareinkennum. Gagnsæisreglu (e. see-through
principle) er beitt á eignarhaldsfélög sem eiga hluti í öðrum
fyrirtækjum en framleiða hvorki sjálf vörur né veita þjónustu.
Eignarhaldsfélagið er þá flokkað í sömu atvinnugrein og
fjárfestingar þess en ekki sem fjárfestingarfélag.
Bankinn setur áhættumörk á einstakar atvinnugreinar auk
samanlagðrar áhættu vegna þriggja stærstu atvinnugreinanna
sem hlutfall af heildarútlánaáhættu bankans. Unnin er
skýrsla um þessi áhættumörk sem er kynnt mánaðarlega fyrir
áhættunefnd.
4.4.3 LANDFRÆÐILEG SAMÞJÖPPUN
Landaáhætta getur skapast vegna útlána bankans í löndum
utan Íslands. Landaáhætta felur í sér stjórnmálalega áhættu,
gengisáhættu, efnahagslega áhættu og áhættu vegna fjár
magnsflutninga, þ.e. þá efnahagslegu þætti sem gætu haft
umtalsverð áhrif á viðskiptaumhverfið í viðkomandi landi.
Áhættumörk eru sett til að stýra landaáhættu og eiga þau mörk
við það land þar sem uppruni áhættuskuldbindingarinnar er.
Heimamarkaðir eru ekki háðir landfræðilegum áhættumörkum
en Ísland telst vera heimamarkaður. Fylgst er með áhættu
mörkunum mánaðarlega.

Bankinn leitast við að takmarka stórar áhættur. Stór áhættu
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4.5 UPPGJÖRSÁHÆTTA
Uppgjörsáhætta er hættan á því að aðili muni ekki standa við
skuldbindingar samkvæmt ákvæðum samnings á uppgjörstíma.
Uppgjörstap getur átt sér stað vegna vanefnda við uppgjör og
vegna mismunandi tímasetningar uppgjörs milli tveggja aðila.
Hugsanlegt tap er fjárhæð færslunnar sem um ræðir.
Til að draga úr uppgjörsáhættu vegna einstakra mótaðila
notar bankinn uppgjörsþjónustu og beitir einnig þeirri
almennu reglu að afhenda ekki fjármálagerninga fyrr en
greiðsla hefur borist fyrir þá. Ef slíkri reglu er ekki beitt
vegna eðlis viðskiptasambandsins eru sett uppgjörsmörk
gagnvart mótaðila til að lágmarka áhættuna. Eiginfjárkröfur
vegna uppgjörsáhættu eru hluti af eiginfjárkröfum vegna
rekstraráhættu.

4.6 NIÐURBROT ÁHÆTTUSKULDBINDINGA
Áhættuskuldbindingar fela bæði í sér liði á efnahagsreikningi
og utan hans. Útlánaáhætta vegna eigna á efnahagsreikningi er
bókfært virði eignanna eins og það kemur fram í ársreikningi.
Áhættuskuldbindingar vegna liða utan efnahagsreiknings eru
sú fjárhæð sem bankinn gæti þurft að lána eða greiða út vegna
ábyrgða að frátöldum varúðarfærslum. Við mat á eiginfjárkröfu
er breytistuðlum beitt á ábyrgðir og óádregnar lánalínur.
Útlánaáhætta vegna afleiðusamninga er mæld með því að bæta
væntri framtíðaráhættu við markaðsvirði samnings. Bankinn
ber enga útlánaáhættu vegna verðbréfunar.
Myndir 4.7 og 4.8 sýna uppruna áhættu hjá bankanum og
eignaáhættu í lok árs 2012 og 2011 og mynd 4.9 sýnir þróunina
frá árinu 2010.
4.6.1 ÚTLÁN TIL VIÐSKIPTAVINA
Útlán til viðskiptavina, einstaklinga og fyrirtækja, eru stærsti
hluti útlánaáhættu bankans. Í lok árs 2012 nam lánasafnið 560
milljörðum króna.
Myntsamsetning og verðtrygging lána til viðskiptavina
Bankinn hefur það sem grundvallarreglu að myntsamsetning
lána til viðskiptavina sé í samræmi við starfsemi þeirra. Þetta
þýðir sér í lagi að lán til viðskiptavina sem eru að mestu leyti
með tekjur í íslenskum krónum ættu að vera í íslenskum
krónum. Bankinn hefur markvisst unnið að því að leiðrétta

gjaldeyrisskekkju viðskiptavina, t.d. með endurútreikningi
og höfuðstólslækkunum á lánum í erlendum myntum.
Bankinn hefur einnig aukið framboð sitt á óverðtryggðum
langtímalánum, t.d. húsnæðislánum, og því hefur verið vel
tekið. Mynd 4.10 sýnir hvernig lánasafnið skiptist í fjóra flokka
mynta og verðtrygginga í lok árs 2012. Mynd 4.11 sýnir þróun
mynt- og verðtryggingar í lánasafni viðskiptavina frá árslokum
2010 til 2012.
Útlán til einstaklinga
Útlán til einstaklinga námu um 244 milljörðum króna lok
árs 2012 samanborið við 228 milljarða króna árið áður.
Aukninguna má að mestu rekja til nýrra lána sem og til
virðisbreytingar lána.
Með lánum til einstaklinga er átt við lán til einstaklinga og
heimila og má skipta þeim í fimm vöruflokka; húsnæðislán,
0,0%
3,0%
10,2%

0,2%
2,2%
7,9%

0,2%
2,6%
8,2%

9,3%

13,7%

17,8%

Afleiðusamningar
Ábyrgðir og óádregnar
lánalínur
Skuldabréf og skuldagerningar
Lán til lánastofnana og
seðlabanka

77,4%

76,0%

71,2%

2010
31.12.2010

2011
31.12.2011

2012
31.12.2012

Lán til viðskiptavina

Mynd 4.9. Útlánaáhætta í árslok 2010−2012. Samstæða.

skuldabréfalán, greiðslukortalán,
kaupleigusamninga.

yfirdráttarlán

og

Húsnæðislán eru veitt til einstaklinga sem vilja annaðhvort
kaupa eða endurfjármagna fasteign til eigin nota.
Húsnæðislán skulu vera í óslitinni veðröð frá 1. veðrétti.
Farið er betur yfir húsnæðislán í sérkafla hér á eftir.
Skuldabréfalán einstaklinga eru oft tryggð með veði í
íbúðarhúsnæði án þess þó að uppfylla öll skilyrði sem
gerð eru til húsnæðislána. Þetta geta til dæmis verið lán á

Útlánaáhætta

31.12.2012

31.12.2011

Útlán til viðskiptavina

559,6

565,3

Útlán til lánastofnana og seðlabanka

139,5

101,6

Skuldabréf og skuldagerningar

64,0

58,7

Ábyrgðir og óádregnar lánalínur

20,8

16,4

1,6

1,5

785,6

743,5

31.12.2012

31.12.2011

10,2

10,5

Afleiðusamningar
Samtals
Mynd 4.7. Uppruni útlánaáhættu hjá bankanum í lok árs 2012 og 2011 (ma. kr.). Samstæða.

Eignaáhætta
Fastafjármunir til sölu
Eignasamstæður í sölumeðferð

28,9

32,2

Samtals

39,1

42,7

Mynd 4.8. Eignaáhætta í árslok 2012 og 2011 (bókfært virði, ma. kr.). Samstæða.
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Myntsamsetning
og verðtrygging

Óverðtryggt

Verðtryggt

Erlend
mynt

Erlend mynt með
fjárstreymi í ISK

Samtals

Einstaklingar

110,1

131,0

1,5

1,8

244,4

Verslun og þjónusta

55,4

9,6

1,6

2,2

68,8

Byggingariðnaður

10,8

2,8

1,9

1,0

16,5

Orkuiðnaður

4,3

0,2

0,5

0,0

4,9

Fjármálastarfsemi

0,2

0,0

-

0,0

0,3

Iðnaður og samgöngur

29,6

4,6

8,4

1,0

43,7

Fjárfestingarfélög

10,9

2,3

2,0

0,8

16,0

6,3

4,4

0,0

0,2

10,9

Fasteignafélög

25,7

30,3

11,3

5,6

72,9

Sjávarútvegur

3,5

0,9

76,6

0,1

81,1

256,6

186,2

103,9

12,9

559,6

Opinberir aðilar og félagasamtök

Samtals

Mynd 4.10. Myntsamsetning og verðtrygging í árslok 2012 (bókfært virði, ma. kr.). Samstæða.

öðrum veðrétti eða lán þar sem tilgangur lántöku var ekki
að eignast hina veðsettu eign.
Greiðslukort og yfirdrættir einstaklinga eru venjulega
neyslulán til skamms tíma án trygginga.
Kaupleigusamningar við einstaklinga eru mest notaðir í
bílaviðskiptum. Frekari umfjöllun um kaupleigusamninga
verður í sérkafla hér á eftir.
Mynd 4.12 sýnir ofangreinda vöruflokka skipt eftir fjölda
daga í vanskilum. Hafa ber í huga að fjárhæðirnar fyrir
lán í vanskilum eru heildarútlánin en ekki greiðslan eða
samanlagðar greiðslur sem eru í vanskilum. Greiðslur sem
eru í vanskilum í þrjá daga eða minna eru ekki taldar skipta
máli fyrir vanskilagreiningu.
Mynd 4.13 sýnir þróun lána einstaklinga skipt eftir fjölda
daga í vanskilum í lok árs 2010 til ársloka 2012.
Húsnæðislán
Stærsti hluti lána til einstaklinga eru húsnæðislán. Veðhlutfall
er mikilvægur þáttur við mat á áhættu húsnæðislánasafns.
Veðhlutfall fyrir stakt lán er reiknað sem bókfært virði
lánsins deilt með virði fasteignarinnar. Virði fasteignarinnar
er venjulega fasteignamatið sem gefið er út af fasteignaskrá
Þjóðskrár Íslands. Þegar um er að ræða húsnæðislán á öðrum
veðrétti er veðhlutfallið reiknað sem bókfært virði lánsins auk
eftirstöðva allra lána sem eru framar í veðröð deilt með virði
fasteignarinnar. Fyrir húsnæðislánasafn er hins vegar hægt
að skilgreina veðhlutfall á mismunandi vegu, allt eftir tilgangi
mælinganna. Hér verða tvær mismunandi aðferðir kynntar til
leiks.
Lán til einstaklinga
Húsnæðislán

8,7%

20,5%

15,1%

Erlend mynt með
fjárstreymi í krónum

2,3%
18,6%

Erlend mynt

14,5%

Verðtryggt
34,0%

33,3%

Óverðtryggt

28,6%

36,5%

42,3%

45,9%

2011

2012

2010

Mynd 4.11. Myntsamsetning og verðtrygging í árslok 2010−2012 (bókfært
virði). Samstæða.
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4-90 daga vanskil
Ekki í vanskilum

85,0%

81,0%

85,6%
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Mynd 4.13. Lán einstaklinga skipt eftir fjölda daga í vanskilum í árslok
2010–2012. Samstæða.
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> 90 daga
vanskil

142,0

8,7

13,8

164,4

8,4%

Skuldabréfalán

31,0

3,5

5,2

39,6

13,0%

Greiðslukort

15,0

0,6

0,3

15,8

1,7%

Yfirdráttarlán

13,5

0,8

0,6

14,9

3,9%

7,9

1,0

0,9

9,8

8,9%

209,3

14,6

20,8

244,4

8,4%

Kaupleiga
Samtals

Mynd 4.12. Skipting lána einstaklinga eftir vöruflokkum og fjölda daga í vanskilum í árslok 2012 (bókfært virði, ma. kr.). Samstæða.
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Ma. kr.

Dreifing húsnæðislánasafnsins eftir hámarksveðhlutfalli
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Mynd 4.14. Sundurliðun húsnæðislánasafnsins eftir veðhlutföllum, fyrir hverja
eign, í árslok 2012 (bókfært virði, ma. kr.). Móðurfélag.

Ma. kr. Skipting húsnæðislánasafnsins í veðhlutfallsbil
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Mynd 4.15. Sundurliðun húsnæðislánasafnsins eftir veðhlutföllum, fyrir hverja
krónu, í árslok 2012 (bókfært virði, ma. kr.). Móðurfélag.
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Mynd 4.16. Dreifing kaupleigusamninga eftir hámarksveðhlutföllum í árslok 2012
(bókfært virði, m.kr.). Móðurfélag.
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Mynd 4.17. Sundurliðun kaupleigusamninga eftir veðhlutfallsbilum í árslok 2012
(bókfært virði, m.kr.). Móðurfélag.
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Sjá meira um áhættuvogir á mynd 4.35.

Mynd 4.14 sýnir dreifingu veðhlutfalla í húsnæðislánasafninu
með því að flokka bókfært virði allra lána á hverri eign eftir
hámarksveðhlutfalli lána bankans á þeirri eign. Efri hluti
súlnanna eru lán sem eru í meira en 90 daga vanskilum.
Seinni aðferðin sýnir veðhlutfallið eftir því hvernig hverri
og einni krónu er úthlutað niður á veðhlutfallsbil. Í þessari
sundurliðun er hver króna sem lánuð hefur verið flokkuð eftir
því á hvaða veðhlutfallsbili hún lendir, fyrsta bilið geymir þann
hluta lánasafnsins sem er með 0-10% veðhlutfall o.s.frv.
Tökum sem dæmi lán með 6 milljóna króna bókfært virði á
fyrsta veðrétti á eign sem metin er á 20 milljónir króna. Þá fara
2 milljónir króna á hvert bil 0-10%, 10-20% og 20-30%, eða
samanlagt 6 milljónir króna. Ef sama lán hefði hins vegar verið
á öðrum veðrétti og eitthvert annað lán á fyrsta veðrétti hefði
verið 10 milljónir króna þá hefðu 2 milljónir verið settar á bilin
50-60%, 60-70% og 70-80%.
Mynd 4.15 sýnir hvernig húsnæðislánasafnið skiptist í veð
hlutfallsbil með seinni aðferðinni.
Við mat á eiginfjárþörf er húsnæðislánum skipt í tvo hluta,
annars vegar þann hluta sem nær upp að 80% veðhlutfalli
og hins vegar þann sem er yfir 80% veðhlutfalli. Sá hluti
sem er undir 80% veðhlutfalli getur mögulega fengið 35%
áhættuvog við mat á eiginfjárþörf en afgangurinn fær 75%
áhættuvog3. Kosturinn við framsetninguna á mynd 4.15 er að
sá hluti húsnæðislánasafnsins sem getur mögulega fengið 35%
áhættuvog er vinstra megin við lóðrétta línu sem draga má við
80% veðhlutfallið á mynd 4.15. Slíka línu er ekki hægt að teikna
á mynd 4.14.
Kaupleigusamningar
Kaupleigusamningar við einstaklinga eru mest notaðir í
bílaviðskiptum. Undirliggjandi eign kaupleigusamningsins er
trygging bankans. Bankinn fær verðmat frá þriðja aðila byggt
á tölfræðilegu matslíkani um virði bifreiða fyrir stóran hluta
kaupleigusamninga.
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Fyrri aðferðin sýnir veðhlutfallið frá sjónarhóli undirliggjandi
fasteignar. Til að finna meðalveðshlutfall á húsnæðislánasafnið
er hægt að úthluta hverri eign hámarksveðhlutfalli allra
lána bankans á þeirri eign og vega það hlutfall með
bókfærðu virði lána bankans á eigninni. Í lok árs var vegin
meðalveðhlutfallsprósenta húsnæðislánasafnsins reiknuð á
þennan hátt 85%.

Mynd 4.16 sýnir dreifingu veðhlutfalla kaupleigusamninga
með því að flokka bókfært virði lána á hverju farartæki í
lánasafni einstaklinga eftir hámarksveðhlutfalli. Efri hluti
súlnanna eru lán sem eru í meira en 90 daga vanskilum.
Vegin meðalveðhlutfallsprósenta kaupleigusamninga er
reiknuð sem hámarksveðhlutfall á hverri eign vegið eftir
bókfærðu virði lána bankans á því farartæki. Í lok árs var vegin
meðalveðhlutfallsprósenta kaupleigusamninga 56%.
Mynd 4.17 sýnir hvernig kaupleigusamningar einstaklinga
skiptast eftir veðhlutfallsbilum og þann hluta þar sem fjöldi
daga í vanskilum er meiri en 90 dagar. Dreifing veðhlutfalla
er mjög ólík í húsnæðislánasafninu annars vegar og hjá kaup
leigusamningunum hins vegar eins og sjá má af myndunum.
Ástæðan er sú að kaupleigusamningar eru yfirleitt til
mun styttri tíma (3 til 5 ár) en húsnæðislán (25 til 40 ár).
Afborganir lækka því upphaflega veðhlutfallið mun hraðari í
kaupleigusamningum.
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Lán til fyrirtækja eftir atvinnugreinaflokkun

Ekki í
vanskilum

4-90 daga
vanskil

>90 daga
vanskil

Samtals

> 90 dag
vanskil

Verslun og þjónusta

63,2

1,8

3,8

68,8

5,5%

Byggingariðnaður

13,6

1,0

1,9

16,5

11,3%

Orkuiðnaður

4,9

–

0,0

4,9

0,0%

Fjármálastarfsemi

0,2

0,0

0,1

0,3

20,7%

Iðnaður og samgöngur

40,8

0,9

2,0

43,7

4,5%

Fjárfestingarfélög

13,2

0,1

2,7

16,0

16,7%

Opinberir aðilar og félagasamtök

10,8

0,1

0,0

10,9

0,4%

Fasteignafélög

60,1

2,7

10,1

72,9

13,9%

Sjávarútvegur

79,2

0,2

1,7

81,1

2,1%

286,1

6,8

22,2

315,1

7,0%

Samtals

Mynd 4.18. Lán til fyrirtækja eftir atvinnugreinaflokkun og fjölda daga í vanskilum í árslok 2012 (bókfært virði, ma. kr.). Samstæða.

12,0%
6,0%

14,0%

7,0%
2,2%

5,0%

endurskipulagningu fyrirtækja og sérstaklega hjá fasteigna
félögum, fjárfestingafélögum og fyrirtækjum í verslun og
þjónustu.

>90 daga vanskil
4-90 daga vanskil
Ekki í vanskilum

4.6.2 INNSTÆÐUR HJÁ SEÐLABANKA OG ÚTLÁN TIL
LÁNASTOFNANA

90,8%
82,0%

81,0%

2010

2011

Sjóður og innstæður hjá Seðlabankanum námu 86
milljörðum króna í lok árs 2012 samanborið við 58 milljarða
króna í lok árs 2011. Þar á meðal eru innlánsskírteini, lög
bundinn varasjóður og aðrar innstæður hjá Seðlabankanum.
Innstæður í erlendum lánastofnunum eru aðallega vegna
stýringar á erlendu lausafé bankans. Innstæður hjá
Seðlabankanum og útlán til lánastofnana eru fjárhæðir
sem geta sveiflast mikið á milli tímabila vegna stýringar á
lausafé bankans.

2012

Mynd 4.19. Lán til fyrirtækja eftir atvinnugreinaflokkun og fjölda daga í
vanskilum í árslok 2010−2012 (bókfært virði). Samstæða.

Útlán til fyrirtækja
Í þeim flokki sem við köllum útlán til fyrirtækja eru lán til
fyrirtækja, sveitarfélaga og opinberra stofnana. Þessi lán eru
stór hluti af efnahagsreikningi og rekstri bankans. Mynd 4.18
sýnir lánasafn fyrirtækja eftir atvinnugreinum og fjölda daga
í vanskilum. Mynd 4.19 sýnir þróun lána fyrirtækja skipt eftir
fjölda daga í vanskilum í lok árs 2010 til ársloka 2012.
Lán til fyrirtækja námu um 315 milljörðum króna í lok árs
2012 samanborið við 336 milljarða árið áður. Lán í yfir 90
daga vanskilum voru um 7% af heildarútlánum í lok árs
2012 samanborið við 14% árið áður. Hér munar mestu um

Lán til seðlabanka og
lánastofnana

31.12.2012

31.12.2011

85,5

58,0

Innlendar lánastofnanir

5,7

8,3

Erlendar lánastofnanir

48,4

35,3

4,4

8,7

43,3

26,6

Seðlabanki

þ.a. AA og hærra
þ.a. A- til A+
þ.a. án lánshæfismats

Samtals

0,6

0,0

139,5

137,0

Mynd 4.20 sýnir lán til seðlabanka og lánastofnana í lok
árs 2012 og 2011 og mynd 4.21 sýnir þróunina frá árinu
2010.
Íslenskar lánastofnanir eru skilgreindar samkvæmt lögum
nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki. Bankinn hefur einnig
stöður í erlendum lánastofnunum sem eru að mestu leyti
vegna peningamarkaðsinnlána og nostro reikninga. Lán til
lánastofnana námu 54 milljörðum króna í lok árs 2012, þar
af voru lán til erlendra lánastofnana 48 milljarðar króna.
Stöður í erlendum lánastofnunum eru flokkaðar enn frekar
í kaflanum um landaáhættu.

Erlendar
lánastofnanir
38,5%

11,6%

49,9%

2010

Mynd 4.20. Lán til seðlabanka og lánastofnana í árslok 2012 og 2011
(bókfært virði, ma. kr.). Samstæða.

34,8%

34,7%

Innlendar
lánastofnanir

8,2%

4,1%

Seðlabanki

57,1%

61,3%

2011

2012

Mynd 4.21. Lán til seðlabanka og lánastofnana í árslok 2010−2012 (bókfært
virði). Samstæða.
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%

Erlendar innstæður eru einungis heimilar eftir að
áhættunefnd hefur úthlutað áhættumörkum á viðkomandi
stofnun. Þegar sótt er um áhættumörk er gerð ítarleg
greining á helstu lykilbreytum og er þá meðal annars litið
til lánshæfismats frá matsfyrirtækjum.

0,6%
5,7%
34,3%
49,1%

Mynd 4.22 sýnir stöðu bankans í skuldabréfum.
Lánshæfismatið sem hér er sýnt er byggt á mati Standard
and Poor’s eða sambærilegum matsfyrirtækjum. Mynd
4.23 sýnir skuldabréf og skuldagerninga í lok árs 2010 til
ársloka 2012.

Innlend fyrirtæki
41,8%

Erlend ríkisbréf

65,7%
50,9%

2010

49,2%

2011

2012

Mynd 4.23. Skuldabréf og skuldagerningar í árslok 2010−2012 (bókfært virði).
Samstæða.

25,9%

4.6.4 ÁBYRGÐIR OG LÁNSLOFORÐ

Innlendar lánastofnanir

Íslenska ríkið og
ríkistryggð skuldabréf

4.6.3 SKULDABRÉF OG SKULDAGERNINGAR
Bankinn ber útlánaáhættu vegna viðskipta og fjár
fest
inga í skuldabréfum og skuldagerningum, t.d. vegna
lausafjárstýringar bankans en einnig vegna fjárhagslegar
endurskipulagningar viðskiptavina.

Erlendar lánastofnanir

26,2%

21,1%

Fjárhagslegar
ábyrgðir
Lánsloforð

Útlánaáhætta bankans vegna ábyrgða og lánsloforða nam
21 milljarði króna í lok árs 2012 eftir að búið er að beita
breytistuðlum á fjárhæðirnar. Mynd 4.24 sýnir hlutfall
ábyrgða og lánsloforða í lok árs 2010 til ársloka 2012.

74,1%

73,8%

78,9%

2010

2011

2012

4.6.5 AFLEIÐUSAMNINGAR
Bankinn notar afleiðusamninga til þess að verja
gjaldeyris-, vaxta- og verðtryggingaráhættu. Bankinn ber
tiltölulega litla óbeina áhættu vegna skuldsettra viðskipta
viðskiptavina þar sem hann hefur tekið tryggingar vegna
hugsanlegs taps. Afleiðusamningar námu um 1,6 milljörðum
króna í lok árs 2012 samanborið við 1,5 milljarða króna
árið áður. Afleiðuviðskipti geta einnig verið uppspretta
óbeinnar áhættu sem fjallað er um í næsta kafla.
Afleiðusamningar eru almennt gerðir samkvæmt ISDArammasamningi með CSA-viðauka eða samsvarandi
skilmálum með handveði í reiðufé eða ríkisskuldabréfum.
Frekari upplýsingar um afleiðusamninga er að finna í
5. kafla um markaðsáhættu.
4.6.6 ÓBEIN ÁHÆTTA
Óbein áhætta vegna mótaðila er áhætta sem er ekki bein en
verður bein ef til koma vanefndir hjá öðrum aðila. Óbein
áhætta er flokkuð niður á atvinnugrein útgefanda og hvort
útlánaáhættu megi rekja til afleiðuviðskipta eða útlána.
Skuldabréf og
skuldagerningar

31.12.2012

31.12.2011

Íslenska ríkið og ríkistryggð
skuldabréf

31,5

38,6

Erlend ríkisbréf

26,7

20,1

þ.a. með lánshæfismat AAA

11,3

10,8

þ.a. með lánshæfismat AA+

15,4

5,5

0,0

3,8

Innlend fyrirtæki

3,7

-

Innlendar lánastofnanir

1,7

-

þ.a. án lánshæfismats

Erlendar lánastofnanir
Samtals

0,4

-

64,0

58,7

Mynd 4.22. Skuldabréf og skuldagerningar í árslok 2012 og 2011 (bókfært
virði, ma. kr.). Samstæða.
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Mynd 4.24. Ábyrgðir og lánsloforð í árslok 2010−2012. Móðurfélag.

Mynd 4.25 sýnir óbeina áhættu í lok árs 2012.
4.6.7 LANDAÁHÆTTA
Áhættuskuldbindingar vegna annarra landa en Íslands
námu 89 milljörðum króna í lok árs 2012 sem má að
mestum hluta rekja til stýringar á erlendu lausafé
bankans. Mynd 4.26 sýnir sundurliðun útlánaáhættu
eftir löndum. Áhættuskuldbindingar fjármálastofnana,
stjórnvalda og einstaklinga eru aðgreindar sérstaklega.
Útlán til einstaklinga voru veitt á Íslandi en síðar hefur
einstaklingurinn flutt búsetu sína til annars lands.
Íslandsbanki er ekki með neina viðskiptabankastarfsemi
utan Íslands.

4.7 SAMSETNING ÁHÆTTU Í LÁNASAFNI VIÐSKIPTAVINA
Eins og lýst er í kafla 4.4. fær hver viðskiptavinur úthlutað
áhættuflokki 1 til 10. Í áhættuflokki 10 eru viðskiptavinir
sem komnir eru í yfir 90 daga vanskil og í áhættuflokkum
1−9 eru viðskiptavinir sem eru í skilum eða í minna en 90
daga vanskilum.
Á mynd 4.28 er búið að draga áhættuflokkana saman í
fimm hópa. Þeir sem eru í áhættuflokkum 1−4 teljast með
litla áhætta, áhættuflokkar 5−6 teljast með hóflega áhættu,
áhættuflokkar 7−8 með aukna áhættu, áhættuflokkur 9
með mikla áhættu og í áhættuflokki 10 eru þeir sem eru í í
yfir 90 daga vanskilum.
Bókfært virði útlána í áhættuflokki 10 sem eru í yfir 90
daga vanskilum er 99% tryggt, en það þýðir að lán hafa
verið virðisrýrð niður að virði trygginga. Mynd 4.28 sýnir
skiptingu lána einstaklinga og mynd 4.29 skiptingu lána
fyrirtækja í áhættuflokka og fjölda daga í vanskilum í
árslok 2012.
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Óbein áhætta
Atvinnugreinaflokkun útgefanda

Afleiðuviðskipti

Útlán

Samtals

Ríki

0,1

2,3

2,4

Verslun og þjónusta

0,0

2,0

2,1

Fjármálastarfsemi

0,2

6,0

6,2

Iðnaður og samgöngur

0,8

0,7

1,4

Fjárfestingarfélög

0,8

0,0

0,9

Sjávarútvegur

-

1,7

1,7

Annað

-

0,1

0,1

1,9

12,9

14,8

Samtals
Mynd 4.25. Óbein áhætta í árslok 2012 (ma. kr.). Móðurfélag.

Land

Fjármálastofnanir

Ríkisstofnanir

Einstaklingar

Aðrir

Landaáhætta
samtals

7,2

10,2

0,6

0,1

18,1

Bretland

13,8

-

0,7

0,7

15,2

Noregur

8,0

1,2

3,2

0,0

12,4

Holland

-

7,6

0,1

0,1

7,9

Þýskaland

3,5

2,5

0,3

0,0

6,3

Svíþjóð

5,2

-

1,0

0,0

6,2

-

5,1

0,0

0,1

5,2

Danmörk

2,6

0,0

1,6

0,0

4,2

Japan

3,0

-

0,0

0,0

3,1

Sviss

2,9

-

0,1

0,0

3,0

Kanada

0,4

-

0,1

1,3

1,8

Lúxemborg

1,2

-

0,3

0,0

1,6

Bandaríkin

Frakkland

Önnur lönd
Samtals

0,7

-

2,5

0,9

4,1

48,4

26,7

10,7

3,2

89,0

Mynd 4.26. Útlánaáhætta eftir löndum og mótaðilum í árslok 2012 (bókfært virði, ma. kr.). Móðurfélag.

Sundurliðun áhættuflokka og fjölda daga í
vanskilum í lánasafni viðskiptavina

Ekki í 4-90 daga
vanskilum
vanskil

>90 daga
vanskil

Samtals

Áhættuflokkar 1-4

60,5

0,0

0,0

60,6

Áhættuflokkar 5-6

179,3

1,8

0,1

181,2

Áhættuflokkar 7-8

125,6

2,5

0,5

128,6

Áhættuflokkur 9

78,2

11,3

0,1

89,7

Áhættuflokkur 10

51,7

5,8

42,1

99,6

41,1

5,8

42,1

89,0

495,3

21,5

42,8

559,6

þ.a. tryggt

Samtals

Mynd 4.27. Skipting lánasafns viðskiptavina í áhættuhópa og fjölda daga í vanskilum í árslok 2012 (bókfært virði, ma. kr.). Samstæða.
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Ma. kr.
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Mynd 4.28. Skipting lána til einstaklinga í áhættuhópa og fjölda daga í
vanskilum í árslok 2012 (bókfært virði, ma. kr.). Samstæða.
Ma. kr.
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Mynd 4.29. Skipting lána til fyrirtækja í áhættuhópa og fjölda daga í
vanskilum í árslok 2012 (bókfært virði, ma. kr.). Samstæða.

Hlutfall útlána sem eru komin í yfir 90 daga vanskil lækkaði
úr 12,9% niður í 7,5% frá árslokum 2011 til 2012. Hægt er
að sjá frekari skiptingu á vanskilum viðskiptavina í kafla
4.6.1. Einnig sýna myndir 4.28 og 4.29 sundurliðun útlána
einstaklinga og fyrirtækja eftir áhættuflokkum og fjölda
daga í vanskilum.

4.8 TRYGGINGAR

20
0
Í vanefndir ≥4

2-3

1

Lækkun í verri áhættuflokka

0

1

2-3

≥4 Úr vanefndum

Hækkun í betri áhættuflokka

Mynd 4.30. Flutningar milli áhættuflokka síðustu 12 mánuði (bókfært virði,
ma. kr.).

Fyrir lánasafnið í heild var jákvæð þróun milli áhættu
flokka á árinu 2012, þ.e. fjöldi þeirra sem fluttust í betri
áhættuflokk var umfram þá sem fluttust í verri flokk.
Gæði lánasafns bankans hafa aukist á árinu 2012 sem
má að stórum hluta rekja til fleiri viðskiptavina sem hafa
lokið fjárhagslegri endurskipulagningu og standa nú betur
fjárhagslega.
LPA-hlutfallið (Loan Portfolio Analysis, LPA) mælir
framvindu endurskipulagningar á lánasafni bankans,
en nánar er fjallað um hlutfallið í kafla 9.4. Í lok árs
2012 var LPA-hlutfallið 13,7% samanborið við 22,6%
ári áður. Það þýðir að smærri hluti lánasafnsins þarf á
endurskipulagningu að halda en áður.

30%

LPA hlutfallið
> 90 daga vanskil

25%
% af lánasafninu

Áhættuflokkar

0

Mynd 4.31 sýnir þróun þessara tveggja mælikvarða í
lánasafni viðskiptavina.
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Mynd 4.31. Línuritið sýnir þróun tveggja mælikvarða á gæði útlánasafnsins,
LPA hlutfallið og hlutfall lána í yfir 90 daga vanskilum (bókfært virði).
Móðurfélag.
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Ma. kr.

Kröfur um veð og aðrar útlánavarnir eru mismunandi eftir
tegundum lántaka og lánsforma. Lán til lána¬stofnana eru
venjulega ótryggð. Helsta trygging fyrir lánveitingum til
einstaklinga er veð í íbúðarhúsnæði vegna fasteignalána.
Þegar um fyrirtæki er að ræða tekur bankinn veð í
fasteignum, fiskiskipum, lausafé og verðbréfum sem og
öðrum eignum, þar á meðal viðskiptakröfum, birgðum,
farartækjum og tækjum. Lán til ríkisstofnana og
sveitarfélaga eru oftar en ekki ótryggð, sömuleiðis lán
vegna fasteignaverkefna á þeirra vegum.
Í sumum tilfellum notar bankinn ábyrgðir til að draga
úr útlánaáhættu en þar sem ábyrgðir lækka ekki
hámarksútlánaáhættu, heldur flytja hana frá einum
mótaðila til annars, eru þær ekki taldar hafa fjárhagsleg
áhrif hér. Kvaðir í lánasamningum eru einnig mikilvægar
en lækka ekki hámarksútlánaáhættu.
Mat á tryggingum byggist á markaðsverði, opinberu fast
eignamati Þjóðskrár Íslands eða áliti sérfræðinga bankans,
eftir því hvað er tiltækt hverju sinni. Þegar um er að ræða
fiskiskip eru aflaheimildir þess hluti af matinu á fjár
hagslegum áhrifum trygginga, sem byggt er á varfærnu
mati frá kvótaráði bankans.
Fyrir einföldustu tryggingar er einfalt og gagnlegt að
reikna veðhlutfall lána. Þessu hefur þegar verið lýst í
köflum um húsnæðislán og kaupleigusamninga. Fyrir
flóknari tryggingar, til dæmis krossveð og allsherjarveð,
þar sem fjöldi lána getur verið tryggður með mismunandi
eignum eru veðhlutföll ekki eins vel skilgreindur og lýsandi
mælikvarði. Þess í stað er hér notuð bestun til að úthluta
tryggingum.
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Fasteignir

Fiskiskip

Handbært
fé og
verðbréf

Bifreiðar
og tæki

Aðrar
tryggingar

Útlána
áhætta

Ótryggt
2012

Ótryggt
2011

197.187

89

2.918

8.145

-

244.426

15%

25%

27.477

-

913

8.471

3.083

68.805

42%

58%

Byggingariðnaður

7.622

186

121

287

3.662

16.465

28%

35%

Orkuiðnaður

2.601

-

6

3

146

4.942

44%

22%

69

-

8

11

-

254

65%

94%

13.036

-

724

674

5.793

43.660

54%

61%

Fjárfestingarfélög

3.493

-

10.150

17

397

16.023

12%

50%

Opinb. aðilar og
félagasamtök

3.645

-

10

59

194

10.934

64%

62%

Fasteignafélög

54.596

139

233

76

-

72.941

25%

26%

Tryggingar
Einstaklingar
Verslun og
þjónusta

Fjármálastarfsemi
Iðnaður og
samgöngur

Sjávarútvegur
Samtals

4.516

67.935

599

47

956

81.145

9%

5%

314.242

68.349

15.682

17.790

14.231

559.595

23%

29%

Mynd 4.32. Fjárhagsleg áhrif trygginga í árslok 2012 (m.kr.). Samstæða.

Tryggingum er úthlutað samkvæmt eftirstöðvum lána
en ekki bókfærðu virði og eru metnar án áhrifa umfram
tryggingaþekju. Þetta þýðir að ef virði trygginga tiltekinna
lána er hærra en eftirstöðvar lána er mismunurinn
undanskilinn til að endurspegla raunverulega útlána
áhættu.

Liðurinn fullnustueignir og fastafjármunir til sölu skiptist
í tvo flokka. Í öðrum flokknum eru fullnustueignir og í
seinni flokknum eru eignir fyrirtækja sem bankinn á meira
en 50% eignahlut í án þess þó að fyrirtækin teljist sem
dótturfyrirtæki í samstæðu. Þessi fyrirtæki bera einnig
skuldir á móti þessum eignum ólíkt því sem gildir um
fullnustueignir.

4.9 ENDANLEGAR AFSKRIFTIR ÚTLÁNA

Í lok árs 2012 nam virði fullnustueigna bankans 10,2
milljörðum króna, þar af voru um 8,2 milljarðar króna
vegna fullnustu íbúðahúsnæðis og um 140 milljónir króna
vegna fullnustu bifreiða. Til samanburðar nam virði
fullnustueigna 10,5 milljörðum króna í lok árs 2011 og voru
7,7 milljarðar króna vegna fullnustu íbúðahúsnæðis.

Almennt eru útlán endanlega afskrifuð þegar samningur
hefur náðst við lántaka um uppgjör eftirstöðva lána, þegar
ákvörðun hefur verið tekin af dómstólum sem takmarkar
endurheimtur bankans eða þegar lögfræðiinnheimta hefur
verið reynd til fulls. Endanlegar afskriftir eru líka gerðar
samhliða endurskipulagningarúrræðum þar sem hluti
lánanna er gefinn eftir til að lækka skuldsetningu lántaka.
Þessi úrræði eru til dæmis 110% leiðin, höfuðstólslækkun
o.fl. Í ársreikningi bankans eiga afskrifaðar fjárhæðir
aðeins við um þann hluta eftirstöðva sem er sýnilegur í
reikningnum. Ef upphaflegur afsláttur eða afföll eru nýtt á
móti afskriftum kemur ekkert fram um það í reikningnum.
Uppsafnaðar afskriftir og eftirgjafir til einstaklinga og
fyrirtækja eru sýndar í 9. kafla um fjárhagslega endur
skipulagningu.

Í lok árs 2012 voru 232 íbúðir í eigu bankans til sölu, þar
af voru 27 íbúðir í eigu dótturfyrirtækja bankans. Í lok árs
2012 voru 52 bifreiðar í eigu bankans til sölu.
Mynd 4.34 sýnir eignir fyrirtækja sem bankinn á meira
en 50% eignarhlut í án þess þó að fyrirtækin teljist sem
dótturfyrirtæki í samstæðu. Stærstu fyrirtækin í þessum
flokki í árslok 2012 voru Höfðatorg ehf., IG Invest ehf.
og Fjárvari ehf. Minnkunin á milli ára úr 32 milljörðum
króna í 29 milljarða króna er aðallega vegna sölunnar á
Jarðborunum hf. og B37 ehf.

4.10 FULLNUSTUEIGNIR OG FASTAFJÁRMUNIR TIL SÖLU
Það er bankanum í hag að freista þess að bæta stöðu
viðskiptavina og getu þeirra til að standa í skilum á sínum
skuldbindingum fremur en að fullnusta eignir frá þeim.
Fullnusta eigna á sér einungis stað eftir að allra annarra
ráða til að bæta fjárhagslega stöðu viðskiptavina hefur
verið leitað. Bankinn hefur yfirtekið eignir í kjölfar
greiðslufalls, endurskipulagningar skulda eða gjaldþrota
viðskiptavina hans.
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Fjöldi

Fjöldi

500

Innleystar
bifreiðar

500

Innleyst
íbúðahúsnæði

300

Seldar bifreiðar

300
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íbúðahúsnæði

100

100

Til sölu
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-100

-300

-300

Til sölu

-500
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2011
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-500
2008

2009
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Mynd 4.33. Fjöldi innleystra og seldra eigna í formi bifreiða og íbúðahúsnæðis í árslok 2008−2012. Samstæða.

4.11 ÁLAGSPRÓF
Bankinn gerir árlega álagspróf á lánasafn sitt sem er hluti
af innra matsferli á eiginfjárþörf (e. ICAAP). Álagspróf
eru framkvæmd til að ákvarða áhrif af alvarlegum en
raunhæfum aðstæðum sem geta haft áhrif á lánasafnið.
Til að geta áætlað tap undir álagi er nauðsynlegt að áætla
líkur á vanefndum og tap að gefnum vanefndum. Þróun
á dreifingu lánasafnsins í áhættuflokka er skoðuð út frá
árlegum tilfærslum viðskiptavina undir álagi.

32,2
28,9

16,1

Tap að gefnum vanefndum er fundið með því að skerða
núvirði trygginga sem er síðan úthlutað á þau lán sem þær
eiga að tryggja.
Til að meta áhrif álagsprófa á bankann eru áhrif á fimm
ára viðskiptaáætlun hans metin sem og áhrif á tiltækt
eigið fé og eiginfjárkröfur.

2010

2011

2012

Mynd 4.34. Eignasamstæður í sölumeðferð í árslok 2010−2012 (bókfært
virði, ma. kr.). Samstæða.

BREYTINGAR Á LÖGUM OG REGLUM
Hinn 18. mars 2013 samþykkti Alþingi ný lög um neytendalán. Lögin fela í sér aðlögun að tilskipun
Evrópusambandsins nr. 2008/48/ EC um lánasamninga neytenda. Nýju lögin taka gildi 1. september 2013 og
koma í stað eldri laga um neytendalán.
Markmið laganna er að veita fullnægjandi neytendavernd með því að skilgreina lánastarfssemi, svo sem hvað
varðar upplýsingagjöf fyrir lántöku, t.d. varðandi lántökukostnað og vaxtakjör, þannig að neytendur geti
byggt lánsákvarðanir sínar á fullnægjandi og skilgreindum upplýsingum sem gerir neytendum kleift að bera
saman lántökukostnað á skilvirkan hátt. Lögin vernda þannig neytendur fyrir ósanngjörnum og misvísandi
starfsháttum við lánastarfssemi. Nýju lögin eru til þess fallin að samræma lánastarfsemi og líkleg til þess að
auka gæði neytendalána.
Lögin leggja auknar skyldur á herðar neytenda varðandi upplýsingagjöf til lánveitenda varðandi fjárhagsstöðu,
svo sem tekjur og eignastöðu, þar sem lánveitendur þurfa að vinna ítarlegt greiðslumat fyrir einstaklinga
vegna lánveitinga umfram tvær milljónir og fjórar milljónir vegna hjóna. Fyrir lánveitingar undir tveimur
milljónum króna er einfaldara lánshæfismat talið fullnægjandi.
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4.12 EIGINFJÁRÞÖRF
Bankinn metur eiginfjárkröfu undir 1. stoð vegna útlána
áhættu samkvæmt Basel II-staðalaðferð. Mynd 4.35 sýnir
eignir, áhættuvogir og samsvarandi áhættuvegnar eignir
fyrir mismunandi eignaflokka miðað við árslok 2012.
Eins og stendur er aðeins íbúðarhúsnæði og verðbréf
útgefin af hinu opinbera notuð til þess að vega á móti
útlánaáhættu og lækka eiginfjárkröfur. Staðalaðferð fyrir
fjárhagslegar tryggingar er notuð fyrir verðbréf. Að auki

er bankinn með útlán til eins viðskiptavinar sem er tryggt
með ríkisábyrgð.
Eiginfjárþörf vegna annarra áhættuþátta skv. 2. stoð
er mæld í skýrslu um innra matsferli á eiginfjárþörf og í
könnunar- og matsferli Fjármálaeftirlitsins (e. ICAAP/
SREP). Viðbótareiginfjárþörfin felur í sér mögulegt vanmat
á áhættu undir 1. stoð sem og áhættuþætti eins og sam
þjöppunaráhættu og stjórnmálalega og lagalega áhættu.

Áhættuskuldbindingar

Mildun útlánahættu

Á efnahagsreikningi

Utan
efnahagsreiknings
(með breytistuðlum)

Ábyrgðir

Reiðufé og
verðbréf

Innflæði

Áhættu
vegnar
eignir

Ríki og seðlabankar

116.265

2.727

-

-

11.160

488

0%

116.262

1.759

-

-

9.214

-

20%

-

-

-

-

11

2

50%

3

968

-

-

1.936

486

100%

0

-

-

-

-

0

Héraðs- og
sveitastjórnir

5.521

222

-

-

-

1.244

20%

5.402

222

-

-

-

1.125

119

-

-

-

-

119

Fjármálafyrirtæki

55.172

70

-

-

-

12.228

20%

53.699

69

-

-

-

10.753

100%

1.473

1

-

-

-

1.474

Opinberar stofnanir
og félög ekki í
samkeppnisrekstri

1.998

131

5.438

-

-

2.126

100%

1.998

131*

5.438

-

-

2.126

387

-

-

-

-

387

100%

Sjóður um
sameiginlega
fjárfestingu
100%

387

-

-

-

-

387

Stór fyrirtæki

251.407

7.859

-

4.684

-

254.582

100%

251.407

7.859

-

4.684

-

254.582

Einstaklingar og lítil
fyritæki

96.238

9.480

-

350

-

79.026

75%

96.238

9.480

-

350

-

79.026

Með fasteignaveði

166.413

-

-

-

-

92.696

35%

80.286

-

-

-

-

28.100

75%

86.127

-

-

-

-

64.596

Útlán í vanskilum

41.105

90

-

688

-

44.963

50%

3.118

-

-

-

-

1.559

100%

25.915

54

-

610

-

25.359

150%

12.073

35

-

78

-

18.045

Aðrir liðir

57.210

-

-

-

-

61.796

100%

48.039

-

-

-

-

48.039

150%

9.171

-

-

-

-

13.757

791.717

20.578

5.438

5.722

11.160

549.535

Samtals

* Staða utan efnahagsreiknings eftir mildun útlánaáhættu.
Mynd 4.35. Áhættuskuldbindingar, áhættuvogir og áhættuvegnar eignir í árslok 2012 (m.kr.). Samstæða.
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5  MARKAÐSÁHÆTTA
Segja má að innlendur hlutabréfamarkaður hafi vaknað til lífsins árið 2012 eftir að hafa legið í dvala
frá hruninu 2008. OMXI6-vísitalan hækkaði um rúm 16% á árinu og dagleg velta á hlutabréfamarkaði
jókst jafnt og þétt frá hausti og út árið. Þrjú ný félög, Reginn hf., Eimskipafélag Íslands hf. og Fjarskipti
hf. (Vodafone), voru skráð á markað og von er á fleiri nýskráningum 2013. Vægi hlutabréfa í veltubók
bankans jókst þegar leið á árið í takt við þessa þróun. Sem fyrr var velta á skuldabréfamarkaði mest með
ríkisbréf og íbúðabréf. Íslandsbanki hélt áfram útgáfu sértryggðra skuldabréfa 2012 og bætti við einum
óverðtryggðum flokki og tveimur verðtryggðum. Gjaldeyrisjöfnuður bankans breyttist á árinu – m.a.
vegna endurútreiknings og endurmats á erlendum lánum. Bankinn leitast við að takmarka áhættu vegna
misvægis eigna og skulda og gerði árið 2012 vaxtaskiptasamninga, bæði verðtryggða og óverðtryggða, til
að vega á móti verðbólguáhættu og vaxtaáhættu í fjárfestingarbók.

SKILGREINING Á MARKAÐSÁHÆTTU
Markaðsáhætta er sú áhætta að verðbreytingar á mörkuðum, svo sem breytingar á
vöxtum, hlutabréfaverði og gengi gjaldmiðla, hafi óhagstæð áhrif á fjármálagerninga
bankans og þar með afkomu hans og eigið fé.

Viðskiptastefna bankans felur í sér markaðsáhættu og er
markaðsáhætta skilgreind sem lykiláhættuþáttur í rekstri
bankans. Stefna bankans er þó að taka hóflega markaðs
áhættu. Markaðsáhætta í fjárfestingarbók er aðallega til
komin af misræmi í myntsamsetningu eða vaxtaendur
setningu eigna og skulda; misræmi milli verðtryggðra eigna
og skulda eða vegna hlutabréfa sem bankinn hefur eignast
vegna endurskipulagningar fyrirtækja. Bankinn leitast við
að takmarka þessa áhættu með mörkum á stöður í samræmi
við áhættuvilja stjórnar bankans. Markaðsáhætta er einnig
til komin vegna veltubókarviðskipta eða annarra þátta í
starfsemi markaða og fjárstýringar. Veltubókarstöðum eru
sett mörk sem gilda ýmist innan hvers viðskiptadags eða
fyrir dagslokastöður. Áhættustýring og lánaeftirlit hefur
eftirlit með því að þessum mörkum sé fylgt.
Stjórn bankans hefur skilgreint markaðsáhættuvilja
bankans í hlutfalli við eiginfjárþátt A þannig að miðað við
gefnar breytingar á undirliggjandi áhættuþáttum verði tap
bankans ekki meira en 20% af eiginfjárþætti A.

5.1 STEFNUMÓTUN, SKIPULAG OG ÁBYRGÐ
Stjórn ber ábyrgð á stýringu markaðsáhættu bankans. Í
stefnuskjali um markaðsáhættu eru ábyrgðin og áhættuvilji
bankans nánar skilgreind.
Markmið markaðsáhættustýringar er að stýra og tak
marka markaðsáhættu bankans þannig að hún sé innan
fyrirframskilgreindra og ásættanlegra marka en um leið
að hámarka arðsemi og tryggja að markaðsáhætta sé í
samræmi við vilja stjórnar. Þessi stefna endurspeglast
í mörkum á einstaka undirliggjandi áhættuþætti og fær
stjórn stöðu þessara áhættuþátta á hverjum fundi.
Efnahagsnefnd bankans (e. ALCO) hefur eftirlit með
markaðsáhættu. Nefndin ákvarðar mörk fyrir einingar og
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eignasöfn sem taka markaðsáhættu fyrir hönd bankans að
teknu tilliti til þeirra heildarmarka sem stjórn bankans hefur
sett. Áhættustýring og lánaeftirlit ber ábyrgð á eftirliti með
markaðsáhættu bankans og skýrslugjöf til stjórnenda þar
um. Dótturfélög sem taka markaðsáhættu bera ábyrgð á að
greina, mæla og fylgjast með þeirri áhættu ásamt því að
upplýsa um hana.
Íslandsbanki gerir greinarmun á markaðsáhættu í
veltubók annars vegar og fjárfestingarbók hins vegar.
Markaðs
áhætta í veltubók er aðallega til komin af
flæðiviðskiptum og í tengslum við lausafjárstýringu
bankans. Efnahagsnefnd samþykkir mörk fyrir einstaka
áhættuþætti s.s. hámarkseign í einstökum eignaflokkum og
hámarksnæmi fyrir verðbreytingum til að takmarka áhættu
í veltubók. Mörkum bankans er einnig ætlað að takmarka
samþjöppunaráhættu gagnvart einstökum útgefendum
eða fjármálagerningum og að stýra lausafjáráhættu sem
er afar mikilvæg við ríkjandi efnahagsaðstæður. Bankinn
tekur einnig óbeina markaðsáhættu vegna afleiðusamninga
viðskiptavina en slíkir samningar eru háðir ströngum
kröfum um tryggingar.
Stöður í fjárfestingarbók sem fela í sér markaðsáhættu fyrir
bankann eru háðar ýmsum takmörkunum. Þessar stöður eru
til komnar vegna misræmis í eignum og skuldum bankans
m.a. með tilliti til gjaldmiðlasamsetningar, verðtryggingar
og endurákvörðunar vaxta. Hlutafjáráhætta bankans
er bæði fólgin í skráðum og óskráðum félögum og tekur
stýring hennar bæði til veltubókar og fjárfestingarbókar.

5.2 MÆLING OG EFTIRLIT
Bankinn notar mismunandi aðferðir við eftirlit með
og stýringu markaðsáhættu. Má þar nefna mörk á
heildarfjárhæðir og verðnæmi. Bankinn notar einnig
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Áhættu
þáttur
Vaxta
áhætta

Lýsing

Uppruni

Helstu gerðir marka

Neikvæð áhrif sem óhagstæðar breytingar
á vöxtum geta haft á eigið fé eða afkomu
bankans. Vaxtaáhættu má skipta í eftirfarandi þætti:

- Skuldabréf og skulda
gerningar,

- Mörk á punktvirði í lok dags
og innan dags,

- vaxtaafleiður,

- mörk á heildargnóttstöður
og -skortstöður í undir
liggjandi verðbréfum,

– endurverðlagningaráhættu sem er til
komin vegna misræmis í gildistíma vaxta
fyrir eignir og skuldir bankans,

- útlán og innlán.

- mörk á opnar deltastöður í
undirliggjandi verðbréfum,

– vaxtaferilsáhættu sem er til komin af
breytingum í tímarófi vaxta (t.a.m. vegna
breytinga á halla og formi vaxtaferla),

- mörk á binditíma undir
liggjandi verðbréfa.

– grunnáhættu sem er til komin af
breytingum í sambandi undirliggjandi
vaxtaferla,
– valréttaráhættu t.d. vegna uppgreiðsluheimildar í lánasamningum.
Verðtrygg
Áhættan af því að afkoma eða eigið fé verði
ingaráhætta fyrir neikvæðum áhrifum vegna óvæntra
breytinga í verðbólgu.

- Verðtryggð skuldabréf og
skuldagerningar,
- verðtryggð innlán og útlán,
- verðtryggðar afleiður.

- Mörk á stærð verðtrygg
ingarjafnaðar.

Áhættuálagsáhætta

Áhættan af því að afkoma eða eigið fé verði
fyrir neikvæðum áhrifum vegna óhagstæðra
hreyfinga á áhættuálagi útgefenda skulda
bréfa.

- Skuldabréf og skuldagerningar,
- útlán og innlán.

- Nafnvirðismörk á
útgefendur.

Gjaldeyris
áhætta

Áhættan af því að afkoma eða eigið fé verði
fyrir neikvæðum áhrifum af völdum gengis
sveiflna.

- Stundarviðskipti með gjaldeyri,
- gjaldeyrisafleiður,
- útlán og innlán í erlendri mynt.

- Mörk á heildarstöðu vegna
stundarviðskipta í hverjum
gjaldmiðli,
- mörk á heildarupphæð
undirliggjandi gjaldmiðla í
afleiðusamningum.
- Mörk á heildarjöfnuð.

Verðáhætta

Áhættan af því að afkoma eða eigið fé verði
fyrir neikvæðum áhrifum vegna breytinga
á verði eða verðflökti skulda- eða eiginfjár
gerninga.

- Hlutabréf,
- skuldabréf og skuldagerningar,
- vaxta- og hlutabréfaafleiður.

- Mörk á heildarstöðu í
hlutabréfum,
- mörk á stöðu í hlutabréfum
einstakra félaga.

Lausafjár
áhætta í
viðskiptum

Áhættan af því að bankinn geti ekki
auðveldlega selt verðbréf eða lokað áhættustöðum vegna takmarkaðrar dýptar í verðmyndun eða annarrar truflunar á markaði.

- Skuldabréf og skuldagerningar,
- hlutabréf,
- afleiður.

- Mörk á stöðu í hlutabréfum
einstakra félaga og í einstökum
skuldabréfum.

Mynd 5.1. Helstu tegundir markaðsáhættu í starfsemi Íslandsbanka.

2012

2011

Hámarks
staða

Lágmarks
staða

Meðalstaða

Hámarks
staða

Lágmarks
staða

Meðalstaða

1.783

13

404

204

2

101

Vaxtaáhætta (100 punkta hækkun
vaxtaferla)

172

( 219)

( 17)

390

1

143

Gjaldeyrisáhætta (hrein staða)

910

( 2.522)

( 33)

2.891

( 2.261)

322

Fjárhæð
Hlutafjáráhætta (hrein staða)

Mynd 5.2. Markaðsáhætta í veltubók 2012 og 2011 (m.kr.). Samstæða.
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álagspróf til að meta áhrif mögulegra álagsatburða á
afkomu einstakra eignasafna. Að auki styðst bankinn
við áhættuvirðisaðferðir1 til ákvarða mörk fyrir valin
eignasöfn.
Uppbygging marka
Efnahagsnefnd bankans ákveður öll markaðsáhættumörk í
samræmi við stefnu bankans um stýringu markaðsáhættu
sem samþykkt hefur verið af stjórn. Áhættustýring og
lánaeftirlit hefur eftirlit með markaðsáhættu og tryggir
að stöður og tryggingar, vegna viðskipta við viðskiptavini,
séu í samræmi við mörk. Öll markabrot eru tilkynnt til
efnahagsnefndar, samkvæmt samþykktu markabrotaferli
bankans, og tekur hún ákvörðun um viðeigandi aðgerðir
í samræmi við alvarleika hvers brots. Á mynd 5.1 má
sjá helstu markaðsáhættuþætti í rekstri bankans ásamt
uppruna þeirra og uppbyggingu marka.

5.3 MARKAÐSÁHÆTTA
Á mynd 5.2 má sjá helstu markaðsáhættuþætti í
veltubókum bankans 2012 og 2011. Þar sem margar þessara
stærða flökta mikið milli daga er hér sýnd hámarks- og
lágmarksstaða hvers áhættuþáttar auk meðalstöðu hvort
ár fyrir sig.
Mynd 5.3 sýnir markaðsáhættu í fjárfestingarbók í árslok
2012 og 2011. Nánari umfjöllun um aðferðafræði við mat
á vaxtaáhættu í fjárfestingarbók má finna í kaflanum
Vaxtaáhætta í fjárfestingarbók. Helsta ástæðan fyrir
lækkun hlutafjáráhættu bankans er sala hans á um 14%
hlut í Icelandair Group hf. Þá dró bankinn verulega
úr vaxtaáhættu í fjárfestingarbók og minnkaði verð
tryggingarjöfnuðinn árið 2012 með vaxtaskiptasamningum,
sölu á íbúðabréfum og útgáfu sértryggðra skuldabréfa.
Aukningu í gjaldeyrisójöfnuði bankans má einkum rekja til
endurskipulagningar lána og endurflokkunar viðskiptav ina.
Heildarmarkaðsvirði afleiðna lækkaði á síðasta ári, einkum
vegna 7% veikingar krónunnar sem hafði neikvæð áhrif
á markaðsvirði gjaldeyrisvaxtaskiptasamninga bankans.
Frekari umfjöllun um breytingar í markaðsáhættuþáttum
má finna í viðeigandi undirköflum.
5.3.1 HLUTAFJÁRÁHÆTTA
Hlutafjáráhætta bankans er aðallega til komin vegna
eignar bankans í fyrirtækjum sem hafa farið í gegnum

31.12.2012

Fjárhæð

31.12.2012 31.12.2011

Hlutafjáráhætta (hrein staða)

7.610

10.028

538

1.442

Verðbólguáhætta (hrein staða)

1.313

22.200

Gjaldeyrisáhætta (hrein staða)

27.239

13.331

Afleiður (heildarmarkaðsvirði)

( 5.148)

( 3.678)

Vaxtaáhætta (vegin 100
punkta hliðrun)

Mynd 5.3. Markaðsáhætta í fjárfestingarbók í árslok 2012 og 2011 (m.kr.).
Samstæða.

endurskipulagningu en einnig vegna flæðiviðskipta
markaða. Meginþorri hlutafjáreignar bankans er í íslenskum
krónum. Bankinn setur mörk á heildarmarkaðsvirði
eignasafna og einstakra félaga í því augnamiði að takmarka
hlutafjáráhættu og samþjöppunaráhættu. Á mynd 5.4
má sjá yfirlit yfir hlutafjáráhættu bankans í árslok 2012
og 2011. Veltufjáreignir bankans jukust á árinu í takt við
aukin umsvif á innlendum hlutabréfamarkaði. Sú þróun
leiddi enn fremur til aukinnar eftirspurnar eftir afleiðum
og þar með jukust varnir bankans vegna afleiðusamninga
töluvert. Breyting á samtölu fjáreigna á gangvirði er
einkum vegna sölu bankans á um 14% hlut í Icelandair
Group hf.
Næmisgreining á hlutafjáráhættu
Til að meta næmni afkomu bankans fyrir verðbreytingum
á hlutabréfamarkaði reiknar bankinn áhrif 20% lækkunar á
virði eigna í veltubók og 40% lækkunar í fjárfestingarbók.
Í árslok 2012 voru heildaráhrifin 4,8 milljarða króna tap í
samanburði við 5,1 milljarðs króna tap í árslok 2011.
5.3.2 VAXTAÁHÆTTA
Bankinn beitir næmismælingum eins og punktvirði2 til að
mæla og stýra vaxtaáhættu. Punktvirði segir til um hvernig
markaðsvirði undirliggjandi stöðu breytist ef vaxtaferlar
hliðrast upp um 0,01 prósentustig (einn punkt). Sé
punktvirði skuldabréfs 1 milljón króna mun markaðsvirði
þess lækka um u.þ.b. 1 milljón króna ef vaxtaferlar hliðrast
upp um einn punkt.
Vaxtaáhætta í veltubók
Skuldabréf í veltubók eru til komin af þremur mismunandi

Veltufjár
eignir

Fjáreignir á
gangvirði

Óefnislegar eignir og eignir
í sölumeðferð

Varnir af
leiðusamninga

Samtals

1.663

3.681

-

1.172

6.516

-

3.929

3.054

-

6.983

1.663

7.610

3.054

1.172

13.499

1.079

5.207

-

112

6.398

-

4.821

2.182

-

7.003

1.079

10.028

2.182

112

13.401

Skráð
Óskráð
Samtals
31.12.2011
Skráð
Óskráð
Samtals

Mynd 5.4. Hlutabréfaeign í árslok 2012 og 2011 (tölur í m.kr.). Samstæða.
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E. VaR (Value-at-Risk) methods.
E. BPV (Basis Point Value).
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ástæðum: Vegna flæðiviðskipta, sem varnir gegn afleiðu
samningum og í tengslum við lausafjárstýringu bankans.
Í flæðiviðskiptasafni bankans eru stöður sem bankinn tekur
m.a. vegna viðskiptavaktar með íslensk ríkisskuldabréf,
íbúðabréf, skuldabréf útgefin af Lánasjóði sveitarfélaga og
skuldabréf útgefin af Reykjavíkurborg. Hlutverk bankans
sem viðskiptavaki er að stuðla að eðlilegri verðmyndun
skuldabréfa á eftirmarkaði og anna eftirspurn frá
markaðsaðilum.
Bankinn fjárfestir aðallega í íslenskum ríkisskuldabréfum
og íbúðabréfum en þessi bréf eru auðseljanleg. Ríkis
skuldabréfin eru annaðhvort verðtryggð eða óverðtryggð
og með allt að 10 ára binditíma. Íbúðabréfin eru hins
vegar öll verðtryggð og með allt að 13 ára binditíma. Allar
skuldabréfastöður eru takmarkaðar með punktvirðismörkum
sem gilda jafnt innan dags og í dagslok. Að auki setur
bankinn sérstök mörk á gnóttstöður og skortstöður í
hverjum skuldabréfaflokki. Lítil verðtryggingaráhætta er í
veltubók og er ekki skýrt sérstaklega frá henni. Hún telur
þó inn í heildarverðtryggingarjöfnuð bankans. Punktvirði
verðtryggðra og óverðtryggðra bréfa í veltubók var 0,6
milljónir króna í árslok 2012 í samanburði við 0,4 milljónir
króna í árslok 2011.
Í lausafjársafni bankans er umtalsvert magn erlendra
ríkisvíxla og er stærsti hluti þeirra gefinn út af ríkjum
með lánshæfiseinkunnina AAA en stefnan er að lágmarks
lánshæfiseinkunn útgefendanna sé AA-.3 Þessir víxlar eru
auðseljanlegir. Binditími þeirra er allt að 3 mánuðir og
var punktvirði þeirra í lok árs 2012 -0,4 milljónir króna
(31. desember 2011: -0,3 milljónir króna). Á mynd 5.5
má sjá erlendar lausafjáreignir bankans, flokkaðar eftir
útgefendum.
Bankinn kaupir einnig og selur skuldabréf til að takmarka
áhættu sína vegna afleiðusamninga viðskiptavina. Um er að
ræða framv irka skuldabréfasamninga, skuldabréfavalrétti
og vaxta
skiptasamninga en bankinn takmarkar áhættu
vegna slíkra samninga með punktvirðismörkum. Þá setur
bankinn einnig mörk á óvarða stöðu í skuldabréfavalréttum.
Heildarpunktvirði óvarinna samninga var hverfandi í

31.12.2012
Land

31.12.2011

Markaðs Punkt Markaðs
virði
virði
virði

Danmörk

-

-

3.205

( 0,08)

Finnland

-

-

794

( 0,00)

Frakkland

5.094

( 0,04)

1.588

( 0,01)

Þýskaland

2.547

( 0,05)

-

-

Holland

7.641

( 0,13)

3.179

( 0,05)

Noregur

1.149

( 0,02)

2.033

( 0,06)

Bandaríkin

10.298

( 0,17)

5.522

( 0,13)

Samtals

26.729

( 0,41)

16.321

( 0,33)

Mynd 5.5. Útgefendur erlendra ríkisvíxla í lausafjársafni bankans í árslok 2012
og 2011 (m.kr.). Samstæða.

árslok 2012.
Árið 2012 var stærsta staðan í veltubók, að undanskilinni
vörn gegn afleiðusamningum, 28,8 milljarðar króna (2011:
26,6 milljarðar króna) og var lausafjársafnið stærsti
hluti hennar. Stærsta staðan í verðtryggðum bréfum
var 1,9 milljarðar króna (2011: 2,3 milljarðar króna) en
28,0 milljarðar króna í óverðtryggðum bréfum (2011:
26,4 milljarðar króna). Á mynd 5.6 má sjá heildarvirði
skuldabréfa og heildarpunktvirði þeirra í veltubók í árslok
2012 og 2011.
Fyrir greiningu á vaxtanæmi í veltubók metur bankinn
áhrif mögulegra breytinga á vöxtum á efnahagsreikning
bankans að öllu öðru óbreyttu. Niðurstöðurnar má sjá á
mynd 5.7.
Vaxtaáhætta í fjárfestingarbók
Vaxtaáhætta í fjárfestingarbók er afleiðing af
kjarnastarfsemi bankans. Þessi áhætta er aðallega í tengslum
við hættuna á tapi vegna sveiflna í framtíðargreiðsluflæði
eða gangvirði fjármálagerninga vegna vaxtabreytinga. Það
endurspeglar þá staðreynd að eignir og skuldbindingar
bankans hafa mismunandi gjalddaga og eru verðlagðar
miðað við mismunandi vaxtagrunn.

31.12.2012
Markaðs
virði

Binditími

Punktvirði

Verðtryggð

1.589

11,01

Óverðtryggð

26.933

0,18

Samtals

28.522

0,79

Gnóttstöður

31.12.2011
Markaðs
virði

Binditími

Punktvirði

( 1,75)

379

9,22

( 0,35)

( 0,50)

17.231

0,32

( 0,55)

( 2,25)

17.610

0,51

( 0,90)

31.12.2012
Skortstöður
Verðtryggð

Punkt
virði

31.12.2011

Markaðs
virði

Binditími

Punktvirði

Markaðs
virði

Binditími

Punktvirði

521

10,65

0,55

962

7,89

0,76

Óverðtryggð

1.592

2,21

0,35

364

8,17

0,30

Samtals

2.113

4,29

0,90

1.326

7,97

1,06

26.409

0,50

( 1,35)

16.284

( 0,09)

0,16

Hrein eign

Mynd 5.6. Skuldabréf og skuldagerningar í veltubók í lok árs 2012 og 2011 (m.kr.). Samstæða.

3

Samkvæmt langtímalánshæfismati S&P.
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Vaxtaáhætta í fjárfestingarbók er aðallega til komin af
húsnæðislánum á föstum vöxtum, lánum í greiðslujöfnun,
bundnum innlánum og sérvörðum skuldabréfum útgefnum
af bankanum.

skuldum í fjárfestingarbók skipt upp í fjóra vaxtaflokka og
er hverjum flokki gefið vægi í samræmi við sögulegt flökt.
Flokkarnir eru eftirfarandi:
1. verðtryggðir innlendir vextir,

Áhættustýring og lánaeftirlit ber ábyrgð á að mæla, hafa
eftirlit með og gefa skýrslur um vaxtaáhættu bankans í
fjárfestingarbók. Fjárstýring ber svo ábyrgð á að stýra
þessari áhættu innan þeirra marka sem efnahagsnefnd
bankans ákvarðar en mörkin taka mið af markaðsáhættuvilja
bankans. Við stýringu áhættunnar er öllum eignum og

2. óverðtryggðir innlendir vextir,
3. vextir í evrum eða jenum,
4. vextir í öðrum myntum.
Þannig er gert ráð fyrir mismunandi sveiflum í vöxtum
eftir mismunandi vaxtaflokkum þegar heildarpunktvirði
31.12.2012

31.12.2011

Samsíða hliðrun upp á vaxtaferli (punktar)

Hagnaður/
tap

Hagnaður/
tap

ISK, verðtryggð

100

( 120)

41

ISK, óverðtryggð

Mynd

100

27

7

CHF

40

0

0

EUR

20

( 4)

( 1)

GBP

40

0

0

JPY

20

0

0

USD

40

( 7)

( 5)

Aðrar myntir

40

( 1)

( 6)

( 105)

36

Samtals
Mynd 5.7. Næmisgreining á skuldabréfum og skuldagerningum í veltubók í árslok 2012 og 2011 (m.kr.). Samstæða.

0-3 mán.

3-12
mán.

1-2 ár

2-5 ár

5-10 ár

Yfir
10 ár

Samtals

Handbært fé og innstæður hjá
Seðlabanka

83.493

-

-

-

-

-

83.493

Skuldabréf og skuldagerningar

33.424

795

403

382

575

58

35.637

Útlán til lánastofnana

53.891

151

-

-

-

-

54.042

Fjáreignir

Útlán til viðskiptavina

402.204

55.795

29.166

56.382

1.361

14.686

559.594

Fjáreignir samtals

573.012

56.741

29.569

56.764

1.936

14.744

732.766

Liðir utan efnahags

57.521

9.820

9.395

505

113

-

77.354

-

3.226

1.140

850

-

-

5.216

54

-

-

-

-

-

54

Fjárskuldir
Skortstöður
Innlán Seðlabanka Íslands
Innlán lánastofnana

37.837

381

-

-

-

-

38.218

Innlán viðskiptavina

459.233

1.657

888

2.743

6.635

-

471.156

7.420

-

-

6.018

48.193

4.940

66.571

Lántaka
Víkjandi lán

23.450

-

-

-

-

-

23.450

527.994

5.264

2.028

9.611

54.828

4.940

604.665

Liðir utan efnahags

62.374

10.150

9.657

499

-

-

82.680

Hreinn vaxtajöfnuður
31.12.2012

40.165

51.147

27.279

47.159

(52.779)

9.804

122.775

Fjárskuldir samtals

Mynd 5.8. Tími til næstu vaxtaendurskoðunar á eignum og skuldum í fjárfestingarbók í árslok 2012 (m.kr.). Samstæða.
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Fjáreignir

0-3 mán.

3-12
mán.

1-2 ár

2-5 ár

5-10 ár

Yfir 10 ár

Samtals

Handbært fé og innstæður hjá
Seðlabanka

56.016

-

-

-

-

-

56.016

Skuldabréf og skuldagerningar

32.218

1.153

1.069

370

1.398

4.458

40.666

Útlán til lánastofnana

43.551

104

-

-

-

-

43.655

Útlán til viðskiptavina

420.171

27.158

35.739

63.895

1.914

15.517

559.594

Fjáreignir samtals

551.956

28.415

36.808

64.265

3.312

19.975

704.731

Liðir utan efnahags

59.201

-

10.007

3.115

113

-

72.436

-

3.567

1.815

477

0

-

5.859

73

-

-

-

-

-

73

Innlán lánastofnana

61.711

1.061

-

-

-

-

62.772

Innlán viðskiptavina

456.329

3.383

759

807

1.665

-

462.942

Fjárskuldir
Skortstöður
Innlán Seðlabanka Íslands

Lántaka
Víkjandi lán
Fjárskuldir samtals
Liðir utan efnahags
Hreinn vaxtajöfnuður
31.12.2011

7.221

-

-

6.679

49.133

188

63.221

21.937

-

-

-

-

-

21.937

547.271

8.011

2.574

7.963

50.798

188

616.805

62.484

-

9.862

3.070

-

-

75.416

1.402

20.404

43.379

56.347

(47.373)

19.787

84.946

Mynd 5.9. Tími til næstu vaxtaendurskoðunar á eignum og skuldum í fjárfestingarbók í árslok 2011 (m.kr.). Samstæða.

Mynt

31.12.2012

31.12.2011

Samsíða hliðrun upp á vaxtaferli (punktar)

Hagnaður/tap

Hagnaður/tap

ISK, verðtryggð

40

( 228)

( 935)

ISK, óverðtryggð

100

( 301)

( 487)

CHF

40

2

5

EUR

20

3

3

GBP

40

( 1)

( 1)

JPY

20

( 4)

( 3)

USD

40

( 4)

( 8)

Aðrar myntir

40

Samtals

1

1

( 532)

( 1.425)

Mynd 5.10. Næmisgreining á skuldabréfum og skuldagerningum í fjárfestingarbók í árslok 2012 og 2011 (m.kr.). Samstæða.

er reiknað. Myndir 5.8 og 5.9 sýna allar vaxtaberandi
eignir og skuldir bankans, flokkaðar eftir tíma til næsta
vaxtaendurskoðunardags í lok árs 2012 og 2011.
Næmisgreiningin tekur hins vegar mið af binditíma
einstakra eigna og skulda.
Við næmisgreiningu í fjárfestingarbók gerir bankinn ráð
fyrir að óverðtryggðir íslenskir vextir breytist um 100
punkta. Gert er ráð fyrir minni breytingum á erlendum
vöxtum í samræmi við minna sögulegt flökt. Þá er gert ráð
fyrir að verðtryggðir innlendir vextir breytist minna en

óverðtryggðir innlendir vextir þar sem þeir eru miðsæknari.
Mynd 5.10 sýnir hvaða áhrif þessar vaxtabreytingar hefðu
á virði eigna og skulda bankans miðað við binditímanálgun.
Mynd 5.11 sýnir mánaðarlega þróun vaxtaáhættu í
fjárfestingarbók 2012. Bankinn dró verulega úr vaxta
áhættu á árinu með því að gera mótstæða vaxtaskipta
samninga, selja íbúðabréf í fjárfestingarbók og gefa út
sértryggð skuldabréf. Á mynd 5.11 eru undanskilin lán
sem hafa fengið sértæka virðisrýrnun en flest þeirra lána
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eru í endurskipulagningarferli og virði þeirra metið út frá
undirliggjandi tryggingum.
5.3.3 VERÐBÓLGUÁHÆTTA
Bankinn ber áhættu vegna verðbólgu þar sem virði
verðtryggðra eigna er meira en virði verðtryggðra
skuldbindinga. Virði þessara eigna og skuldbindinga
breytist í samræmi við breytingar á vísitölu neysluverðs
á hverjum tíma og allar þessar breytingar hafa áhrif á
afkomu bankans. Efnahagsnefnd bankans setur mörk
á verðtryggingarjöfnuð bankans og áhættustýring og
lánaeftirlit sér um að upplýsa nefndina reglulega um stöðu
hans. Í árslok 2012 var heildarvirði verðtryggðra eigna
1,3 milljörðum króna meira en heildarvirði verðtryggðra
skulda (31. desember 2011: 22,2 milljörðum króna meira).
Þannig leiðir 1% hækkun á vísitölunni til 13 milljóna króna
hagnaðar fyrir bankann og 1% lækkun til samsvarandi taps
þegar aðrir áhættuþættir eru óbreyttir. Bankinn náði að
lækka verðtryggingarjöfnuðinn á síðasta ári með því að
gera mótstæða verðtryggða vaxtaskiptasamninga og selja
íbúðabréf í fjárfestingarbók.
Hafa ber í huga að hluti af verðtryggðum útlánum bankans
er með veði í húsnæði sem er ekki jafnnæmt fyrir snörpu
verðbólguskoti og útlánin sjálf. Í snörpu verðbólguskoti
gæti raunvirði útlána rýrnað á sama tíma og skuldbindingar
M.kr.
16

Samstæða
Consolidated
Móðurfélag
Parent

14
12

8
6
4

12-2012

11-2012

10-2012

09-2012

08-2012

07-2012

06-2012

05-2012

04-2012

03-2012

02-2012

01-2012

12-2011

2

Mynd 5.11. Þróun vaxtaáhættu í fjárfestingarbók 2012 (m.kr.). Samstæða og
móðurfélag.

Ma. kr.

Gjaldeyrisáhætta er til komin vegna eigna og skulda sem
eru í annarri mynt en uppgjörsmynt bankans, sérstaklega
af misræmi í myntsamsetningu eigna og skulda. Þegar
bankinn metur gjaldeyrisjöfnuð sinn meðhöndlar hann
hluta af lánum, sem voru upphaflega tilgreind í erlendri
mynt, sem eignir í íslenskum krónum þar sem hann gerir
ráð fyrir að endurheimtur lánanna séu takmarkaðar í
íslenskum krónum. Auk hefðbundinna þátta hafa ýmis
sértækari atriði áhrif á mælingar á gjaldeyrisjöfnuði, t.d.:
 Endurflokkun milli raunverulegra erlendra lána
og erlendra lána þar sem viðskiptavinurinn hefur
greiðsluflæði í íslenskum krónum.
 Endurútreikningur og umbreyting lánsfjárhæðar
í íslenskar krónur á lánum sem eru raunverulega
tilgreind í erlendum myntum.
 Endurmat á lánum sem eru raunverulega tilgreind
í erlendum myntum en hafa enn talsverðan mun á
bókfærðu virði og kröfuvirði.
 Endurskipulagning fyrirtækja – í þeim tilfellum
þegar lán eru færð milli mynta.

Lán sem við lok árs eru tilgreind í erlendri mynt en eru
meðhöndluð sem eignir í íslenskum krónum hafa verið
flokkuð ítarlega eftir lögmæti, framvindu í endurútreikningi
og hvort þau séu í lögfræðinnheimtu. Bankinn áætlar að
telja megi um 11 milljarða króna af erlendum lánum, af
rúmum 13 milljörðum króna sem eftir standa, til krónueigna
enda uppfylli lánin eitt af eftirtöldum skilyrðum:
 Lántakandi hefur veitt skriflegt samþykki fyrir
endurskipulagninu.

Samstæða
Móðurfélag

35
30

 Kröfu í lögfræðiinnheimtumálum hefur verið lýst í
íslenskum krónum.

25

 Lánin hafa verið dæmd ólögleg.

20

Bankinn mun framvegis undanskilja þessar eignir í skýrsl
um sem sýna gjaldeyrisstöðu hans.

15
10

12-2012

11-2012

10-2012

09-2012

08-2012

07-2012

06-2012

05-2012

04-2012

03-2012

02-2012

Bankinn býður fjölbreytt úrval afleiðna fyrir viðskiptavini
sína hvort sem tilgangurinn er spá
kaup
mennska eða
áhættuvarnir. Afleiður sem viðskipta
v inum standa til
boða eru vaxtaskiptasamningar, gjaldey risvaxtaskipta
samningar,
skuldabréfavalréttir,
gjaldeyrisvalréttir,

01-2012

5.3.5 AFLEIÐUR

0

12-2011

5

Mynd 5.12. Þróun verðtryggingarjafnaðar bankans 2012 (ma. kr.). Samstæða
og móðurfélag.
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Bankinn leitast við að takmarka gjaldeyrisáhættu sína
hverju sinni og koma í veg fyrir mögulegt misræmi milli
eigna og skulda í hverri mynt, óháð því hvernig misræmið
er til komið. Á mynd 5.13 má sjá þróun gjaldeyrisjafnaðar
bankans 2012, bæði raunjafnaðar og að teknu tilliti til lána
þar sem endurheimtur eru takmarkaðar í krónum (FX/ ISKjöfnuður).

10

0

bankans aukast en við slíkar aðstæður er hætta á ofmati
á verðtryggingarjöfnuði bankans. Mynd 5.12 sýnir
mánaðarlega þróun verðtryggingarjafnaðar móðurfélagsins
og samstæðunnar árið 2012. Verðtryggingarjöfnuður
samstæðunnar var minni en verðtryggingarjöfnuður
móðurfélagsins 2012 vegna verðtryggðs láns frá
móðurfélaginu til eins af dótturfélögum þess.
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70

FX/ISK-jöfnuður
FX/ISK Imbalance

60

Raungjaldeyrisjöfnuður
Real Currency Imbalance

50
40

47

13

30
20

12-2012

11-2012

10-2012

09-2012

08-2012

07-2012

06-2012

05-2012

04-2012

03-2012

0

28
12
02-2012

10

01-2012

Bankinn takmarkar stöður í afleiðum sem fela ekki í sér
markaðsáhættu (m.a. vegna afleiðuvarna), t.d. stöður í
framvirkum samningum, með mörkum á heildarupphæð
undirliggjandi samninga. Bankinn notar sjálfur afleiður
til að takmarka áhættu af gjaldeyrisjöfnuði, vaxtaáhættu
í fjárfestingarbók og verðtryggingarjöfnuði. Notkun
bankans á afleiðum í öðrum tilgangi er óveruleg. Myndir
5.14 og 5.15 sýna afleiður bankans og nafnverð tengt þeim
í árslok 2012 og 2011.

Ma. kr.

12-2011

framv irkir gjaldeyrissamningar, framvirkir hlutabréfa
samn
ingar, framvirkir skuldabréfasamningar og endur
kaupa
samningar. Bankinn setur mörk á afleiðu
stöður
sem fela í sér markaðsáhættu. Bæði punkt
v irðis
mörk
og tímalengdarmörk eru á vaxta
skipta
samningum og
gjaldeyrisvaxtaskiptasamningum en valréttir heyra undir
margvísleg mörk, þar á meðal mörk á opna deltastöðu fyrir
hvert undirliggjandi bréf.

Mynd 5.13. Mánaðarleg þróun gjaldeyrisjafnaðar árið 2012 (ma. kr.).
Móðurfélag.

5.4 EIGINFJÁRÞÖRF

5.3.6 NOTKUN LÍKANA
Bankinn notar hefðbundna áhættumælikvarða til að meta
markaðsáhættu. Bankinn notar einnig áhættuvirðisaðferðir
við:
 reglulega skýrslugjöf um gjaldeyrisáhættu innanhúss,
 mat á tryggingarþörf í afleiðuviðskiptum,
 mat á eiginfjárþörf vegna mótaðilaáhættu,

Bankinn reiknar eiginfjárþörf vegna markaðsáhættu undir
1. stoð samkvæmt staðalaðferð Basel-reglnanna. Á mynd
5.16 má sjá eiginfjárþörf bankans vegna markaðsáhættu í
lok árs 2012 og 2011. Bankinn tekur tillit til áhættu sem
fellur ekki undir 1. stoð í innra matsferli bankans fyrir
eiginfjárþörf (e. ICAAP).
Markaðsáhætta bankans breyttist nokkuð á árinu 2012 en
í árslok var eiginfjárþörf vegna markaðsáhættu, undir 1.
stoð, 5,1% af heildarfjáreiginfjárþörf bankans, samanborið

 ákvörðun á viðskiptamörkum viðskiptavina.

Eignir

Nafnverð tengt
eignum

Skuldir

Nafnverð tengt
skuldum

5

500

1.142

19.900

Gjaldeyrisvaxtaskiptasamningar

20

7.199

5.094

55.351

Framvirkir hlutabréfasamningar

-

-

89

95

Afleiðusamningar
Vaxtaskiptasamningar

Framvirkir gjaldeyrissamningar

8

1.503

8

219

Gjaldeyrisskiptasamningar

33

1.154

9

2.492

Framvirkir skuldabréfasamningar

61

2.250

22

1.325

Valréttir skuldabréfa
Samtals

-

-

80

25.000

127

12.606

6.444

104.382

Nafnverð tengt
eignum

Skuldir

Nafnverð tengt
skuldum

Mynd 5.14. Afleiður og nafnverð tengt þeim í árslok 2012 (m.kr.). Móðurfélag.

Afleiðusamningar
Vaxtaskiptasamningar
Gjaldeyrisvaxtaskiptasamningar

Eignir
25

3.100

107

10.750

186

11.239

3.690

51.600

Framvirkir hlutabréfasamningar

6

82

6

30

Framvirkir gjaldeyrissamningar

45

15.566

98

2.449

Gjaldeyrisskiptasamningar

59

4.889

13

1.516

Framvirkir skuldabréfasamningar

18

955

39

400

-

-

74

25.000

339

35.831

4.027

91.745

Valréttir skuldabréfa
Samtals

Mynd 5.15. Afleiður og nafnverð tengt þeim í árslok 2011 (m.kr.). Móðurfélag.
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við 2,7% 2011. Eiginfjárbinding og áhættuvegnar eignir
vegna allra undirliggjandi áhættuþátta jukust milli ára.
Ástæðuna fyrir aukningunni má m.a. rekja til aukins vægis
hlutabréfa, áhættumeiri skuldabréfastaðna og aukins
gjaldeyrisójöfnuðar.

5.5 ÁLAGSPRÓF
Hluti af innra matsferli bankans felur í sér álagspróf á
veltubók og fjárfestingarbók til að meta áhrif breytinga
á markaði afkomu bankans. Þessi tvö eignasöfn eru
meðhöndluð á mismunandi hátt vegna mismunandi
eiginleika þeirra. Bankinn metur áhrif vegna eftirfarandi
þátta í álagsprófinu:
 hlutabréfaáhættu (allt hlutafé í eigu bankans),
 vaxtaáhættu (öll markaðsskuldabréf og vaxtaáhætta í
fjárfestingarbók),

Árið 2011 gaf bankinn í fyrsta skipti út sérvarin skuldabréf.
Fyrsta útgáfan var verðtryggð en á árinu 2012 gaf bankinn
út þrjá nýja flokka og var einn þeirra óverðtryggður. Af
útistandandi flokkum eru því þrír verðtryggðir og einn
óverðtryggður og eru lokagjalddagar þeirra 2015, 2016,
2019 og 2024. Samkvæmt lögum nr. 11/2009 og reglugerð
FME nr. 528/2008 framkvæmir bankinn vikuleg álagspróf
þar sem hann ber saman núvirði útgefnu skuldabréfanna
(skuldanna) annars vegar og lánanna í tryggingasafninu
(eignanna) hins vegar fyrir mismunandi sviðsmyndir, þar
á meðal við aðstæður þar sem vextir breytast skyndilega
um 100 punkta eða vísitala neysluverðs breytist um 2,5%.
Mynd 5.17 sýnir áhrif mismunandi sviðsmynda í árslok
2012. Núvirðishlutfallið segir til um hvert hlutfall núvirðis
eigna og skulda í hverri sviðsmynd er á móti fjárhæð eigna
og skulda.

 gjaldeyrisáhættu (gjaldeyrisjöfnuður bankans),
 verðbólguáhættu (verðtryggingarjöfnuður bankans),
 beinnar markaðsáhættu vegna afleiðna (bein
markaðsáhætta er til komin af skuldabréfaog gjaldeyrisvalréttum og vaxtaskipta- og
gjaldeyrisskiptasamningum),
 óbeinnar markaðsáhættu vegna afleiðna (útlánatap
getur orðið vegna mikilla breytinga á markaði og
ónógra trygginga í afleiðuviðskiptum).

31.12.2012

Áhættuþáttur

31.12.2011

Eiginfjárþörf

Áhættuvegnar eignir

Eiginfjárþörf

Áhættuvegnar eignir

Hlutabréfaáhætta

200

2.494

91

1.138

Gjaldeyrisáhætta

2.235

27.934

1.184

14.800

Vaxtaáhætta
Samtals

281

3.513

61

757

2.715

33.940

1.336

16.695

Mynd 5.16. Eiginfjárþörf og áhættuvegnar eignir vegna markaðsáhættu í árslok 2012 og 2011 (m.kr.). Samstæða.

BREYTINGAR Á LÖGUM OG REGLUM
Ný lög og breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki 2012
höfðu óveruleg áhrif á markaðsáhættu bankans.
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Eignir
Álagspróf

Verðtr.

Skuldir

Óverðtr. Samtals

Verðtr.

Núvirðishlutfall
Munur

Eignir

Skuldir

Fjárhæð

10.111

7.479

17.590

12.744

Óverðtr. Samtals
1.254

13.998

3.592

100%

100%

Núvirði

9.876

7.277

17.154

12.903

1.263

14.165

2.988

98%

101%

Óhagstæð þróun
greiðslujöfnunar
vísitölu

9.861

7.277

17.138

12.903

1.263

14.165

2.973

97%

101%

100 punkta lækkun
áhættulausra vaxta

10.090

7.283

17.373

13.748

1.294

15.042

2.331

99%

107%

100 punkta hækkun
áhættulausra vaxta

9.680

7.271

16.951

12.129

1.232

13.361

3.590

96%

95%

2,5% lækkun vísitölu
neysluverðs

9.630

7.277

16.907

12.580

1.231

13.811

3.096

96%

99%

2,5% hækkun
vísitölu neysluverðs

10.123

7.277

17.401

13.225

1.294

14.519

2.881

99%

104%

Mynd 5.17. Niðurstöður álagsprófa í tengslum við sértryggðar skuldabréfaútgáfur Íslandsbanka í árslok 2012 (m.kr.). Samstæða.
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6  LAUSAFJÁRÁHÆTTA
Lausafjárstaða Íslandsbanka hélst góð árið 2012. Reiðufjárhlutfall FME var 18% í lok árs, samanborið
við 13% í lok árs 2011. Lausafárshlutfall FME var 32% í lok árs, samanborið við 36% í lok árs 2011.
Fjármálaeftirlitið gerir kröfu um að þessi hlutföll séu að lágmarki 5% og 20%.
Lausafjárhlutföll Seðlabanka Íslands til 1 og 3 mánaða námu 126% í lok árs 2012 samanborið við 127% og
126% á sama tíma 2011.
Innlánahlutföll bankans hækkuðu töluvert með samrunanum við Byr í lok árs 2011. Hlutfallið milli innlána
viðskiptavina og útlána var nokkuð stöðugt yfir árið 2012 og nam 84% í árslok 2012 í samanburði við 82%
í lok árs 2011. Á sama tímabili lækkaði hlutfall heildarinnlána af heildarútlánum úr 87% í 83%.
Aðgengi Íslandsbanka að fjármagni hefur einkennst af gjaldeyrishöftum, hægum bata á innlendum
verðbréfamarkaði og yfirlýsingu stjórnvalda eftir hrun íslenska bankakerfisins haustið 2008 um að þau
ábyrgðust allar innstæður í íslenskum bönkum. Árið 2012 héldu fjárfestar áfram að beina fjárfestingum
sínum að stærstum hluta í innlán og ríkistryggð verðbréf sem endurspeglast í háum innlánahlutföllum í
fjármálakerfinu í heild.
Bankinn gaf út 9,4 milljarða króna í sérvörðum skuldabréfum árið 2012 og gerir ráð fyrir að gefa út 10-13
milljarða króna árlega næstu árin. Að auki gaf bankinn út víxla í upphafi árs 2013.

SKILGREINING Á LAUSAFJÁRÁHÆTTU
Íslandsbanki skilgreinir lausafjáráhættu sem hættuna á því að geta ekki fjármagnað
fjárhagslegar skuldbindingar eða fyrirhugaðan vöxt, eða geta einungis gert það gegn
kjörum sem eru umtalsvert hærri en gengur og gerist á markaði á hverjum tíma.

Lausafjáráhætta er einn af helstu áhættuþáttum í rekstri
Íslandsbanka. Einn meginþátturinn í starfsemi bankans er
að taka við skammtímainnlánum sem ýmist eru óbundin
eða bundin og að endurlána það fjármagn til viðskiptavina
í formi lána sem almennt eru til lengri tíma. Umbreyting
skammtímaskulda í langtímaútlán skapar áhættu fyrir
bankann. Stefna Íslandsbanka í stýringu lausafjáráhættu
miðar að því að geta á hverjum tíma mætt öllum
fjárhagslegum skuldbindingum sínum.

6.1 STEFNA, SKIPULAG OG ÁBYRGÐ
Stjórn Íslandsbanka er ábyrg fyrir stýringu á lausafjár
áhættu bankans. Stjórnin skilgreinir áhættuþol bankans og
samþykkir stefnuskjal um lausafjáráhættu sem skilgreinir
hlutverk og ábyrgð varðandi lausafjárstýringu.
Efnahagsnefnd hefur yfirumsjón með og setur mörk
varðandi lausafjárstýringu. Efnahagsnefnd ber ábyrgð á og
útfærir lausafjárstefnu bankans í samræmi við stefnuskjal
stjórnar.
Áhættustýring og lánaeftirlit ber ábyrgð á að miðla
upplýsingum um lausafjárstefnu bankans til viðskipta
eininga og dótturfélaga. Áhættustýring og lánaeftirlit gerir
tillögu um áhættuþol, áhættumörk og umgjörð í tengslum
við lausafjárstýringu til efnahagsnefndar og stjórnar
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bankans. Áhættustýring og lánaeftirlit er einnig ábyrg
fyrir skýrslugjöf um lausafjárstöðu bankans til stjórnenda
og eftirlitsaðila sem og eftirliti með því að áhættumörk séu
virt.
Fjárstýring ber ábyrgð á að stýra lausafjárstöðu bankans
innan þeirra marka sem hafa verið samþykkt af efnahags
nefnd og að veita upplýsingar um fjármögnun bankans.
Fjárstýring gerir tillögu um innri verðlagningu til efnahags
nefndar og leggur til útlánakvóta ef við á.
Íslandsbanki leggur áherslu á varfærni og hagkvæmni við
stýringu á lausafjáráhættu og gerir stefna bankans ráð
fyrir því að laust fé bankans skuli á hverjum tíma duga til
að mæta skuldbindingum næstu 12 mánaða.
Eftir hrun á alþjóðlegum fjármálamörkuðum 2008 hafa
bankar og eftirlitsaðilar, innan lands sem utan, lagt áherslu
á bætta lausafjárstýringu. Markmið Íslandsbanka er að
uppfylla alþjóðlega staðla og bestu venju við stýringu
lausafjáráhættu. Bankinn hefur endurskoðað umgjörð
lausafjárstýringar með það að markmiði að mæta núverandi
og væntum kröfum eftirlitsaðila í þessum efnum, þ.m.t.
nýjum lausafjárviðmiðum Basel-nefndarinnar.
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Eftirfarandi þættir marka lausafjárstefnu Íslandsbanka.
Bankinn skal:
 Hafa yfir að ráða reiðufé eða öðrum auðseljanlegum
eignum til að mæta skuldbindingum næstu 12
mánaða jafnvel við álagsaðstæður þar sem aðgengi að
fjármagni er takmarkað.

bankans, þ.m.t. lausafjáráhættu. Áhættustýring og
lánaeftirlit, fjárstýring og efnahagsnefnd fá daglegt
yfirlit frá starfsmönnun millibanka þar sem greint er frá
helstu breytingum í lausafjárstöðu milli daga. Vikulega
fá sömu aðilar ítarlegra yfirlit yfir lausafjárstöðuna frá
áhættustýringu og lánaeftirliti.

 Tryggja að misvægi milli gjalddaga eigna og skulda sé
innan ásættanlegra marka.

Lausafjárskýrslur eru sendar mánaðarlega til eftirlitsaðila
samkvæmt kröfum FME og Seðlabanka Íslands.

 Haga greiðslufyrirkomulagi útlána þannig að
endurfjármögnunaráhætta bankans og viðskiptavina
hans sé ásættanleg.
 Hafa vel skilgreind mörk fyrir lausafjáráhættu
í helstu starfrækslumyntum og undir öllum
kringumstæðum uppfylla ytri kröfur um
lausafjárhlutföll.
 Skilgreina áhættustig lausafjáráhættu sem og
viðlagaáætlun sem tryggir skilvirk viðbrögð
stjórnenda á hverju áhættustigi.
Framangreindur rammi lausafjárstýringar er í samræmi
við alþjóðlega staðla, t.d. þá sem gefnir eru út af
Alþjóðagreiðslubankanum (BIS) og leiðbeinandi tilmæli frá
Fjármálaeftirlitinu (FME).

6.4 LAUSAFJÁRSTAÐA
Lausafjárstaða Íslandsbanka var góð og nokkuð stöðug
á árinu 2012 og lausafjárhlutföll vel yfir mörkum, bæði
samkvæmt innri skilgreiningum og kröfum eftirlitsaðila.
Stefna bankans miðar að því að eiga nægjanlegt safn
reiðufjár og auðseljanlegra eigna til að uppfylla innri
og ytri kröfur en á sama tíma að uppfylla markmið um
ásættanlega arðsemi bankans. Samsetning lausafjáreigna
bankans í árslok 2012 samanborið við 2011 er sýnd á mynd
6.1. Lausafjárlína frá íslenska ríkinu rann út í lok þriðja
ársfjórðungs og er þar af leiðandi ekki lengur innifalin í
lausafjáreignum bankans.
Auk innri markmiða þarf bankinn að uppfylla lausa
fjárkröfur FME og Seðlabanka Íslands.

6.2 MÆLING OG EFTIRLIT

6.4.1 LAUSAFJÁRKRÖFUR FJÁRMÁLAEFTIRLITSINS

Íslandsbanki notar ýmis viðmið og mælikvarða við að meta
og mæla lausafjárstöðu sína og þar með lausafjáráhættu
bankans. Þessir mælikvarðar taka ýmist mið af nústöðu
eða væntri þróun. Helstu mælikvarðarnir byggjast á því að
greina misræmi í greiðsluflæði eigna og skulda við venjulegar
aðstæður og undir álagi með því að meta ójafnvægi milli
langtímaeigna og aðgengis að langtímafjármögnun og
með því að reikna hlutfallið á milli lausafjáreigna bankans
og væntra gjalddaga skuldbindinga. Forsendur innri
lausafjármælikvarða eru endurskoðaðar reglulega.

Fjármálaeftirlitið hefur skilgreint tvo mælikvarða sem
íslenskir bankar þurfa að uppfylla varðandi lausafjárstöðu.
Fyrri mælikvarðinn, reiðufjárhlutfall, gerir kröfu um að
reiðufé og ígildi þess nemi að lágmarki 5% af óbundnum
innlánum og sá seinni, lausafjárhlutfall, að lausafjáreignir
nemi að lágmarki 20% af heildarinnlánum. Þessar
kröfur gilda fyrir móðurfélagið. Skilgreining FME á
lausafjáreignum er eftirfarandi:

6.3 SKÝRSLUGJÖF
Eitt af fyrstu markmiðum Íslandsbanka eftir stofnun
bankans var að tryggja að stefnuskjöl og vinnureglur
bankans tækju mið af þeim lærdómi sem draga má af
fjármálakrísunni. Einn af þeim þáttum sem lögð var
áhersla á í þessu samhengi var að bæta skýrslugjöf
um áhættuþætti í starfsemi bankans. Á hverjum fundi
fær stjórn bankans ítarlegt yfirlit um áhættur í rekstri

 Reiðufé og ígildi þess: Seðlar, innstæður hjá
Seðlabanka Íslands og öðrum innlendum og erlendum
fjármálafyrirtækjum.
 Lausafjáreignir: Reiðufé og ígildi þess, innstæðubréf
Seðlabanka Íslands, verðbréf sem nota má sem andlag
í endurhverfum viðskiptum við Seðlabanka Íslands,
erlend ríkisskuldabréf, sérvarin skuldabréf og aðrar
auðseljanlegar eignir.
Þróun lausafjárhlutfalla FME fyrir Íslandsbanka yfir árið
2012 er sýnd í Mynd 6.2. Bæði hlutföllin eru vel yfir
lágmarkskröfum1.

Lausafjárstaða

31.12.2012

31.12.2011

Handbært fé og innstæður í SÍ

81.458

53.162

Óveðsett verðbréf sem hæf eru sem veð í endurhverfum viðskiptum við SÍ

12.704

55.024

Erlend ríkisskuldabréf

26.730

16.323

Skammtímastöður við fjármálastofnanir

49.264

36.695

0

25.000

170.156

186.204

Lausafjárlína við íslenska ríkið

Mynd 6.1 Samsetning lausafjáreigna (ma. kr.). Móðurfélag.

1

Á fjórða ársfjórðungi 2012 tilkynnti FME um breytingar á skilgreiningum á reiðufé og ígildi þess með því að skilgreina innstæðubréf Seðlabanka Íslands sem lausafjáreignir en ekki ígildi reiðufjár.
Vegna þessara breytinga eru hlutföll sem sýnd voru í áhættuskýrslu Íslandsbanka fyrir árið 2011 ekki samanburðarhæf við þau sem sýnd eru hér.

47

ÍSLANDSBANKI | ÁHÆTTUSKÝRSLA 2012

50%

Handbært
fé / óbundin
Cash equivalents
/
innlán
Demand deposits

Handbært
fé //óbundin
Liquid assets
Total
innlán
- lágmark
deposits
- minimum

Lausafjáreignir
Liquid assets //Total
heildarinnlán
deposits

Lausafjáreignir /
Cash equivalentss /
heildarinnlán
Demand deposits - lágmark
minimum

40%
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09-2012

08-2012
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06-2012
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04-2012
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12-2011

0%

Mynd 6.2. Lausafjárhlutföll FME. Móðurfélag.
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6.6 VIÐLAGAÁÆTLUN
Stefna Íslandsbanka í lausafjárstýringu gerir ráð fyrir því
að bankinn hafi vel skilgreinda lausafjárviðlagaáætlun.
Megintilgangur viðlagaáætlunarinnar er að merkja
vandamál í lausafjárstýringu eða fjármögnun eins fljótt
og kostur er og auka þar með líkurnar á því að bankinn
geti brugðist við með skilvirkum hætti. Samkvæmt
viðlagaáætluninni hefur bankinn skilgreint 5 stig sem
endurspegla mismunandi lausafjárstöðu. Lausafjárstig
bankans er ákvarðað annars vegar með hliðsjón af
fyrirframskilgreindum þáttum og hins vegar samkvæmt
mati sérfræðinga bankans. Fyrir hvert stig eru viðbrögð
stjórnenda og þörf fyrir upplýsingagjöf skilgreind.
Viðlagaáætlunin og lausafjárstig bankans hafa verið kynnt
fyrir öllum hlutaðeigandi aðilum, þ.m.t. stjórn bankans,
Seðlabanka og FME.
Viðlagaáætlunin er prófuð að minnsta kosti árlega til að
tryggja rétt viðbrögð við álagaðstæðum og meta þörf á
endurskoðun áætlunarinnar. Niðurstöður prófanna eru
kynntar fyrir stjórn.

140%

6.7 FJÁRMÖGNUN

120%
100%

Meginhluti fjármögnunar Íslandsbanka er í formi innlána
frá viðskiptavinum. Einn af þeim mælikvörðum sem
stöðugt er fylgst með hjá bankanum er hlutfallið milli
innlána og útlána.

80%
60%
40%
20%
12-2012

11-2012

10-2012

09-2012

08-2012

07-2012

06-2012

05-2012

04-2012

03-2012

02-2012

01-2012

12-2011

0%

Mynd 6.3. Lausafjárhlutföll Seðlabanka Íslands. Móðurfélag.

6.4.2 LAUSAFJÁRKRÖFUR SEÐLABANKA
Seðlabankinn gerir kröfu um að lausafjáreignir samkvæmt
skilgreiningu hans séu umfram lausafjárskuldir til 1 og
3 mánaða. Þessar reglur gilda fyrir móðurfélagið. Þróun
lausafjárhlutfalla Seðlabankans fyrir Íslandsbanka 2012 er
sýnd á mynd 6.3.
Á árinu 2012 óskaði Seðlabankinn eftir því að Íslandsbanki
endurskoðaði aðferð sína við flokkun innlána í útreikningi
á lausafjárhlutföllum í mánaðarlegri skýrslugjöf til
Seðlabankans með innleiðingu nýrrar reglu. Sú endurskoðun
leiddi af sér óverulega lækkun í lausafjárhlutföllunum.
Vegna þessara breytinga eru þau hlutföll sem sýnd voru
í áhættuskýrslu Íslandsbanka fyrir árið 2011 ekki að fullu
samanburðarhæf við þau sem sýnd eru hér.

Innlánahlutföll bankans hækkuðu töluvert með samrun
anum við Byr. Hlutfall innlána viðskiptavina af útlánum
til viðskiptavina hélst nokkuð stöðugt yfir árið 2012 og
nam 84% í lok árs 2012 samanborið við 82% í lok 2011, sjá
mynd 6.4. Á sama tímabili lækkaði hlutfall heildarinnlána
af heildarútlánum úr 87% í 83%. Til þess að að styrkja
lausafjárstöðuna enn frekar hefur bankinn sett sér það
markmið að auka vægi bundinna innlána í fjármögnun.
Vöruþróun bankans á árinu 2012 tók mið af því. Hluti
bundinna innlána af heildarinnlánum nam 30% í lok árs
2012 og hafði hækkað úr 24% í lok árs 2011.
Íslandsbanki leggur áherslu á að draga úr samþjöppunar
áhættu í innlánum. Þetta endurspeglast í innri lausafjár
mælikvörðum þar sem sérstaklega er horft til áhættunnar
Útlán og kröfur
Loans
to Customers
á viðskiptavini
Innlán
frá viðskiptavinum
Deposits
from customers

Ma. kr.

600

Útlán
og kröfur
Deposits
from customers
á viðskiptavini

/Loans to customers

564

558
463

100%

471

500

84%

82%

90%
80%
70%

400

60%

6.5 ÁLAGSPRÓF
Bankinn framkvæmir reglulega álagspróf vegna
lausafjárstýringar. Álagasprófin fela í sér mat á áhrifum
mismunandi markaðsaðstæðna á lausafjárstöðu bankans.
Auk álagsprófa hefur bankinn vel skilgreinda viðlagaáætlun
vegna lausafjáráhættu.

300

50%
40%

200

30%
20%

100

10%
0%

0
Q4 - 2011

Q1 - 2012

Q2 - 2012

Q3 - 2012

Q4 - 2012

Mynd 6.4. Þróun innlána frá viðskiptavinum og útlána til viðskiptavina
(ma. kr.) miðað við árslok 2011 - 2012. Samstæða.
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Áætlað útflæði
samkvæmt Basel III

Innlánaflokkur

Basel III-skilgreiningar

Fjármálafyrirtæki
og fjárvörsluaðilar

Fjármálafyrirtæki, tryggingafélög, fjárvörsluaðilar, hagsmunasamtök og fjármögnunarsjóðir

100%

Stærri fyrirtæki

Lögaðilar auk seðlabanka og opinberra aðila með innstæður yfir
€1.000.000

40%

Einstaklingar og
smærri fyrirtæki.
minna stöðug

Lögaðilar með heildarinnstæður undir €1.000.000 og einstakl
ingar. Sá hluti innlána sem ekki er tryggður af Tryggingarsjóði
innstæðueiganda eða viðskiptavinur flokkast ekki sem virkur
viðskiptavinur.

10%

Einstaklingar og
smærri fyrirtæki,
milli €20.887 og
€100.000.

Lögaðilar með heildarinnstæður undir €1.000.000 og einstaklingar.
Innlán sem væru að fullu tryggð af Trygginarsjóði innstæðueig
anda miðað við evrópska löggjöf og að auki flokkast viðskiptavinur
sem virkur viðskiptavinur.

10%

Einstaklingar og
smærri fyrirtæki,
minna en €20.887.

Lögaðilar með heildarinnstæður undir €1.000.000 og einstaklingar.
Innlán að fullu tryggð af Trygginarsjóði innstæðueiganda miðað
við Íslenska löggjöf og að auki eru virkir viðskiptavinir.

5%

Mynd 6.5. Flokkun innlána samkvæmt Basel III-staðli.

sem felst í því að einstakir stórir aðilar taki allar innstæður
sínar út á skömmum tíma. Bankinn flokkar innlán í fimm
yfirflokka sem byggjast á skilgreiningum Basel IIIstaðaðlsins. Taflan á mynd 6.5 lýsir þessari flokkun og
sýnir áætlað útflæði í hverjum flokki samkvæmt Basel III
reglunum.
Mynd 6.6 sýnir skiptingu innlána bankans, alls að fjárhæð
521 milljarður króna, í árslok 2012 samkvæmt sömu
flokkun og lýst er í Mynd 6.5.
Hlutfall innlána frá einstaklingum og litlum fyrirtækjum
hélst óbreytt í á milli ára. Þar af má líta á um 14% sem
stöðug og þar með sem langtímafjármögnun en 35%
eru samkvæmt skilgreiningu minna stöðug. Sambærileg
hlutföll í árslok 2011 voru 13% og 36%. Aðgreiningin
milli stöðugra og minna stöðugra innlána byggist annars
vegar á því hvernig viðskiptasambandi milli bankans og

viðkomandi innlánseiganda er háttað og hins vegar á
heildarfjárhæð innlána hvers viðskiptavinar miðað við
hámarks tryggingar Tryggingarsjóð innistæðueiganda.
Eins og er tryggir Tryggingarsjóður innstæðueiganda
innstæður að hámarki €20.877 en til samanburðar hafa
flest Evrópusambandslönd hækkað hámarkstryggingar upp
í €100.000. Bankinn gerir ráð fyrir því að íslenska löggjöfin
muni fylgja því fordæmi í náinni framtíð og þar með auka
hlut stöðugra innlána. Innlánaflokkurinn sem merktur er
„milli €20.887 og €100.000“ vísar í þann hluta innlána sem
væru talin stöðug miðað við evrópsku löggjöfina en eru
talin minna stöðug miðað við núverandi löggjöf. Mynd 6.6
sýnir hvernig innlánasamsetning bankans breyttist árið
2012.
Skammtímahorfur
Horfur varðandi lausafjárstöðu bankans 2013 eru góðar.
Minnkandi skuldsetning í íslensku efnahagslífi hefur

Ma. kr.
600

521 ma. kr.

534 ma. kr.
Innlend fjármálafyrirtæki og fjárvörsluaðilar

500
24%

25%

6%

8%

300

21%

19%

200

25%

26%

100

10%

9%

14%

13%

2012

2011

400

Erlend fjármálafyrirtæki
Stærri fyrirtæki
Einstaklingar og lítil fyrirtæki, minna stöðug

Kjarna
innstæður

Einstaklingar og lítil fyrirtæki, milli
100,000

20,887 og

Einstaklingar og lítil fyrirtæki,minna en

20,887

0

Mynd 6.6. Niðurbrot eftir Basel III-flokkun í árslok 2012 og samanburður við 2011. Móðurfélag.
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dregið úr eftirspurn eftir nýju lánsfé á sama tíma og
endurgreiðslur og afborganir af núverandi útlánum mynda
stöðugt innflæði fjármagns fyrir bankann. Samhliða
væntingum um að það dragi úr eftirspurn eftir áhættulitlum
fjárfestingakostum vegna lækkandi raunvaxta gerir
bankinn ráð fyrir að selja skuldabréf og víxla í auknum
mæli á árinu 2013. Bankinn gaf út sértryggð skuldabréf
fyrir 9,4 ma. kr. 2012 og gerir ráð fyrir að gefa árlega út
10-13 ma. kr. af sértryggðum skuldabréfum á næstu árum.
Að auki hóf bankinn útgáfu víxla á innlendum markaði árið
2013. Íslandsbanki er ekki háður aðgengi að erlendu lánsfé
til skemmri tíma. Nýleg hækkun á lánshæfi íslenska ríkisins
og aðgengi samkeppnisaðila að erlendri fjármögnun á
alþjóðamörkuðum eru skýr merki um bættan aðgang
að erlendum fjármagnsmörkuðum. Helsta óvissan sem
viðkemur erlendri fjármögnun felst í þeim vaxtakjörum
sem í boði eru.
Einn helsti óvissuþátturinn varðandi lausafjárstöðu bank
ans er afnám gjaldeyrishafta. Íslandsbanki er vel búinn
undir skammtímaútflæði fjármagns í tengslum við afnám
hafta en fjármálakerfið í heild sinni er mjög háð því að vel
takist til við afnám gjaldeyrishaftanna.
Horfur til lengri tíma
Á næstu tveimur árum má gera ráð fyrir að eftirspurn eftir
skuldabréfum, einkum sértryggðum skuldabréfum, aukist
og að skuldabréfaútgáfa verði stærri hluti af fjármögnun
bankans. Samhliða myndu innlánahlutföll lækka. Mynd
6.7 sýnir þróun innlána vinskiptavina og útlána í íslenska
bankakerfinu frá janúar 2004. Bláa línan sýnir samsvarandi
hlutfall innlána af útlánum fyrir kerfið í heild. Eftir
hrun íslenska bankakerfisins í lok árs 2008 lækkaði virði
útlánasafna bankanna um nær helming en innlán innlendra
aðila jukust á sama tíma vegna yfirlýsingar stjórnvalda um
að allar innstæður í innlendum bönkum væru tryggðar af
íslenska ríkinu. Núverandi innlánahlutföll eru því mjög há
í sögulegu samhengi.
Þegar horft er nokkur ár fram í tímann má gera ráð
fyrir að innlánseigendur flytji hluta fjármagnsins í aðra
fjárfestingakosti og að innlánahlutföll lækki niður í 50ISK bn
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60% líkt og raunin var árið 2004. Þessi þróun er þó mjög
háð því hversu hratt íslenskur verðbréfamarkaður tekur
við sér, afnámi gjaldeyrishafta og breytingum sem varða
Tryggingarsjóð innstæðueigenda.
Vert er að taka fram að í tölunum sem hér eru sýndar er
búið að taka út viðskipti milli banka. Samkvæmt hagtölum
Seðlabankans voru innlán í kerfinu fremur stöðug yfir árið
2012.

6.8 BREYTINGAR Á LÖGUM OG REGLUM
Lausafjárþekjuhlutfall og langtímafjármögnunarhlutfall
Í desember 2010 kynnti Alþjóðagreiðslubankinn (BIS) nýja
staðla fyrir lausafjárstýringu: International Framework for
Liquidity Risk Measurement, Standards and Monitoring2.
Þessir nýju staðlar eru hluti af Basel III-reglunum og miða
að því að innleiða samræmda mælikvarða á lausafjáráhættu
fyrir alla banka í formi lausafjárþekjuhlutfalls (e. Liquidity
Coverage Ratio - LCR) og langtímafjármögnunarhlutfalls
(e. Net Stable Funding Ratio - NSFR). LCR er skilgreint
sem hlutfallið milli lausafjáreigna og hreins útflæðis næstu
30 daga. NSFR er hlutfall stöðugrar fjár
mögnunar og
nauðsynlegrar stöðugrar fjármögnunar til eins árs.
Í Evrópu er áætlað að hefja innleiðingu á LCR hlutfallinu
þann 1. janúar 2015. Í upphafi verða settar kröfur um að
LCR hlutfallið sé að lágmarki 60% en lágmarkshlutfallið
mun síðan hækka um 10 prósentustig árlega þar til það
nær 100% í upphafi árs 2019. Innleiðingaráætlunin var
kynnt af Basel nefndinn í janúar 20133 samhliða útvíkkun
á skilgreiningu lausafjáreigna, breytinga á forsendum um
útflæði tiltekinna innlánaflokka og viðbótarkröfum vegna
lausafjáráhættu tengdri afleiðusamningum.
Lausafjáreignir (e. High Quality Liquid Assets - HQLA)
eru samkæmt Basel III reglunum skilgreindar sem eignir
sem auðvelt er að umbreyta í reiðufé með litlum sem
engum tilkostnaði, þ.m.t. eru innstæðubréf Seðlabanka
Íslands, ríkisskuldabréf og tiltekin skuldabréf fyrirtækja.
Útflæði næstu 30 daga er áætlað með hliðsjón af
óbundnum innlánum, endurgreiðslu lána, lánsloforðum
og lausafjárfyrirgreiðslu til viðskiptavina og mögulegum
lausafjáráhrifum vegna afleiðuviðskipta og veðkalla.
Á móti koma samningsbundnar afborganir útlána til
viðskiptavina og innflæði vegna afleiðuviðskipta.
Til að fyrirbyggja að bankar reiði sig um of á samnings
bundið innflæði útlána við lausafjárstýringu er vægi
þess í lausafjáreignum við útreikning á LCR hlutfallinu
takmarkað við 75% af heildarútflæði. Bankar þurfa því að
eiga reiðufé eða jafngildi þess sem nemur a.m.k. 25% af
reiknuðu heildarútflæði.

0%

Mynd 6.7. Innlán og útlán í íslenska bankakerfinu (ma. kr.). Heimild:
Seðlabanki Íslands.
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   International Framework for Liquidity Risk Measurement, Standards and Monitoring (http://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf)
   The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools (http://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf)
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Seðlabankinn og FME hafa kynnt áætlun um skýrslugjöf
í tengslum við LCR hlutfallið fyrir árið 2013. Ekki hafa þó
verið birtar opinberlega kröfur varðandi lágmarks LCR
hlutfall eða hvernig innleiðingu á Basel III reglunum verður
formlega háttað. Markmiðið er að nýju Basel III-staðlarnir
komi í stað núverandi lausafjárkrafna FME og Seðlabankans.
Íslandsbanki hefur átt í góðum samskiptum við eftirlitsaðila
varðandi innleiðingu Basel III-lausafjárkrafnanna, meðal
annars í tengslum við áhrifakönnun sem gerð var árið 2012.
Íslandsbanki fylgist vel með alþjóðlegri þróun og umræðu
varðandi innleiðingu Basel III-lausafjárhlutfallanna.

LCR og NSFR hlutföllinn eru þú þegar hluti af reglulegum
stjórnendaupplýsingum Íslandsbanka en bankinn mun
ekki birta hlutföllin opinberlega fyrr en þau hafa endanlega
verið útfærð fyrir Ísland.

BREYTINGAR Á LÖGUM OG REGLUM
Reglur Seðlabanka Íslands um lausafjárhlutfall nr. 782
Seðlabanki Íslands breytti reglum um lausafjárhlutfall á þann veg að innstæður
fjármálafyrirtækja í slitameðferð verði flokkaðar meðal skulda við lánastofnanir.
Undanfarin misseri hafa fjármálafyrirtæki í slitameðferð misst starfsleyfi sitt og innlán
þeirra því færst milli flokka í lausafjárreglunum, þ.e. úr flokknum skuldir við lánastofnanir
(100% binding) í flokk almennra innlána (5-10% binding).
Almennt má segja að innlán lánastofnana séu kvikari en önnur hefðbundin innlán, t.d.
innlán aðila í viðskiptasambandi við banka og því rökrétt að þau hafi meira vægi en
hefðbundin almenn innlán. Jafnframt er ljóst að innlán fjármálafyrirtækja í slitameðferð
bíða þess að verða greidd út til kröfuhafa og eru því mun kvikari en gengur og gerist um
almenn innlán.
Lausafjárreglur Seðlabankans eru varúðarreglur og eiga að gefa sem réttasta mynd af
lausafjárstöðunni. Því hefur Seðlabankinn ákveðið að breyta lausafjárreglunum til að
taka tillit til þessarar áhættu. Breyttar lausafjárreglur taka gildi 1. október 2012 en þeim
lánastofnunum sem þess óska verður gefinn kostur á að innleiða nýja flokkun í áföngum
fram til loka desember 2012.
Reglurnar tóku gildi 28. september 2012.
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7  REKSTRARÁHÆTTA
Árið 2012 voru 454 atvik skráð í gagnagrunn bankans fyrir rekstraráhættuatvik. Heildartap bankans af
völdum þessara atvika var 37 milljónir kr. Það er lægri fjárhæð en árið 2011 og lægri en vænta má hjá
bankanum að jafnaði. Í fæstum tilvikum höfðu þau atvik sem skráð voru í för með sér tap. Atburðirnir eru
flokkaðir samkvæmt Basel II-venjum og voru flest atvik í flokknum viðskiptavinir, vörur og viðskiptahættir
eða 56% og næstflest í flokknum framkvæmd, afgreiðsla og verkferlar eða 25%. Mest samanlagt tap hlaust
af atburðunum í flokknum framkvæmd, afgreiðsla og verkferlar og voru 78% af tapi vegna rekstraráhættu
2012 vegna atburða í þeim flokki.

SKILGREINING Á REKSTRARÁHÆTTU
Bankinn styðst við skilgreiningu á rekstraráhættu í tilskipun Evrópusambandsins nr.
2006/48/ EB, þar sem rekstraráhætta er skilgreind sem „hættan á tapi sem er afleiðing
af ófullnægjandi innri verkferlum, misbresti á að verkferlum sé fylgt, starfsmönnum
eða vegna ytri atburða í rekstrarumhverfi“. Bankinn skilgreinir lagalega áhættu,
hlítingaráhættu og orðsporsáhættu sem hluta af rekstraráhættu.

7.1 STEFNA, SKIPULAG OG ÁBYRGÐ

7.2 REKSTRARÁHÆTTUSTÝRING

Stjórn bankans hefur samþykkt rekstraráhættustefnu sem
gildir fyrir bankann og dótturfélög hans. Í stefnunni er
umgjörð rekstraráhættustýringar í bankanum skilgreind.
Umgjörðinni er lýst nánar í nokkrum undirskjölum, svo
sem stefnu um samfelldan rekstur, öryggisstefnu og
viðlagaáætlun vegna upplýsingamiðlunar, sem öll hafa
verið samþykkt af framkvæmdastjórn bankans.

Bankinn tekur fjárhagslega áhættu, svo sem útlánaáhættu
og markaðsáhættu, í þeim tilgangi að skapa tekjur og er
viðeigandi verðlagning fjárhagslegrar áhættu mikilvægur
þáttur í starfsemi bankans. Rekstraráhætta skapar ekki
tekjur fyrir bankann með sama hætti og því er markmið
bankans að forðast slíka áhættu nema þegar kostnaður
við að koma í veg fyrir hana er meiri en ávinningurinn.
Bankinn hefur innleitt umgjörð fyrir rekstraráhættustýr
ingu hjá móðurfélaginu sem uppfyllir skilyrði Basel II um
staðalaðferð.

Samkvæmt rekstraráhættustefnu ber framkvæmdastjórn
ábyrgð á umgjörð um rekstraráhættu og ber áhættueftirlit,
sem er hluti af áhættustýringu og lánaeftirliti, ábyrgð á
innleiðingu og framkvæmd stefnunnar innan bankans.
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Mynd 7.1. Dreifing fjölda rekstraráhættuatvika 2011-2012 samkvæmt Basel II-flokkun. Móðurfélag.
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Mynd 7.2. Dreifing tapsfjárhæða vegna rekstraráhættuatvika 2011-2012 samkvæmt Basel II-flokkun. Móðurfélag.

Helstu verkfæri við rekstraráhættustýringu eru:
 Skráning allra markverðra tapsatvika sem rekja má til
rekstraráhættu í bankanum.
 Áhættusjálfsmat (e. Risk and Control Self-Assesment)
innan alls bankans.
 Vöktun á áhættuvísum (e. Key Risk Indicators) innan
bankans.
 Stefna um samfelldan rekstur.
 Upplýsingagjöf um rekstraráhættu til stjórnar,
framkvæmdastjórnar og stjórnenda einstakra
starfseininga bankans.
Í rekstraráhættustefnu bankans hefur stjórnin skilgreint
mörk fyrir viðunandi tap vegna rekstraráhættu og ef
tap innan ársfjórðungs fer yfir ákveðin mörk er tilkynnt
um það sérstaklega til framkvæmdastjórnar og stjórnar
bankans ásamt því að áætlanir um hvernig draga megi úr
áhættu eru kynntar.
Áhættueftirlit ber ábyrgð á þróun umgjarðarinnar fyrir
rekstraráhættustýringu og hefur með höndum eftirlit
með rekstraráhættu. Einstakar starfseiningar bankans
bera hins vegar meginábyrgð á að stýra og stjórna eigin
rekstraráhættu.

7.3 MÆLINGAR OG EFTIRLIT
Bankinn hefur innleitt aðferð til að skrásetja tap vegna
rekstraráhættu og atburði sem hefðu getað valdið tapi.
Atvik sem hafa í för með sér tap sem er meira en 100.000
kr. og atburðir sem hefðu getað valdið verulegu tapi eru
skráð gegnum vefkerfi og eru upplýsingarnar varðveittar í
gagnagrunni bankans um tapsatvik vegna rekstraráhættu.
Gagnagrunnurinn geymir upplýsingar um allt markvert
tap, flokkað samkvæmt Basel II-skilgreiningum og eru
gögn úr grunninum efniviður í skýrslur um rekstraráhættu
til stjórnenda. Gögn um tapsatvik eru einnig nauðsynleg
fyrir þróun fullkomnari aðferða við mat á eiginfjárkröfum
vegna rekstraráhættu.
Árið 2012 voru 454 atburðir skráðir í gagnagrunn bankans
fyrir rekstraráhættuatvik. 56% atvika voru í flokknum
viðskiptavinir, vörur og viðskiptahættir og 25% atvika í
flokknum framkvæmd, afgreiðsla og verkferlar.

Árið 2012 mátti rekja 78% af öllu tapi vegna rekstraráhættu
til atvika í flokknum framkvæmd, afgreiðsla og verkferlar.
Auk þess að safna upplýsingum um raunverulegt tap
notar bankinn áhættusjálfsmat til að greina og meta
rekstraráhættu í hverri starfseiningu. Að sjálfsmatinu
loknu er gerð úrbótaáætlun með tilteknum verklokadegi.
Viðeigandi aðila er falið að annast framkvæmd úrbóta
vegna áhættuþátta sem taldir eru óásættanlegir. Þetta
sjálfsmatsferli er framkvæmt um það bil einu sinni á ári
af öllum einingum innan bankans og skýrslur um helstu
niðurstöður og áætlanir til að draga úr áhættu eru fengnar
stjórnendum viðkomandi sviða. Tilgangur sjálfsmatsins er
að bæta vinnulag bankans með reglulegri endurskoðun á
stefnu, ferlum og kerfum.
Áhættueftirlit gerir skýrslur fyrir stjórnendur sem ætlað
er að gefa yfirlit yfir rekstraráhættu bankans til að stuðla
að upplýstum ákvörðunum stjórnenda. Skýrslurnar eru
byggðar á skráðu rekstrartapi, áhættuvísum og niðurstöðum
úr áhættusjálfsmati í bankanum. Skýrslum er skilað a.m.k.
ársfjórðungslega til stjórnar bankans, framkvæmdastjórnar
og stjórnenda einstakra starfseininga.

7.4 MAT Á EIGINFJÁRÞÖRF
Bankinn notar grundvallaraðferð (e. Basic Indicator
Approach) tilskipunar um eiginfjárkröfur til að reikna
út lágmarkseiginfjárkröfur vegna rekstraráhættu fyrir
1. stoð, í samræmi við reglugerð FME nr. 215/2007, um
eiginfjárkröfur og áhættugrunn fjármálafyrirtækja.
Samkvæmt grundvallaraðferð er eiginfjárkrafa vegna
rekstraráhættu 15% af viðeigandi mælikvarða. Viðeigandi
mælikvarði er meðaltal samtölu hreinna vaxtatekna og
annarra rekstrartekna síðustu þriggja reikningsára.
Bankinn notar sviðsmyndagreiningu fyrir rekstraráættu
við innra mat á eiginfjárþörf (ICAAP) til að meta
þörfina (ef einhver er) fyrir eigið fé til viðbótar við
lágmarkseiginfjárkröfur 1. stoðar.

7.5 ORÐSPORSÁHÆTTA
Orðsporsáhætta er skilgreind sem hættan á tapi vegna
neikvæðrar ímyndar bankans í huga viðskiptavina,
mótaðila, hluthafa, fjárfesta eða stjórnvalda. Neikvæð
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ímynd getur haft áhrif á getu bankans til að viðhalda
viðskiptasamböndum sínum eða til að stofna til nýrra
viðskiptasambanda og alvarlegur skaði á orðspori bankans
getur takmarkað aðgengi bankans að fjármögnun.
Í kjölfar hruns íslenska bankakerfisins 2008 hefur ímynd
fjármálastofnana á Íslandi í huga almennings verið afar
neikvæð. Bankinn gerir sér grein fyrir því að til viðbótar
við þessa neikvæðu ímynd gagnvart fjármálastofnunum
hafa þau tengsl sem fólk skynjar á milli Íslandsbanka og
Glitnis valdið sérstakri orðsporsáhættu fyrir Íslandsbanka
þar sem viðskiptavinir greina ekki alltaf á milli mála sem
rekja má til Glitnis og þeirra sem rekja má til bankans sjálfs.
Til að takast á við orðsporsáhættu hafa verið sett upp innri
ferli til að lágmarka hana. Öll stærri verkefni í bankanum
sem fela í sér orðsporsáhættu þurfa að hafa sérstaka
boðskiptaáætlun. Framkvæmdastjórn bankans hefur
einnig samþykkt viðlagaáætlun vegna upplýsingamiðlunar
þar sem viðbrögðum við orðsporsáhættu er lýst.
Breytingum á orðspori bankans samkvæmt sérstökum
mælingum er lýst í skýrslum um rekstraráhættu til
stjórnenda.

7.6 LAGALEG ÁHÆTTA
Bankinn skilgreinir lagalega áhættu sem hættuna á tapi
vegna óvissu um gildissvið eða túlkun samninga, laga eða
reglugerða, t.d. þegar málsókn gegn bankanum lýkur með
óvæntum úrskurði, þegar samningar eru ekki fullnustuhæfir
eða úrskurðaðir ólöglegir af dómstólum. Lagaleg áhætta er
hluti af rekstraráhættu samkvæmt skilgreiningu bankans
á rekstraráhættu og rekstraráhættustýring tekur einnig
til lagalegrar áhættu. Margvísleg lagaleg álitaefni bíða nú
úrskurðar og geta þau haft umtalsverð áhrif á efnahag

bankans, sem og orðspor hans. Þau mikilvægustu eru reifuð
í ársreikningi bankans, skýringu 59.
Bankinn leggur kapp á að yfirfara samningstexta og önnur
skjöl til að draga úr líkum á að ágreiningur komi upp um
efni þeirra sem leita þyrfti til dómstóla til að skera úr um.
Ef málaferli eru líkleg til að hafa í för með sér fjárhagsleg
áhrif fyrir bankann er slíkt kynnt stjórn bankans og er
einnig greint frá slíku í ársreikningi ef tilefni er til.

7.7 ÁHÆTTA TENGD UPPLÝSINGATÆKNI
Upplýsingatækniáhætta felst í möguleikanum á tapi vegna
bilunar eða óvæntrar virkni í upplýsingatæknikerfum
bankans. Tapsatvik í tengslum við upplýsingatækni gætu
átt sér stað ef bankanum mistækist að varðveita trúnað
gagna, ef gögn bankans yrðu fyrir skemmdum þannig
að þau væru ekki áreiðanleg eða ef gögn væru ekki
aðgengileg vegna kerfisbilunar. Bankinn reiðir sig mjög á
upplýsingatæknikerfi sín við afgreiðslu á fjárhagslegum
færslum og alvarlegar bilanir í upplýsingatæknikerfum
gætu valdið truflunum á afgreiðslu fjárhagslegra færslna
með þeim afleiðingum að bankinn biði af því fjárhagstjón
og orðsporshnekki.
Bankinn leggur mikið upp úr öryggi á sviði upplýsingatækni
og viðhefur margvíslegar vöktunar- og forvarnaraðgerðir,
ásamt því að vinna samkvæmt áætlunum um viðbrögð
við frávikum sem uppfærðar eru reglulega. Öryggisstjórar
bankans gera reglubundið áhættumat í tengslum við rekstur
upplýsingakerfa og ýmsir mælikvarðar á rekstraröryggi
eru á meðal áhættuvísa um rekstaráhættu sem birtir eru
stjórnendum bankans.

Breytingar á lögum og reglum
Leiðbeinandi tilmæli FME, nr. 1/2012, um upplýsingakerfi eftirlitsskyldra aðila
Megintilgangur tilmælanna er að lágmarka rekstraráhættu sem lýtur að rekstri
upplýsingakerfa eftirlitsskyldra aðila. Samkvæmt tilmælunum er lágmörkun áhættu
við rekstur upplýsingakerfa m.a. fólgin í því að gera ráðstafanir sem miða að því
að stýra rekstraráhættu, koma í veg fyrir hagsmunaárekstra og tryggja gagnsæi
á markaði. Einnig ber að tryggja öryggi upplýsinga, þ.e. að tryggja aðgengi aðeins
þeirra sem hafa til þess heimild, þegar þeir þurfa slíkt aðgengi og að upplýsingarnar
séu réttar og óspilltar.
Nýju tilmælin innihalda nokkrar breytingar frá fyrri tilmælum. Útvistun eru settar
þrengri skorður og skýrari fyrirmæli eru um áhættumat.
Bankinn hefur uppfært stefnu sína um útvistun með tilliti til breytinga á tilmælunum.
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8  STARFSKJÖR
Starfskjarastefna Íslandsbanka byggist á góðum stjórnarháttum og tekur mið af stefnu bankans um að
veita framúrskarandi þjónustu. Starfskjarastefnunni er ætlað að styðja við markmið um ásættanlega
arðsemi eigin fjár með langtímahagsmuni bankans, hluthafa, viðskiptavina og starfsmanna að leiðarljósi.
Framkvæmd starfskjarastefnunnar miðar að því að vernda langtímahagsmuni hluthafa og að byggja upp
áhættuvitund innan bankans til að koma í veg fyrir óhóflega áhættutöku.

8.1 ÍSLENSK LÖG OG REGLUGERÐIR
Þann 30. júní 2011 birti Fjármálaeftirlitið reglur um kaup
aukakerfi fjármálafyrirtækja1 í samræmi við breytingar
á lögum um fjármálafyrirtæki.2 Reglurnar marka nokkuð
þröngan ramma fyrir kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja.
Samkvæmt reglunum er fjármála
fyrir
tæki, sem hyggst
greiða kaupauka til eins eða fleiri starfsmanna, skylt
að vera með kaupaukakerfi sem er samþykkt af stjórn.
Fjármálaeftirlitinu skal gerð grein fyrir gildandi kaup
aukakerfi og það endurskoðað a.m.k. árlega. Kaupaukakerfið
skal miða að því að kaupaukar:
 hvetji ekki til óeðlilegrar áhættutöku,
 vinni ekki gegn langtímahagsmunum fyrirtækisins og
stöðugleika fjármálakerfisins,
 samræmist sjónarmiðum um vernd viðskiptavina
fyrirtækisins, kröfuhafa og hluthafa eða
stofnfjáreigenda,
 samræmist að öllu leyti eðlilegum og heilbrigðum
viðskiptaháttum.
Reglurnar kveða á um að samtala veittra kaupauka að
meðtöldum þeim hluta greiðslna sem er frestað skuli ekki
vera hærri en 25% af árslaunum viðkomandi einstaklings
án kaupauka. Greiðslu a.m.k. 40% kaupaukans skal frestað
að lágmarki um þrjú ár. Áhættustýring, regluvarsla og
innri endurskoðun skulu skoða og greina hvort kaupauki
sé í samræmi við kaupaukakerfi fyrirtækisins og reglur
Fjármálaeftirlitsins. Kaupauki skal ekki greiddur til
starfsmanna í áhættustýringu, innri endurskoðun og
regluvörslu.
Í júlí 2011 gaf Basel-nefndin út viðbótarkröfur um upp
lýsingagjöf vegna starfskjara undir 3. stoð Basel-reglnanna.
Kröfunum er ætlað að auðvelda markaðsaðilum að leggja
mat á starfskjaravenjur fjármálafyrirtækja og stuðla að
samræmi í birtingu upplýsinga um starfskjör.

8.2 STJÓRNARHÆTTIR VEGNA STARFSKJARA
Starfskjarastefna Íslandsbanka er samþykkt á aðalfundi.
Starfskjarastefnan er í samræmi við íslensk lög og reglur
sem lýst er í kafla 8.1 og er hún birt á heimasíðu bankans3.
Nefnd um stjórnarhætti, starfskjör og starfsmannamál4 er
leiðbeinandi í starfskjaramálum bankans. Nefndin er einnig
leiðbeinandi í öðrum málum er varða starfsmannamál,
ráðningu eða uppsögn bankastjóra og áætlanir um
hlutabréfavalrétti fyrir starfsmenn.
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1

  Reglur um kaupaukakerfi fjármálafyritækja nr. 700/2011.

2

  Breytingar nr. 75/2010 á lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.

3

  http://www.islandsbanki.is/um-islandsbanka/skipulag/verklag/starfsreglur/.

4

  Sjá kafla 1.1 í ársskýrslu bankans 2012 fyrir frekari upplýsingar um stjórnarhætti vegna starfskjara.

5

  Sjá skýringar 19, 20 og 21 í ársreikningi bankans fyrir 2012.

Bankastjóri og mannauðsstjóri leggja fyrir nefndina
tillögur að föstum og afkomutengdum greiðslum til
starfsmanna að gefnu áliti áhættustýringar, regluvörslu og
innri endurskoðunar.

8.3 NÚVERANDI KAUPAUKAKERFI
Árið 2012 var lagður grunnur að kaupaukakerfi fyrir
starfsmenn Íslandsbanka. Kerfið er tengt fjárhagsáætlun
bankans þannig að afkomutengdar greiðslur koma
eingöngu til ef fjárhagslegum markmiðum er náð og
lykiláhættuvísar eru uppfylltir. Kerfið fyrir afkomutengdar
greiðslur er áhættuleiðrétt og getur óhófleg áhættusækni
leitt til að afkomutengdar greiðslur falla niður. Frestun
afkomutengdra greiðslna er í samræmi við lög og reglur
FME. Nemi heildarfjárhæð afkomutengdrar greiðslu meira
en 10% af heildarlaunum starfsmanns á einu ári skal 40%
af greiðslunni frestað í þrjú ár. Áhættulausir vextir reiknast
á þann hluta sem frestað er.
Afkomutengdar greiðslur til þeirra framkvæmdastjóra
sem falla undir kaupaukakerfið byggja á samningum um
afkomumarkmið fyrir hvern og einn þar sem horft er til
eftirfarandi þátta:
 áhættuleiðréttrar afkomu viðkomandi sviðs,
 frammistöðu viðkomandi framkvæmdastjóra,
 heildarafkomu bankans,
 áhættuvísa sem tengdir eru áætlun.
Upplýsingar um laun og aðrar greiðslur til stjórnarmanna
bankans og framkvæmdastjóra eru birtar í ársskýrslu
bankans samkvæmt alþjóðareikningsskilastöðlunum
(IFRS)5.

8.4 STARFSKJÖR 2012
Á mynd 8.1 má sjá upplýsingar um greiðslur til stjórnar
manna og framkvæmdastjóra bankans árið 2012. Undir
fastar greiðslur falla lífeyrisgreiðslur, ferðakostnaður og
aðrar greiðslur sem telja má hluta af kjarasamningsbundnum
launum. Einnig er tilgreindur fjöldi stjórnarmanna eða
varamanna stjórnar og fjöldi framkvæmdastjóra sem fengu
greiðslur í einu eða öðru formi frá bankanum á árinu.
Á árinu 2012 voru allar árangurstengdar greiðslur í formi
reiðufjár og hefur bankinn ekki reitt af hendi neinar
greiðslur til framkvæmdastjórnar í formi hlutabréfa eða
hlutabréfavalrétta.
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Áunnin en ógreidd laun eru annað hvort óskerðanleg eða
skerðanleg. Óskerðanlegar greiðslur eiga við þann part
sem starfsmaður hefur unnið sér inn óafturkræft á árinu
2012 en koma ekki til greiðslu fyrr en 2013 eða síðar.
Skerðanlegar greiðslur eru þær viðbótargreiðslur sem
starfsmaður hefur áunnið sér í árslok 2012 en ekki er ljóst
hvort verði skertar. Í árslok 2013 gildir um óskerðanlegar
greiðslur vegna ársins 2012 eitt af þrennu: fjárhæðin hefur
verið greidd til starfsmanns, fjárhæðin er flokkuð sem
óskerðanleg en ógreidd, eða greiðslur hafa verið skertar
vegna afkomuleiðréttingar.

Engar afkomutengdar greiðslur á árinu 2012 voru vegna
áunninna réttinda árið 2011 eða fyrr þar sem kaupaukakerfi
bankans var ekki innleitt fyrr en árið 2012.
Enginn stjórnarmanna eða framkvæmdastjóra bankans
fékk greiðslu vegna undirritunar eða riftunar á
ráðningarsamningi árið 2012.

Starfskjör ársins 2012

Stjórn

Framkvæmdastjórn

Heildargreiðslur ársins

45.0

241.7

14

8

45.0

238.5

-

3.2

Reiðufé

-

3.2

Hlutabréf

-

-

Hlutabréfatengd bréf

-

-

Aðrar greiðslur

-

-

-

1.3%

Fjöldi starfsmanna
Heildarfjárhæð fastra greiðslna
Heildarfjárhæð afkomutengdra greiðslna

Hlutfall afkomutengdra greiðslna af föstum greiðslum [%]
Áunnið en ógreitt vegna ársins 2012
Óskerðanlegar

-

5.6

Skerðanlegar

-

44.9

Greitt út 2012

-

-

Afkomuleiðrétt

-

-

Áunnið vegna ársins 2011 en greitt á árinu 2012

Ráðningar og starfslokagreiðslur ársins 2012

-

Ráðningargreiðslur

-

-

Starfslokagreiðslur

-

-

Mynd 8.1. Niðurbrot á heildarlaunum stjórnar og framkvæmdastjórnar árið 2012 (m.kr.).
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» Vegna dóms

» Íslandsbanki býður

» Íslandsbanki

stofnaður
og yfirtekur
lánasafn Glitnis

upp á greiðslujöfnun
erlendra lána og
tilkynnir frestun á
» Íslandsbanki
vaxtaendurskoðun
býður höfuð
húsnæðislána
stólslækkun
erlendra lána

Október 2008

Febrúar 2009

Nóvember 2009

» Íslandsbanki

býður höfuð
stólslækkun
verðtryggðra
og erlendra
húsnæðislána

September 2009

» Íslandsbanki
frestar vaxtaendur-
skoðun húsnæðis
lána til 2013
Mars 2010

Hæstaréttar frá júní
2010 frestar ERGO
innheimtuaðgerðum
á bílalánum og
kaupleigusamningum
vegna óvissu um
lögmæti lánanna
Júlí 2010

Nóvember 2008

Mars 2009

Október 2009

Febrúar 2010

Júlí 2010

» Opnað er fyrir

» Ergo

» Ergo býður

» Ergo býður lægri

» Íslandsbanki býður

greiðslujöfnun
verðtryggðra
lána

býður upp á
tímabundna
greiðslujöfnun
(leið 8) fyrir
erlend bílalán

höfuðstólslækkun
á erlendum
bílalánum og
greiðslujöfnun

leigugreiðslur á
fjármögnunarleigusamningum vegna
óvissu um lögmæti
þeirra

viðskiptavinum með
erlend húsnæðislán
að greiða 5.000 kr.
af hverri milljón þar
sem óvissa er um
hvaða lán falla undir
dóm Hæstaréttar frá
16. júní 2010

9  FJÁRHAGSLEG ENDURSKIPULAGNING
Frá stofnun Íslandsbanka 2008 hefur eitt af meginverkefnum hans verið fjárhagsleg endurskipulagning
á skuldum viðskiptavina. Í tengslum við hana hefur bankinn boðið ýmis úrræði, bæði fyrir einstaklinga
og fyrirtæki. Þessi úrræði eru ýmist hluti af almennum úrræðum að kröfu stjórnvalda, vegna dóma í
tengslum við lögmæti erlendra lána, eða sérstök úrræði fyrir viðskiptavini Íslandsbanka.
Íslandsbanki hefur frá stofnun bankans til loka árs 2012 afskrifað, leiðrétt eða gefið eftir 475 milljarða
króna í tengslum við endurskipulagningu skulda viðskiptavina eins og sést á mynd 9.1. Þar af eru 103
milljarðar króna vegna útlána til einstaklinga og 372 milljarðar króna vegna útlána til fyrirtækja. Í
kaflanum hér á eftir er frekari útskýring á úrræðunum að baki þessum tölum.
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9.1 GREIÐSLUÚRRÆÐI

9.2 FJÁRHAGSLEG ENDURSKIPULAGNING VIÐSKIPTAVINA

Viðskiptavinum bankans sem hafa staðið frammi fyrir
tímabundnum greiðslu- eða fjárhagserfiðleikum hefur
frá stofnun bankans staðið til boða að skilmálabreyta
lánum sínum til að komast yfir erfiðasta hjallann. Slík
greiðsluúrræði eru veitt tímabundið til viðskiptavina og
hafa í för með sér breytingar á endurgreiðsluáætlun, þ.e.
breytingar á vaxtagreiðslutímabili, lengingu lánstíma,
fastar greiðslur eða greiðslufrest. Greiðsluúrræðum er beitt
til að koma til móts við heimili þar sem ráðstöfunartekjur
hafa minnkað, t.d. vegna veikinda, atvinnuleysis eða
fæðingarorlofs. Tímabundnar breytingar á skilmálum eru
einnig samþykktar til fyrirtækja þegar miklar breytingar
hafa orðið á rekstrarumhverfi, sem hefur áhrif á tekjur og
tekjustreymi, eða til að mæta nauðsynlegum en ófyrirséðum
kostnaði. Þess er vænst að viðskiptavinur greiði eðlilegar
afborganir þegar tímabilinu lýkur. Mynd 9.1 sýnir helstu
greiðsluúrræðin sem hafa verið í boði frá stofnun bankans.

Kaflinn skiptist í þrjá undirkafla þar sem úrræðum er
nánar lýst: Fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja,
fjárhagsleg endurskipulagning einstaklinga og fjárhagsleg
endurskipulagning hjá Ergo.
9.2.1 FJÁRHAGSLEG ENDURSKIPULAGNING
FYRIRTÆKJA
Bankinn náði góðum árangri í endurskipulagningu fyrir
tækja á árinu 2012. Markmiðið er að koma á jafnvægi
milli eigna og skulda fyrirtækja í greiðsluerfiðleikum.
Þegar endurskipuleggja þarf fjárhag fyrirtækja sem eiga
í verulegum fjárhagsvanda stendur bankinn frammi fyrir
þeim kostum að gefa eftir skuldir, setja fyrirtæki í þrot eða
breyta skuldum í eigið fé. Þegar skuld er breytt í eigið fé er
stefna bankans að selja þá hluti eins fljótt og auðið er.
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Stjórnvöld,
Landssamband
lífeyrissjóða og  
SFF skrifa undir
sameiginlega
viljayfirlýsingu um
110% aðlögun
húsnæðislána

» Íslandsbanki
birtir endur
útreikning á fyrstu
húsnæðislánunum
skv. lögum nr.
151/2010
Mars 2011

Desember 2010

» Frestur til

» Íslandsbanki

» Íslandsbanki

að sækja um
Beinu brautina
rennur út

birtir endur
útreikning á fyrstu
tilboðslánunum

býður nýtt úrræði
Skuldastilling
einstaklinga

Júní 2011

Janúar 2012

Nóvember 2012

Október 2010

Desember 2010

Maí 2011

Ágúst 2011

September 2012

Desember 2012

» Ergo býður viðskipta

Stjórnvöld og
SFF skrifa undir
sameiginlega
viljayfirlýsingu um
skuldaaðlögun
fyrirtækja: „Beina
brautin”

» Íslandsbanki

» Íslandsbanki býður

» Ergo birtir

» Íslandsbanki birtir

býður flýtileið
fyrir 110%
aðlögun hús
næðislána

fyrirtækjum með
erlend lán að greiða
10.000 kr. af hverri
milljón þar sem
óvissa er um hvaða
lána falla undir dóm
Hæstaréttar frá júní
2011

endurútreikning
á fjármögnunar
leigusamningum
skv. lögum nr.
151/2010

endurútreikning
samkvæmt
„kvittanadómnum”

vinum með bílalán og
kaupleigusamninga upp
á endurútreikning m.v.
lægstu óverðtryggðu
vexti Seðlabanka
Íslands byggt á dómi
Hæstaréttar frá
september 2010

Mynd 9.1. Úrræði Íslandsbanka í tengslum við fjárhagslega endurskipulagningu 2008-2012.

Í þessum kafla eru eftirfarandi leiðir skilgreindar:
 Beina brautin,
 endurútreikningur á ólöglegum gengistryggðum
lánum og tilboðslánum,
 höfuðstólslækkun,
 önnur úrræði.
9.2.1.1. Beina brautin
Almenn úrræði vegna skuldavanda íslenskra fyrirtækja
voru byggð á samkomulagi milli íslenskra stjórnvalda
og flestra aðila að Samtökum fjármálafyrirtækja (SFF).
Úrræðunum var beitt á samræmdan hátt í öllum íslenskum
fjármálafyrirtækjum, með minni háttar frávikum.
Samkvæmt samkomulaginu áttu öll fyrirtæki sem uppfylla
skilyrði samkomulagsins að fá tilboð um endurfjármögnun
fyrir 1. júní 2011.

B. Í þeim tilvikum þar sem virði eigna er hærra en
virði sjóðstreymis fyrirtækisins og greiðslugeta
fyrirtækisins getur ekki mætt greiðslubyrði af
70% af verðmæti eigna er mismuninum breytt í
víkjandi lán. Víkjandi lánið er til þriggja ára, ber
lága vexti og endurgreiðsla höfuðstóls og vaxta er
öll á lokagjalddaga. Sé víkjandi lánið greitt að hluta
eða fullu leyti með nýju eigin fé fyrir gjalddaga fær
skuldari fyrirfram ákveðinn afslátt af höfuðstól.
Arður af sölu eigna sem ekki voru hluti af kjarnastarfsemi
og inngreiðslur, t.d. innspýting eigin fjár, átti að nota sem
greiðslur inn á eingreiðslubréfið. Aðferðin gerði einnig ráð
fyrir eftirgjöf skulda sem hlutfall af nýju eiginfjárframlagi.
Almennt séð fól endurskipulagningin í sér einhverjar kvaðir
af hálfu kröfuhafans, til dæmis takmörkun á arðgreiðslum,
sölu eigna og hækkun launa stjórnenda.

Skilgreining
Beina brautin byggist á því að laga skuldir fyrirtækja að
virði eigna eða sjóðstreymis, hvort sem hærra reynist, að
viðbættum öðrum tiltækum tryggingum.

Beina brautin var sniðin að fyrirtækjum sem skulduðu
minna en 1 milljarð króna. Sömu aðferðafræði var í
sumum tilfellum beitt hjá stærri fyrirtækjum með þeirri
undantekningu að innborgun nýs hlutafjár var þá gerð að
skilyrði.

Skuldir eftir endurskipulagningu eru samsettar á eftir
farandi hátt:

Útfærsla Íslandsbanka

A. Skuldir í samræmi við greiðslugetu fyrirtækisins,
að teknu tilliti til sjóðstreymis sem og væntanlegrar
sölu eigna. Skuldin getur verið í formi langtímaláns í
hefðbundnu endurgreiðsluferli, yfirdráttarheimildar,
rekstrarfjármögnunar og lána með óreglulegt
endurgreiðsluferli. Eignir sem ekki tengjast rekstri
fyrirtækisins eru í flestum tilfellum seldar eða
afhentar bankanum á markaðsvirði.

Í samræmi við samkomulagið var fjármálafyrirtækjum
sem voru aðilar að samkomulaginu heimilt að gera minni
háttar frávik við útfærslu Beinu brautarinnar. Sem dæmi
ákvað Íslandsbanki að persónulegar ábyrgðir stjórnenda
væru meðhöndlaðar með sanngjörnum hætti miðað við
greiðslugetu og sett var upp hvetjandi tímaáætlun fyrir
útgáfu nýs hlutafjár frá hluthöfum í skiptum fyrir frekari
eftirgjafir skulda.
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Hæstiréttur
Íslands dæmir
gengistryggingu  
lána ólögmæta
(dómur nr. 92/2010
og 153/2010)

Júní 2010

Alþingi samþykkir
lög sem kveða á um
að gengistryggð
húsnæðis- og bílalán
til neytenda skuli
endurreiknuð með
samræmdum hætti

Hæstiréttur Íslands
dæmir að fjármögn
unarleigusamn
ingar skuli vera
meðhöndlaðir sem
lánasamningar og ef
slíkir samningar eru
gengistryggðir skal
endurreikna þá

(lög nr. 151/2010)

(dómur nr. 282/2011)

Desember 2010

Október 2011

September 2010
Hæstiréttur Íslands
dæmir að notast skuli
við lægstu óverðtryggða
vexti Seðlabanka Íslands
við endurútreikning
gengistryggðra lána

Hæstiréttur Íslands
dæmir að bannað sé
að endurreikna vexti
á lán aftur í tímann
ef búið var að gefa út
fullnaðarkvittun fyrir
greiðslum, svokallaður
kvittanadómur
(dómur nr. 600/2011)

Febrúar 2012

Hæstiréttur Íslands
dæmir algengt
skuldabréfaform
Íslandsbanka
löglegt og hefur
dómurinn áhrif á
lögmæti flestra
húsnæðislána
bankans

Júní 2012

Maí 2012

Júní 2012

Hæstiréttur Íslands dæmir
í Mótormax-málinu og
hefur dómurinn áhrif á
gengistryggð lán óháð
veðandlagi

Héraðsdómur dæmir í
Umbúðamiðlunarmálinu
og hefur áhrif á lögmæti
lána hjá Íslandsbanka

Héraðsdómur dæmir lán
Askness vera löglegt
erlent lán þar sem það
var greitt út í erlendri
mynt

(Dómur nr. 386/2012)

(dómur nr. 464/2012)

(dómur nr. 524/2011)

Júní 2011

(Dómur nr. 155/2011)

Hæstiréttur Íslands
víkkar fordæmisgildi
kvittanadómsins og
skýrir með nokkurri
vissu hvernig skal
endurreikna lán
sem alltaf hafa
verið í skilum

Október 2012

(dómur nr. 332/2012)

(Dómur nr. 471/2010)

Mynd 9.2. Yfirlit yfir helstu dóma sem hafa haft áhrif á endurútreikning hjá Íslandsbanka.

Tekið var á móti umsóknum um Beinu brautina til 1. júní
2011. Þá höfðu umsóknir 250 fyrirtækja af 273 sem sóttu
um úrræðið verið samþykktar af lánanefndum. Í árslok
2011 var fjárhagslegri endurskipulagningu 84 fyrirtækja
lokið samhliða skuldaniðurfellingu sem nam 16,3
milljörðum króna. Önnur fyrirtæki, sem hafa áður verið
samþykkt, voru endurskipulögð með öðrum úrræðum sem
hentuðu betur eins og t.d. höfuðstólslækkun.
9.2.1.2 Endurútreikningur
Árið 2012 var viðburðaríkt þegar horft er til fjölda
dóma Hæstaréttar vegna gengistryggðra lána. Mynd
9.2 sýnir yfirlit yfir helstu dóma sem hafa haft áhrif á
endurútreikning hjá Íslandsbanka. Bankinn hafði í árslok
2012 endurreiknað rúmlega 850 ólögleg gengistryggð lán
og tilboðslán til fyrirtækja í samræmi við lög nr. 151/2010,
og nam eftirgjöf skulda rúmlega 18,7 milljörðum króna.
Endurútreikningur ólöglegra gengistryggðra lána
Hinn 15. febrúar 2012 felldi Hæstiréttur Íslands dóm sem
varðar lögmæti endurútreiknings bankanna á lánum sem
dæmd voru gengistryggð með ólöglegum hætti, hinn svo
kallaði „kvittanadómur“. Hæstiréttur taldi jafnframt að
breytingar á vaxtalögum nr. 38/2001 sem samþykkt voru
á Alþingi í desember 2010 (hér eftir lög nr. 151/2010) og
sögðu til um hvernig fjármálafyrirtæki skyldu endurreikna
lán gengistryggð með ólögmætum hætti, breyttu ekki
niðurstöðunni. Með vísan til eignarréttarákvæða stjórnarskrárinnar (72. gr.) gæti löggjafinn ekki sett afturvirk lög
sem skertu eignir einstaklinga án viðeigandi bóta.
Dómur Hæstaréttar 18. október 2012 í máli Borgarbyggðar
(nr. 464/2012) víkkaði fordæmisgildi kvittanadómsins
og skýrði hvernig lán sem alltaf hafa verið í skilum
skyldu endurreiknuð. Kvittanadómurinn og dómurinn
frá 18. október taka af skarið með það að ekki er heimilt
að endurreikna vexti á lán aftur í tímann ef búið var að
gefa út fullnaðarkvittun fyrir greiðslum. Það er mat
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bankans að dómurinn taki til ólögmætra gengistryggðra
lána til einstaklinga og fyrirtækja, skammtímalána,
lána sem farið hafa í gegnum úrræði sem bankinn bauð
upp á og uppgreiddra lána. Íslandsbanki hefur tilkynnt
það opinberlega að bankinn muni endurreikna rúmlega
14.000 ólögmæt gengistryggð lán til einstaklinga og
fyrirtækja í samræmi við dóma Hæstaréttar Íslands um
fullnaðarkvittanir.
Hinn 17. janúar 2013 felldi Hæstiréttur Íslands dóm þar
sem lán veitt af Íslandsbanka til Umbúðamiðlunar ehf.
(nr.332/2012) var dæmt lán með ólöglegri gengistryggingu
við erlenda gjaldmiðla. Lánið var tilgreint í íslenskum
krónum í lánasamningi og eins voru afborganir birtar
viðskiptavininum í íslenskum krónum, hins vegar var
lánsfjárhæð í erlendum gjaldmiðlum í lánsumsókn sem var
útbúin sama dag og lánasamningurinn og eins var skjalið
notað sem útborgunarbeiðni.
Fyrir dóminn var lán Umbúðamiðlunar ehf. flokkað hjá
bankanum með öðrum lánum sem um stóð lagalegur
ágreiningur þar sem erlenda myntin var tilgreind í
lánsumsókninni. Flestir viðskiptavinir sem áttu slík lán
höfðu þegar fengið tilboð um endurútreikning í samræmi við
lög nr. 151/2010. Bankinn mun endurreikna öll sambærileg
lán sem falla undir Umbúðamiðlunardóminn í samræmi við
dóma Hæstaréttar Íslands um fullnaðarkvittnir.
Óvissa vegna lögmætis gengistryggðra lána minnkaði
töluvert á árinu 2012 þar sem fordæmum sem bankinn
hefur fylgt hefur fjölgað verulega.
Skilgreining
Í desember 2010 voru sett lög (nr. 151/2010) á Alþingi
til að skýra hvernig endurreikna ætti lán með ólöglegri
gengistryggingu við erlenda gjaldmiðla. Lögin innihalda
markverðar breytingar við lög nr. 38/2001, um vexti
og verðtryggingu. Lögin innihéldu einnig nokkur
bráðabirgðaákvæði, þar á meðal ákvæði sem skylda
fjármálastofnanir til að endurreikna öll lán sem uppfylla
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kröfur í B-hluta 68. gr. tekjuskattslaga, nr. 90/2003,
varðandi vaxtabætur, þ.e. lán til kaupa á íbúðarhúsnæði til
eigin nota.
Lagafyrirmælin um hvernig haga ætti endurútreikningi
voru ekki til bráðabirgða en ákvæðin veita heimild til
endurútreiknings vaxta aftur í tímann frá þeim degi
sem samningur var gerður, fram að viðmiðunardegi
endurútreiknings. Reikningsreglan í lögunum var byggð á
úrskurðum Hæstaréttar Íslands, þar á meðal úrskurðum nr.
92/2010, 153/2010 og 471/2010.
Útfærsla Íslandsbanka
Hæstiréttur Íslands úrskurðaði að samningar í erlendum
gjaldmiðlum sem tilgreina ekki lánsfjárhæðina í erlendri
mynt í meginmáli (tilgreina aðeins jafngilda fjárhæð í
íslenskum krónum) og eru greiddir út í íslenskum krónum
skuli teljast lán í íslenskum krónum. Slíkir samningar eru
ólöglegir og þá þarf að endurreikna. Á hinn bóginn hefur
Hæstiréttur úrskurðað í útivistarmáli (ekki mætt af hálfu
lántaka) að skjöl sem tilgreina lánsfjárhæð greinilega í
erlendri mynt teljist ekki falla undir fyrri dóma. Allt bendir
því til að slík skjöl verði ekki álitin andstæð lögum jafnvel
þótt þau hafi verið greidd út og endurgreidd í íslenskum
krónum.
Fyrir lagasetninguna hafði bankinn boðið viðskiptavinum
sínum með erlend lán ýmis úrræði til létta greiðslubyrðina
eða hlutafskrifa lánin. Það skilyrði var sett að lánunum væri
skilmálabreytt yfir í íslenskar krónur. Dómar Hæstaréttar
frá 15. febrúar og 18. október eru sérstakir að því leyti
að í báðum tilfellum höfðu lántakar staðið í skilum með
allar afborganir láns frá upphafi til þess dags sem lánið
var endurreiknað. Hæstiréttur tekur því ekki á því hvort
skilmálabreytingar hafi áhrif á gildi fullnaðarkvittana.
Flest gengistryggð lán hjá Íslandsbanka hafa farið í gegnum
einhver úrræði bankans, t.d. höfuðstólslækkun eða Beinu
brautina. Íslandsbanki hefur alltaf gengið út frá því að
viðskiptavinir fyrirgeri ekki mögulegum betri lagalegum
rétti sínum með því að samþykkja úrræði bankans. Einnig
hefur bankinn hvatt viðskiptavini sína að greiða áfram af
lánum sínum.
Endurútreikningsaðferðin er að grunni til miðuð við að það
sem viðskiptavinurinn greiddi í vexti á hverjum gjalddaga
samkvæmt upphaflegum skilmálum lánsins og fékk kvittun
fyrir var fullnaðargreiðsla fyrir vexti þess gjalddaga. Hins
vegar hafa flest öll ólögleg gengistryggð lán farið í gegnum
einhvers konar skilmálabreytingar vegna fjárhagslegrar
endurskipulagningar. Endurútreikningsaðferð bankans
tryggir að viðskiptavinur tapi ekki á því að hafa þegið
einhver úrræði frá bankanum og að viðskiptavinir sem
staðið hafa í skilum séu ekki verr settir en þeir sem hættu að
greiða af lánum sínum. Íslandsbanki áætlar að um 14.000
ólögleg gengistryggð lán, lán til einstaklinga, fyrirtækja og
bílalán, verði endurreiknuð samkvæmt kvittanadómnum.
Áður en dómur Hæstaréttar féll þann 18. október 2012
hafði Íslandsbanki endurreiknað um 200 lán til fyrirtækja
í samræmi við lög nr. 151/2010 og lækkað höfuðstól þeirra
um 9 milljarða króna.

Endurútreikningur tilboðslána
Í janúar 2012 kynnti Íslandsbanki nýtt úrræði til
viðbótar við endurútreikning húsnæðislána og ólöglegra
gengistryggðra lána. Boðið var upp á endurútreikning
svokallaðra „tilboðslána“, bæði til einstaklinga og
fyrirtækja.
Skilgreining
Eftir að Hæstiréttur Íslands staðfesti Mótormax-dóminn
hinn 9. júní 2011 þar sem kom fram að lánasamningur
lögaðila var ólöglega gengistryggður skilgreindi bankinn
nýtt úrræði sem kallast „endurútreikningur tilboðslána.“ Á
þessum tíma var ennþá töluverður lagalegur ágreiningur
varðandi lögmæti lána og til að koma til móts við
viðskiptavini með lán þar sem lagalegur ágreiningur
var til staðar var ákveðið að fara í gang með nýtt úrræði
sem fól í sér endurútreikning á þeim lánum. Bankinn var
með þessari aðgerð ekki að viðurkenna ólögmæti þessara
lána en bauð viðskiptavinum handhafa tilboðslána upp á
endurútreikning miðað við lög nr. 151/2010. Þó var gert
ráð fyrir að endurútreiknuð lán bæru markaðsvexti til
framtíðar í stað óverðtryggðra Seðlabankavaxta.
Viðskiptavinur sem er með meirihluta af tekjum sínum í
íslenskum krónum og var með lán sem uppfyllti skilyrðin
hér að neðan fékk tilboð um endurútreikning á þeim lánum.
Ekki var hægt að fá endurútreikning á uppgreiddum lánum.
 Skuldabréf og lánssamningar þar sem höfuðstóllinn
er tilgreindur í erlendri og íslenskri mynt ásamt því að
lánið var greitt út í íslenskum krónum.
 Skuldabréf og lánssamningar þar sem höfuðstóllinn
er tilgreindur í erlendri mynt en lánið var greitt út í
íslenskum krónum.
 Skuldabréf og lánssamningar þar sem höfuðstóllinn
var tilgreindur í íslenskum krónum en greiddur út í
erlendri mynt.
Um 850 lán til fyrirtækja voru endurreiknuð samkvæmt
tilboðinu. Alls 77% handhafar tilboðslánanna samþykktu
endurútreikninginn sem fól í sér eftirgjöf skulda um 9,7
milljarða króna. Endurútreikningur á tilboðslánum stóð til
boða til loka árs 2012.
9.2.1.3 Höfuðstólslækkun
Í upphafi árs 2010 hóf Íslandsbanki að bjóða
höfuðstólslækkun til fyrirtækja með lán í erlendum myntum
en tekjur í íslenskum krónum. Þetta úrræði felur í sér að
láni í erlendri mynt var skuldbreytt í krónulán miðað við
gengi krónunnar 29. september 2008. Nánari skilgreiningu
er að finna í kaflanum Fjárhagsleg endurskipulagning
einstaklinga − höfuðstólslækkun.
Úrræðið var almennt í boði til júlí 2011 en höfuðstólslækkun
er enn notuð við fjárhagslega endurskipulagningu einstakra
fyrirtækja hjá Íslandsbanka. Í árslok 2012 höfðu um 455
fyrirtæki þegið höfuðstólslækkun og eftirgjöf skulda nam
um 13,1 milljarði króna.
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9.2.1.4 Önnur úrræði
Í flóknum málum þar sem almennar lausnir duga ekki til
getur bankinn boðið upp á klæðskerasniðnar lausnir þar
sem hvert mál er metið sérstaklega. Í sumum tilfellum þarf
bankinn að yfirtaka fyrirtæki að hluta eða að öllu leyti.
Íslandsbanki hefur tilkynnt opinberlega að öll fyrirtæki
sem bankinn hefur yfirtekið, eða mun yfirtaka í gegnum
endurskipulagningu, verði seld eins fljótt og unnt er.
Á árinu 2012 voru flestöll úrvinnslumál færð undir
sérstaka deild, fyrirtækjalausnir, svo að fjárhagsleg
endurskipulagning fyrirtækja sem ekki fela í sér
framtíðarviðskipti taki ekki tíma frá öðrum sviðum bankans.
Allmörgum úrlausnarmálum innan fyrirtækjalausna lauk á
árinu 2012.
Endurskipulagning hefur almennt gengið vel og flest
fyrirtæki sem hafa farið í gegnum endurskipulagningu
standa í skilum. Í árslok 2012 hafði bankinn lokið úrvinnslu
flestra fyrirtækja í greiðsluerfiðleikum, annaðhvort með
fjárhagslegri endurskipulagningu eða í einhverjum tilvikum
gjaldþroti og afskriftum. Afskriftir vegna sértækrar
endurskipulagningar námu alls 319 milljarði króna en þar
af voru 214 milljarðar króna vegna gjaldþrota fyrirtækja.
9.2.2 FJÁRHAGSLEG ENDURSKIPULAGNING
EINSTAKLINGA
Fjárhagsleg endurskipulagning heimila er það verkefni sem
Íslandsbanki hefur sett á oddinn frá stofnun bankans. Ýmis
úrræði hafa verið í boði og bankinn hefur lagt áherslu á að
mæta þörfum sem flestra heimila. Í fyrstu var megináhersla
lögð á tímabundnar lausnir til lækkunar á greiðslubyrði til
að auðvelda heimilum að standa í skilum meðan unnið var
að því að þróa varanleg úrræði.
Í þessum kafla eru eftirfarandi leiðir skilgreindar:
 endurútreikningur húsnæðislána, gengistryggðra lána
og tilboðslána,
 110%-leiðin,

 í heiti skjala stóð „Lán í erlendum myntum“,
 nákvæm tala gjaldmiðils er tilgreind og viðeigandi
vextir komu fram í skuldabréfinu,
 ef um skilmálabreytingar var að ræða kom ekki fram
neinn annar gjaldmiðill.
Þessi dómur hafði áhrif á lögmæti þúsunda lána hjá
Íslandsbanka, bæði til einstaklinga og lítilla og meðalstórra
fyrirtækja. Fyrir þennan dóm hafði bankinn boðið upp á
endurútreikning þessara lána og húsnæðislána í samræmi
við lög nr. 151/2010.
Skilgreining
Lögin kveða á um að húsnæðislán og bílalán sem hafa að
geyma ólögmæta gengistryggingu skuli endurreiknuð í
samræmi við aðferð sem lýst er með dómi Hæstaréttar frá
september 2010.
Lögum samkvæmt fór endurútreikningur þannig fram:
Upphaflegur höfuðstóll skuldar er vaxtareiknaður
frá útborgunardegi fram að uppgjörsdegi með lægstu
vöxtum á nýjum almennum óverðtryggðum útlánum
hjá lánastofnunum eins og þeir eru birtir af Seðlabanka
Íslands í hverjum mánuði. Frá endurútreiknuðum höfuðstól
eru svo dregnar greiðslur sem inntar voru af hendi fram
að uppgjörsdegi, vaxtareiknaðar með sama hætti og
upphaflegur höfuðstóll. Með þessu móti er fenginn nýr
höfuðstóll sem ber sömu skilmála og upphaflega lánið
nema hvað varðar mynt og vexti sem nú miðast við
íslenskar krónur. Lögin kveða á um að ef eftirstöðvatími
endurútreiknaðs láns er lengri en 5 ár, sem er yfirleitt
raunin í tilviki húsnæðislána, skuli þau að loknum
endurútreikningi bera lægstu vexti á nýjum almennum
verðtryggðum útlánum hjá lánastofnunum eins og þeir
eru birtir af Seðlabanka Íslands nema lántaki kjósi önnur
lánakjör sem lánveitandi býður.

 höfuðstólslækkun,

Útfærsla Íslandsbanka

 sértæk skuldaaðlögun,

Snemma í ferlinu ákvað Íslandsbanki að takmarka
endurútreikning ekki við lán sem falla undir skilgreiningu
laganna á húsnæðislánum en þar er aðeins miðað við lán
sem mynda stofn til útreiknings vaxtabóta. Bankinn fór
þá leið að bjóða endurútreikning á öllum erlendum lánum
einstaklinga með veði í íbúðarhúsnæði sem veitt voru eftir
gildistöku laga um vexti og verðtryggingu 1. júlí 2001,
hvort sem þau mynduðu stofn til vaxtabóta eða ekki.

 skuldastilling,
 önnur úrræði.
9.2.2.1 Endurútreikningur
Dómar Hæstaréttar Íslands á árinu 2012 hafa haft
áhrif á endurútreikning lána til einstaklinga eins og
yfirlitsmynd 9.2 sýnir. Endurútreikningurinn er flokkaður
í endurútreikning húsnæðislána, ólöglegra gengistryggðra
lána og tilboðslána. Í árslok 2012 hafði bankinn
endurreiknað um 5.100 lán til einstaklinga í samræmi við
lög nr. 151/2010 og lækkað höfuðstól þessara lána um 27,6
milljarða króna.
Endurútreikningur húsnæðislána
Úrræðið er tilkomið vegna dóma sem féllu á árinu 2010 um
ólögmæti gengistryggðra lána og í kjölfarið setningar laga
nr. 151/2010, þ.e. breytingalaga við lög nr. 38/2001, um
vexti og verðtryggingu, sem tóku gildi 29. desember 2010.
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Hinn 7. júní 2012 dæmdi Hæstiréttur Íslands algengt
skuldabréfaform Íslandsbanka löglegt erlent lán vegna
eftirfarandi atriða:

Þessu til viðbótar ákvað Íslandsbanki að framlengja fyrra
boð um höfuðstólslækkun erlendra húsnæðislána þannig að
viðskiptavinir gætu valið milli endurreiknings samkvæmt
ákvæðum laganna og höfuðstólslækkunar sem bankinn
hafði boðið frá því seint á árinu 2009. Mynd 9.3 sýnir
hvernig val viðskiptavina skiptist á milli þeirra úrræða sem
í boði voru.
Þessu til viðbótar var ákveðið að bjóða viðskiptavinum
fleiri valmöguleika varðandi vaxtaskilmála en lögin kveða
á um. Viðskiptavinir gátu því valið milli fjögurra kosta:
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laganna.

3%

6%

55%

Endurútreikningur
Höfuðstólslækkun
Halda erlendu láni
Uppgreitt lán

36%

Í árslok 2012 hafði Íslandsbanki endurreiknað í kringum
4.400 gengistryggð húsnæðislán í samræmi við lög nr.
151/2010 og lækkað höfuðstól þeirra um 25,6 milljarða
króna.
Þar sem flest húsnæðislán Íslandsbanka eru nú talinn
lögleg, en Hæstiréttur Íslands skar úr um það hinn 7. júní
2012 (dómur nr.332/2012), munu dómar Hæstaréttar frá
febrúar og október 2012 ekki hafa áhrif á meginþorra
húsnæðislána bankans.
Endurútreikningur á gengistryggðum lánum

Mynd 9.3. Skipting erlendra lána eftir því hvaða úrræði viðskiptavinir völdu við
endurútreikning.

3%
13%
1%

Almennir vextir verðtryggðra
lána Seðlabanka Íslands
Almennir vextir óverðtryggðra
lána Seðlabanka Íslands
Fastir verðtryggðir vextir
Íslandsbanka
Breytilegir óverðtryggðir
vextir Íslandsbanka

84%

Mynd 9.4. Skipting vaxtakjara endurútreiknaðra lána.

a) almennra vaxta verðtryggðra lána Seðlabanka
Íslands,
b) almennra vaxta óverðtryggðra lána Seðlabanka
Íslands,
c) breytilegra óverðtryggðra vaxta Íslandsbanka með
tímabundnum vaxtaafslætti,
d) fastra verðtryggðra vaxta Íslandsbanka með 5 ára
endurskoðunarákvæði.
Flestir viðskiptavinir völdu kostinn c) sem endurspeglar
aukna eftirspurn einstaklinga eftir óverðtryggðum
húsnæðislánum. Ef viðskiptavinir óskuðu ekki eftir öðru
voru lán þeirra sjálfkrafa færð á Seðlabankakjör lögum
samkvæmt. Tæplega 700 lán voru því einhliða færð yfir
á almenna verðtryggða vexti Seðlabanka Íslands. Myndin
9.4 sýnir hvernig vaxtakjör viðskiptavina skiptust eftir
endurútreikning.
Á árinu 2011 endurreiknaði bankinn tæplega 4.400 lán
samkvæmt ákvæðum laganna. Eins og nefnt er hér að
ofan fór bankinn þá leið að bjóða endurútreikning á öllum
erlendum lánum einstaklinga með veð í íbúðarhúsnæði.
Til að gæta samræmis, var einstaklingum með samskonar
lán sem bankinn tók yfir við Byr-samrunann einnig boðið
upp á endurútreikning og endurreiknaði bankinn um 200
gengistryggð húsnæðislán í viðbót samkvæmt ákvæðum

Hæstiréttur Íslands úrskurðaði 9. júní 2011 að erlent
lán Landsbankans til Mótormax ehf. hefði verið
tilgreint í lánssamningi sem íslenskt lán og því ólöglega
tengt virði erlendra gjaldmiðla eins og greint er frá í
kaflanum Fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja –
endurútreikningur ólöglegra gengistryggðra lána.
Í árslok 2012 hafði Íslandsbanki endurreiknað í kringum 20
ólögleg gengistryggð lán til einstaklinga í samræmi við lög
nr. 151/2010 og lækkað höfuðstól þeirra um 200 milljónir
króna.
Endurútreikningur á tilboðslánum
Í janúar 2012 kynnti Íslandsbanki endurútreikning til
boðslána, bæði til einstaklinga og fyrirtækja. Nánari skil
greining á úrræðinu er að finna í kaflanum Fjárhagsleg
endurskipulagning fyrirtækja – endurútreikningur tilboðs
lána.
Tilboðið náði yfir endurútreikning 470 lána til einstaklinga.
Lánþegar 67% lánanna samþykktu tilboðið sem fól í sér
eftirgjöf skulda að fjárhæð 1,8 milljarðar króna.
9.2.2.2 110%-leiðin
Í nóvember 2010 boðaði forsætisráðuneytið Samtök
fjármálafyrirtækja, Landsamband lífeyrissjóða og Dróma
hf. á fund til að skoða sameiginlegar aðgerðir til handa
þeim sem bjuggu í yfirveðsettu húsnæði. Hinn 3. desember
2010 skrifuðu samningsaðilar undir viljayfirlýsingu þess
efnis að færa veðskuldir á íbúðarhúsnæði niður í 110% af
markaðsvirði eða fasteignarmati, hvort sem hærra reyndist.
Hinn 15. janúar 2011 var viljayfirlýsingin undirrituð af
öllum ofangreindum aðilum. Í yfirlýsingunni er skilgreint
samræmt lágmarksviðmið sem allir aðilar samþykkja að
fylgja.
Skilgreining
Helstu efnisatriði samkomulagsins eru þessi:
 Heimilum þar sem áhvílandi veðskuldir eru umfram
110% af verðmæti fasteignar býðst að færa veðskuldir
sínar niður að 110% af verðmæti eigna. Það er
skilyrði niðurfellingar skulda að umsækjandi og/eða
maki hans, eftir því sem við á, séu eigendur hinna
veðsettu eigna og greiðendur áhvílandi lána og að
umsækjandi búi í eigninni. Sett er upp einfaldari leið
fyrir lántaka sem óska eftir niðurfellingu um allt að 4
milljónir króna fyrir einstaklinga og 7 milljónir króna
fyrir einstæða foreldra, sambýlisfólk og hjón (4/7
milljónir).
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 Tekið er tillit til annarra aðfararhæfra eigna. Ef
veðrými er á þeim eignum, lækkar niðurfærsla
veðskulda sem því nemur.
 Hjá lífeyrissjóðum mun lækkun skulda einnig
takmarkast við að greiðslubyrði umsækjanda af
lánum sem samkomulag þetta tekur til verði ekki
lægri en sem svarar 18% af brúttótekjum eftir
niðurfellingu.
 Lántakar sem eru með veðsetningu umfram 110% af
verðmæti fasteignar, þrátt fyrir lækkun veðskulda,
geta óskað eftir frekari niðurfellingu.
 Niðurfellingin getur í heild numið allt að 15
milljónum króna fyrir einstaklinga og 30 milljónum
króna fyrir einstæða foreldra, sambýlisfólk og hjón
(15/30).
 Mörk niðurfellingar ráðast af 110% veðsetningarhlutfalli. Undanskilin eru lán sem veitt voru
til endurbóta af Íbúðalánasjóði og voru yfir
fasteignamati hinnar veðsettu eignar við
lánveitingu.
 Skuldir sem færa má niður samkvæmt
samkomulaginu eru skuldir sem stofnað var til
vegna húsnæðiskaupa umsækjanda fram til ársins
2009 og mynda stofn til útreiknings vaxtabóta.
 Þegar um gengistryggð lán er að ræða er
veðhlutfall miðað við höfuðstól þeirra að loknum
endurútreikningi samkvæmt ákvæðum laga nr.
151/2010.

 Þeir lántakar, sem hafa þegar fengið niðurfellingu
skulda sinna niður í 110% af verðmæti eigna á
grundvelli annarra úrræða, geta átt þess kost að fá
frekari niðurfellingu að uppfylltum skilyrðum þessa
samkomulags.
 Lántaki skal snúa sér til lánveitanda þess sem
er á aftasta veðrétti. Sá lánveitandi, sem lántaki
leitar til, heldur utan um málið gagnvart öðrum
lánveitendum.
Mynd 9.5 sýnir þau skilyrði sem uppfylla þarf fyrir leið
4/7 og 15/30 hins vegar leið. Ef úrræðið dugði ekki til var
hægt að sækja um sértæka skuldaaðlögun hjá bankanum
eða leita til umboðsmanns skuldara.
Útfærsla Íslandsbanka
Ef aðilar að samkomulaginu voru einu lánveitendur
viðskiptavinar var þeim heimilt að ganga lengra en
skilyrði samkomulagsins kváðu á um. Íslandsbanki nýtti
sér þessa heimild viðskiptavinum sínum til hagsbóta en
útfærsla bankans var eftirfarandi:
 Eignir upp að 1 milljón króna voru undanskildar
þegar metinn var grunnur til lækkunar skulda.
 Ekki var gerð krafa um að einstaklingar byggju í
húsnæði því sem lánið hvíldi á.
 Úrræðið gat átt við fleiri en eina eign sem skráð var
í nafni viðskiptavinar, svo fremi sem skráður eigandi
var einstaklingur en ekki lögaðili.

Almenna 110% útfærslan

110% útfærsla Íslandsbanka

4/7 milljónir

15/30 milljónir

Full nýting aðfararhæfra
eigna, eða yfirlýsing um
að slíkar eignir séu ekki
til staðar

Ítarleg eignaleit

Skattframtal 2007,
2008, 2009

Greiðslubyrði fari
ekki undir 18% af
brúttótekjum, ef
lífeyrissjóðir eiga í hlut

Greiðslumat

Greiðslubyrði fari
ekki undir 18% af
brúttótekjum

4/7 milljónir

Aðrar eignir koma ekki til
lækkunar á niðurfærslu

Ekki krafa um að búið
sé í húsnæði. Ekki krafa
um að lán myndi stofn til
vaxtabóta

Miðað við fasteignamat
2011 í stað verðmats

Afskrift niður í 110%

Sértæk skuldaaðlögun

Mynd 9.5. Munurinn á almennri leið og Íslandsbankaleiðinni fyrir 110%-aðlögun húsnæðislána.
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15/30 milljónir

Ítarleg eignaleit
Greiðslumat

Greiðslubyrði fari
ekki undir 18% af
brúttótekjum
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Ágú-11

Hægt var að sækja um höfuðstólslækkun erlendra hús
næðislána og almennra lána fram til júlí 2011. Að þeim
tíma loknum hafði Íslandsbanki höfuðstólslækkað um

Höfuðstólslækkað lán

Mar-11

 fastra verðtryggðra vaxta Íslandsbanka með 5 ára
endurskoðunarákvæði.

M.kr.

Maí-10

 breytilegra óverðtryggðra vaxta Íslandsbanka með
tímabundnum vaxtaafslætti í 3 ár,

Höfuðstóll endurreiknaða lánsins jókst um 12% á
tímabilinu, höfuðstóll verðtryggða lánsins sem var höfuð
stólslækkað og breytt í óverðtryggt lán jókst um 3% og

Jul-09

Skilgreining
Þetta úrræði fól í sér að færa eftirstöðvar erlendra lána
niður að krónuvirði miðað við skráð gengi í september 2008
ásamt því að breyta láninu yfir í íslenskar krónur. Jafngilti
þessi breyting að meðaltali um 25% lækkun á höfuðstól
en lækkunin var misjöfn eftir myntum. Þetta úrræði var
óháð veðandlagi ólíkt því sem gilti við höfuðstólslækkun
erlendra húsnæðislána. Viðskiptavinir með lán sem
voru tryggð með sjálfskuldarábyrgð, veði í sumarhúsum,
hlutabréfum, lóðum o.fl. gátu því sótt um þetta úrræði.
Eftir höfuðstólslækkun gátu viðskiptavinir valið milli
tveggja kosta varðandi vaxtakjör:

Mynd 9.6 sýnir þróun eftirstöðva þessara þriggja
lána. Höfuðstóll gengistryggða lánsins fer í gegnum
höfuðstólslækkun í byrjun árs 2010 og endurútreikning í
lok sama árs. Höfuðstóll verðtryggðu lánanna er sýndur til
samanburðar, lánþegi annars lánsins þáði höfuðstólslækkun
í lok árs 2009 og var því þá breytt í óverðtryggt lán en
lánþegi hins lánsins hefur ekki þegið nein úrræði.

Des-09

Í nóvember 2009 kynnti Íslandsbanki höfuðstólslækkun
fyrir erlend og verðtryggð lán með veði í húsnæði. Því til
viðbótar bauð Íslandsbanki í maí 2011 höfuðstólslækkun
almennra erlendra lána til að koma til móts við viðskiptavini
sína með önnur erlend lán. Fyrirtæki og einstaklingar
gátu nýtt sér höfuðstólslækkun og einnig var hægt að
höfuðstólslækka bílalán.

Feb-09

9.2.2.3 Höfuðstólslækkun

Dæmi um höfuðstólslækkun
Til að skýra áhrifin af höfuðstólslækkun lána má bera
saman þróun þriggja lána sem voru öll veitt í janúar
2007. Eitt lánið er verðtryggt og lánþegi þáði ofangreinda
höfuðstólslækkun, annað lánið er verðtryggt og lánþegi
hefur ekki þegið nein úrræði og það þriðja er gengistryggt
lán sem var fyrst höfuðstólslækkað með u.þ.b. 25% lækkun
á höfuðstól og síðar endurreiknað. Eftir höfuðstólslækkun
bar lánið breytilega óverðtryggða vexti Íslandsbanka með
tímabundnum vaxtaafslætti í 3 ár.

Apr-08

Þegar umsóknarfresti um niðurfellingu skulda samkvæmt
110%-leiðinni lauk 1. júlí 2011 höfðu bankanum borist um
3.800 umsóknir. Um 500 umsóknum var hafnað þar sem
viðskiptavinurinn uppfyllti ekki skilyrði niðurfellingar.
Nam niðurfelling skulda að meðaltali 4,0 milljónum króna á
heimili og nam heildarlækkun höfuðstóls þeirra sem nýttu
sér úrræðið alls 12,0 milljörðum króna.

Meirihluti viðskiptavina eða um 98% kusu breytilega
óverðtryggða vexti Íslandsbanka á nýja höfuðstólslækkaða
lánið með tímabundnum afslætti í vöxtum: 2,0% fyrsta
árið, 1,5% annað árið og 1,0% þriðja árið. Eftirgjöfin vegna
vaxtaafsláttar nam 2,0 milljörðum króna.

Sep-08

 Aðrar eignir komu ekki til lækkunar á mögulegri
niðurfærslu eins og áður var.

Frá nóvember 2009 til ágúst 2010 gátu einstaklingar með
verðtryggð lán hjá bankanum fengið ríflega 10% lækkun á
höfuðstól lána sinna gegn því að skuldbreyta þeim yfir í
óverðtryggð húsnæðislán. Höfuðstólslækkun verðtryggðra
húsnæðislána stóð öllum viðskiptavinum Íslandsbanka til
boða, þrátt fyrir að óverðtryggðir vextir hafi verið nokkuð
háir á þeim tíma sem tilboðið stóð yfir. Í lok ágúst 2010
hafði Íslandsbanki höfuðstólslækkað um 1.370 verðtryggð
lán einstaklinga og nam eftirgjöf skulda um 2,4 milljörðum
króna.

Nóv-07

 Miðað var við fasteignamat 2011 í stað verðmats
(bankinn áskildi sér rétt til að horfa til markaðsvirðis
ef fasteignamat var talið með öllu óeðlilegt).

Íslandsbanki hefur lagt áherslu á að þau skuldaúrræði sem
í boði eru nái ekki aðeins til yfirskuldsettra viðskiptavina
eða viðskiptavina með erlend lán heldur mæti líka þörfum
þeirra sem horft hafa fram á verulega hækkun höfuðstóls
verðtryggðra lána vegna aukinnar verðbólgu.

Jan-07

Breytingar á útfærslu Íslandsbanka í maí 2011
Í maí 2011 þegar um tveir mánuðir voru eftir af
umsóknarfresti um 110%-aðlögun húsnæðisskulda höfðu
einungis tæplega 500 heimili sótt um þetta úrræði hjá
Íslandsbanka. Í áætlunum bankans var gert ráð fyrir því
að rúmlega 3.000 heimili gætu nýtt sér þetta úrræði.
Því var ljóst að töluvert vantaði upp á að bankinn hefði
náð til allra sem uppfylltu skilyrði til lækkunar skulda.
Bankinn gerði könnun meðal þeirra sem úrræðið var talið
ná til og var niðurstaðan sú að flestir töldu skilyrðin fyrir
skuldaniðurfellingu of þröng og höfðu því ekki sótt um. Í
kjölfarið ákvað bankinn að gera breytingar á 4/7-hluta
úrræðisins þannig að það næði til fleiri viðskiptavina en
15/30-hluti úrræðisins hélst óbreytt:

1.400 lán einstaklinga og nam eftirgjöf skulda um 6,7
milljörðum króna.

Jún-07

 Öll lán með veði í íbúðarhúsnæði féllu undir leiðina
óháð því hvort þau mynduðu stofn til útreiknings
vaxtabóta.

Mynd 9.6. Þróun eftirstöðva lánanna þriggja á tímabilinu frá janúar 2007 til
desember 2012.
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Kr.

Sérstök skuldaaðlögun var í boði til loka árs 2012. Frá
upphafi úrræðisins, hefur bankanum borist um 950
umsóknir en þar af hafa um 200 umsóknir verið dregnar
til baka. Bankinn áætlar að hann hafi fengið um 200-300
umsóknir frá öðrum bönkum. Til að eiga kost á sértækri
skuldaaðlögun þurfa lántakar með gengistryggð lán að
hafa farið í gegnum endurútreikning og 110%-leiðina áður
en þeir geta sótt um sértæka skuldaaðlögun. Í árslok hafði
Íslandsbanki afgreitt 300 umsóknir og nam eftirgjöf skulda
2,4 milljörðum króna.
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Mynd 9.7. Mánaðarleg greiðslubyrði lánanna þriggja á tímabilinu frá janúar 2007
til desember 2012.

höfuðstóll verðtryggða lánsins þar sem engin úrræði
voru þegin hækkaði um 29%. Viðskiptavinir sem breyttu
verðtryggða láninu sínu voru með lægri höfuðstól í lok
tímabilsins en þeir sem fóru í endurútreikning.
Mynd 9.7 sýnir samanburð á mánaðarlegri greiðslubyrði
lánanna þriggja. Mánaðarleg greiðslubyrði verðtryggða
lánsins sem breytt var í óverðtryggt lán lækkaði umtalsvert
eftir höfuðstólslækkun en núna er munurinn á greiðslubyrði
endurreiknaða lánsins, höfuðstólslækkað verðtryggða
lánsins og verðtryggða lánsins að minnka.
9.2.2.4 Sérstök skuldaaðlögun
Hinn 31. desember 2009 skrifuðu Samtök fjármála
fyrirtækja, Íbúðalánasjóður og Samtök lífeyrissjóða undir
samkomulag um sértæka skuldaaðlögun einstaklinga.
Samkomulagið var síðan uppfært í desember 2010 í
framhaldi af viljayfirlýsingu stjórnvalda um leiðir til að
bæta skuldavanda heimila.
Skilgreining
Úrræðið miðar að því að laga skuldir og eignir að
greiðslugetu lántaka án aðkomu dómsstóla. Samningstími
skuldaaðlögunar er 3 ár og standi lántaki við sinn hluta
samkomulagsins getur í úrræðinu falist að kröfuhafar
fallist á eftirgjöf krafna, hlutfallslega lækkun þeirra eða
tímabundinn gjaldfrest. Skuldir lántaka vegna húsnæðis
og bifreiða eru færðar niður í 100% af markaðsvirði og
samningskröfur sem eftir standa við samningslok eru
felldar niður.
Til að stækka þann hóp sem eiga kost á að nýta sér þetta
úrræði er það látið ná til allra sem standa undir greiðslubyrði
láns sem nemur 70% af markaðsvirði fasteignar. Skuldinni
sem er yfir 100% af virði fasteignar er breytt í þriggja ára
biðlán án vaxta og verðbóta og er samið um greiðslu þess
við lok samningstímabilsins eða við sölu eignar.
Skuldaaðlögun felur í sér að lánveitendur og lántaki
gera með sér samkomulag um að laga skuldir og eignir
viðkomandi að greiðslugetu lántaka. Eignir eru aðlagaðar
þannig að viðskiptavinir geti búið í húsnæði sem samræmist
fjölskyldustærð og átt eina bifreið. Að öðru leyti eru lausnir
mismunandi eftir einstaklingum og miða að því að leita
bestu mögulegu lausnar fyrir hvern og einn.
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9.2.2.5 Skuldastilling einstaklinga
Skuldastilling einstaklinga er úrræði sem bankinn kom á
fót í nóvember 2012. Markmið úræðisins er að koma til
móts við viðskiptavini Íslandsbanka sem ekki geta greitt af
lánum sínum og eru með yfirveðsettar eignir.
Skilgreining
Markmið úrræðisins er að veita viðskiptavinum varanlega
úrlausn á greiðslu- og skuldavanda sínum á skjótan og
nákvæman hátt. Þetta úrræði er ætlað viðskiptavinum
Íslandsbanka þar sem leiðrétting á skuldastöðunni krefst
ekki niðurfærslu skulda hjá öðrum kröfuhöfum. Úræðið
getur eftir atvikum falið í sér eitt eða öll eftirtaldra úrræða:
skilmálabreyting lána, tímabundnar vaxtagreiðslur,
frystingar eða hlutaafskrift. Bankinn hefur frumkvæði að
því að kanna hvort viðskiptavinurinn teljist hæfur til að
fara í gegnum úrræðið og ef svo er, er hann boðaður í viðtal.
Greiðslugeta fyrir a.m.k. 100% af markaðsvirði eigna þarf
að vera til staðar. Viðskiptavinurinn þarf að geta greitt af
lánum sem svara til a.m.k. 100% af eignastöðu. Ef lántaki
ræður við að greiða 100% af samningskröfu er umframskuld
afskrifuð.
Í árslok 2012 höfðu 140 einstaklingar hafið skulda
stillingarferlið, þar af var 35 málum lokið með vægari
greiðsluúrræðum.
9.2.2.6 Önnur úrræði
Í þeim tilvikum þegar úrræði sem lýst er hér að framan
duga ekki hefur Íslandsbanki boðið viðskiptavinum sínum
sérsniðnar lausnir. Í árslok 2012 hafði bankinn boðið
um 7.950 einstaklingum sértækar lausnir sem fólu í sér
heildarlækkun höfuðstóls sem nam 36,6 milljörðum króna.
Þar af eru 21,5 milljarðar króna vegna gjaldþrota og
endanlegra afskrifta.
9.2.3 FJÁRHAGSLEG ENDURSKIPULAGNING HJÁ
ERGO
Á árinu 2011 lauk Ergo við að endurreikna 12.800 bílalán
á grundvelli dóms Hæstaréttar frá júní 2010. Á árinu 2012
hóf Ergo endurútreikning á fjármögnunarleigusamningum
í samkvæmt lögum nr. 151/2010.
Í þessum kafla eru eftirfarandi leiðir skilgreindar:
 höfuðstólslækkun,
 endurútreikningur á bílalánum, bíla- og
kaupleigusamningum.
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9.2.3.1 Höfuðstólslækkun

Endurútreikningur á fjármögnunarleigusamningum

Í nóvember 2009 kynnti Ergo höfuðstólslækkun erlendra
bílalána. Þetta úrræði fól í sér að færa eftirstöðvar
erlendra lána niður að krónuvirði miðað við skráð gengi í
september 2008 ásamt því að breyta láninu yfir í íslenskar
krónur. Nánari skilgreining er í kaflanum Fjárhagleg
endurskipulagningu einstaklinga – höfuðstólslækkun.

Hinn 20. október 2011 féll dómur í Hæstarétti vegna
fjármögnunarleigusamninga. Niðurstaða Hæstaréttar var
að fjármögnunarleigusamningurinn sem ágreiningur snerist
um væri í raun lán en ekki leiga og því væri gengistrygging
hans ólögmæt. Hinn 1. mars 2012 sendi ríkisskattstjóri
ákvarðandi bréf um hvernig meðhöndlun á virðisauksaskatti
í endurútreikningnum ætti að vera og þá gat Ergo hafið
endurútreikning
á
fjármögnunarleigusamningum.
Lögaðilar eru aðilar að fjármögnunarleigusamningum
og nær þetta úrræði því ekki til einstaklinga. Ergo hefur
áætlað að þörf sé á að endurreikna 4.500 samninga, þar
af 2.700 uppgreidda samninga. Í árslok 2012 hafa um 500
lán verið endurreiknuð samkvæmt lögum nr. 151/2010 sem
hefur haft þau áhrif að höfuðstóll þeirra lána hefur lækkað
um 1 milljarð króna.

Lokið var fyrir umsóknir um höfuðstólslækkun hjá Ergo á
árinu 2010 en þá hafði Ergo höfuðstólslækkað 415 lán til
fyrirtækja og 3.170 til einstaklinga sem fól í sér eftirgjöf
skulda um 2,4 milljaða. Þar af voru 737 milljónir króna til
fyrirtækja og 1,7 milljarðar króna til einstaklinga.
9.2.3.2 Endurútreikningur
Í október 2010 hóf Ergo endurútreikning á bílalánum, bílaog kaupleigusamningum samræmi við dóma Hæstaréttar
frá júní og september 2010. Í september 2012 hóf Ergo
svo endurútreikning á fjármögnunarleigusamningum í
samræmi við lög nr. 151/2010. Yfirlitsmynd 9.2 sýnir dóma
Hæstarétta sem hafa haft áhrif á endurútreikninginn hjá
Ergo.
Í árslok 2012 hafði Ergo endurreiknað um 13.300 ólögleg
gengistryggð lán, til einstaklinga og fyrirtækja, og lækkaði
höfuðstóll þeirra um 13,5 milljarða króna. Þar af var 4,1
milljarður króna til fyrirtækja og 9,4 milljarðar króna til
einstaklinga.
Endurútreikningur á bílalánum og bíla- og kaupleigu
samningum
Árið 2011 voru bílalán og bíla- og kaupleigusamningar
endurreiknaðir samkvæmt dómum Hæstaréttar nr. 92/2010,
153/2010 og 471/2010. Samkvæmt þessum dómum var
ólöglegt að gengistryggja fyrrgreind samningsform og
þurfti að endurreikna alla slíka samninga miðað við lægstu
almennu óverðtryggða vexti Seðlabanka Íslands.
Nálgun Íslandsbanka
Ergo endurreiknaði um 12.800 samninga, þar af voru 9.800
samningar við einstaklinga.
Ákveðið var að gera nýja samninga við viðskiptavini
sem yfirtóku eldri samninga og þurftu viðskiptavinir
að undirrita nýjan samning og skilmála. Ergo er eina
fjármögnunarfyrirtækið sem fór þá leið og er það mat
bankans að þegar til lengri tíma er litið verði öll vinna með
safnið, t.d. vegna vanskilamála, auðveldari fyrir vikið.
Almennt gekk mjög vel að fá viðskiptavini til að undirrita
en af 12.800 samningum sem voru fullkláraðir í árslok
2011 fól endurútreikningurinn í sér eftirgjöf skulda um
samtals 12,5 milljarða króna. Einhliða breyting var svo gerð
á samningum viðskiptavina sem höfðu ekki samband við
Ergo eða vildu ekki samþykkja endurútreikning. Þessu lauk
í byrjun árs 2012.

Ennþá er óljóst hvort dómar Hæstaréttar frá febrúar
og október 2012 hafa fordæmisgildi gagnvart
fjármögnunarleigusamningum þar sem ekki er gefin út
fullnaðarkvittun fyrir greiðslu vaxta.

9.3 AFSKRIFTIR OG EFTIRGJAFIR
Sem fyrr segir hefur Íslandsbanki boðið upp á ýmsar leiðir til
að koma til móts við viðskiptavini við endurskipulagningu
lána. Í þessum kafla verður farið yfir uppsafnaðar afskriftir
og eftirgjafir til einstaklinga og fyrirtækja frá október
2008 til ársloka 2012. Hugtakið eftirgjöf er hér notað yfir
leiðréttingu á lánum vegna ólögmætis þeirra eða vegna
annarra úrræða sem bankinn hefur boðið upp á.
Vaxtaafsláttur samhliða höfuðstólslækkun telst einnig
vera eftirgjöf. Þá nær vaxtaafslátturinn til endurgreiðslu
bankans til 20.000 skilvísra viðskiptavina í mars 2013 þar
sem tekið var tillit til endurgreiðslunnar í uppgjöri bankans
fyrir árið 2012. Heildarupphæð endurgreiðslunnar
var um 2,5 milljarðar króna sem er um 30% af vöxtum
sem viðskiptavinir greiddu af húsnæðislánum og öllum
almennum skuldabréfalánum hjá bankanum.
Í lok árs 2012 hafði Íslandsbanki afskrifað eða gefið eftir
475 milljarða króna hjá viðskiptavinum sínum, þar af 103
milljarða króna hjá einstaklingum (2011: 83 ma. kr.) og 372
milljarða króna hjá fyrirtækjum (2011: 264 ma. kr).
Myndir 9.8 og 9.9 sýna samanlagðar afskriftir og eftirgjafir
til einstaklinga eftir mismunandi úrræðum bankans.
Myndir 9.9 og 9.10 sýna samanlagðar afskriftir og eftir
gjafir til fyrirtækja flokkaðar eftir mismunandi úrræðum
bankans.
Myndir 9.12 og 9.13 sýna uppsafnaðar afskriftir og eftir
gjafir til einstaklinga og fyrirtækja, vegna skuldaaðlögunar
eða vegna gjaldþrots, sem hlutfall af heildarafskriftum og
eftirgjöfum.

Það er álit bankans að dómar Hæstaréttar frá 15. febrúar og
18. október 2012 eigi við um ólögleg gengtistryggð bílalán
og bíla- og kaupleigusamninga og mun Ergo endurreikna
að nýju 12.800 samninga á árinu 2013 samkvæmt
kvittanadómnum.
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Skuldaúrræði fyrir einstaklinga

Afskriftir og
eftirgjafir
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Endurútreikningur

27,6

Húsnæðislán
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25,6

Ólögleg lán

Lög nr. 151/2010

0,2

Tilboð frá Íslandsbanka

1,8

Samningur við ríkisstjórnina

12,0

Tilboðslán
110%-leiðin
Höfuðstólslækkun
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6,7
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2,4

Tilboð frá Íslandsbanka
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2,4

Vaxtaafsláttur
Sértæk skuldaaðlögun
Ergo-lán

11,1

Höfuðstólslækkun Ergo-lána

Tilboð frá Íslandsbanka

1,7

Endurútreikningur Ergo-lána

Dómur nr. 92/2010, nr. 471/2010, lög nr. 151/2010

9,4

Íslandsbankasamningur

36,6

Önnur sértæk úrræði
Samtals

103,2

Mynd 9.8. Afskriftir og eftirgjafir til einstaklinga í árslok 2012 (Ma. kr.). Móðurfélag.
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Mynd 9.9. Uppsafnaðar afskriftir og eftirgjafir til einstaklinga 2008-2012. Móðurfélag.

Skuldaúrræði fyrir fyrirtæki
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Mynd 9.10. Uppsafnaðar afskriftir og eftirgjafir til fyrirtækja í árslok 2012 (Ma. kr.). Móðurfélag.
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Mynd 9.11. Uppsafnaðar afskriftir og eftirgjafir til fyrirtækja 2008-2012 (ma. kr.). Móðurfélag.
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20,8%

42,6%

Vegna skuldaaðlögunar
einstaklinga

Vegna skuldaaðlögunar
fyrirtækja

Vegna gjaldþrota
einstaklinga

Vegna gjaldþrota
fyrirtækja

57,4%
79,2%

Mynd 9.12. Afskriftir og eftirgjafir til einstaklinga vegna skuldaaðlögunar eða
gjaldþrots. Móðurfélag.

9.4 LÁNASAFNSSKÝRSLA
Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með framgangi á
endurskipulagningu
lánasafnsins
með
staðlaðri
mánaðarlegri skýrslugjöf í svokallaðri LPA-skýrslu
(e. Loan Portfolio Analysis). Í skýrslunni er 19
flokkum viðskiptavina raðað eftir því hvers konar
endurskipulagningu þeir hafa gengið í gegnum eða eftir
því hve alvarlegir fjárhagserfiðleikar þeirra eru. Í LPAflokkuninni er hver viðskiptavinur flokkaður en ekki hvert
lán fyrir sig. Öll lán viðkomandi viðskiptavinar fara í þann
flokk sem er flokkaður alvarlegastur.
Þessa 19 flokka má setja saman í þrjá hópa:
1. Í skilum án endurskipulagningar:
Viðskiptavinir sem eru í skilum og hafa ekki enn
óskað eftir breytingu á upphaflegum samningi.

Mynd 9.13. Afskriftir og eftirgjafir til fyrirtækja vegna skuldaaðlögunar eða
gjaldþrots. Móðurfélag.

3. Í endurskipulagningu:
Viðskiptavinir sem hafa þörf fyrir frekari aðstoð
eða endurskipulagningu. Þetta eru meðal annars
viðskiptavinir sem eru í meira en 90 daga vanskilum,
viðskiptavinir sem eru í eða eru að bíða eftir formlegri
endurskipulagningu og þeir sem eru í innheimtuferli.
Viðskiptavinir sem gengið hafa í gegnum
endurskipulagningu skulda sinna og eru í skilum
gætu ennþá verið í þessum hóp vegna eðli úrræðanna
sem þeir fengu eða vegna þess að skjalavinnslu er
ólokið.
Myndir 9.4 og 9.5 sýna hvernig lánasafnið skiptist
hlutfallslega í ofangreinda þrjá hópa í lok hvers ársfjórðungs
frá 2009. Fyrri myndin sýnir einstaklinga og sú síðari
fyrirtæki. Áberandi stökk á öðrum ársfjórðungi 2011 er
vegna breytinga á skilgreiningu skýrslunnar hjá FME.

2. Í skilum eftir endurskipulagningu:
Viðskiptavinir sem hafa fengið upphaflegum
samningi breytt að einhverju leyti en standa í skilum
í samræmi við breytta greiðsluáætlun. Breytingar
geta verið vegna endurútreiknings eða tilboða um
höfuðstólslækkun og greiðslujöfnun en það er ekki
skilyrði þessara almennu úrræða að viðskiptavinir
eigi í fjárhagslegum erfiðleikum. Þessi hópur felur
einnig í sér formlega endurskipulagningu eins
og 110%-leiðina og hlutaafskriftir í tengslum við
skuldaaðlögun.
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Mynd 9.14. LPA-hópar fyrir einstaklinga. Móðurfélag.
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Mynd 9.15. LPA-hópar fyrir fyrirtæki. Móðurfélag.
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Stjórnendur bankans fylgjast mánaðarlega með LPAmælikvarðanum en hann er skilgreindur sem bókfært virði
útlána til viðskiptavina sem eru í endurskipulagningu
deilt með heildarútlánum til viðskiptavina. Í lok árs 2012
var LPA-mælikvarðinn 13,7% samanborið við 22,6%
árið áður, sem þýðir að smærri hluti lánasafnsins þarf á
endurskipulagningu að halda en áður.
Mynd 9.16. Niðurbrot á LPA-mælikvarðanum í lok árs
2012.
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Mynd 9.16. Niðurbrot á LPA-mælikvarðanum í lok árs 2012. Móðurfélag.
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ORÐSKÝRINGAR
Almenn virðisrýrnun (e. Latent impairment): Endurspeglar
útlánatöp sem ekki er hægt að færa á tiltekin lán strax.
Áhættuálagsáhætta (e. Credit spread risk): Áhættan af því
að afkoma eða eigið fé verði fyrir neikvæðum áhrifum vegna
óhagstæðra hreyfinga á áhættuálagi útgefenda skuldabréfa.
Áhættugrunnur (e. Risk-weighted assets): Áhættugrunnur
samanstendur af heildareignum bankans sem eru áhættuvegnar
samkvæmt reglum settum af fjármálaeftirlitinu. Ákveðnum
eignum er ekki gefin áhættuvog heldur eru þær dregnar frá
eiginfjárgrunni.
Áhættusjálfsmat (e. Risk and Control Self Assessment):
Bankinn notar áhættusjálfsmat til að greina og meta
rekstraráhættu í hverri starfseiningu. Þetta sjálfsmatsferli
er framkvæmt um það bil einu sinni á ári af öllum einingum
innan bankans og skýrslur um helstu niðurstöður og áætlanir
til að draga úr áhættu eru fengnar stjórnendum viðkomandi
sviða. Tilgangur sjálfsmatsins er að bæta vinnulag bankans með
reglulegri endurskoðun á stefnu, ferlum og kerfum.
Áhættuskuldbinding við vanefnd (e. Exposure at default):
Vænt áhættuskuldbinding vegna láns við vanefnd.
Áhættuvirði (e. Value-at-risk): Tölfræðiaðferð til að mæla
áhættu í eignasöfnum bankns yfir ákveðið tímabil miðaða við
gefið öryggisbil.
Basel II: Staðall frá Basel-nefndinni um bankaeftirlit og fjallar
um eigið fé alþjóðlegra fjármálafyrirtækja.
Basel III: Fyrirhuguð endurskoðun á Basel II þar sem settar
eru fram strangari kröfur um eiginfjárgrunn og umbætur á
stjórnarháttum og áhættustýringu í fjármálageiranum.
COREP: Samræmt form fyrir skýrslugjöf um eiginfjárstöðu/
eiginfjárþörf samkvæmt Evróputilskipun um eiginfjárkröfur
fjármálafyrirtækja.
Eiginfjárþáttur A (e. Tier 1 capital): Innborgað hlutafé,
innborgað stofnfé, varasjóðir, yfirverðsreikningur hlutafjár,
yfirverðsreikningur stofnfjár, endurmatsreikningur samkvæmt
verðbólgureikningsskilum og óráðstafað eigið fé en að frádregnu
bókfærðu virði eigin hlutabréfa eða stofnfjárbréfa, viðskiptavild,
reiknaðri skattinneign og öðrum óefnislegum eignum, svo og tapi
og samþykktri arðsúthlutun.
Til eiginfjárþáttar A er heimilt að telja blendingsbréf að
uppfylltum tilteknum skilyrðum varðandi m.a. gjalddaga,
endurgreiðslu, umbreytingu í hlutafé og vexti en nánar er kveðið
á um þessi skilyrði í reglum
Eiginfjárþáttur B (e. Tier 2 capital): Eiginfjárþáttur B telst
vera víkjandi lán sem fjármálafyrirtæki taka gegn útgáfu
sérstakrar skuldaviðurkenningar þar sem skýrt er kveðið á um
að endurgreiðslutími lánsins sé eigi skemmri en fimm ár og að
við gjaldþrot hlutaðeigandi fjármálafyrirtækis eða slit þess
fáist það endurgreitt á eftir öllum öðrum kröfum á hendur
fjármálafyrirtækinu en endurgreiðslu hlutafjár eða stofnfjár
Eiginfjárþáttur C (e. Tier 3 capital): Eiginfjárþáttur C telst
vera víkjandi lán til skamms tíma sem fjármálafyrirtæki tekur
gegn útgáfu sérstakrar skuldaviðurkenningar þar sem skýrt er
kveðið á um að endurgreiðslutími lánsins sé eigi skemmri en tvö
ár og að við gjaldþrot hlutaðeigandi fjármálafyrirtækis eða slit
þess fáist það endurgreitt á eftir öllum öðrum kröfum á hendur
fjármálafyrirtækinu en endurgreiðslu hlutafjár eða stofnfjár
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Gjaldeyrisáhætta (e. Currency risk): Áhættan af því að
afkoma eða eigið fé verði fyrir neikvæðum áhrifum af völdum
gengissveiflna vegna skuldbindinga í erlendum myntum.
Hágæðalausafjáreignir (e. High quality liquid assets):
Eignir sem auðvelt er að umbreyta í reiðufé með litlum sem
engum tilkostnaði, þ.m.t. eru innstæðubréf Seðlabanka Íslands,
ríkisskuldabréf og skuldabréf fyrirtækja.
Heildareiginfjárgrunnur (e. Total capital base): Eiginfjárþáttur
A til viðbótar við eiginfjárþátt B og C.
Heildareiginfjárhlutfall (e. Total capital ratio): Hlutfallið milli
heildareiginfjárgrunns og áhættugrunns. (Einnig vísað til þess
sem eiginfjárhlutfall).
Innra matsferli á eiginfjárþörf (e. ICAAP): Innra matsferlið
felur í sér mat á eiginfjárþörf samkvæmt Basel II. Bankinn
skilgreinir og metur áhættur sínar og tryggir að hann hafi nægt
eigið fé í tengslum við yfirlýsingu á áhættuvilja. Matið byggist
á lágmarkseiginfjárkröfum samkvæmt 1. stoð, viðbótareiginfé
vegna annarra áhættuþátta samkvæmt 2. stoð og lækkun á
tiltæku eigin fé vegna niðurstaðna álagsprófa. Heildarskýrsla
um innra matsferli á eiginfjárþörf er send Fjármálaeftirlitinu
einu sinni á ári.
Könnunar og matsferli (e. Supervisory Review and Evaluation
Process): Könnunar- og matsferli eftirlitsaðila (SREP) er
kjarninn í Basel II-reglunum. Í könnunar- og matsferlinu leggur
fjármálaeftirlitið mat á hvort bankinn hefur yfir að ráða nægilega
öflugu eftirlitskerfi til að stýra áhættu sem í rekstrinum felst og
hvort eiginfjárstaða bankans er í samræmi við áhættustig og
viðskiptastefnu. Yfirferð á innramatsskýrslu (ICAAP) bankans
er hluti af könnuna- og matsferlinu en það getur einnig falið í sér
vettvangskannanir og aðrar úttektir á einstökum þáttum í rekstri
bankans.
Lagaleg áhætta (e. Legal risk): Hættan á tapi vegna óvissu um
gildissvið eða túlkun samninga, laga eða reglugerða, til dæmis
þegar málsókn gegn bankanum lýkur með óvæntum úrskurði,
þegar samningar eru ekki fullnustuhæfir eða úrskurðaðir
ólöglegir af dómstólum.
Landaáhætta (e. Country risk): Landaáhætta getur skapast
vegna útlána bankans í löndum utan Íslands. Landaáhætta felur í
sér stjórnmálalega áhættu, gengisáhættu, efnahagslega áhættu og
áhættu vegna fjármagnsflutninga, þ.e. átt er við þá efnahagslegu
þætti sem gætu haft umtalsverð áhrif á viðskiptaumhverfið í
viðkomandi landi.
Langtímafjármögnunarhlutfall (e. Net Stable Funding Ratio):
Mælikvarði sem Basel-nefndin hefur skilgreint til að meta
jafnvægi milli langtímaeigna og langtímaskulda. Markmiðið
með þessum mælikvarða er að draga úr lausafjáráhættu vegna
fjármögnunar á langtímaeignum með skammtímaskuldum.
Lausafjáráhætta (e. Liquidity risk): Hættan á því að geta ekki
fjármagnað fjárhagslegar skuldbindingar eða fyrirhugaðan vöxt,
eða að geta einungis gert það á kjörum sem eru umtalsvert hærri
en gengur og gerist á markaði á hverjum tíma.
Lausafjáráhætta í viðskiptum (e. Trading liquidity risk):
Áhættan af því að bankinn geti ekki auðveldlega selt eða vegið
á móti ákveðinni stöðu án þess að verð á markaði breytist vegna
ófullnægjandi dýptar á markaði eða truflunar á markaði sem
hefur neikvæð áhrif á tekjur og eigið fé.
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Lausafjárþekjuhlutfall (e. Liquidity Coverage Ratio):
Mælikvarði sem Basel-nefndin hefur skilgreint fyrir mat á
skammtímalausafjárstöðu. Mælikvarðanum er ætla meta getu
banka til að mæta lausafjárþörf til 30 daga við álagsaðstæður.

eða reglum, sé fylgt eftir með þeim afleiðungum að sett séu ný lög
eða reglugerðir sem hafa neikvæð áhrif á viðskipti bankans eða á
verðmæti eigna hans.
Stoðir Basel:

Líkur á vanefndum (e. Probability of default): Líkur á því að
mótaðili vanefni skuldbindingar sínar innan árs. Vanefnd er
skilgreind þar sem mótaðili er í vanskilum í meira en 90 daga með
verulega lánsskuldbindingu eða lán með sérgreinda virðisrýrnun.

1. stoð (e. Pillar 1): Rammi um útreikning á lágmarkseigin
fjárkröfum fyrir útlána-, markaðs- og rekstraráhættu til að
ákvarða áhættugrunn bankans.

LPA-hlutfall (e. Loan Portfolio Analysis Ratio): Bókfært
virði útlána til viðskiptavina sem hafa þörf fyrir frekari aðstoð
eða endurskipulagningu (í hópi 3) deilt með heildarútlánum til
viðskiptavina.

2. stoð (e. Pillar 2): Umgjörð fyrir könnunar og matsferli (e.
SREP) og setur reglur um innra mat banka á eiginfjárþörf (e.
ICAAP). Önnur stoðin felur í sér umgjörð til meta eiginfjárþörf
vegna annarra áhættuþátta en tekið er tillit til samkvæmt fyrstu
stoðinni svo sem viðskipta- og samþjöppunaáhættu.

Markaðsáhætta (e. Market risk): Sú áhætta að verðbreytingar
á mörkuðum, svo sem breytingar á vöxtum, hlutabréfaverði
og gengi gjaldmiðla, hafi óhagstæð áhrif á fjármálagerninga
bankans og þar með afkomu og eigið fé hans.

3. stoð (e. Pillar 3): Setur fram kröfur um upplýsingagjöf sem
gerir markaðsaðilum kleift að meta lykilupplýsingar um eigið fé,
áhættur, áhættumat og eiginfjárstöðu fjármálafyrirtækisins.

Orðsporsáhætta (e. Reputational risk): Hættan á tapi vegna
neikvæðrar ímyndar bankans í huga viðskiptavina, mótaðila,
hluthafa, fjárfesta eða stjórnvalda.
Óbein áhætta: Áhætta vegna mótaðila sem er ekki bein en verður
bein ef til koma vanefndir hjá öðrum aðila.
Punktvirði (e. Basis Point Value): Punktvirði segir til um
hvernig markaðsvirði undirliggjandi stöðu breytist ef vaxtaferlar
hliðrast upp um 0,01 prósentustig (einn punkt). Ef punktvirði
undirliggjandi stöðu er 1 milljón króna myndi markaðsvirði
undirliggjandi stöðu lækka um u.þ.b. 1 milljón króna ef
vaxtaferlar hliðrast upp um 1 punkt.
Rekstraráhætta (e. Operational risk): Hættan á tapi sem er
afleiðing af ófullnægjandi innri verkferlum, misbresti á að
verkferlum sé fylgt, starfsmönnum eða vegna ytri atburða í
rekstrarumhverfi.
Samningur um Evrópska efnahagssvæðið (EES): Þann 1. janúar
1994 var undirritaður samningur um Evrópska efnahagssvæðið
sem gerði EFTA ríkjunum kleift að taka þátt í innri markaði
Evrópu. Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið snertir
fyrst og fremst fjórar grunnstoðir innri markaðarins þ.e. frjáls
flutningur vöru, fólks, þjónustustarfsemi og fjármagns.
Samþjöppunaráhætta (e. Concentration risk):Sú áhætta
sem skapast þegar sameiginlegir áhættuþættir einkenna marga
viðskiptavini bankans, svo sem atvinnugrein, efnahagsumhverfi,
landfræðileg staðsetning, gerð fjármálagerninga eða innbyrðis
tengsl mótaðila. Stórar áhættuskuldbindingar til einstakra aðila
eða til hóps tengdra viðskiptamanna þar sem greiðsluþrot eins
eykur verulega líkur á greiðsluþroti annarra aðila í hópnum eru
meðhöndlaðar sem samþjöppunaráhætta.
Sérgreind virðisrýrnun (e. Specified impairment): Lán teljast
virðisrýrð ef bankinn væntir þess að endurgreiðslur láns verði
ekki í samræmi við skilmála lánsins og ef líklegt er talið að
fjárhagsleg endurskipulagning lánþega leiði til þess að hluti af
útláninu tapist.
Stefnumótunaráhætta (e. Strategic risk): Hættan á tapi
bankans vegna breytinga í viðskiptaumhverfi og af óhagstæðum
viðskiptaákvörðunum, ófullnægjandi innleiðingu ákvarðana eða
skorti á viðbrögðum við breytingum í viðskiptaumhverfinu.

Stór áhættuskuldbinding (e. Large exposure): Er skilgreind sem
áhætta hóps tengdra viðskiptamanna sem nemur meira en 10%
af eiginfjárgrunni bankans. Áhættuskuldbindingar eru metnar
að frádregnum þeim þáttum sem vega á móti áhættunni og sem
heimilt er að taka mið af samkvæmt reglum Fjármálaeftirlitsins
nr. 216/2007.
Tap að gefnum vanefndum (e. Loss given default): Vænt tap á
láni ef til vanefndar kemur sem hlutfall af skuldbindingunni við
vanefnd. Tap að gefnum vanefndum er þáttað í tapslíkur annars
vegar og alvarleika útlánataps hins vegar.
 Tapslíkur útlána (e. Loss rate): Líkurnar á því að við
vanefndir muni bankinn þurfa að ganga að tryggingum eða
bera tap.
 Alvarleiki útlánataps (e. Loss severity): Það
prósentuhlutfall útlánastöðu við vanefnd sem tapast ef
gengið er að tryggingu.
Tilskipun um eiginfjárkröfur (CRD): Reglur um eiginfjárkröfur
byggja á tilmælum Basel II og tóku gildi 1. janúar 2007.
Eftirlitsramminn innan Evrópusambandsins er hannaður með
það í huga að tryggja fjárhagslegt heilbrigði lánastofnana og
endurspeglar hann reglur Basel II varðandi útreikninga á eigin fé
og stöðlum um eigið fé. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins
hefur lagt til breytingar sem hafa verið númeraðar til þess
auðveldara sé að vísa til þeirra (CRD I–IV).
Uppgjörsáhætta (e. Settlement risk): Hættan á því að aðili muni
ekki standa við skuldbindingar samkvæmt ákvæðum samnings á
uppgjörstíma. Uppgjörstap getur átt sér stað vegna vanefnda
við uppgjör og vegna mismunandi tímasetningar uppgjörs milli
tveggja aðila.
Upplýsingatækniáhætta (e. IT risk): Áhætta sem felst í
möguleikanum á tapi vegna bilunar eða óvæntrar virkni í
upplýsingatæknikerfum bankans.
Útlánaáhætta (e. Credit risk): Áhættan á tapi fyrir bankann
ef viðskiptavinur eða mótaðili í fjármálagerningi stendur ekki
við samningsbundnar skuldbindingar sínar. Í þessu felst meðal
annars hættan á að viðskiptavinur komist í greiðsluþrot eða að
endurheimtur verði minni en vænst var.

Stjórnmálaáhætta (e. Political risk): Hættan á að stefnu
stjórnvalda, að því marki sem hún er frábrugðin gildandi lögum
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ORÐSKÝRINGAR
Vaxtaáhætta (e. Interest rate risk): Þau neikvæðu áhrif sem
óhagstæðar breytingar í vöxtum geta haft á eigið fé eða afkomu
bankans. Vaxtaáhættu má skipta í eftirfarandi þætti:
(i)

endurverðlagningaráhættu sem er til komin vegna
misræmis í gildistíma vaxta fyrir eignir og skuldir bankans,

(ii)

vaxtaferilsáhættu sem er til komin af breytingum í
tímarófi vaxta (t.a.m. vegna breytinga á halla og formi
vaxtaferla),

(iii) grunnáhættu sem er til komin af breytingum í sambandi
undirliggjandi vaxtaferla,
(iv) valréttaráhættu t.d. vegna uppgreiðslu-heimildar í
lánasamningum.
Verðáhætta (e. Price risk): Áhættan af því að afkoma eða eigið
fé verði fyrir neikvæðum áhrifum vegna breytinga á verði eða
verðflökti skuldagerninga, eiginfjárgerninga eða hrávöru.
Verðtryggingaráhætta (e. Inflation risk): Áhættan af því
að afkoma og eigið fé verði fyrir neikvæðum áhrifum vegna
óhagstæðra hreyfinga á verðbólgustigi.
Viðskiptaáhætta (e. Business risk): Hættan á því að hagnaður
minnki vegna lægri tekna eða aukins kostnaðar sem ekki er til
kominn vegna annarra áhættuþátta.
Víkjandi lán (e. Subordinated loans): Skuld sem kemur á eftir
öðrum skuldum í forgangsröð ef fyrirtæki fer í skiptameðferð eða
verður gjaldþrota.
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